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PREFÁCIO 
 

 
Caprichos históricos ocasionam, por vezes, 

deslocamentos na recepção de autores sobremaneira 
importantes; esse é o caso, notadamente, da recepção do 
pensamento de Ernst Bloch no Brasil. Durante muitos anos 
o que se teve, em termos de tradução acessível, foi apenas o 
Thomas Münzer. Quem se interessava pelo autor e temas 
correlatos podia acessar as obras de pesquisadores e 
estudiosos de grande calibre, como a professora Suzana 
Albornoz, notável pioneira no assunto; todavia, a base 
textual mais ampla, em vernáculo, faltou até a excelente 
tradução de O princípio Esperança, em 2006. 

Desde então, porém, como era de se esperar, 
multiplicam-se os interessados no assunto; Bloch sempre 
foi e permanece fascinante. Em tempos que parecem 
desejar uma “utopia” que simbolize o desejo opaco de 
“dispensar todas as utopias”, o conceito blochiano central 
de “utopias concretas”, sua genealogia e suas derivações, se 
apresenta como um oásis intelectual em certos campos do 
pensamento. Essa é a razão imediata para as novas gerações 
assumirem também como sua a tarefa de corrigir a injustiça 
histórica e trazer o pensamento de Bloch, no Brasil, à 
centralidade da agenda de interesses filosóficos – algo que 
se concretiza crescentemente. 

Nessa percepção, e na busca de ainda maior 
divulgação da obra e o pensamento de Ernst Bloch no 
âmbito nacional, encetamos a publicação de dois livros 
sobre Bloch. Estes vêm somar-se às obras já consagradas 
no Brasil de Suzana Albornoz, Carlos Jordão, Pierre Furter 
e Arno Münster, entre outros, no esforço de ampliar o 
debate sobre este importante filósofo contemporâneo. 
Outro objetivo destes dois volumes é tornar conhecidos os 
pesquisadores e pesquisadores atuais dedicados ao 
pensamento de Bloch.  
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Os textos que compõem os capítulos desse 
primeiro livro tratam de partes específicas do pensamento 
de Bloch. Assim, certos de que os mesmos contribuirão 
para a divulgação e aprofundamento do pensamento de 
Bloch no Brasil, agradecemos aos autores e autoras que 
gentilmente cederam seus escritos para este livro. Em 
especial a Marta Maciel, tradutora do texto de Arno 
Münster. 

Os Organizadores. 
 



NOTA BIOGRÁFICA 
SOBRE ERNST BLOCH 

Suzana Albornoz* 
 
Ernst Bloch nasceu em 8 de julho de 1885 em 

Ludwigshafen, na Alemanha, no seio de uma família de 
origem judaica, pelo que viveu intensamente o drama dos 
judeus alemães do final do século XIX até o último quarto 
do século XX. Parece ter sido muito importante para as 
orientações básicas da vida do filósofo a situação geográfica 
especial de sua cidade natal, Ludwigshafen, um centro 
industrial onde viviam muitos operários, situada frente a 
Mannheim, cidade imperial rica em obras de arquitetura, 
história e cultura. Crescer entre essas duas cidades, segundo 
o próprio filósofo, foi determinante para a sua consciência 
crítica, socialista, solidária com a classe trabalhadora, cuja 
situação clamava por justiça em Ludwigshafen, e, ao 
mesmo tempo, para a sua sensibilidade humanista, ávida de 
cultura artística clássica, aquela que brilhava nos salões, 
bibliotecas e teatros de Mannheim.  

Depois do Ginásio Humanístico de Ludwigshafen, 
Bloch iniciou seus estudos de Filosofia em Munique (1905-
1906) e os continuou em Würzburg (1907-1908) onde, 
paralelamente, fez estudos de Música, Física e Filologia. 
Em 1908 defendeu a dissertação sobre Rickert e o 
problema da moderna teoria do conhecimento, impressa 
em 1909. De 1908 a 1911, continuaria seus estudos em 
Berlim, onde participou de colóquio privado junto a Georg 
Simmel. Numa viagem a Budapeste, conheceu Georg 
Lukács, com quem desenvolveria duradoura amizade. Ainda 

                                                 
* Doutora em Filosofia pela UFMG. Professora aposentada da 
Universidade Federal de Rio Grande - FURG. Lecionou também na 
Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Entre outros trabalhos, 
publicou ensaios sobre a obra de Ernst Bloch.. 
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em Berlim, conheceu Margarete Susman, a quem esteve 
muito ligado. De 1911 a 1914, estudou em Heidelberg, 
onde frequentou, junto com seu amigo Lukács, o círculo de 
Max Weber.  

Em 1913, Ernst Bloch se casou com Else von 
Stritsky, russa de origem aristocrática e de profundas 
convicções religiosas. Assumindo-se como humanista e 
socialista, durante a Primeira Guerra Mundial Bloch se 
recusou a lutar, exilando-se na Suíça. Em Berna, em 1918, 
conheceu Walter Benjamin, com quem teve um diálogo 
marcante. Naquele mesmo ano, publicou a primeira versão 
de Espírito da Utopia. Em 1919, retorna para a Alemanha, 
primeiro a Berlim, depois a Munique. Para a sua tristeza, 
Else vem a falecer prematuramente, em 1921. Naquele 
mesmo ano publica Thomas Münzer, teólogo da revolução - a 
primeira de suas obras a ser traduzida no Brasil, em 1973 - 
onde mostra evidente entusiasmo com a tradição do 
misticismo cristão, bem como com os novos caminhos 
sociais e políticos, de dimensão messiânica, trilhados pelo 
povo russo naqueles tempos da Revolução de 1917, 
elementos que ali aparecem aliados a um pathos doloroso, 
trágico, que me parece expressar o luto recente. 

De retorno a Berlim, em 1922, Ernst Bloch casa 
com Linda Oppenheimer, uma pintora de Frankfurt. 
Estada em Paris em 1925. Permanência em Berlim em 
1926, onde convive com Kracauer, Adorno e Benjamin. De 
1926 a 1928 e de 1930 a 1933, estadas em Berlim. Em 1928 
nasceu sua filha Miriam. Após a República de Weimar e 
com o advento, em 1933, do nazismo na Alemanha, Bloch 
iniciaria um longo período de exílio, indo primeiro para 
Zürich, depois, para Viena onde, em novembro de 1934, 
casou-se com Karola Piotrkowska, arquiteta de 
nacionalidade polonesa. Depois de um período em Paris, 
em 1935, mudam para Praga (1936-1938) onde, em 1937, 
nasceu o filho Jan Robert. 

Em 1938, a família Bloch emigrou para a América 
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do Norte, onde viveu em Nova York (1938-1940), depois 
Marlborough, New Hampshire (1940-1941), e Cambridge, 
Massachussets (1942-1949). A esposa arquiteta 
providenciaria o sustento da família, pois as convicções 
socialistas de Bloch não lhe permitiram lecionar no exílio 
americano. Nos EEUU, Ernst Bloch escreveu O princípio 
esperança, traduzido no Brasil em 2005 e 2006, que então se 
chamava Sonhos de uma vida melhor, e que poderia ter sido 
editado pela primeira vez em inglês, como Dreams of  a better 
life, mas não encontrou editor norte-americano que o 
quisesse assumir, apesar dos esforços feitos por amigos 
como Paul Tillich. Desse tempo são também os estudos de 
filosofia da religião e Sujeito-Objeto, Esclarecimentos sobre Hegel, 
publicado pela primeira vez no México, em espanhol, em 
1949. Naquele mesmo ano, terminada a Segunda Guerra 
Mundial, o filósofo da utopia recebeu dois convites para 
voltar para a Alemanha e teve a possibilidade de escolher 
entre a Universidade Goethe, em Frankfurt, na Alemanha 
Ocidental, e a Universidade Karl Marx, em Leipzig, na 
Alemanha Oriental, optando por Leipzig, por parecer mais 
coerente com seus ideais socialistas. 

Suas ideias, todavia, eram demasiado livres e 
originais, demasiado idealistas para o gosto da ortodoxia do 
partido comunista da então DDR. E assim, após as 
rebeliões na Polônia e na Hungria, em final de 1956, 
quando se manifestou solidário com o povo húngaro e 
contra a intervenção autoritária, o filósofo e seus discípulos 
passaram a ser vigiados, impedidos de falar e perseguidos. 
A partir de 1956, em 1957 e 1959, Bloch começou a 
participar de colóquios filosóficos e congressos, na França 
e na Alemanha Ocidental. Em 1960, ministrou uma série de 
conferências em Tübingen, Heidelberg e Stuttgart. Em 
1961, por ocasião de uma viagem de verão para visitar 
amigos em Bayreuth, onde ocorrem os festivais de Wagner, 
a família Bloch foi surpreendida pela notícia da construção 
do muro de Berlim, o que os levou à decisão de não 
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retornar a Leipzig, aceitando Bloch a cátedra de Filosofia 
na Universidade de Tübingen, no Sul da Alemanha 
Ocidental. 

Embora já fosse idoso ao iniciar a docência em 
Tübingen, o filósofo ainda foi muito presente, ativo e 
intelectualmente fecundo. Além das aulas, proferiu 
inúmeras conferências, na Alemanha e em outros países, e 
deixou gravadas entrevistas impressionantes, não só pela 
originalidade do pensamento, como pelo seu estilo 
particular de expressão e sua voz grave peculiar. Em 1967 
recebeu o Prêmio da Paz da Associação dos Livreiros 
Alemães, ocasião em que disse um discurso memorável. E 
embora com a visão diminuída, pôde acompanhar a 
organização da edição de suas Obras Completas pela 
Suhrkamp, de Frankfurt, até Experimentum Mundi, de 1975. 
Os últimos dezesseis anos da vida do filósofo 
acompanharam os efervescentes decênios da revolta dos 
jovens pelo mundo e foram de intensa atividade docente e 
de presença política, desenvolvida, sobretudo, em diálogo 
com os estudantes e inspirada pela geração estudantil, a 
partir daquela encantadora cidade universitária, 
academicamente famosa também porque, no século XIX, 
seus mais ilustres alunos, os jovens Hegel, Hoelderlin e 
Schelling, honraram seu Seminário Luterano de Teologia. 
Ali às margens do rio Neckar, ao lado da Torre de 
Hoelderlin, morreu Ernst Bloch em 4 de agosto de 1977. 

Em sua longa existência, o filósofo da esperança 
desenvolveu imensa cultura enciclopédica que logo se faz 
notar em seus escritos. Sua filosofia da música impressiona 
pela erudição, assim como a história da filosofia, do direito, 
da arte, enfim, toda a história da civilização, da cultura e do 
espírito humano encontra lugar em sua reflexão, sobretudo 
a história das utopias, que analisou nos seus mais diversos 
aspectos, das utopias literárias e filosóficas, mas também as 
geográficas, arquitetônicas, técnicas, médicas e religiosas. A 
grande enciclopédia filosófica das utopias desenvolvida por 
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sua obra atesta o profundo conhecimento do filósofo que, 
além de dominar a tradição filosófica ocidental, interessou-
se por tudo o que podemos, com alguma licença, chamar de 
“margens da história do espírito”, tais como pensadores 
renascentistas, tendências esotéricas da gnose e da mística 
alemã, os mitos astrais, a apocalíptica, a maçonaria, a 
alquimia; as seitas cristãs consideradas heréticas e, na 
tradição judaica, o hassidismo, o messianismo, a cabala, 
enfim, tudo o que move o espírito humano na direção do 
novo, portanto, em sentido estrito, do utópico, mas se 
apresenta na sombra, ao lado da corrente central da 
filosofia ocidental, de origem e feição gregas, assim como 
também à margem das formas dominantes da história cristã 
onde predomina a influência romana, e, no judaísmo, à 
margem da tradição rabínica racionalista. Por interessar-se 
no que se apresenta à margem e à sombra, Bloch foi às 
vezes chamado, de forma ligeira, de “herege”, tanto do 
ponto de vista do marxismo como do judaísmo ou do 
cristianismo, porque não é fácil situa-lo neste ou naquele 
lugar estabelecido da filosofia ou da religião. Porém, a rigor, 
Ernst Bloch encontrou o seu lugar próprio no espaço 
perene da utopia.
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BLOCH INTÉRPRETE DE 
MARX: UTOPIA E 

MATERIALISMO NAS 
ONZE TESES SOBRE 

FEUERBACH1 
Anna Maria Lorenzoni2 

Apenas aparentemente paradoxais, os conceitos de 
Utopia e Materialismo são basilares para compreender a 
filosofia de Ernst Bloch, na medida em que fundamentam 
aquilo que o autor denomina, no título de sua obra magna, 
O Princípio Esperança. Motivo de controvérsias entre os 
intérpretes marxistas, Bloch alega que muitos dos 
fundamentos de sua Utopia Concreta fazem parte da 
própria filosofia de Karl Marx, e, baseando-nos nessa 
alegação, tentaremos explicitar, a seguir, os argumentos 
blochianos que comprovam não só a conciliação de utopia 
e materialismo, mas também a relação intrínseca do 
marxismo com a noção blochiana de utopia concretamente 
concebida. Bloch trouxe contribuições para os estudos 
marxistas na medida em que criticou a exagerada evolução 
do aspecto científico na história do pensamento marxista e 
abdicação do aspecto utópico do mesmo. Bloch o fez sem 
contestar a necessidade da análise econômico-política, 
tipicamente marxiana (mais especificamente do chamado 

1 O texto aqui apresentado é fruto da pesquisa de Mestrado 
desenvolvida por Anna Maria Lorenzoni no Programa de Pós-
Graduação em Filosofia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
– UNIOESTE sob orientação do professor Dr. Rosalvo Schütz.

2 Doutoranda em Filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná – UNIOESTE. 
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velho Marx, de O Capital), mas integrando o pensamento 
utópico, em todas as suas dimensões, no horizonte do 
projeto marxista da transformação do mundo. A renovação 
do marxismo e do materialismo histórico proposto por 
Bloch mantém como base de sustentação a crítica 
materialista da Economia Política, entretanto, o ponto de 
convergência com a teoria marxiana é percebido no 
horizonte comum dos autores: a humanização do mundo e 
a libertação da alienação e da exploração do ser humano. 

O processo de humanização só é possível, na 
perspectiva blochiana, se a ele estiverem conjugadas teoria e 
práxis filosóficas, ambas nos moldes marxistas. Para 
compreender esse processo, Bloch distanciou-se da tradição 
marxista-ortodoxa precisamente por não ignorar as 
primeiras obras de Marx; a motivação do autor pode ser 
percebida, por exemplo, nas constantes referências aos 
Manuscritos Econômico-Filosóficos e, sobretudo, às Onze Teses de 
Marx sobre Feuerbach, as quais Bloch dedicou um capítulo 
de O Princípio Esperança, intitulado A transformação do mundo 
ou as Onze Teses de Marx sobre Feuerbach, capítulo este que 
serve de guia para este texto. Segundo Bloch, as Teses foram 
os primeiros escritos a indicar “o caminho para a realidade 
passível de transformação, do materialismo da etapa para o 
da linha de frente”. Aquelas breves, porém precisas, notas 
redigidas por Marx em Bruxelas, no mês de abril de 1885, 
representam, nos dizeres de Bloch (PE, I, p. 249), “a 
despedida expressa de Feuerbach, juntamente com a 
tomada de posse de uma herança extremamente original”, 
fazendo com que Marx assumisse a posição “a partir do 
proletariado, tornando-se causalmente concreto, ou seja, 
verdadeiramente (a partir de um fundamento) humanista”. 
Seu estudo é pertinente pois, até a publicação da obra 
blochiana, não se havia feito comentários a seu respeito, e, 
conforme afirma o filósofo, somente com um estudo deste 
tipo, como resultado da própria causa comum, “evidencia-
se igualmente a coerência que continua a produzir-se, tanto 
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a sua concisão quanto a sua profundidade” (PE, I, p. 251). 
Bloch optou por organizar as Teses utilizando um 

critério filosófico, e separou-as por temas e conteúdos. O 
grupo epistemológico das Teses enfatiza a relação entre sujeito e 
natureza na apreensão do conhecimento; segundo Marx, na 
interpretação de Bloch, conhecer o mundo não é afastar-se 
do real, mas apreendê-lo e transformá-lo através do 
trabalho, da atividade. Já o grupo histórico-antropológico 
destaca as relações entre sujeito e sociedade, sobretudo a 
característica humano do trabalho, que revela-se como uma 
das grandes “provas” da conciliação de utopia e 
materialismo; no trabalho, o ser humano é capaz de, 
materialmente, objetificar-se por meio de sua capacidade de 
antecipação de algo que ainda-não-é. 

 
Grupo epistemológico (teses 5, 1 e 3)3 

                                                 
3 Tese 5: Feuerbach não se contenta com o pensamento abstracto e 
recorre à intuição (Anschauung); mas não conhece o mundo sensível 
como actividade prática sensível do homem; Tese 1: O principal defeito 
de todo o materialismo passado (inclusive o de Feuerbach) é que o 
objecto, a realidade, o mundo sensível são nele subjectivamente 
entendidos (Geganstand) apenas sob a forma de objecto (Objekt) ou de 
intuição (Anschauung), mas não enquanto actividade humana concreta, 
enquanto prática. Isso explica que o aspecto activo tenha sido 
desenvolvido pelo idealismo – em oposição ao materialismo – de modo 
abstracto, pois o idealismo não conhece, naturalmente, a actividade real, 
concreta, como tal. Feuerbach pretende os objectos sensíveis distintos 
dos objectos conceptuais, mas não concebe a actividade humana como 
uma actividade objectiva (geganständliche). Por isso, em A Essência do 
Cristianismo, só se considera como autenticamente humano o 
comportamento teórico, ao passo que a prática só é captada e plasmada 
na sua sórdida manifestação judaica. Daí que Feuerbach não 
compreenda a importância da actividade “revolucionária”, da actividade 
“crítico-prática”; Tese 3: A doutrina materialista segundo a qual os 
homens são produto das circunstâncias e da educação esquece que são 
precisamente os homens que modificam as circunstâncias e que o 
educador necessita, por sua vez, de ser educado. É por isso que ele 
tende a dividir a sociedade em duas classes, uma das quais está acima da 
sociedade. A coincidência entre a modificação das circunstâncias e a 
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A superação das epistemologias do idealismo e o 

materialismo anteriores à Marx é encontrada no primeiro 
grupo de teses analisado por Bloch. O grupo é chamado 
“epistemológico” pois trata da crítica marxiana à reflexão 
epistemológica do conceito de “atividade” realizada dos 
antigos até Feuerbach, da mesma maneira que trata do 
conceito de “contemplação” [Anschauung]4, como uma 
crítica às formas passivas de pensamento, que 
desconsideram a atividade humana. O conceito de 
“trabalho” é fundamental, aqui, para compreensão do 
processo de produção do conhecimento em uma 
perspectiva dialético-materialista e, posteriormente, do 
desenvolvimento do ser humano e sua função social. Nas 
teses 05 e 01, explicita-se a afirmação do materialismo 
marxiano, cuja inspiração provém do materialismo 
feuerbachiano, ao mesmo tempo em que supera este na 
medida em que insere a atividade humana, prática, dentro 
da compreensão de mundo. Para Bloch, a contemplação 
[Anschauung] “permanece sendo o princípio que identifica 
qualquer compreensão materialista”, e Feuerbach afirmara 
isto “numa época em que toda esquina acadêmica 
repercutia o espírito, o conceito e mais uma vez o conceito” 
(PE, I, p. 252).  

                                                                                              
actividade humana ou modificação dos próprios homens só pode ser 
concebida se for compreendida como prática revolucionária (Todas as 
Teses citadas neste texto são transcrições da tradução de Carlos Grifo in: 
MARX, Karl; Engels, Friedrich. Textos filosóficos: Teses sobre Feuerbach 
[1888]; Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã [1888]. 3ed. 
Lisboa: Editora Presença, 1974). 

4 Contemplação”, na edição de O Princípio Esperança utilizada na 
elaboração deste texto, é traduzida da palavra alemã Anschauung, que em 
outras edições/traduções, tanto de Bloch quanto de Marx, pode 
aparecer traduzida como “percepção” ou “intuição” (vide a tradução das 
Teses utilizada por nós). Seja como for, sempre que for traduzida, a 
palavra Anschauung aparecerá em seguida, entre colchetes, para evitar 
interpretações equivocadas. 
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Immanuel Kant, ao afirmar, em sua doutrina, que 
todo pensamento deve ter como referência a contemplação 
[Anschauung], foi quem indicara os primeiros trajetos da 
filosofia como uma ciência objetiva. Desse modo, o 
idealismo dos antigos, do qual originou-se a noção de que 
toda cognição proveniente da experiência e das sensações 
não passa de ilusão, perdera espaço para a concepção de 
idealismo kantiana de que apenas por meio da 
contemplação [Anschauung] os objetos da experiência 
sensível podem ser recebidos por nós, e, portanto, 
conhecidos; qualquer especulação que não tivesse como 
fundamento essa máxima, não passaria de devaneio. O 
princípio que constantemente rege e determina o idealismo 
de Kant, em suas palavras, é, portanto, o seguinte: “todo 
conhecimento das coisas a partir unicamente do 
entendimento puro ou da razão pura não é mais do que 
ilusão, e a verdade existe apenas na experiência” (KANT, 
1988, p. 176). 

O idealismo de Kant espanta por sua concretude, e, 
não por acaso, Bloch afirma que a concepção do lado ativo 
da cognição – da Anschauung – fora desenvolvido, 
filosoficamente, por essa corrente de pensamento. 
Contudo, o idealismo teria construído-a de maneira 
abstrata, pois nunca conheceu a atividade prática como tal; 
em outras palavras, o idealismo apontou a necessidade da 
contemplação [Anschauung] no processo de conhecimento 
efetivo das coisas, extraiu, deste processo, o conceito de 
contemplação [Anschauung], mas não o colocou em prática. 
Por outro lado, se, como a tese 5 aponta, “Feuerbach não se 
contenta com o pensamento abstrato e recorre à intuição 
[Anschauung]”, qual o motivo da crítica marxiana ao 
pensador materialista, considerando que este último está 
determinado a “colocar os pés no chão” de uma vez por 
todas? Ora, responde Bloch, “os pés ainda não têm 
condições de andar e o próprio chão continua 
intransitável”! (PE, I, p. 252). 
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O materialismo evocado por Feuerbach é, sem 
dúvida, louvável – muitos, inclusive, já devem ter 
questionado o que seria de Marx, caso este não tivesse 
conhecido os textos do autor de A Essência do Cristianismo –, 
entretanto, a sensibilidade contemplativa [Anschauung] 
feuerbachiana, para Marx (e Bloch), não passa de 
inatividade. É como se a contemplação abandonasse o 
caráter imediato da Anschauung kantiana, pois “aquele que 
contempla desse modo nem tenta fazer qualquer 
movimento; ele guarda a posição de desfrute confortável” 
(PE, I, p. 252). Nesse sentido, a contemplação encontrada 
no materialismo – em qualquer materialismo anterior ao de 
Marx, inclusive o de Feuerbach – consegue ser mais passiva 
do que a encontrada no idealismo. Como a tese 1 indica, 
“Feuerbach pretende os objetos sensíveis distintos dos 
objetos conceituais, mas não concebe a atividade humana 
como uma atividade objetiva (geganständliche)”, ou seja, 
conforme a tese 5, Feuerbach reconhece o conhecimento 
do mundo sensível, no entanto, “não conhece o mundo 
sensível [também] como atividade prática sensível do 
homem”. 

Dessa maneira, Marx substitui a contemplação 
inativa feuerbachiana, inserindo, em seu lugar, o fator 
“atividade humana”. E isso, nos dizeres de Bloch, “já no 
interior do saber sensorial, ou seja, do saber imediato, que 
parte do fundamento: sensibilidade como cognição, como 
base real do conhecimento, de modo algum é o mesmo que 
contemplação” (PE, I, p. 252). O conceito de “atividade 
humana” exposto por Marx na tese 1 procede, 
curiosamente, do aspecto ativo da contemplação 
[Anschauung] do idealismo, e afasta-se da contemplação 
materialista de conhecimento de moldes feuerbachianos. 
Seguramente, o idealismo do qual Marx se aproxima não é 
o identificado no idealismo “puro” dos filósofos da 
Antiguidade (como o de Platão) ou da Idade Média, mas 
sim no idealismo desenvolvido na época moderna burguesa 
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(como o de Kant). 
A explicação blochiana para a diferença entre as 

duas vertentes de uma mesma doutrina idealista é social, e 
não gnosiológica. Analisando o contexto sociocultural no 
qual estes filósofos estavam inseridos, Bloch nota que a 
maneira utilizada pelos antigos para a teorização de sua 
apreensão do conhecimento teve, em sua estrutura 
fundamental, o desprezo pela atividade laboral. Naquele 
período, homens livres não se submetiam à atividade 
produtiva; naquela sociedade, em que reinavam o ócio 
aristocrático e a vida contemplativa da existência monástica, 
o trabalho era legado aos homens inferiores, aos escravos 
(BICCA, 1987, p. 115). A mediação feita com os objetos de 
estudo dos filósofos era, portanto, feita pelos seus servos, 
isto é, os intelectuais não tinham contato direto com os 
elementos que estudavam; o conhecimento ali produzido 
era construído de maneira completamente passiva. Nesse 
sentido, mesmo a filosofia mais materialista daquele 
período, como o materialismo de Demócrito, em nada 
diferiria do idealismo platônico mais puro, pois em ambas 
construções de conhecimento não havia nenhuma 
atividade; em ambas havia completa ausência da 
(desprezível) atividade de trabalho na superestrutura 
filosófica. 

A construção do conhecimento desses filósofos, 
segundo Bloch, excluía o processo laboral de seu interior, 
sem se dar conta da “relação permanentemente oscilante 
entre sujeito e objeto denominada trabalho presente nele” 
(PE, I, p. 254). O trabalho, uma vez desprezado nas 
sociedades escravista antiga e feudalista servil, não haveria 
de ser refletido nas ideias da classe dominante, por mais 
materialistas que elas pudessem ser. O conceito de 
“atividade” só pôde germinar no seio de uma sociedade na 
qual “a classe dominante se vê ou gostaria de ver a si 
mesma em atividade” (PE, I, p. 252). Este é o caso da era 
moderna, cuja ideologia burguesa não desprezara o 
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trabalho. Pelo contrário, a partir deste período, a classe 
burguesa passou a ver como motivo de honra a 
participação na atividade laboral. Marx, posteriormente, 
denunciara que a burguesia honra a aparência do trabalho, e 
não o trabalho propriamente dito, mas o fato é que a 
ideologia burguesa, “do chamado homo faber, cuja dinâmica 
lucrativa, liberada na época moderna, formadora da era 
burguesa moderna, progressista por muito tempo ainda, dá-
se conhecer sem reservas também na superestrutura e ativa 
a própria base” (PE, I, p. 253). Bloch aponta que esta 
superestrutura foi desenvolvida tanto no nível moral, sob a 
forma de um ethos do trabalho, quanto no nível 
epistemológico, sob a forma de um lógos do trabalho no 
conhecimento, na forma de um conceito de atividade. O 
primeiro substituíra a vita contemplativa, do ócio aristocrático 
e da existência contemplativa monástico-erudita, pela vita 
ativa, capitalista, pregada pelos calvinistas em função da 
constituição de capital, da exigência do lucro. Ao mesmo 
tempo, substituindo o conceito antigo de conhecimento 
como mero acolhimento, como mera imagem passiva, 
ganhara espaço o conceito de “produzir” no lógos do 
trabalho no conhecimento, superestimado no racionalismo 
burguês. 

Chama a atenção o paradoxo indicado por Bloch 
(PE, I, p. 253): Demócrito, o primeiro grande materialista, e 
que deu o tom a todo materialismo até Marx, “está preso a 
essa ideologia alheia ao trabalho, que não reflete o processo 
laboral”, também Demócrito “concebe o conhecimento 
unicamente como passivo”; o racionalismo, que nada mais 
é que o idealismo da era moderna, por outro lado, 
distanciou-se cada vez mais de Platão, e conseguiu refletir, 
com mais intensidade que o materialismo, o processo 
laboral, mesmo que o tenha feito de maneira abstrata. A 
prova disto veio com Hegel, cuja Fenomenologia do Espírito, 
segundo Bloch, “foi a primeira a tratar seriamente, ao 
menos no nível histórico-idealista, da dinâmica do conceito 
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epistemológico do trabalho” (PE, I, p. 254); a grandeza da 
Fenomenologia foi testemunhada por Marx, nos Manuscritos 
Econômico-Filosóficos, ao afirmar que ela “capta a natureza do 
trabalho e compreende o homem como concreto, o 
homem verdadeiro por ser real, como resultado de seu 
próprio trabalho” (MEGA I, 3, p.156 apud PE, I, p. 254). 

Considerando que Marx apropria-se do conceito de 
“contemplação” [Anschauung], cuja origem remete ao 
idealismo, adicionando a ele o conceito de “atividade”, 
igualmente melhor desenvolvido pelo idealismo, o que 
levou o filósofo alemão a atribuir a si uma filosofia 
materialista? Vieira (2010, p. 56) ajuda a responder: “o 
primeiro conjunto de teses cumpre a função de demonstrar 
que, segundo Marx, conhecer o mundo não é afastar-se do 
real, mas, sublinhando-se a noção de atividade subjetiva, 
apreendê-lo e transformá-lo através do trabalho”. Vemos, 
portanto, elementos do idealismo moderno - “conhecer o 
mundo não é afastar-se do real” – realçados pelo 
materialismo feuerbachiano - “apreendê-lo e transformá-lo 
através do trabalho”. Contudo, o materialismo de Marx 
supera o feuerbachiano (considerado vulgar, por Bloch, por 
ser demasiado mecanicista), e torna-se materialismo 
histórico-dialético. 

Bloch indica uma passagem da introdução da obra 
Ideologia Alemã, de Marx, na qual que fica claro o que 
significa ignorar a atividade humana objetivamente: 

 
Feuerbach fala nominalmente da contemplação da 
ciência natural; ele menciona os segredos, que são 
revelados somente aos olhos do físico e do 
químico; mas onde estaria a ciência natural sem a 
indústria e o comércio? Até essa “pura” ciência 
natural obtém seu propósito bem como seu 
material somente através do comércio, e a indústria, 
através da atividade sensorial dos homens. A 
atividade, esse trabalhar e criar sensorial permanente, essa 
produção constitui de tal modo o fundamento de todo o 
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mundo sensorial que, se fosse interrompida por 
apenas um ano, Feuerbach perceberia não só uma 
gigantesca transformação no mundo natural, mas 
logo daria pela falta também de todo mundo 
humano e da sua própria capacidade de 
contemplação, sim, de sua própria existência 
(MEGA I, 5, p.33 e ss. apud PE, I, p. 255 – grifo 
nosso). 

 

Bloch percebe, nesta passagem, a co-produtividade 
entre ser humano e natureza; para conservar-se na vida, o 
sujeito humano une-se a todo instante com o objeto natureza. 
Como explica Bicca (1987, p. 45), o ser humano transforma 
praticamente no trabalho e por meio do trabalho 
(produção) os diversos tipos especiais de matéria que ele 
torna seu objeto concreto. Compreendida dessa maneira, a 
co-produtividade entre ser humano e natureza, na 
perspectiva blochiana, amplia a relação sujeito-objeto, em 
um sentido mais radical do que a marxiana; “Bloch explora-
a ontologicamente até as últimas consequências, ou seja, até 
a identidade do homem com a natureza” (BICCA, 1987, p. 
46). 

Trabalho, portanto, é esta relação recíproca, 
permanentemente oscilante, entre sujeito e objeto. Essa 
noção de trabalho, segundo Vieira (2010, p. 56), “permite a 
ultrapassagem da abstração: para conhecer é necessário 
agir, e para agir, é necessário conhecer”, além disso, 
podemos acrescentar que ela é objetiva, justamente porque 
ocorre no interior do mundo, não fora dele. A 
reciprocidade entre os elementos citados é afirmada pela 
tese 3, e é o que diferencia o materialismo de Marx do 
materialismo mecanicista: “a doutrina materialista segundo 
a qual os homens são produto das circunstâncias e da 
educação esquece que são precisamente os homens que 
modificam as circunstâncias e que o educador necessita, 
por sua vez, de ser educado”. Ao modificar as coisas (e 
coisas, aqui, inclui as organizações sociais), o ser humano 
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modifica a si mesmo, em outras palavras, isso quer dizer 
que o ser humano não é produto ou resultado, 
exclusivamente, de seu meio, como o materialismo 
mecanicista (inclusive o de Feuerbach) sugere.  

Vale ressaltar que Bloch, tal qual Marx, não nega 
que as circunstâncias materiais modificam o modo de ser 
do ser humano, mas alerta que estas circunstâncias são 
modificadas precisamente pelos seres humanos. Ou seja, 
“isto naturalmente não significa que essa modificação das 
circunstâncias pudesse ocorrer sem qualquer relação com 
aquela normatividade objetiva, à qual estão sujeitos também 
os fatores ‘sujeito’ e ‘atividade’” (PE, I, p. 257). Tendo isso 
em vista, Bloch afirma que Marx luta em duas frentes: uma 
contra o materialismo mecanicista do ambiente, “que acaba 
no fatalismo do ser”, e outra contra a teoria idealista do 
sujeito, “que acaba no golpismo ou ao menos no otimismo 
ativista exacerbado”. Sucumbindo à primeira frente, 
teríamos que admitir o fim da história, e sucumbindo à 
última, teríamos que admitir, ingenuamente, que tudo é 
possível, basta querer. O meio termo encontrado por Marx 
está sintetizado na conclusão da tese 3: “A coincidência 
entre a modificação das circunstâncias e a atividade humana 
ou modificação dos próprios homens só pode ser 
concebida se for compreendida como prática revolucionária”. 
Dito de outra forma, há, sim, uma precedência, para não 
afirmar primazia, das circunstâncias frente a ação dos seres 
humanos – o ser humano permanece sempre sendo o 
específico da base histórica material –, contudo, é 
precisamente nesta especificidade que se enraíza a 
possibilidade de transformação, a práxis revolucionária 
mencionada na tese 3. 

Caso se admitisse formas estanques de pensamento, 
ou de circunstâncias, nenhuma mudança qualitativa seria 
possível. Mas o materialismo de Marx é histórico-dialético, 
é, portanto, concreto, na medida em que concebe a 
sensibilidade imediata dos seres humanos com as coisas; 
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dialético, por compreender a relação recíproca entre sujeito 
e objeto; e histórico, porque admite a intervenção humana 
na criação de espaços de contingência no processo do 
mundo. Ademais ao caráter histórico da atividade humana, 
Bloch ressalta a explicação de Marx, encontrada em O 
Capital, da atividade humana, com sua consciência, como 
parte da natureza. Nesse sentido, o ser humano “põe em 
movimento as forças naturais pertencentes a sua 
corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de 
apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua 
própria vida”, trata-se, portanto, de uma prática 
revolucionária na medida em que “ao atuar, por meio desse 
movimento sobre a natureza externa a ele e ao modificá-la, 
ele modifica, ao mesmo tempo, a sua própria natureza” 
(Das Kapital I, Dietz, 1947, pp. 185 apud PE, I, p. 258). 
Nessa perspectiva, a prática revolucionária é percebida na 
própria base do ser natural; uma condicionando a outra. A 
esta relação, Bloch dá o nome de “prius natureza acrescido 
de atividade humana”, sendo que esta última tem um caráter 
objetal, exatamente como o fator objetivo da natureza. 
Afirma Bloch: “o ser humano trabalhador, essa relação 
sujeito-objeto existente em todas as ‘circunstâncias’, é parte 
determinante da base material; também o sujeito no mundo 
é mundo”, e, desse modo, conclui que “sem compreender o 
próprio fator ‘trabalho’, o prius ‘ser’, que não é nenhum 
factum brutum ou nenhum dado, não pode ser compreendido 
na história humana” (PE, I, p. 259). 

Sendo assim, já na análise do primeiro grupo de 
teses esclarece-se qual é a sua importância para a filosofia 
blochiana. Fazendo uso do materialismo histórico-dialético, 
de inspiração marxiana, é possível, para Bloch, inserir o 
elemento utópico como fundamento material do mundo. O 
ser humano, que conhece o mundo ao mesmo tempo em 
que age nele, o faz de maneira imediata. Há um caráter 
experimental nessa noção de reciprocidade; ambos, ser 
humano e mundo (natureza, sociedade), são como um 
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constante experimento que garante a abertura do solo para 
um ser-de-outro-modo. “O postulado de um sujeito da 
natureza como um elemento de vontade da própria 
matéria”, segundo Bicca (1987, p. 44), garante “uma 
explicação da processualidade, da transformação […] para 
aquela qualidade do ser material privilegiada na tradição 
marxista: o movimento”. O marxismo que se deixa 
sucumbir a um esquematismo pragmatista reduz o ser 
humano a mero objeto determinado do processo histórico; 
o marxismo blochiano, por outro lado, valoriza o ser 
humano, visto que reabilita a imaginação revolucionária, 
indispensável para a transformação do mundo. A 
imaginação revolucionária, portanto, está diretamente ligada 
à utopia, ela é utópica; e Bloch confia nela como 
instrumento de mudança, como orientadora da práxis para 
um futuro melhor. 
 
Grupo histórico-antropológico (teses 4, 6, 7, 9 e 10)5 

                                                 
5 Tese 4: O ponto de partida de Feuerbach é a auto-alienação religiosa, 
o desdobramento do mundo em um mundo religioso e outro terreno. 
O seu trabalho consiste em reduzir o mundo religioso ao seu 
fundamento terreno. Mas o facto de o fundamento terreno se afastar de 
si próprio para se fixar nas nuvens como um reino autônomo não pode 
ser explicado senão pelo esfacelamento e pela contradição interna da 
base terrena. É preciso portanto não só compreendê-lo em sua própria 
contradição como revolucioná-lo praticamente. Assim, por exemplo, 
depois de se descobrir a família terrena o segredo da família sagrada, é 
preciso aniquilar teórica e praticamente a primeira; Tese 6: Feuerbach 
dissolve a essência religiosa na essência humana. Mas a essência humana 
não é uma abstracção inerente ao indivíduo isolado. Na sua realidade, é 
o conjunto das relações sociais. Feuerbach, que não entra na crítica 
desta essência, vê-se por isso obrigado: 1º – a abstrair o processo 
histórico, considerando o sentimento religioso em si mesmo, e 
pressupondo um indivíduo humano abstracto, isolado. 2º – a conceber, 
por conseguinte, a essência de um modo “genérico”, como uma 
generalidade interna, silenciosa, que una de um modo natural muitos 
indivíduos; Tese 7: Feuerbach não vê, portanto, que o “sentimento 
religioso” é, por sua vez, um produto social, e que o indivíduo abstracto 
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Dada a investigação do grupo epistemológico das 

Teses de Marx sobre Feuerbach, Bloch passa à crítica 
histórico-antropológica, na qual delineiam-se os traços 
humanistas da produção teórica marxiana, tão caros ao 
nosso autor. A compreensão das relações sujeito-objeto 
percebidas por Marx diferencia-se da realizada pelos 
filósofos que o antecederam na medida em que o conceito 
de “alienação” – primeiramente desvelado em sua 
manifestação religiosa por Feuerbach – apontará para uma 
concepção concreta, considerada por Bloch como 
verdadeiramente materialista, de ser humano. 

A filosofia de Feuerbach, caracterizada sobretudo 
por incidir antropologicamente sobre algumas categorias 
hegelianas, influenciou sobremaneira a elaboração do 
chamado “humanismo marxista”. Isto fica claro logo nas 
primeiras linhas da quarta tese, na qual Marx afirma que “o 
ponto de partida de Feuerbach é a auto-alienação religiosa, 
o desdobramento do mundo em um mundo religioso e 
outro terreno. O seu trabalho consiste em reduzir o mundo 
religioso ao seu fundamento terreno”. Assim, na medida 
em que Feuerbach “desmitologizou” a teologia ao explicitar 
a essência humana implícita na essência religiosa, rejeitou o 
conceito hegeliano de Espírito [Geist], propondo uma 
concepção materialista de ser humano. A crítica 
antropológica da religião realizada por Feuerbach chamou a 
atenção de Bloch pelo olhar aguçado que lançou sobre o 

                                                                                              
por ele analisado pertence a uma determinada forma de sociedade. 
Toda a vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios que 
fazem desembocar a teoria do misticismo encontram solução racional 
na prática humana e na compreensão dessa prática; Tese 9: O máximo 
a que pode chegar o materialismo contemplativo, ou seja, aquele que 
não concebe o sensorial como uma atividade prática, é a contemplação 
dos indivíduos isolados e da sociedade civil; Tese 10: O ponto de vista 
do materialismo antigo é a sociedade civil; o do materialismo moderno, 
a sociedade humana ou humanidade social. 
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campo dos desejos humanos. O ser humano feuerbachiano 
é dotado dos predicados da “sensibilidade” [Sinnlichkeit] e 
“sentimento” [Gefühl], é, portanto, um “ser sensível”. 
Perceber a relação do “ser sensível” humano com o mundo 
objetivo permitiu a Feuerbach caracterizá-lo como um “ser 
genérico” [Gattungswessen], nesse sentido, sua crítica 
antropológica derivou não apenas a esfera transcendente 
em seu “conjunto da fantasia desejante” - “os deuses são os 
desejos do coração transformados em seres reais” (PE, I, p. 
259) –, mas, ao mesmo tempo, a hipóstase do desejo 
também revelou a duplicação do mundo – um imaginário e 
outro real – na qual o ser humano transfere sua melhor 
essência para um além supraterreno. Para Feuerbach 
importa, portanto, anular essa auto-alienação, recuperando, 
por meio da crítica antropológica e da caracterização da 
origem da duplicação, o céu para os seres humanos. 

Tendo isso em vista, Bloch inicia o tópico sobre o 
grupo histórico-antropológico das Teses com uma 
afirmação precisa: “o que se reconhece aqui é que 
humanamente sempre se deve partir da alienação” (PE, I, p. 
259). Feuerbach desvendara a alienação percebida em sua 
forma religiosa, entretanto, coube a Marx, conforme nota-
se no decorrer da tese 4, afirmar que “o fato de o 
fundamento terreno se afastar de si próprio para se fixar 
nas nuvens como um reino autônomo não pode ser 
explicado senão pelo esfacelamento e pela contradição 
interna da base terrena” Em outras palavras, a alienação do 
ser humano – percebida por Feuerbach – não é, do ponto 
de vista marx-blochiano apenas um reflexo da duplicação 
religiosa, fruto de uma consciência desejante, mas também 
o reflexo de uma divisão bem mais terrena: a divisão social. 
Como a tese 7 indica, “o sentimento religioso é um 
produto social”, nesse sentido, a ideologia religiosa aparece 
apenas como uma das ideologias que evidenciam a 
duplicação de classes presente no processo de alienação, e 
que pode ajudar a desvelar o fundamento imanente da 
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crítica social. 
De acordo com Bloch, Feuerbach não conseguira 

perceber a divisão social como fundamental para a 
duplicação do mundo porque o modelo materialista ao qual 
estava submetido não permitira fazê-lo. Isto se deveu ao 
fato de que Feuerbach, embora materialista (ou, talvez, 
porquê materialista – vulgar), concebera um ideal abstrato 
de humanidade. A contemplação [Anschauung] inativa que 
sustentava sua percepção de mundo impediu que ele 
conseguisse “enquadrar” o ser humano historicamente, e, 
dessa maneira, veio a substituir a duplicação religiosa 
elevando em seu lugar um gênero humano abstrato, 
dotando-o de “sacramentos humanos demasiados sublimes 
em si mesmos” (PE, I, p. 261). Marx, por outro lado, 
afirma, na tese 6, que “a essência humana não é uma 
abstração inerente ao indivíduo isolado”, e a define como 
“o conjunto das relações sociais”. Ainda que Marx, no final 
da tese 6, critique a concepção feuerbachiana de ser 
humano percebido como “ser genérico”, o faz apenas na 
medida em que se trata de “uma generalidade interna, 
silenciosa, que una de modo natural todos os indivíduos”. 
O conceito de “humano” elaborado por Feuerbach é um 
conceito puramente antropológico, a-histórico, que liga os 
indivíduos de maneira naturalmente abstrata. Marx critica a 
essência concebida abstratamente, e confirma seu apreço 
pelo humanismo, que pode ser observado na tese 10: “o 
ponto de vista do materialismo antigo é a sociedade civil; o 
do materialismo moderno, a sociedade humana ou 
humanidade social”. 

Bloch (PE, I, p. 261) concorda com Marx 
afirmando que “o humano não se encontra, portanto, em 
toda parte de qualquer sociedade como ‘generalidade 
interna, muda, que liga os muitos indivíduos de modo 
apenas natural’”, e alerta que “ele não se encontra em 
nenhuma generalidade existente, mas antes num processo 
complicado e ganha forma coerente somente no 
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comunismo, como o próprio”. Se o humano “não se 
encontra em nenhuma generalidade existente” e ganhará 
forma “somente no comunismo como o próprio”, então 
como poderemos defini-lo? O humano ainda-não existe? O 
que impede sua existência? Um dos aspectos da essência 
humana enfatizado por Bloch é o trabalho, e, em alguns 
momentos, o autor sugere que nele já estão contidas todas 
as características fundamentais que diferenciam o ser 
humano dos demais animais: antecipação, criação, 
imaginação, transformação. Através de seu trabalho, o ser 
humano pode colocar a natureza nos “eixos” sem, de 
forma alguma, colocar-se separado dela. No trabalho, nota-
se a manifestação da consciência que ultrapassa aquilo que 
está ao alcance da mão, um impulso para frente, uma 
antecipação por meio da imaginação, de algo que ainda-
não-é, mas virá-a-ser. O que o ser humano, com seu 
trabalho, cria é a efetivação de algo que existia em sua 
imaginação de modo ideal (como possível formal e 
objetivo-factual), transformando o real e tornando real 
aquilo que conhecia previamente. Nos Manuscritos, Marx 
(2008, p. 84) afirma que o trabalho, a atividade vital humana, 
a vida produtiva, é um objeto da vontade e da consciência 
humana, nesse sentido, o ser humano difere dos outros 
animais, cuja atividade vital é sua própria vida, ou seja, “o 
animal é imediatamente um com a sua atividade vital; não 
se distingue dela; é ela”. O ser humano, por outro lado, 
produz sua própria vida, “ele tem atividade vital consciente”, 
e, justamente por isso, ele é um ser genérico: na medida em 
que reproduz toda a natureza, é livre perante o seu produto, 
sabe como produzir de acordo com o padrão apropriado ao 
objeto, o ser humano “produz a sua existência, cria a 
consciência de que é um ser social e, destarte, atinge a 
essência de um ser universal e livre” (CHAGAS, 1994, 
p.24). 

Afirmar que o ser humano é um ser genérico, nas 
palavras de Marx (2008, p. 85), quer dizer que o ser 
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humano é “um ser que se relaciona com o gênero enquanto 
sua própria essência ou [se relaciona] consigo enquanto ser 
genérico”; ele confirma-se como ser genérico “na 
elaboração do mundo objetivo”, esta produção “é a sua 
vida genérica operativa”, por meio dela a natureza aparece 
como “sua obra e sua efetividade [Wirklichkeit]”. Portanto, o 
objeto do trabalho é “a objetivação da vida genérica do homem: 
quando o homem se duplica não apenas na consciência, 
intelectual[mente], mas operativa, efetiva[mente], 
contemplando-se, por isso, a si mesmo, num mundo criado 
por ele”.  

O trabalho, a produção humana, sempre é 
objetivação do ser humano ativo no produto, resultado de 
seu esforço. Segundo Chagas (1994, p. 24), ele constitui “a 
esfera ontológica fundamental da existência humana, e, 
portanto, a última base de todos os tipos e formas de 
atividades”. No que se refere à atividade do trabalho, o 
produtor, através dela, “entra em conexão com os produtos 
de seu trabalho e com os outros homens”, sendo assim, “o 
homem só pode asseverar-se como ser genérico, mediante a 
atuação conjunta dos homens e pela manifestação de todas 
as suas forças genéricas”. Por meio do trabalho 
transformam-se tanto a natureza inorgânica, exterior ao ser 
humano, como a natureza interior, própria do ser humano; 
os objetos, produtos do trabalho, são, portanto, natureza 
humanizada. O ser humano tem a capacidade de objetivar-
se universalmente por meio de sua ação, de projetar-se 
conscientemente no mundo exterior e criar coisas novas; 
no produto, manifestam-se forças humanas essenciais, 
materializadas (BICCA, 1987, p. 98). Quando o ser humano 
objetiva-se no produto de seu trabalho, portanto, significa 
que seu trabalho tornou-se coisa física, coisa para ele. 
Dessa maneira, a realização do trabalho e a objetivação do 
trabalho acontecem simultaneamente, sendo a última uma 
condição sine qua non da universalidade do trabalho.  

O ser humano é um ser gregário, por isso aquilo 
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que produz é compartilhado entre os demais membros da 
comunidade; ou seja, o trabalho sempre pressupõe uma 
relação social. Na sociedade capitalista de classes, contudo, 
a característica social do trabalho deixa de ser um momento 
positivo da humanidade pois, embora o trabalhador 
trabalhe, complementarmente, com os outros, ele não 
trabalha em comunidade; a relação do ser humano com 
outros seres humanos – que condiciona sua relação com a 
natureza – torna-se a relação social entre o capitalista e o 
trabalhador, fundamentando o exercício real do trabalho 
assalariado. No contexto do trabalho assalariado, “o 
trabalho, a atividade produtiva mesma aparece ao homem 
apenas como um meio para a satisfação de uma carência, a 
necessidade de manutenção da existência física” (MARX, 
2008, p. 84); o modo de produzir, portanto, aparece 
deformado, alienado. 

Na sociedade de classes capitalista, a capacidade 
essencialmente humana de objetivar-se nos produtos de seu 
trabalho é deformada, tornando-se coisa estranha, alheia ao 
ser humano. Por isso Bloch iniciara a análise histórico-
antropológica das Teses afirmando que “humanamente 
sempre se deve partir da alienação” (PE, I, p. 259), ela 
permeia o modo de vida e produção no qual estamos 
inseridos desde a revolução burguesa; e impede a realização 
plena do ser humano ao absolutizar a objetivação, 
separando o ente produzido do sujeito que o criou, 
apresentando-se “na forma da contraposição ilusória de 
algo que é propriamente humano, como independente, 
como uma força dominadora superior” (BICCA, 1987, 
p.102). 

Nos Manuscritos Econômico-Filosóficos (2008, p. 87), 
Marx afirma que “no mundo prático-efetivo (praktische 
wirkliche Welt) o auto-estranhamento só pode aparecer 
através de sua relação prático-efetiva (praktisches wirkliches 
Verhältnis) com outros homens”, uma vez que “o meio pelo 
qual o estranhamento procede é [ele] mesmo um [meio] 
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prático”. Sendo assim, por meio do trabalho alienado o ser 
humano não só produz sua relação com o objeto e com o 
ato de produção – produção esta que ocorre com seres 
humanos que lhe são estranhos e concorrentes –, como o 
trabalho alienado também gera a relação de outros seres 
humanos com a produção e o produto do indivíduo 
alienado, ou seja, a relação do ser humano próprio, 
individual, com os demais seres humanos. Dessa maneira, 
“assim como ele [engendra] a sua própria produção para a 
sua desefetivação (Entwirklichung), para o seu castigo”, ou, 
“assim como [engendra] o seu próprio produto para a 
perda, um produto não pertencente a ele, ele engendra 
também o domínio de quem não produz sobre a produção 
e sobre o produto”. Quando o ser humano aliena-se de sua 
própria atividade, outorga a um estranho (Fremd) um 
produto que este não produziu, uma atividade que não lhe 
pertence. 

O ser humano, portanto, sempre se objetifica em 
seu trabalho. Contudo, a alienação exacerbada pelo 
capitalismo, nos dizeres de Bicca (1987, p. 99), “produz 
uma monstruosidade antropológica”, na medida em que 
impede que o ser humano reconheça-se na realidade 
objetificada por ele próprio. O modo de produção 
capitalista impede o desenvolvimento polivalente do 
indivíduo quando desapropria do ser humano a atividade 
que lhe é própria. Embora notemos no capitalismo uma 
multiplicação material jamais vista, “a personalidade do 
trabalhador não pode se desenvolver harmoniosa e 
universalmente”, desenvolvendo-se “apenas de modo 
unilateral, de acordo com as exigências da divisão, cada vez 
mais especializada, do trabalho” (BICCA, 1987, p. 100), ou 
seja, o método utilizado no modo de produção capitalista, a 
técnica empregada, também colabora para o estranhamento 
do ser humano com relação ao mundo. Este alerta indica 
que não apenas a alienação causada pela apropriação do 
trabalho alheio impede a realização plena do ser humano 
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consigo mesmo, com os demais seres humanos, e com a 
natureza, mas que o “lado obscuro do desenvolvimento 
material sob condições de produções capitalista”, 
paradoxalmente, “trouxe ao mesmo tempo um crescimento, 
ou melhor, uma intensificação da exploração do homem 
através de seus semelhantes” assim como uma crescente 
dominação e exploração da natureza. 

O estudo, a partir da perspectiva blochiana, dos 
grupos epistemológico e histórico-antropológico das Teses de Marx 
indica não apenas como esses autores compreendem as 
relações do ser humano com a natureza e a sociedade, mas 
sobretudo os fatores que impedem, segundo eles, que o ser 
humano se realize plenamente como tal. Nesse sentido, 
percebemos como, para Bloch, a postura humana na 
apreensão de conhecimento está em consonância ao modo 
de compreensão e execução do trabalho. Na sociedade 
capitalista de classes, a contemplação [Anschauung] passiva, 
como aquela percebida na teoria feuerbachiana, é 
responsável por limitar o pensamento à sua forma abstrata 
e, portanto, também limitar a essência humana – cuja maior 
característica é percebida na atividade do trabalho – a algo 
abstrato, compreendida fora do conjunto das relações 
sociais/materiais. Nos dizeres de Bloch (PE, I, p. 265), “a 
epistemologia antiga e a medieval não refletiram sobre a 
atividade”, e, quando esta passou a ser considerada, o foi de 
maneira “abstrata e burguesa”, não sendo “realmente 
mediada pelo seu objeto”. Para o autor, portanto, assim 
como a passividade contemplativa imobiliza o pensamento, 
da mesma maneira o trabalho alienado imobiliza a atividade 
humana em sua plenitude. 

Bloch, contudo, descobre, precisamente nas 
carências que impedem a realização do ser humano, o 
impulso que movimenta e orienta as ações humanas com 
vistas à transformação da realidade. Para nosso autor, nos 
dois casos, “tanto no período antigo e feudal do desprezo 
pelo trabalho, quanto no período do ethos burguês do 
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trabalho (à parte a concreticidade do trabalho)”, a práxis, 
“tanto a técnica quanto a política”, era considerada, “na 
melhor das hipóteses, como uma ‘aplicação’ da teoria”. 
Com Marx, por outro lado, a práxis é considerada “como 
atestação de que a teoria seria concreta, como 
transformação da chave em alavanca, a verdadeira 
retratação da intervenção eficaz no ser”. A práxis, portanto, 
conforme veremos pormenorizadamente a seguir, 
conjugada à teoria (teoria fruto da contemplação 
[Anschauung] ativa), é o “segredo” – descoberto por Marx, 
segundo Bloch – que mobiliza o ser humano para sua 
liberdade. Sendo assim, analisaremos a seguir o grupo teoria-
práxis (teses 2 e 8) das Onze Teses, e, finalmente, a tese 11 
que, embora não faça parte de um grupo de teses, ganha a 
denominação blochiana de senha, dada sua importância. 

 
Grupo teoria-práxis (teses 2 e 8)6 

 
Bloch (PE, I, p. 264) é categórico quando inicia a 

análise desse grupo de teses afirmando que “o que não se 
aceita aqui é que o pensamento [Gedanke] seja pálido e sem 
força”. Não obstante a análise dos grupos anteriores das 
Teses, sobretudo do grupo epistemológico, tenha deixado clara a 
novidade marxiana de apreensão do real como 
contemplação [Anschauung] ativa, o grupo teoria-práxis 
enfatiza ainda mais a necessidade do caráter mediato da 
contemplação, ou seja, da “sensibilidade que foi trabalhada 

                                                 
6  Tese 2: O problema de saber se o pensamento humano pode 
alcançar uma verdade objectiva não é um problema teórico, mas sim 
um problema prático. É na prática que o homem deve provar a verdade, 
ou seja, a realidade e o poder do seu pensamento. A controvérsia em 
torno da realidade ou irrealidade do pensamento – isolado da prática – 
é um problema puramente escolástico; Tese 8: Toda a vida social é 
essencialmente prática. Todos os mistérios que fazem desembocar a 
teoria do misticismo encontram solução racional na prática humana e 
na compreensão da prática. 



38 | Ernst Bloch: atualidade das Utopias Concretas – Vol. I 
 

teoricamente e assim tornou-se coisa para nós”. Para nosso 
autor, essa sensibilidade é, em outras palavras, 
“sensibilidade da práxis, teoricamente mediada, 
teoricamente obtida”, e garante que a função do pensar 
seja, de fato, uma ação, “uma atividade crítica, penetrante, 
decifradora”, cuja “melhor prova disso é, por isto mesmo, o 
teste prático dessa decifração”. As teses 2 e 8, portanto, não 
apenas tratam da atividade do pensamento, como também 
se preocupam com os critérios que comprovam e validam a 
veracidade de uma teoria que pretende servir como guia 
para ações transformadoras. Para Bloch (PE, I, p. 264), não 
existe uma “Verdade” em função de si mesma. A verdade, 
para ele, é verdadeira apenas enquanto verdade para algo. Dito 
de outra forma, a verdade, assim como pudemos notar com 
o conceito de ser humano, é concebida em relação com o 
mundo. Isso, contudo, não quer dizer que a verdade seja 
relativa (no sentido mais vulgar que a expressão possa 
sugerir), ou que, já que não há uma concepção de Verdade 
universalmente aplicável, não há verdade alguma.  

Ao abordar o conceito em questão, nosso autor tem 
em mente as intervenções humanas no mundo, sobretudo 
aquelas realizadas coletivamente e que alteram os modos de 
organização social. Intervir no mundo, nessa perspectiva, 
implica compreendê-lo, conjecturá-lo, deliberar 
coletivamente sobre as ações a seres tomadas, ponderar 
sobre os impedimentos possíveis das ações etc. 
Interpretamos, portanto, que, para Bloch, a atividade de 
pensamento que é “crítica, penetrante, decifradora” 
corresponde ao que o autor chama de teoria, na medida em 
que a teoria é o que fundamenta, dá a razão de ser do agir, e 
que não é a ação propriamente dita. Obviamente, isto não 
quer dizer que a teoria seja algo abstrato, desvinculado do 
agir. Há também este tipo de teoria, mas referimo-nos, aqui, 
àquela que pretende ser “aplicada” ou “provada” na prática. 
Nesse sentido, não existe, para Bloch (PE, I, p. 265), “prova 
completa de uma verdade a partir de si mesma que 
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permaneça meramente no nível teórico”, em outras 
palavras, “não existe uma possível prova completa no nível 
imanente-teórico”. Para o autor, no nível puramente teórico, “é 
possível apresentar apenas uma prova parcial”, como é o 
caso do que ocorre na matemática – embora, mesmo nela, 
a prova parcial seja de um tipo específico, na medida em 
que não consegue ultrapassar a mera “coerência interna”, 
da “exatidão lógico consequente”. Segundo nosso autor 
(idem – grifo nosso), exatidão “ainda não é verdade, isto é, 
retratação da realidade, bem como o poder de interferir na 
realidade segundo o critério dos agentes das leis nela identificados”. 
Verdade, para ele, não diz respeito apenas as relações 
(como as de coerência interna) da teoria, mas “perfeitamente 
uma relação de teoria-práxis”, uma demonstração da imanência 
do pensado. 

De acordo com Bloch, no que se refere à relação 
teoria-práxis, a tese 02 é “totalmente criativa e nova”, e, em 
comparação a ela, a “filosofia precedente assume um 
aspecto realmente escolástico”. Nas palavras de nosso 
autor, “esse internato contemplativo foi o espaço de todos 
os conceitos de verdade anteriores”, isto é, “um problema 
escolar no sentido de uma imanência fechada do 
pensamento (incluindo pensamentos materialistas-
mecanicistas)”. Isso pode ser percebido, segundo Bloch, 
nos exemplos da história antiga, como quando Sócrates, de 
Platão, “quis realizar na Sicília a sua utopia do Estado”, ou 
o estoicismo que “tinha a lógica como mero muro, a física 
como mera árvore, mas a ética como fruta”; para nosso 
autor (PE, I, p. 266), esse também foi o caso de Agostinho, 
“o fundador local da Igreja papal medieval”, e, no final da 
Idade Média, foi o caso de Guilherme de Occam, “o 
destruidor nominalista da Igreja papal em favor dos 
Estados nacionais em ascensão”. Não há dúvida que, por 
detrás de todos esses exemplos, havia uma espécie de 
missão prático-social, uma teoria que se encarregara de 
transformar um modo de organização social; essas teorias, 
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contudo, levavam “sua vida própria, abstrata, praticamente 
imediata”. 

Segundo nosso autor, teorias, como as supracitadas, 
apenas condescendiam com sua “aplicação” à práxis, 
“como um príncipe condescende com o povo, ou, na 
melhor das hipóteses, como uma ideia condescende com a 
sua utilização”. Se analisada pormenorizadamente, 
podemos compreender porquê, para Bloch, uma teoria que 
é “aplicada” na prática não possui caráter de verdade. A 
própria noção de “aplicação” traz consigo o pressuposto da 
existência de um fora que depois é empregado a um outro. 
Quando se aplica algo, aquilo sob o qual aplica-se é 
transformado, no entanto, não se trata de uma 
transformação legítima para os critérios blochianos; a 
aplicação até pode alterar o objeto, tornando-o diferente 
por meio de uma imposição externa, ela, entretanto, não 
consegue dar conta da realidade em movimento. Dito de 
outra forma, a imediatez de uma teoria, que intenta 
“aplicar-se” no mundo, exclui do processo qualquer 
mediação com a concretude da prática, isto é, por mais 
completa que uma teoria seja, não há como ela prever todas 
as variáveis implicadas na prática; as variáveis, aliás, alteram-
se enquanto a própria prática acontece. Entende-se, dessa 
forma, que a teoria, desvinculada da práxis, é imediata, ou 
seja, que “aplicar” uma teoria diz respeito a elaborar 
abstratamente algo, sem mediação com o concreto, para, 
após, realizar uma intervenção: parte-se de um raciocínio 
indutivo que direciona metodicamente o “experimento” e 
encontra na práxis apenas uma recompensação daquilo 
definido de antemão, uma recompensação de sua coerência 
interna. 

A práxis, portanto, é o critério último que prova a 
verdade de uma teoria, sua demonstração. Para Bloch (PE, 
I, p. 268), as concepções de práxis dos pensadores que 
antecederam Marx são completamente distintas da 
“concepção teoria-práxis, da doutrina da unidade entre 
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teoria e práxis” marxiana. A partir de Marx, uma teoria é 
considerada concreta, ou seja, verdadeira, quando é atestada 
na realidade, nessa perspectiva, “em vez da práxis ser 
apenas colada à teoria”, isto é, nos dizeres de Bloch, “de 
forma que, do ponto de vista puramente científico, o 
pensamento nem teria necessidade de sua ‘aplicação’”, para 
o autor, “a teoria daria continuidade à sua via própria e à 
sua auto-suficiência também na prova”. Sendo assim, e, 
para Bloch, de acordo com Marx e Lenin, “teoria e práxis 
oscilam constantemente”. 

Essa concepção de verdade coloca os pensadores 
em uma posição nada confortável: ela indica que teorias 
possivelmente não perduram muito no tempo, além de não 
serem autossuficientes na validação de si próprias. Trata-se 
de um cenário, de certa forma, estarrecedor, pois, como 
apreende-se uma verdade que sempre muda? Para Bloch, 
“nunca o pensamento concreto foi tão valorizado como 
aqui, onde ele tornou-se a luz para o ato, e o ato nunca foi 
tão valorizado como aqui, onde ele tornou-se o 
coroamento da verdade”, isso ocorre na medida em que 
“oscilando alternada e reciprocamente, a práxis pressupõe 
teoria tanto quanto ela própria desencadeia e necessita, por 
sua vez, nova teoria para dar seguimento a uma nova 
práxis”. Deve-se ressaltar, no entanto, que, ao falar-se em 
provar na práxis a verdade de uma teoria, não se exige uma 
prova lógica dessas afirmações. Albornoz (2006, p. 112) 
alerta que “uma afirmação logicamente plausível, sem 
contradição interna de seus termos, pode, contudo, ser um 
absurdo, uma bobagem do ponto de vista prático”, 
segundo a comentadora blochiana, “mesmo uma afirmação 
ideológica e errônea, se vai no sentido da conservação de 
uma ordem que impede a felicidade dos homens, 
contrariando a ética da transformação que visa àquela 
felicidade” pode ser um absurdo. A falsidade prática de 
uma afirmação existe, portanto, “não porque seja 
logicamente impensável, mas porque seu conteúdo é um 
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pensamento sem verdade”. Nessa perspectiva, uma teoria 
torna-se falsa, na práxis, quando perde a validez diante da 
tarefa “eticamente imposta, que se impõe por si mesma 
ante o contraste da realidade do homem e de suas 
possibilidades”. 

Mesmo que, em um primeiro momento, a relação 
dialética teoria-práxis possa parecer o “método” mais óbvio 
– que até o senso comum indicaria como mais adequado, 
no que refere-se à transformação –, seu aparecimento é da 
ordem da raridade. O que a história nos mostra são teorias 
enrijecidas, que parecem perdurar no tempo exatamente 
por não “contaminarem-se” com as influências da práxis; e, 
ao mesmo tempo, nota-se práticas avessas ao pensamento 
de cunho científico, ineficazes em suas ações, justamente 
por perderem-se no entusiasmo gerado pelas melhores 
intenções. A exigência blochiana de que a prática 
transformadora conjugue teoria e práxis, não pressupõe 
uma teoria pura e uma práxis pura, mas teoria-práxis, que, 
embora distintas, influenciam-se mutuamente, uma 
instigando a outra, respectivamente, a pensar diferente e 
melhor, e a agir diferente e melhor. Nessa perspectiva, 
compreende-se que a busca pelo Novum, ou seja, a 
realização do possível dialético, orientadora das revoluções, 
não pode ser desviada, segundo Bloch, pela queda em um 
ativismo ingênuo ou em um mero teorismo revolucionário. 
“No caminho para o novo, geralmente – ainda que não 
sempre – deve-se proceder passo a passo”. Segundo o 
autor, “nem tudo é possível e executável a qualquer hora: 
condições ausentes não só atrapalham como também 
chegam a impedir” (PE, I, p. 203). 

Apenas “pela ação é que pode orientar-se a ciência”, 
nas palavras de Albornoz (2006, p. 120), “a ação é o 
regulador do conhecimento”, a pauta, o “referencial da 
ciência”. A ação, portanto, “é a finalidade, o limite dialético 
e o sentido do conhecimento da tendência”. Segundo a 
comentadora, “a prática se une e conjuga ao 
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conhecimento” na medida em que “a ciência toma sua 
razão de ser e sua força na ação que tem sua cientificidade 
garantida na união com a análise das tendências”. Nesse 
sentido, “a ciência se põe como fundamento da práxis na 
mesma medida em que a ação se torna a regra da ciência”, e 
é dessa relação recíproca que provém, segundo Bloch (PE, 
I, p. 207), “o forte recurso ao ser humano humilhado, 
escravizado, abandonado, feito desprezível, daí provém o 
recurso ao proletariado como ponto de transbordo para a 
emancipação”. Para nosso autor, o alvo, que aquece o 
sentido da revolução, permanece sendo esse, desde Marx, 
uma vez que, nele, “o caminho se revela como função do 
algo e o alvo, como substância a caminho – caminho este 
investigado em vista de suas condições, visualizado em 
busca de suas aberturas”. Segundo ele, nessas aberturas, a 
matéria possui “uma latência no rumo dos conteúdos reais-
objetivos de sua esperança: como fim da sua auto-alienação 
e da objetividade afetada por elementos estranhos, como 
matérias das coisas para nós”. 

 
A senha (tese 11)7 

 
A tese 11, embora tenha sido isolada das demais 

teses – dada a sua importância na perspectiva blochiana –, 
assemelha-se ao grupo teoria-práxis, e não seria 
imprudente, de nossa parte, considerá-la um 
aprofundamento daquele grupo composto pelas teses 2 e 8. 
O que difere a tese 11 das teses 2 e 8, portanto, não é seu 
conteúdo – uma vez que a tese 11 também trata das 
relações entre teoria e práxis –, mas, precisamente, a quem 
ela dirige-se. 

Como os dizeres da tese 11 enunciam, Marx dirige-
se à filosofia. Contudo, Bloch alerta que a crítica marxiana 

                                                 
7  Tese 11: Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de modos 
diferentes; o que importa, porém, é transformá-lo. 
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não se resume a toda a filosofia ou a todos os filósofos, 
como se a intenção de Marx fosse suprimir a atividade 
filosófica em si mesma. Absolutizar a crítica é um equívoco, 
segundo Bloch, muito comum nas interpretações 
apressadas de frases concisas e famosas como é o caso da 
décima primeira tese, e, por isso, é importante compreendê-
la a partir do contexto no qual está inserida, uma vez que 
nosso autor constata que as interpretações que 
consideraram a tese como uma incitação à eliminação de 
toda filosofia não compreenderam a relação teoria-práxis, já 
enunciada nas teses 2 e 8, contemplada na tese em questão. 
O diagnóstico feito por Bloch é de que, com o 
desenvolvimento do capitalismo, a teoria (aqui 
compreendida também como teoria filosófica, portanto, a 
filosofia) passou a ser desprezada, tanto por pragmatistas 
(diretamente ligados ao capitalismo norte-americano) como 
por praticistas (ligados à “aplicação” do marxismo), e isso 
se deve, sobretudo no que diz respeito ao praticismo, a uma 
interpretação equivocada e descontextualizada da tese 11. 

Quando Bloch denuncia o mal-uso da tese 11, o 
faz, primeiramente, direcionando-a a mistura da tese com o 
pragmatismo. É absurdo, para o autor, que o significado da 
tese seja confundido com uma postura “de um âmbito 
totalmente estranho ao marxismo, de um âmbito hostil a 
ele, intelectualmente inferior, enfim, simplesmente infame” 
(PE, I, p. 271). Contudo, isto, de fato, acontece. O 
pragmatismo a que o autor faz referência diz respeito 
àquele american way of  life, cujos body boldiers aderiram à 
famosa frase de Marx associando-a à hiperatividade 
característica de seu meio cultural. A teoria-práxis 
pragmatista pode aparecer como uma teoria conjugada à 
práxis, entretanto, ela oscila constantemente, uma vez que 
está fundamentada em razões superficiais e que 
obscurecem a verdadeira motivação para a transformação 
da realidade: o êxito no mundo dos negócios. Nesse 
sentido, o pragmatismo possui, para Bloch, uma certa 
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eficiência na execução de suas teorias, assim como 
capacidade para adaptá-las a novas conjunturas, todavia, 
esse tipo de teoria que busca comprovar-se na práxis clama 
para si um humanismo que, na realidade, é inexistente. No 
início do século XX, era comumente disseminada uma ideia 
humanizada a respeito do capitalismo8. Isso acontecia, 
segundo Bloch (PE, I, p. 272) “tanto por causa da 
embalagem cor-de-rosa do capitalismo norte-americano, 
ainda possível naquela época”, como american way of  life, 
otimista e promotor da vida, “quanto sobretudo por causa 
da tendência de toda sociedade de classes de apresentar o 
seu interesse específico como sendo o de toda a 
humanidade”. Nessa perspectiva, o pragmatismo apareceu 
como uma espécie de tutor “dos instrumentos lógicos 
variados e substituíveis, mediante os quais o homem de 
negócios de nível superior atinge, por assim dizer, um ‘êxito 
humanitário’”. Para Bloch, no entanto, essa face 
humanitária do pragmatismo logo foi substituída por aquilo 
que, de fato, é: “como derradeiro agnosticismo de uma 
sociedade despida de qualquer vontade de buscar a 
verdade”. 

A crítica de Bloch ao pragmatismo burguês pode 
sugerir que o problema desse tipo de teoria-práxis é que ela 
omite as verdadeiras intenções de uma ação. Nesse sentido, 
não importaria qual fosse a transformação concreta ou suas 
consequências; mesmo que elas aparecessem como 
positivas e, de certa forma, melhorassem a vida das pessoas 
envolvidas, seriam reprováveis do ponto de vista marxista 
aclamado por nosso autor. Parece-nos, portanto, que a 
prática revolucionária, para Bloch, deve pressupor uma 
certa moralidade, explicitada na boa intenção e clareza 
teórica sobre os fundamentos de uma ação. Isto pode ser 
percebido quando o autor inicia sua crítica ao praticismo do 

                                                 
8 Cf.: JAMES, William. Writings, 1902-1910. New York: Literary Classics 
of  the United States, Inc., 1987. 
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movimento socialista, afirmando que “é óbvio que 
moralmente eles [os praticistas], com toda certeza, nada 
têm em comum com os pragmatistas; sua vontade é 
transparente, sua intenção, revolucionária, seu alvo, 
humanitário” (PE, I, p. 273). Entretanto, mesmo que uma 
certa postura moral seja necessária, a transformação do 
mundo verdadeira, do ponto de vista marxista, de acordo 
com Bloch, não pode “deixar a cabeça de lado”. A 
refutação blochiana ao praticismo, portanto, assemelha-se à 
sua refutação ao pragmatismo, na medida em que ambos 
são incapazes de conciliar as correntes quente e fria do 
marxismo implícitas na tese 11; o pragmatismo é refutado 
por ser muito frio, sobretudo por ser, do ponto de vista 
moral, mal-intencionado, enquanto o praticismo, como 
veremos abaixo, é refutado por ser demasiado quente, não 
obstante seja bem-intencionado. 

Diferente da crítica feita à falsificação pragmatista 
da tese 11, ao criticar a distorção praticista da tese Bloch 
não cita nomes ou países específicos que tenham relação 
com a prática em questão. Contudo, deixa claro que 
praticistas do movimento socialista, “ao deixarem a cabeça 
de lado”, isto é, ao deixarem de lado “nada menos que toda 
a riqueza da teoria marxista, juntamente com a apropriação 
crítica do legado cultural feita por ela”, permitiu que 
surgisse, “por ocasião do ‘trial and error method’, do 
diletantismo, do ‘praticismo’, aquela cruel falsificação da 
tese 11, que lembra metodologicamente o pragmatismo” 
(PE, I, p. 273). Nosso autor refere-se à militância que 
banaliza a tese 11 afirmando que “o importante é a ação 
concreta”, sugerindo, como diz Vieira (2010, p. 72), “uma 
prática pela prática”. Essa postura, advinda de um 
movimento que se afirma como marxista, para Bloch, no 
máximo, dá “um crédito de curto prazo à teoria, mesmo 
sendo ela complicada” e introduz “na essência luminosa do 
marxismo a escuridão de sua própria ignorância privada e 
do ressentimento que tão facilmente se associa à 
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ignorância” (PE, I, p. 273). Na perspectiva blochiana, o 
equívoco desse tipo de postura é não perceber que “a práxis 
real não pode dar nenhum passo antes de ter-se informado 
econômica e filosoficamente junto à teoria, à teoria em 
progresso” (grifo nosso). 

Mesmo que, paradoxalmente, o antipragmatismo de 
alguns pensadores da práxis, “por serem as testemunhas 
mais fiéis da verdade”, abra as portas para a transformação 
do mundo, essas mesmas portas “podem reiteradamente 
ser fechadas por uma falsa interpretação interesseira da tese 
11” (PE, I, p. 273-274). Por “interpretação interesseira da 
tese 11”, Bloch refere-se às interpretações que detectam na 
tese uma abdicação total da filosofia, que confundem a 
crítica marxista à filosofia inativa de seu tempo com uma 
crítica generalizada a toda e qualquer filosofia ou teoria que 
se preze a interpretar o mundo. Ora, para nosso autor ficou 
claro que as críticas dirigidas à filosofia nas demais teses 
sobre Feuerbach, direcionaram-se a um tipo específico de 
pensamento, além disso, para Bloch, fazer uma crítica à 
filosofia (seja ela qual for) implica, necessariamente, um 
fazer filosófico. Na perspectiva blochiana (PE, I, p. 274), 
abdicando-se da filosofia “presta-se um desserviço àquela 
dimensão futura que ruma ao nosso encontro, não mais 
incompreendida, mas à qual se soma, ao contrário, o nosso 
conhecimento ativo”, para ele, “a ratio vigia a práxis nesse 
trecho do caminho, assim como ela vigia cada trecho do 
retorno humano à pátria [Heimat]”. A práxis destituída de 
conceitos avança rumo ao irracional que se mostra: “se a 
destruição da razão faz afundar novamente no irracional 
bárbaro, o desconhecimento da razão faz afundar no 
irracional imbecil”, sendo que, para Bloch, este último “não 
chega a derramar sangue, mas arruína o marxismo”. Sendo 
assim, segundo nosso autor, “a banalidade também é contra-
revolucionária em relação ao próprio marxismo”, pois o marxismo 
“é a concretização (não a norte-americanização) das ideias 
mais avançadas da humanidade”. 
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Não importa, para Bloch, se a compreensão 
equivocada da décima primeira tese acontece no 
pragmatismo burguês ou no praticismo socialista, ambas 
são errôneas e precisam ser elucidadas, “porque a tese 11 é 
a mais importante – corruptio optimi pessima”. Sendo assim, 
Bloch concentra-se no teor literal da tese e pergunta-se 
“qual é a aparente oposição entre conhecer e transformar?”, para, em 
seguida, responder que “não existe oposição: até mesmo a 
partícula ‘porém’, que aqui não é adversativa, mas 
ampliativa, falta no original de Marx” (PE, I, p. 274 – grifo 
nosso). Nesse sentido, o ponto chave da tese não se refere a 
uma questão de escolha entre dois opostos – interpretar ou 
transformar –, ou uma advertência – interpretar, mas 
transformar –, e sim de uma ampliação – interpretar e 
transformar. A acusação feita por Marx, na realidade, é uma 
constatação de que os filósofos precedentes interpretaram de 
maneira diferente o mundo e, se há que ser feita alguma 
acusação, é contra o tipo específico de interpretação feita 
por eles, e não contra a interpretação como ato em si 
mesma. Nas palavras de Bloch, na tese 11 é “identificado 
neles [nos filósofos precedentes a Marx], como barreira de 
classe, o fato de terem apenas interpretado diferentemente o 
mundo, não o fato de terem filosofado”. 

A tese 11, portanto, corrobora as observações 
marxianas presentes nas teses anteriores, distinguindo o 
conhecimento contemplativo (puramente passivo) do não-
contemplativo (que é contemplação [Anschauung] ativa), 
elevando este último “como bandeira do conhecimento”. 
“Sem dúvida”, para Bloch, “Marx proferiu palavras 
cortantes contra a filosofia, mas não o fez contra a filosofia 
contemplativa pura e simplesmente”, sabendo diferenciar 
“sempre que se tratasse de uma filosofia relevante de 
períodos importantes”. As palavras de Marx, portanto, 
foram direcionadas “precisamente contra um determinado 
tipo de filosofia contemplativa”, isto é, à filosofia “dos 
epígonos de Hegel do seu tempo, que era antes uma não-
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filosofia”. Sendo assim, por mais contemplativas que as 
filosofias do passado, sobretudo a filosofia hegeliana, 
pudessem ser, não era contra elas que se dirigiu Marx. Pelo 
contrário, segundo Bloch (PE, I, p. 275), “Marx teria sido o 
último a sentir falta de um ‘estudo do mundo real’ no Hegel 
concreto, no enciclopedista mais erudito desde Aristóteles” 
e, mesmo em A Ideologia Alemã Marx fala da filosofia 
anterior “no sentido de entrar na posse de uma herança de 
modo criativo”. As acusações feitas a Hegel teriam sido 
feitas por “cabeças da reação prussiana, mais tarde do 
revisionismo e de semelhantes ‘Realpolitiker’”. 

Outra elucidação para os equívocos interpretativos 
da tese 11, encontra-se, segundo Bloch, na Introdução à crítica 
da filosofia do direito de Hegel, anterior à Ideologia Alemã, na qual 
Marx também esclarece sua posição quanto à filosofia 
precedente. Para Bloch, nela Marx “já havia esclarecido esse 
ponto [sobre a autêntica filosofia anterior] afirmando que a 
filosofia não poderia ser suprimida sem ser realizada, não 
poderia ser realizada sem ser suprimida”. O aviso sobre a 
supressão da filosofia ser possível apenas se, ao mesmo 
tempo, ela for realizada (com ênfase na ação), foi dirigido, 
por Marx, aos “práticos” de seu tempo – semelhantes aos 
praticistas aos quais Bloch refere-se; enquanto o alerta que 
enfatiza a supressão da filosofia, por sua vez, é dirigido, por 
Marx, aos teóricos de seu tempo, assemelhando-se à crítica 
blochiana à teoria-práxis na qual predomina a corrente fria 
do marxismo, isto é, que despreza a prática.  

Considerando, portanto que as Onze Teses foram 
escritas no mesmo contexto que os textos supracitados, fica 
claro, para Bloch, que Marx referia-se – ao criticar, na 
décima primeira tese, a filosofia –, aos dois partidos de seu 
tempo, dando a eles “um antídoto para o seu 
comportamento, uma medicina mentis invertida para cada 
caso” (PE, I, p. 276). Aos práticos, prescrevera uma 
realização maior da filosofia, e aos teóricos, por sua vez, 
incumbira uma supressão mais radical da filosofia. Fica 
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claro, até mesmo, que a “negação da filosofia” dita acima, 
refere-se especificamente à filosofia anterior, “até então 
existente”, não a qualquer filosofia possível ou futura. 
Segundo Bloch, a “negação” faz referência “à filosofia que 
tem a verdade como fim em si mesma, ou seja, a uma 
filosofia autárquica e contemplativa, que interpreta o 
mundo de modo meramente antiquário”, e não tem a 
intenção de negar “uma filosofia que transforma o mundo 
revolucionariamente”. 

Para Bloch (PE, I, p. 276), o que a filosofia 
marxiana – resumida nas Onze Teses, sobretudo na tese 11 –, 
traz de novidade, é uma alteração radical no fundamento da 
própria filosofia, dando-lhe uma tarefa proletário-
revolucionária. Mas, acima de tudo, o que a tese 11 
explicita, é que a grande novidade dessa concepção de 
filosofia de maneira alguma consiste em que “a única 
filosofia destinada a e capaz de mudar concretamente o 
mundo não seria mais uma filosofia”, pelo contrário, 
“justamente o fato de sê-lo [uma filosofia] como nunca leva 
ao triunfo do conhecimento na segunda parte da sentença 
da tese 11, que se refere à transformação do mundo”. Nosso 
autor enfatiza que “o marxismo nem seria uma 
transformação no sentido verdadeiro se não fosse, antes 
dela e nela, um prius teórico-prático da verdadeira filosofia”, e 
afirma que esta é uma filosofia que,“com bastante fôlego e 
com um legado cultural pleno, é entendida no espectro 
ultravioleta, significando: nas propriedades da realidade 
portadoras do futuro” (grifo nosso). 

O ápice interpretativo da décima primeira tese, isto 
é, do imperativo direcionado à filosofia “importa 
transformar”, culmina, no texto blochiano, na exposição do 
que o autor denomina ponto arquimédico, encerrando o 
capítulo a respeito das Onze teses. Conforme o título 
blochiano para o último item indica, trata-se de “associar o 
saber não só com o passado, mas essencialmente também 
com o que está por vir” (PE, I, p. 278): esta é a novidade 
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filosófica marxiana manifestada nas Onze teses. 
 

O ponto arquimédico 
 
A famosa frase de Arquimedes, “dê-me um ponto 

de apoio e moverei a Terra” (DIJKSTERHUIS, 1987, p. 
15), é mencionada por muitos autores para indicar a 
capacidade que uma alavanca possui de “mover grandes 
pesos realizando pouca força” (ASSIS, 2008, p. 16). O fato 
de Bloch denominar como “ponto arquimédico” a 
novidade que a filosofia marxiana traz consigo sugere uma 
riqueza de interpretações. Seja como for, para Bloch, há 
algo novo, na obra de Marx, que empodera o “espírito”, 
dando-lhe poder material de transformação do mundo, um 
poder capaz de associar o saber “não só com o passado, 
mas essencialmente também com o que está por vir”. 
Como dá-se essa associação? O que há de especial, na obra 
de Marx, indicando a existência desse ponto arquimédico? 
O que “a incipiente filosofia da revolução descobriu? ” (PE, I, 
p. 278). 

De acordo com Bloch, a filosofia marxiana, em seu 
primeiro período (1841-1850), é iluminada por uma postura 
verdadeiramente política, muito importante, da qual 
provém o estímulo específico “que levou a nova filosofia de 
imediato, in statu nascendi, às barricadas”. Nosso autor 
identifica sinais dessa postura reverberada em passagens do 
Manifesto Comunista [1890]. Contudo, já nas Onze teses, texto 
anterior ao Manifesto, sobretudo na tese 4, o ponto 
arquimédico, segundo Bloch, havia sido descoberto. Na 
tese 4, explicita-se a secularização marxiana do fundamento 
do mundo, o qual “é preciso, portanto, não só compreendê-
lo na sua própria contradição, como revolucioná-lo 
praticamente”. Tendo em vista os textos supracitados, 
nosso autor pergunta-se (PE, I, p. 278): “então, o que 
definitivamente foi o ponto de partida das Onze teses, ou seja, a 
incipiente filosofia da revolução descobriu?”. Não há dúvidas 
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de que a nova incumbência do proletariado teve papel 
decisivo para afastar a filosofia marxiana da contemplação, 
impedindo a aceitação do status quo, mas, para Bloch, este 
ainda não é o ponto arquimédico. “Tampouco trata-se”, 
segundo ele, “apenas do legado crítico-criativo recebido da 
filosofia alemã, da economia política inglesa, do socialismo 
francês”, mesmo que esses três “fermentos” tenham sido 
imprescindíveis. E, mesmo que “a dialética de Hegel e o 
materialismo renovado de Feuerbach” tenham sido 
essenciais para a formação de marxismo, ainda assim não 
foram essas influências que levaram Marx, segundo Bloch, 
ao ponto arquimédico. De fato, Bloch acredita que “o que 
levou definitivamente ao ponto arquimédico e assim à 
teoria-práxis não apareceu até o momento em nenhuma 
filosofia”, isto implica que até mesmo “dificilmente terá 
sido refletido em sua totalidade por Marx e com base nele”. 

Sendo assim, Bloch recorre ao Manifesto para extrair 
a seguinte passagem: “Na sociedade burguesa o passado 
domina o presente; na sociedade comunista é o presente 
que domina o passado” (MARX; ENGELS, 2005, p. 53). 
Este é o ponto arquimédico, capaz de mover o mundo, 
transformando-o. O que diferenciou Marx dos teóricos de 
seu tempo (e predecessores), e permitiu a descoberta de 
uma alavanca transformadora, foi o fato de o pensador 
estar inserido, em sua época, nos acontecimentos políticos 
que estavam em curso. Por “estar inserido” compreende-se 
estar participando ativamente daqueles acontecimentos, 
sobretudo pensando os acontecimentos ao mesmo tempo em 
que eles aconteciam, produzindo um saber a respeito da 
conjuntura. Antes dessa descoberta, “todo o saber referia-
se essencialmente ao que passou, pois apenas este é 
contemplável” (PE, I, p. 279), Marx, por outro lado, 
superou a passividade da contemplação, e revelou a função 
do pensar como uma ação, “uma atividade crítica, 
penetrante, decifradora” (PE, I, p. 264). 

É importante frisarmos que o saber a respeito da 
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conjuntura, tão caro a Bloch, implica, para o autor, um 
saber sobre o futuro, isto é, sobre as possibilidades latentes 
no processo do mundo, possibilidades objetivamente reais 
que ainda-não ocorreram, mas podem, mediante ações 
humanas (intencionais ou não) ocorrer. O mérito marxiano 
deve-se, portanto, ao fato de ter incluído, em seu saber tão 
preciso sobre a realidade, o utópico. Para Bloch (PE, I, p. 
279), a passagem do Manifesto supracitada indica a utopia 
concreta da sociedade comunista, na qual o “presente 
governa o passado” precisamente porque “o presente 
governa juntamente com o horizonte presente nele”, isto é, com “o 
horizonte do futuro”. O horizonte do futuro “dá ao fluxo 
do presente o seu espaço específico, o espaço de um 
presente novo, melhor de manejar”. Dito de outra forma, 
“a modificabilidade no sentido do bem”, ou seja, a 
“filosofia da revolução” iniciada com Marx, “foi inaugurada 
em última instância no horizonte do futuro e dentro dele, tendo 
ciência do novo e força para o seu direcionamento”. 

Na perspectiva blochiana, a filosofia anterior a 
Marx, por referir-se essencialmente ao que passou, deixou o 
novo “de fora da sua compreensão”, sendo assim, “o 
presente, onde o devir do novo tem a sua linha de frente, 
continuou um embaraço”. O passado, para Bloch, é, sem 
dúvida, parte importante para a compreensão da realidade, 
entretanto, ainda assim, é apenas uma parte dela. 
Compreender o presente, entretanto, é tarefa árdua, na 
medida em que ele possui, imediatamente, diante de si, o 
devir do novo, daquilo que ainda-não aconteceu. Para 
nosso autor, conforme indicamos na análise do grupo 
epistemológico das Onze teses, o “embaraço” na 
compreensão do presente, isto é, “a falsa correlação entre 
saber e passado”, é muito antiga, e, embora o conceito de 
conhecimento tenha sofrido inúmeras modificações sociais, 
persistiu o fascínio “desse antiquário contemplativo”, que 
“prendeu a filosofia até Marx não só à contemplação, mas 
justamente também à mera relação, inscrita em toda 
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contemplação, com o que ganhou existência”. 
No marxismo, Bloch vê comprovar-se uma nova 

ciência, a “ciência do acontecimento e da transformação contínuos”. 
O tipo de conhecimento comprometido com esse tipo de 
ciência é transformador, e o é na medida em que conhecer 
a realidade, de fato, implica compreender, como parte dela, 
o futuro. Não existe, para Bloch, um determinismo com 
relação ao futuro, mas tendências latentes, possibilidades 
objetivamente reais; a ciência marxista atua na “linha de 
frente dos acontecimentos, na atualidade da respectiva 
decisão, no domínio da tendência rumo ao futuro”. Nosso 
autor parece considerar “ciência” como sinônimo de 
“filosofia”, na medida em que esses dois saberes, ao menos 
a partir da interpretação blochiana sobre Marx, interpretam 
o mundo ao mesmo tempo em que transformam-no. 
Parece-nos possível afirmar que, na perspectiva blochiana, 
conhecer (verdadeiramente) o mundo implica transformá-
lo, pois, se o conhecimento mais completo sobre a 
realidade pressupõe, também, aquilo que ainda-não-é, 
aquilo que está latente no processo do mundo, então é 
possível conceber uma outra realidade, transformando a 
atual – mesmo que, inicialmente, isso ocorra apenas na 
teoria. 

Sem dúvida, por mais objetivamente reais que sejam 
as latências-tendências, há de se considerar a possibilidade 
de elas não se concretizarem, contudo, isso não deve ser 
motivo para pessimismo. “Ainda não está decidido o que há 
de emergir” (PE, I, p. 196), e, conforme o fundamento das 
Onze teses indica, esse cenário de indecisão pode ser 
decidido “por meio de trabalho e ação concretamente mediada” 
(PE, I, p. 197 – grifo nosso). Por isso, o saber aclamado por 
Bloch, além de ter ciência sobre as possibilidades do 
processo do mundo, “necessita da coragem e sobretudo da 
decisão”, pois é a única forma de saber capaz de reproduzir 
“o real na história”, de conclamar “os sujeitos da própria 
produção consciente” (PE, I, p. 196). Diante desse saber, a 
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postura que aparece é de otimismo militante, “a atividade 
própria da transformação do mundo” (PE, I, p. 197), que, 
por estar diretamente ligada às tendências reais da 
atualidade, reconhece o poder do fator subjetivo como 
“contragolpe da liberdade se opondo ao chamado destino 
que paira acima do processo” (PE, I, p. 198). 

Vieira (2010, p. 72) é preciso ao afirmar, a partir da 
perspectiva blochiana, que “refletir sobre a filosofia 
marxiana é refletir sobre a própria possibilidade de o 
homem assumir-se enquanto construtor de um futuro” 
futuro, no qual “não existindo as desigualdades sociais 
(notadamente a econômica), reinará a liberdade em sua 
completitude”. A postura é otimista, porque sabe-se que, 
filosoficamente, há um ponto arquimédico que indica a 
possibilidade de transformação do mundo, qual seja, o 
conhecimento que contempla o futuro. O otimismo surge 
também, porque o ponto arquimédico evidencia uma 
localização nova, histórica, que pôde ser notada a partir da 
análise blochiana do grupo histórico-antropológico das 
Onze teses, a saber, o ser humano trabalhador.  

Bloch interpreta o materialismo anterior à Marx 
como mecanicista e meramente contemplativo; enquanto o 
materialismo marxiano, por outro lado, que deve a 
Feuerbach a novidade da perspectiva antropológica, é 
interpretado por nosso autor como um “materialismo não 
fisicista” (PE, I, p. 281). Isto não significa que o novo 
materialismo desconsidere, por assim dizer, os átomos e a 
biologia como um todo, pelo contrário, Bloch compreende 
que, “no que concerne à história do desenvolvimento”, 
esses elementos “estão na base de toda construção 
subsequente”, ou seja, a transformação social, por mais que 
diga respeito a construções sociais que foram criadas e por 
seres humanos, e por isso, podem ser revolucionadas por 
seres humanos, está submetida a certas regras físicas. 
Contudo, não obstante o reconhecimento das leis de base 
física na história, importa ao marxismo (PE, I, p. 282) “as 
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maneiras sociais de satisfação” das necessidades do ser 
humano trabalhador, “o conjunto das relações sociais”, “o 
processo de troca social com a própria natureza”. Todos 
esses aspectos são considerados, também, materiais, e 
indicam que, para Bloch, “o ponto arquimédico (para a 
história) é o homem trabalhador”, para ele, esse aspecto é, 
reconhecidamente, “a única base relevante e real, no que se 
refere ao reino da história e da cultura”. Na perspectiva 
blochiana, o materialismo fisicista, sem dúvida, tratava de 
uma base material; o materialismo histórico, entretanto, 
trata de “uma base material de contornos bem mais nítidos 
do que a dos processos atômicos distintos”, pois, 
justamente por ser caracterizado historicamente, não 
obscurece “os fenômenos e caracteres históricos”. Segundo 
nosso autor, “pela primeira vez”, a base material lançou luz, 
“uma luz genuína, onde, ao mesmo tempo localizava-se o 
ponto arquimédico, que se chama: a relação dos homens 
com homens e com a natureza”. 

Por meio do trabalho, o ser humano manifesta suas 
características mais fundamentais – tais como antecipação, 
criação, imaginação, transformação. De acordo com Vieira 
(2010, p. 72), essa é a “raiz para a compreensão do 
materialismo histórico”, uma vez que este é compreendido 
como “antecipação concreta do ainda-não-ser”. Nesse 
sentido, podemos afirmar que na atividade do trabalho – 
isto é, no processo de transformação que o ser humano 
(subjetivamente) realiza (objetivamente) sobre o 
mundo/matéria – manifesta-se o saber-tendência, utopia 
concreta, conjugado ao materialismo identificado no 
marxismo. O materialismo marxista, concebido como 
ciência, indica a “chave da teoria”, isto é, o saber-tendência, 
a “apreensão do horizonte da possibilidade real-objetiva” 
que há no mundo passível de transformação; ao mesmo 
tempo, o materialismo marxista indica a “alavanca da 
práxis”, pois, dado que a teoria mostra que não está 
decidido/determinado o que há de emergir, a característica 
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humana do trabalho aponta que, por meio da ação 
concretamente mediada, é possível agir sobre o mundo, de 
fato, transformando-o (PE, I, p. 282). 

A análise blochiana das Onze teses encerra-se com a 
sugestão de que a dinâmica social da história possui 
motivações que superam “o simples prazer da investigação 
ou insatisfação quanto ao presente” (VIEIRA, 2010, p. 72), 
mas que a grande motivação para o ser humano fazer 
história, encontra-se no fato de que ele se dirige para o 
Sumo Bem, isto é, aquilo que “é digno de ser desejado”, o 
“único necessário”, “orientando todas as utopias do 
homem”. Finalmente, para Bloch (PE, I, p. 282), “a 
totalidade das Onze teses anuncia”: “a humanidade 
socializada, aliada a uma natureza mediada por ela, significa 
a reconstrução do mundo como pátria ou lar”9. 
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VIVA A VIDA! 
MORTE À NÃO UTOPIA! 

Antonio Valverde1 
Francisco Viana2 

 
Do jeito que as coisas andam 

atualmente, o temor diante da velhice se tornou 
mais torturante do que pensar na morte. 

Ernst Bloch, O princípio 
esperança3 

 
O morrer é empurrado para longe, 

não por se gostar tanto assim de viver, mas 
também não que se gostasse de olhar ou 

permitir um olhar para algo vindouro, nem 
mesmo nesse ponto bem pessoal. Dessa 

maneira, vive-se ao léu do dia e da noite, e o 
momento mais pesado não deve ser lembrado 

em lugar nenhum. O que se deseja, nesse 
tocante, é meramente nada ouvir e nada ver 

desse assunto, mesmo que fim tenha chegado. 
Ernst Bloch, O princípio 

esperança4 

 
Em 1918, no seu primeiro livro, Geist der Utopia 

(Espírito da Utopia),5 Ernst Bloch, escreve nos primeiros 
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parágrafos: os muitos sonhos, os muitos desejos de 
prosperidade, as muitas esperanças espirituais da juventude 
podem parecer mortas, mas nunca morrem. Estas podem 
ser sufocadas pela coerção, podem ser impostas pelos 
medíocres e tolerada pela mediocridade, que é o pensar 
apenas em si mesmo, porém os sonhos de uma vida 
melhor, jamais se perdem. No capítulo final, “Karl Marx, 
der Tod und die Apokalipse” (“Karl Marx, morte e 
apocalipse”), o tema da morte ressurge como símbolo final 
do fracasso do mundo burguês-capitalista, em vista do 
nascimento do vindouro mundo socialista.6 O apocalipse 

                                                                                              
Inicialmente, seria Musik und Apokalypse. A música ocupa um terço do 
livro, republicado em versão revisada por Bloch em 1923. Em 1960, 
Herbert Marcuse lembraria que Bloch influenciou sua geração pelo 
realismo dos conceitos. Adorno leu Geist der Utopie no último ano 
escolar, ficou encantado pela “fórmula mágica e proposição teórica” do 
trabalho (GEOGHEGAN, 1996, p. 15-6). 

6A expressão socialismo científico foi cunhada por Engels em série de 
artigos publicados no Vorwärts(Adiante), órgão central da social-
democracia alemã, de 1876 a 1878 e reunidos no livro Do socialismo 
utópico ao socialismo científico, como resposta aos ataques de E. Dühring, 
docente da Universidade de Berlim, que ao aderir ao socialismo em 
1875, publicou um livro com coléricos ataques a Karl Marx. Por sua 
vez, à época, em que foram cunhados os termos socialismo e 
comunismo eram usados alternadamente como se fossem a mesma 
coisa. A invenção da palavra socialismo é atribuída a Pierre Leroux, um 
seguidor de Saint-Simon. Teria sido usada pela primeira vez no jornal 
Le Globe em 1832 e na mesma década pelos discípulos de Owen, na 
Inglaterra. Seus partidários buscaram inspiração, num primeiro 
momento, na República de Platão, nas ideias comunistas das seitas da 
Idade Média e nos utopistas do Renascimento, em especial Tomás 
More e Campanella. A utopia de More mereceu mais atenção por 
denunciar os primeiros sintomas da acumulação capitalista e por pregar 
a abolição da propriedade privada, a obrigação universal do trabalho, a 
igualdade de direitos e riqueza, a organização da produção pelo Estado 
e a erradicação da pobreza e da exploração. Leroux, considerado um 
socialista utópico e místico, subdividia a sociedade em grupos 
profissionais que deviam associar-se sob a bênção de Deus. Aos seus 
olhos, o socialismo era a concretização da mensagem de Cristo e 
buscava alçar o princípio da fraternidade ao centro das relações 
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soa como sinônimo da morte do homem individual, seja o 
grande ou o pequeno burguês, dono de muito capital ou 
proprietário privado, soa também como símbolo de 
purificação do “entusiasmo abstrato do mero 
jacobinismo”,7 através do marxismo.  

Para Bloch, o legado de Marx é a liberdade 
emancipatória, a transição do homem, - com o fim da 
sociedade de classes -, da pré-história para a história da 
humanidade. Como no mito de Prometeu, o titã que 
roubara o fogo dos deuses e o trouxera para o homem, 
Marx move-se para a poesia do ainda-não-existente, mas 
que poderá existir. Essa percepção pode explicar por que 
ninguém é assassinado, preso ou torturado por ser 
platônico, aristotélico, hegeliano, existencialista ou filiado a 
qualquer outra escola filosófica, mas é perseguido e sofre 
todas as penalidades da sociedade burguesa, inclusive 
prisão, tortura e morte, caso seja militante marxiano ou 
libertário. Voltar-se para Marx, é voltar-se para a recriação 
do mundo. Por não se tratar apenas de construir uma 
filosofia da história, mas de torná-la aberta e poder 
construí-la. A morte, com seu interminável cortejo de 
enigmas, é parte indissociável da recriação do mundo. 

Assim, em lugar da competição será afirmada a 
fraternidade de uma sociedade não egoísta, em que o “nós” 
virá antes do “eu” e o coletivo antes do interesse individual. 
Em outros termos, na filosofia de Bloch esboçada em Geist 
der Utopie, ganha força a ideia de que a morte não é inimiga 
do homem, sim a extensão da sua transcendência: uma vida 
sem substância, sem ideais, sem consciência do bem 
comum e do bem público, é o caminho direto para uma 

                                                                                              
humanas, reconciliando igualdade com liberdade, envolvendo da 
amizade entre os indivíduos às formas de organização do Estado (cf. 
LEROUX, Pierre. L’inventeur mèconnu du mot « socialisme: Historia 
thématique. Paris, 2009, v. 5. 

7BLOCH, 2000, p. 236. 
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existência sem sentido. Portanto, para uma morte 
condenada ao vazio. 

Em 1954, 36 anos após escrever Geist der Utopie, em 
Das Prinzip Hoffnung (O Princípio Esperança), Bloch aprofunda 
o tema da morte, sem abandonar, contudo, as suas raízes 
originais como consequência natural da vida e, sobretudo, 
como sendo a morte continuidade da vida pela sucessão 
das gerações. Aportava agora observações detalhadas a 
respeito de múltiplas culturas, do temor que a morte suscita 
ao homem capitalista ou socialista, aos fortes vínculos da 
morte com as religiões e das relações da morte com a 
utopia possível. Quer dizer, da realidade da morte atrelada à 
vida e ao “totum utópico”8, às conquistas parciais e às 
condições de existência dominante no universo capitalista. 
Colocá-las na mesma sincronia, pressupunha a não 
resignação à obscuridade de uma vida sem ideais e sem 
ação transformadora. Nos desejos a serem despertos, 
circulavam os sonhos acordados a serem exteriorizados e, ao 
mesmo tempo, o reconhecimento de que a vida existe, 
exatamente, por ter uma finalidade maior para além daquela 
oferecida pela esfera da natureza animal do homem.  

“O autêntico problema para a filosofia da esperança 
de Bloch é a morte”, escreveu Stefano Zecchi, para quem 
Bloch não resolveu o problema, mas propôs alternativas: 
“A morte ainda que seja a expressão mais típica da contra-
utopia, não se revela como um aspecto externo, como um 
convidado incômodo que pode pôr fim de improviso ao 
espírito da utopia”.9 Por quê? O que Bloch pretende, 
segundo Zecchi, não é negar o significado da morte, mas 
subtrair dela o tratamento religioso, das promessas de 
ressurreição e da esperança em Deus, que voltaria à terra 
para ressuscitar os mortos. Deseja situá-la, ao contrário, na 
estrutura do Noch-nicht-sein (ainda-não-ser). Sonhar de olhos 

                                                 
8 BLOCH, 2005, p. 203-204. 

9ZECCHI, 1978, p. 245. 

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3518281542
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abertos é uma expressão dessa consciência. Por 
conseguinte, em Bloch, a morte não é a renúncia à utopia, a 
renúncia à esperança. A morte não será negada na utopia, 
pois faz parte dela como processo e transitoriedade da vida. 

Explica-se. O Noch-nicht-sein brotaria do fim da 
incompletude da história humana e da negação da filosofia 
do passado, que colocaria a história na perspectiva do 
eterno novo e superaria a repetição do que existiu com as 
categorias do “futuro”, “frente” e “novum”. Contra um 
pensamento que não consegue “libertar-se de um processo 
regressivo que, portanto, é incapaz de superar o imediato 
do momento sensível”, Bloch define as estruturas teóricas 
da “superação” e da “negação” do “já-conhecido”.10 Essa 
superação-negação ultrapassa o inconsciente regressivo 
freudiano, situando a filosofia moderna no plano das 
“ideias claras” do dever-ser e condenando as “ideias 
confusas” da “inércia”, da “racionalização extrema” e das 
tradicionais relações entre consciente e inconsciente.11 

Na percepção de Bloch, o “ainda-não é tanto mais 
definido, sua tendência em direção à realização plena é 
tanto mais forte, quanto mais objetivamente solucionável 
tiverem se tornado as tarefas a que se propôs”.12 E o que o 
ainda-não se propõe é fazer “fenecer” a pré-história 
humana, projetar o futuro com imaginação e a criar uma 
nova estrutura fincada no processo histórico real, declarar 
“guerra” ao provisório, elevar o processo-experimento ao 
âmbito da totalidade, fazer a utopia avançar.13 
 
Da morte de Deus à morte do capital 
 

Ao morrer, o ser humano por si só despe a sua 

                                                 
10 ZECCHI, 1978, p. 83. 

11 ZECCHI, 1978, p. 84-5. 

12 BLOCH, 2005, p. 304. 

13BLOCH, 2005, p. 305-6. 
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limitação. 
Ernst Bloch, O princípio esperança.14 

 
A humanidade como um todo é seu 

cérebro, a história da humanidade como um 
todo, a memória da terra, na qual o indivíduo 

continuará a ser lembrado após a sua morte e se 
unirá a todas as demais memórias. 
Ernst Bloch, O princípio esperança.15 

 
Bloch associa a morte à conquista da vida. Tal 

percepção levara para a estrada do materialismo dialético e 
para o anticapitalismo no alvorecer do século XX? É uma 
questão em aberto. Bloch mapeia o reino dos mortos em 
diferentes culturas, em diferentes épocas: no Egito Antigo 
encontra as primeiras associações de uma boa morte às 
concepções morais, mas descobre que os rico e os 
poderosos viam na arte da mumificação o recurso auxiliar 
para eternização da pessoa-corpo no além; no Hades grego 
acompanha o girar da roda da vida e da morte, com o ser 
humano submetido sempre, do berço à cova, à vitória da 
natureza, exista ou não ascetismo, exista ou não a plenitude 
extrema da vida; em Jesus encontra o messias de carne e 
osso, um homem não um Deus, que ultrapassa a 
formulação do destino imposto pelos astros com uma nova 
filosofia, a inspirar toda filosofia cristã, que teria sido 
superior à filosofia pagã por expulsar da vida os espíritos 
malignos e libertar a alma; no universo judaico descobre no 
culto aos ancestrais e aos mortos, fonte de fé na 
continuidade da vida.  

Essa foi a alternativa para minorar as dúvidas 
quanto a justiça da vida, sobretudo quanto à ressurreição 
que, como a imortalidade, penetrou no judaísmo com o 

                                                 
14BLOCH, 2006b, p. 236. 

15BLOCH, 2006b, p. 238.  
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profeta Daniel, por volta de 160 a.C. Após, Bloch 
incursiona pelas imagens da morte-vida dos nirvanas 
maometano, budista, hinduísta, e pela estética da eutanásia 
esclarecida e da eutanásia romântica.16 Em todos esses 
campos, as questões se repetem: o que é a morte? o que 
tem sido a morte? como enfrentá-la? Um elemento comum, 
permanente: a morte como retorno a natureza. Ou, como 
canta Hölderlin, citado por Bloch, em Tod des Empedokles (A 
morte de Empédocles): “Se tem que ocorrer, que seja sagrado / 
que o tão temido evento seja glorioso.” 

Da Antiguidade à cultura judaico-cristã, a vida não 
escapa à morte, mas renasce da morte. Entre um ponto de 
partida e outro, o ideal gótico da árvore da vida mistura o 
céu e o inferno, com a criação condensada na dualidade 
“castigo e recompensa, de gritaria e cantoria, de inferno e 
céu”.17 Uma dualidade que se funde nas imagens 
recorrentes de esperança: o apocalipse, a revolução 
socialista, a revolta do homem prometeico, anunciando o 
fim e o regtorno dos mortos na forma de arquétipo-
utópico.  

De qualquer forma, a adesão gradativa de Bloch ao 
socialismo nasce da “morte de Deus”, ideia nietzschiana de 
livre circulação à época da formação de Bloch. A crise da 
metafísica, corolário do abandono do mundo por Deus, 
como “desencantamento do mundo”. Talvez sob influência 
do círculo de Weber, que Bloch frequentara durante a 
juventude, para quem o desencantamento do mundo é o 
mundo sem religião, que pode tê-lo levado a um 

                                                 
16 Mesmo referindo-se a Sêneca em três passagens do Princípio 
Esperança, Bloch não registra nenhuma reflexão acerca da “boa morte”, 
contidas nas Cartas a Lucílio, do estoico romano. A propósito, conferir 
SÊNECA, Lucio Aneo, Cartas a Lucílio, tradução de J. A. Segurado e 
Campos, 5ª edição, Lisboa, Calouste Gulbenkian, 2014. Assim como 
não se refere a Cioran, filósofo cuja obra move-se em grande parte pelo 
drama existencial da morte e, fisiologicamente, pela insônia.  

17 BLOCH, 2006n, p. 213.  
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“misticismo intelectual”, influenciado pela leitura de 
pensadores da Idade Média, como Eckhart e Gioacchino di 
Fiori ,além do moderno Jacob Böhme e da Kabbalah.18 

O embate entre a vida e a morte veio após, à 
medida em que foram se desenhando as investigações das 
coisas do cotidiano. Bloch colecionara evidencias de que 
nada acontece por acaso: de um grande acontecimento 
como a guerra, a ameaça nuclear, os nacionalismos, o 
individualismo, a esperança passiva, tudo tem uma razão de 
existir, tem seus fundamentos e pode ser superado de 
forma conveniente na vida humana. Nada que não implique 
riscos, medos, ou que se limite a uma simples fórmula: 
sonho de sucesso. 

Assim, a morte, em absoluto, é separada de outros 
campos da existência. A vida melhor, à qual Bloch se refere 
com frequência, depende da saúde social que, por sua vez, 
depende do valor dado à vida, desintoxicada da cultura do 
lucro, sem as circunstâncias tortuosas do nascimento à 
idade adulta, da velhice à morte. Desembaraçar-se do 
magnetismo insalubre do lucro é tarefa acima da linha do 
horizonte individual ou do comunismo. É o desafio de 
todos aqueles que se insurgem contra o egoísmo da vida 
burguesa. Na vida historicamente material, a totalidade 
social e dos indivíduos evoca a história da exploração do 
homem pelo homem.  

A morte acontece no dia-a-dia pelo vampirismo da 
mais-valia e da prioridade essencial à produção e à 
destruição da produção pelo consumo. Não fosse assim, o 
homem e seu trabalho não seriam separados da 
transformação do mundo e o homem trabalhador, “pivô da 
história”, não seria “alienado, reificado e subjugado em prol 
do lucro de quem o explora”.19 Daí, para o futuro, a 
sociedade não dialética projetar apenas sombras, pois na 

                                                 
18 DESPOIX, 1986, p. 25. 

19 BLOCH, 2005, p. 246. 
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sociedade capitalista, a pretensa ubiquidade da sua 
existência é a negação do devir. 

Falar da morte, desta forma para Bloch, é falar do 
despertar do homem. Não apenas pelas limitações que lhe 
impõem o capital, sobretudo, pela teia de subvalores, em 
que o capital envolve a existência humana, controla e 
reproduz o seu padrão de pensar e agir. É falar do escravo 
que se rebela contra o senhor. Perde-se o medo da morte, o 
homem passa a não temer quem o escraviza. Despido de 
temores, o homem torna-se o demiurgo do novum, 
legislador, construtor e integrante de uma sociedade que 
pode vir-a-ser ética. A infinitude está não apenas na não 
repetição do passado, mas na negação de “uma fuga insossa 
e até enervante” da utopia.20 

Contudo, é falar também de pensadores perecíveis e 
imperecíveis. Os pensadores perecíveis, com suas ideias 
coercitivas e disfarçadas com o falso véu de universalidade, 
decalcam a face bolorenta da morte e dos interesses de 
classe, recorrendo ao medo. Os pensadores imperecíveis 
“indicaram para o maravilhoso”.21 Não julgam a utopia pelo 
seu grau de irrealismo, mas pela sua capacidade de negar a 
realidade e despertar entusiasmo. Os pensadores 
imperecíveis diferem da ideologia, porque não constroem 
ilusões, mas a esperança de futuro. As utopias de More e de 
Bacon são demonstrações transparentes desse pensamento 
imperecível. Para Bloch, onde antes esteve a glória de Deus, 
materializou-se, pela visão da Utopia e da Nova Atlântida, a 
glória da comunidade dos homens e das possibilidades de 
igualdade e progresso. Floresceu o totum da sociedade, em 
que o interesse individual e coletivo se encontravam. 

A relação entre a realidade estabelecida e a realidade 
não conhecida transita entre esses polos – entre o perecível 
e o imperecívil. Reflete a tarefa da filosofia e da psicanálise 

                                                 
20BLOCH, 2005, p. 14. 

21BLOCH, 2006b, p. 496. 
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de desalienar o homem e libertá-lo das significações da 
alienação. Abriga, igualmente, o temor conservador de viver 
e o temor de que a vida acaba com a extinção do próprio 
homem, sem oportunidades de continuidade. O sonhar 
acordado, por ser uma forma contrária à rememoração, 
explicitaria a necessidade de ação prática. A partir do sonho 
à luz do dia, desejos e vontades permitiriam ao espírito da 
utopia se tornar consciência. Permitiriam que o homem se 
encontre consigo mesmo e com seus semelhantes. 

Nascente e foz, luz e obscuridade, sol nascente e sol 
poente, fluem por todos os lados do ser humano e do 
mundo, um ao encontro do outro, com o navio e o relógio 
da revolução, sendo visto em sua totalidade, 
metafisicamente, como o encontro não supérfluo e 
caloroso entre o infinito e aquele, o homem, que volta para 
casa, que é a sua própria humanidade.22 Negar a própria 
humanidade é uma forma de morte. Porém, tal morte não 
ameaça os que voltam ao estado de natureza, mas aos que 
não sonham, aos que não se sentem comprometidos com a 
consciência desperta, com o renascimento da vida. 

 
A morte pela repetição contínua do mesmo 

 
O autêntico ímpeto empreendedor não tem tempo 

para doença nem morte; o seu Jesus não tolera a 
bancarrota em lugar nenhum.  

Ernst Bloch, O princípio esperança23 
 

Gea de um lado, Urano do outro; não se acredita 
mais em nenhum dos dois como se fossem deuses; 

não obstante, a morte ainda se cobre com suas 
vestes ultrapassadas. 

Ernst Bloch, O princípio esperança24 

                                                 
22BLOCH, 2006b, p. 231.  

23BLOCH, 2006b, p. 241. 

24BLOCH, 2006b, p. 242. 
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Superando a tragédia dos mártires antigos, deixando 

para trás a mitologia do Hades e do Além, como qualquer 
utopia vinculada ao mito de elucidação do destino, a Moira 
cega tão cultuada pelos antigos gregos, porém, o elemento 
decisivo na construção do mundo sem classes e 
continuador do mundo atual, é o homem, não o homem 
que ao morrer extingue com ele a sociedade vivenciada. O 
homem, que é o próprio “eu”, - não o homem que é o 
“nós” -, pois, o “eu” representa o homem sem mãos para o 
futuro. O “nós”, o homem livre que não se apresenta como 
individualista, Bloch encontra-o na substância dos sonhos e 
vontades do homem comunista, o homem livre. 
Encarnação da consciência do futuro como possibilidade, 
não se alimenta de panteísmos, nem fé abstrata, pois, 
imagina a eternidade como se fosse sua. 

Convertido ao ideário marxiano, Bloch assevera que 
a contraface do homem egoísta será a do homem 
comunista, do futuro. Porém, a morte do homem 
comunista, como sua vida, não se esgota nele próprio: a 
morte é uma dor, mas o “herói vermelho” mantém uma 
postura ereta, sem conexões com a mitologia teológico-
humana. Sabe que sequer é um mártir, mas um “lutador 
perseverante”, que representa não uma individualidade do 
gênero burguês, mas, sim o ser que expressa o individual-
coletivo ou a solidariedade, que se estende, como um arco, 
do passado ao futuro. Vez que,  

 
Assim sendo, os seres humanos futuros, em favor 
dos quais o herói assim se sacrifica, por sua vez, 
terão morte bem mais simples. A sua vida não será 
mais abreviada de morte violenta, foi-se a própria 
angústia frente à vida, que a classe dominante 
causava, não mediante a guerra, por último e de 
modo abrangente. Contudo, adiada como quer que 
seja, resta a morte natural, que não pode ser tangida 
por nenhuma libertação social (BLOCH, 2006b, p. 
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257). 

 
Contudo, nada disso consegue suplantar o imenso o 

temor da morte. Pois, segundo Bloch, as “mandíbulas da 
morte”25 destroem tudo, destroem toda a consciência, 
todos os modelos de vida, todos os desejos de 
imortalidade, todas as imagens religiosas, uma vez que 
trazem para dentro da vida todo o egoísmo das sociedades 
e todos os interesses obscuros das classes dominantes. Os 
gregos, a quem se credita serem os portadores da 
civilização, deixavam os cadáveres insepultos para servirem 
de pasto aos corvos e cães, na esperança de que, assim, não 
pudessem chegar ao Hades. Foi o que levou o rei Príamo a 
valentemente solicitar o cadáver do seu filho, Heitor, a 
Aquiles, seu algoz, depois de ver o maior herói dos gregos 
por três dias circular as muralhas de Tróia com o cadáver 
desnudo, “atado ao seu carro”, na descrição de Vico.26 

Desde tal gesto, Homero, – em certo sentido -, 
principia o pensar da organização política do mundo grego 
como um engenho civilizado em oposição ao “vulgo feroz 
e selvagem”.27 Tal imagem da morte ressurge na visão do 
homem revolucionário, de Bloch. Pois, além das pegadas do 
Ulisses de Homero, Bloch, sugere que se siga também o 
Ulisses, de Dante, de modo a encontrar o homem 
desinteressado, votado à prática do bem comum, como 
modelo do autêntico homem novo, de consciência 
revolucionária, imagem do homem inconformado, totum da 
universalidade. Assim, deverá ser o homem que não se 
encontra no passado, mas que se projetará para o futuro. 

Ulisses fascinante de Homero, “príncipe de todos 
os sublimes poetas”,28de par com o de Dante e o de Vico. 

                                                 
25BLOCH, 2006b, p. 190. 

26 VICO. 2005, p. 600. ` 

27VICO, 2005, p. 602.  

28VICO, 2005, p. 220. 
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Um, o Ulisses de Homero, parte de Ítaca para Tróia e volta 
para Ítaca como herói de muitos feitos, mas é um homem 
incompleto. O Ulisses de Dante simboliza o homem 
desprendido, o revolucionário do bem comum, o de Vico, 
“herói da sabedoria”, pois é o homem como qualquer 
outro, temente da morte, mas prudente, sabedor de todas 
as lições da Odisseia, tolerante, que ouve Aquiles, “herói da 
força”, no Hades, a dizer o que qualquer outro ser humano 
poderia ter dito: que preferia ser um escravo em vida a ser 
um herói prisioneiro do Hades. – Haveria alguma robustez 
heroica que não cedesse diante dos imperativos da morte?29 

Bloch volta ao tema da morte no Fausto, de Goethe, 
só que de maneira diferente da de Homero. Em lugar de 
virar uma alma que lembra seus feitos nos campos de 
batalha, como em Homero, ou de virar pó ao morrer, como 
reza a Bíblia, o homem goetheano, como Doutor Fausto, 
descobre no coletivo a obra humana, diferente da antiga 
fixidez ôntica do tempo circular grego. Nada terá em 
comum com o ato de ressuscitar. A imortalidade de Fausto 
encontra-se na compreensão de que o sujeito moderno está 
“condenado” a encontrar o sentido da própria vida.30 Pois, 
mesmo nas  

 

                                                 
29 Cf. HOMERO, Odisseia, Canto XI, 486-491, “... ‘Não te aniquile, 
Aquileu, a morte!’ / Falei e, súbito, ele rebateu: ‘Não queiras / 
embelezar a morte, pois preferiria / lavrar a terra de um ninguém 
depauperado, / que quase nada tem do que comer, a ser / o rei de 
todos os defuntos cadavéricos.” In: HOMERO, Odisseia, São Paulo, 
Editora 34, 2011, p. 347. É ilustrativo observar como a morte e o sono 
eterno estão presentes e são pontos de referência na Ilíada e na Odisseia 
e como se travam combates pela posse dos cadáveres dos heróis. A 
morte é um personagem constante e onipresente. A Ilíada termina com 
os funerais de Heitor, o herói troiano. A Odisseia termina com a morte 
dos pretendentes de Penélope. Em breve avaliação, fica o registro da 
sensação de que o homem teme a morte, mas não acorda para a sua 
irreversibilidade. Acaso, seria o tema que dá unidade às duas obras?  

30LACOSTE, 2007, p. 413-414.  
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‘autocontemplações’, Marco Aurélio... observava 
que um homem de quarenta anos de idade, tendo à 
mente aberta e encontrando-se numa posição social 
suficientemente elevada, terá visto tudo o que 
aconteceu antes do seu tempo e que acontecerá 
depois dele, pois seria a mesma coisa que ele está 
vivenciando. Hoje, o fluxo dos eventos é tão mais 
longo que nossa vida, o curso da história rumo ao 
novo é tanto geométrica quanto dinamicamente tão 
diverso do arco da nossa vida que naturalmente se 
inclina para baixo, que nenhum ser humano valente 
consegui mais morrer farto de dias no sentido 
histórico (BLOCH, 2006b, p. 189). 

 
Persistente a dualidade blochiana em expor a face 

obscura e a face luminosa do homem, advertindo que tanto 
pode acumular experiências e transformá-las em atitudes 
revolucionárias, como manter-se em possibilidade e nada 
fazer para mudar a existência. O papel da fênix é prender a 
vida ao tempo cíclico: o ultimum não é o novum, mas o 
retorno ao primum. Não há intenção libertadora, nem 
materialismo para o futuro. O ainda-não-consciente é 
obstruído e o nada, tudo caracteriza. Volta-se ao ponto de 
partida, ao ponto zero, ao início do mundo. É como se o 
novum não fosse possível. Essa culto à impossibilidade seria, 
para Bloch, uma forma de morte: a rejeição às mudança, a 
morte pela repetição contínua do mesmo. 
 
Morte e socialismo 
 

A consciência de classes, retendo em si mesmo o 
perdurar individual, é de fato um novum contra a 

morte. 
Ernst Bloch, O princípio esperança31 

 

                                                 
31BLOCH, 2006b, p. 256. 
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O herói comunista sob o tzar, sob Hitler ainda além 
destes sacrificou-se sem a esperança da 

ressurreição. 
Ernst Bloch, O princípio esperança32 

 
A morte é “uma partida de nós mesmo”, em que 

ninguém pode estar presente, “a não ser como cadáver”.33 
Há uma pletora de razões para se temer a morte, na 
avaliação de Bloch: a morte aproxima o homem da 
juventude que se esvai sem que ele realize seus melhores 
sonhos; faz com que o homem, principalmente o homem 
de negócios, compare a desproporção dos seus esforços à 
brevidade da vida; chama atenção quanto ao 
desconhecimento do amor, como se a morte lembrasse um 
personagem da peça Despertar da primavera, de Wedekind,34 
que clama: “Estive no Egito e não vi as pirâmides.” No 
caso dos mártires, das épocas de grandes tensões e 
violência, predomina a sensação de perda do que não foi 
vivido porque a ressurreição não existe e nem sempre os 
criminosos vão a juízo. Ao que arremata Bloch: o mundo 
está “cheio de bondade esquartejada e de criminosos bem-
sucedidos que alcançam um longo e pacífico crepúsculo da 
vida”.35 

Até mesmo na Arcádia e nas boas novas não hostis 
aos humanos, como no Novo Testamento, “a dança da morte” 
está presente, atemoriza e fomenta o mistério da existência 
nas religiões. Bloch recorda que os gregos foram “os que 
mais deixaram o cadáver envelhecer, passar para a condição 
de sombra”. Ou ainda ao referir-se aos epitáfios 

                                                 
32BLOCH, 2006b, p. 254-255.  

33BLOCH, 2006b, p. 190.  

34Benjamin Franklin Wedekind (1864-1918), nascido na Alemanha, foi 
precursor do movimento impressionista, tendo sido ator, dramaturgo e 
romancista. 

35 BLOCH, 2006b, p. 190. 



74 | Ernst Bloch: atualidade das Utopias Concretas – Vol. I 
 

encontrados em Pompéia: “Após a morte não há nada: o 
ser humano é apenas aquilo que vês” e “Amigo que lês isso, 
vive uma vida boa, pois após a morte não há riso nem 
alegria”.36 Ou, como lembra Vico, ao registrar que os 
egípcios escreviam as memórias dos seus defuntos em 
“seringas ou colunas”, em versos chamados “sir”, que quer 
dizer “canções”, donde procede o nome “Sirena”, deidade 
célebre pelo canto no qual Ovídio diz ter sido igualmente 
célebre a ninfa Sirinx, deusa de sedutora beleza que, 
segundo a mitologia, teria dado origem à flauta mágica de 
Pã. 37 

O medo de morrer desde cedo causou abatimento e 
permanece sendo algo original. O cadáver mostra tanto no 
sentimento que despertar, quanto ao pensar que sugere, o 
que aguarda cada um: o pavor diante dele é o mais antigo. 
Entretanto, o primeiro desejo não foi continuar a viver, 
continuar a viver fora do cadáver; isto era tido como algo 
natural. A morte por si só era vista apenas como partida 
para uma viagem; assim a viam todos os povos primitivos e 
hoje ainda veem as crianças, que o imaginário infantil 
transforma os mortos em estrelinhas no céu. O que se 
desejava, naquele tempo, era simplesmente proteção contra 
os mortos, buscando com que pudessem se acomodar 
seguros e confortáveis do lado de lá. Isto, no entanto, 
resultava em benefícios de todos, que ao final das contas 
todos seriam reunidos aos cadáveres (BLOCH, 2006b, p. 
193).  

A utopia socialista transformou o cuidado com o 
cadáver em cuidado da vida. Os ritos fúnebres não mais 
deveriam ser vistos como necessária para cerrar o retorno 
dos mortos, mas sim como ritos de passagem. Não há 
outro lugar para se acomodar ou para consumir dádivas e 
oferendas como era típico das antigas aldeias. Para Bloch, 

                                                 
36 BLOCH, 2006b, p. 194. 

37VICO, 2005, p. 298-289. 
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não há mais o lado de cá e o lado de lá. Não existe mais o 
Hades e seus tons de gris, que tornam-se mais e mais 
sombrios quanto mais fundo se vai, como não existem mais 
o campo dos bem-aventurados, reservado aos prediletos 
dos deuses, nem mesmo o rio Lethes, que premiava com o 
dom do esquecimento àqueles que bebessem das suas 
águas, antes de retornar a vida, a julgar pelo que 
anunciavam os deuses de Homero, os novos deuses, os 
primeiros deuses do patriarcado, deuses que se afastavam 
da morte.38Deuses, que se autoproclamavam mais vigorosos 
que os deuses da matriarcal e antiquíssima mãe terra, 
crentes do poder purificador e regenerador de Gea e 
Dioniso, oriundos da Idade da Pedra ou de tempos 
imemoriais, como escreve Bloch. Não, não existe o rio 
Tártaro, onde se torturavam Tântalo, a morrer de fome e de 
sede, Sísifo, a carregar a pedra sem cessar ladeira acima 
para, depois, vê-la rolar como um trabalho inútil, e 
Prometeu acorrentado, tendo suas vísceras sendo 
destroçadas por uma água, tendo o céu por testemunha. 
São apenas fábulas antiquíssimas que falavam de heróis que, 
nos Campos Elísios, depois de mortos, encontravam a paz. 
Nada mais do que uma forma fantasiosa de amenizar a 
“religião das sepulturas” e demarcar a fronteira fictícia entre 
vivos e mortos. 39 

Todavia, existe o lado do ser humano. Lado, em que 
existem as sombras, a dor, as inquietudes, a caducidade, as 
futilidades. Onde o homem poderia ser dionisíaco, se assim 
desejar, onde não existe vida após a morte, onde não existe 
céu nem inferno, neste mundo existirá apenas as ilusões.  

 
O mundo não possui um além (o materialismo é e 
continua sendo a compreensão do mundo a partir 
de si mesmo), mas tampouco possui uma barreira 

                                                 
38BLOCH, 2006b, p. 196. 

39VICO, 2005, p. 545-546.  
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no aquém, ou melhor, nenhuma além daquela 
estabelecida no direcionamento dialético do 
processo. Por essa razão o materialismo dialético 
não conhece uma ordem e uma conclusividade 
pretendidas pela natureza, na mesma medida em 
que o materialismo mecânico40 conheceu e 
reconheceu uma ordem e uma conclusividade 
pretendidas por Deus (BLOCH, 2006b, p. 192). 

 
Mas, antes de entrar nas descrições da morte do 

mundo onírico de contornos desejantes – “os maus num 
mundo imutável, sem saída do sonho angustiante; e os 
bons na doçura sem forças, mas também sem esforço de 
uma vida imaginária”, Bloch deixa claro, contudo, que a 
noite faz parte também da vida e que não são poucas as 
pessoas bloqueadas no “seu próprio Hades”.41 O Hades 
particular, e seus efeitos paralisantes, seriam os elementos 
fixos dos “desejos e procedimentos para superação da 
morte” de gregos, egípcios e cristãos.42 

A dissonância entre a prisão do Hades em vida e a 
morte está na existência de alternativas para a vida. Não há 
lugar no mundo real para o renascimento de Dioniso, 
metaforicamente estraçalhado pelos titãs, como não há 
lugar para que Dioniso liberte os mortos do Hades sem que 
eles precisem voltar ao mundo das sombras. Como na 
Antiguidade tardia, há como gritar, com medo e angústia, 
diante da vida, mas não há alternativas contra a voracidade 
da morte. Há, sim, como escapar da angústia da vida e 
participar do princípio ao fim do evento humano. 

Assim, a utopia não está mais no céu da religião, 

                                                 
40A propósito, conferir a obra Sagrada Família, em que Marx e Engels 
criticam o chamado materialismo francês, e, em particular o 
materialismo mecânico. Acerca do “materialismo novo”, conferir Teses 
ad Feuerbach. 

41 BLOCH, 2006b, p. 194. 

42BLOCH, 2006b, p. 192. 
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mas na Terra. A morte do príncipe André Bolkonski, 
personagem do romance Guerra e Paz, de Tolstoi, 
gravemente ferido no campo de batalha de Austerlitz, é a 
imagem do desejo de morrer como herói. Eis a forma da 
morte como destino, não como evidência de 
transitoriedade. Bloch exemplifica com o caráter épico dos 
deuses homéricos, pois “Homero assume totalmente a 
posição do épico frente a seus deuses diurnos e sua franca 
jovialidade”,43 Palas Atena, Zeus, Apolo, Ártemis, - diante 
do pouco protagonismo de Dioniso44 -, que escondem, nas 
suas entranhas, a “Moira cega”, oriunda do culto pré-
homérico da noite e da terra, vez que para Bloch resta 
“ademais a Moira, o destino dos seres humanos e dos 
deuses, que não combina de jeito nenhum com o dia 
apolíneo” e o “poder natural da morte”.45 

Sob visão oposta, naquela que nunca concedeu a 
nenhuma religião, a sociedade burguesa pode executar o 
revolucionário, porém, não pode matar a “consciência 
solidário-revolucionária”, aquilo que alimenta e faz a 
corrente da história prosseguir, impiedosa, não se deixando 
apagar com o passar dos séculos.46 Segundo Bloch, o 

                                                 
43 BLOCH, 2006b, p. 290.  

44 “...em Homero sintomaticamente são desconsiderados tanto Dioniso 
quanto Démeter, a obscura Deusa da terra; pois se trata de deuses 
sacerdotais e sobretudo deuses das profundezas.”. BLOCH, 2006b, p. 
289. 

45 BLOCH, 2006b, p. 291. 

 “A Moira, que não representa a exterioridade, justamente por isto não 
é um outro Deus, talvez até o inimigo dos deuses, e simplesmente o 
poder do insondável, do abismo implacavelmente predestinado para 
cada vulto e sua trajetória. A Moira tampouco é a mitificação pura e 
simples, por exemplo, dos poderes indistintos, indomados, da natureza, 
mas – em relação ao ser humano -, em primeira linha, constitui o poder 
natural da morte e somente dessa forma o poder de um destino cego-
malogrador como um todo.” BLOCH, 2006b, p. 291.  

46 BLOCH, 2006b, p. 257. 
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homem livre não se deixa influenciar por falsos messias ou 
falsos visionários, falsos feiticeiros ou pela mística da 
ressurreição. 

Vencer o sentido sacrificial da morte, conjectura 
Bloch, significa ultrapassar o plano ilusório de vê-la como 
redenção ou promessa de ressurreição. Simboliza tratar a 
vida não como ilusão, mas como realidade única, de modo 
a ver o espírito humano em sua grandiosidade. À tentativa 
de compreensão do homem que se movimenta, em Bloch, 
fundamenta o gérmen do ainda-não-atingido, preenche o 
desconhecido instante do ser humano, reflete a eternidade, 
não a provisoriedade dos sonhos. 

A morte, “irmã do sono”, segundo os gregos “irmã 
gêmea do sono”47, não se torna mais, nesse contexto, a 
negação da utopia e de suas finalidades. Passa a tratar-se de 
uma guinada no modo de encarar o lado obscuro do futuro 
e de discernir que a história, como a memória da 
humanidade, é um todo, não só um final orgânico. 48 Ou, 
não importa se capitalista ou socialista, o homem nos seus 
sonhos ambiciona emancipar-se, na sua prática real – leia-se 
a sua relação com a produção e as mercadorias - das ilusões 
em que é formado e vive. “A morte não o anula, mesmo 
que a sua vida e as suas aspirações tenham sido 
espezinhadas”. 49Pois as ideias sobrevivem ao homem. Não 
morrem, são ungidas pela eternidade. - O homem sobrevive a si 
mesmo.  
 
Uma visão para o futuro  

 
Les morts reviennent, métamorphosés; ceux 

(comme Thomas Münzer ) dont l'action était trop 
hardie pour être menée à son terme; ceux (comme 

                                                 
47BLOCH, 2006b, p. 195. 

48 BLOCH, 2006b, p. 238-239. 

49 BLOCH, 2006b, p. 250. 
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Eschyle, Dante, Shakespeare, Bach, Goethe) dont 
l'ouvre était de trop grand envergure pour entrer 

dans les cadres de leur temps. La découvert de 
l'avenir dans le passé ce qu'est la philosophie de 
l'histoire et, par conséquent, aussi l'histoire de la 

philosophie.50 
Ernst Bloch, Sujet-Objet51 

 
Os mortos retornam, como num novo gesto, assim 

em significativo contexto, portador de novas 
descobertas, e a compreendida História, formada 

sob o influxo impulsionador das idéias 
revolucionárias, transformada e iluminada em 

lenda, tornando-se uma função que não se perde, 
na plenitude dos seus testemunhos, anunciados pela 

Revolução e o Apocalipse  
Ernst Bloch, Thomaz Münzer, Téologo da revolução52 

 
Na interpretação de Bloch, Münzer representa a 

tensão entre o escravo que não mais teme a morte e 
enfrenta o senhor, que também não teme a morte, no rumo 
da sociedade sem classes. Rota dura e espinhosa, sangrenta 
e revolucionária, em busca de uma utopia a construir. 
Representaassim o embate do homem prometeico que 
emerge em parte da Idade Média, com Avicenna53 e 

                                                 
50 “Os mortos voltam metamorfoseados: uns (como Thomas Münzer) 
cuja missão foi muito árdua para ser levada a seu termo; outros (como 
Esquilo, Dante, Shakespeare, Bach, Goethe) cuja obra, de tão grande a 
envergadura, estava além do seu tempo. A descoberta do futuro no 
passado é a filosofia da história e, por consequência, é também a 
história da filosofia”. (Tradução livre dos autores). 

51BLOCH, 1977, p. 490. 

52 BLOCH, 1973, p. 7. 

53 Avicena pode ser considerado avant la lettre o criador da expressão 
aristotelismo de esquerda, ao defender, inspirado no materialismo de 
Aristóteles, que o homem devia ser feliz na Terra e não no céu. Filho 
de rica família, iniciou os estudos de aritmética, geometria, lógica e 
astronomia. Nascido em 980, em Afshana, perto de Bukhara, 
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Gioacchino di Fiori, e em parte do Renascimento, com as 
guerras camponesas lideradas por Thomaz Münzer, 
continuador de Gioacchino, guerras que - sob um traço 
vermelhor de união-desaguaram na Comuna de Paris54 e na 
Revolução Russa dos bolcheviques e Lênin. O renascer dos 
mortos, nessa linha de continuidade, sublinha o espírito 
revolucionário. Universal, que une o risco da morte da 
utopia joachimnista, de Münzer e dos bolcheviques, é a 
forma de abolição da riqueza e da pobreza, o culto ao 
espírito fraterno e dissolução do messias na nova Terra e na 
comuna. Münzer fora o intelectual dos homens não 
contemplativos, de ação.55Dos homens da ação 

                                                                                              
frequentou a Universidade de Bagdá, onde estudou filosofia e medicina, 
começou a carreira, como médico, aos dezoito anos. Escreveu noventa 
textos, sendo o principal, Kitab al-Shifa, o livro da cura, tratado de 
lógica, psicologia, física, matemática e metafísica. Foi médico-filósofo, 
não monge; naturalista, não um teólogo e absorveu a liberdade de que 
desfrutava a sociedade árabe que, à época, corria a Europa para trocar 
mercadorias. Viveu até 1037. Lutou contra a ortodoxia do clero e 
frequentou a sociedade Irmãos da Pureza, erudita, fundada em 950, 
para repelir o misticismo, o “ópio do povo” (BLOCH, 2008, p. 16). 

54 A comuna prolongou-se de 2 de setembro de 1870 a 28 de maio de 
1871. Ao menos 40 mil pessoas, entre  homens, mulheres e 
crianças, ao final, foram detidos e jogados em prisões e em fortes 
parisienses. Houve 13.450 condenações. Na “Semana Sangrenta”, a 
última da revolução, Paris foi incendiada, 20 mil parisienses morreram, 
entre eles, 17 mil executados. A feroz repressão foi ordenada pelo 
presidente Adolphe Thiers (LÖWY, 2009, p. 24-35). 

55 Filho  único, Thomas Münzer nasceu em 1488 ou 1490, em Stolberg, 
na Thuríngia. Seu pai parece ter sido enforcado, vítima da 
arbitrariedade de um senhor feudal. Sua mãe, por estar na miséria, foi 
hostilizada: os habitantes da cidade queriam expulsá-la. Mestre em 
Teologia, versado em grego e hebraico, aderiu à causa de Lutero, antes 
de conhecê-lo, ao ler, em 1517, as famosas teses contra as indulgências 
fixadas na igreja de Wittenberg. Como Bloch, considerava Cristo um 
mortal, profeta e mestre, que pregava um panteísmo próximo do 
ateísmo e negava a infalibilidade e o caráter revelador da Bíblia. Feito 
prisioneiro pelos príncipes, após uma batalha em que liderou 8.000 
homens, foi torturado e decapitado. Estava com 38 anos. Dos seus 
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revolucionária. 
Coincidência ou não, as revoltas camponesas 

lideradas por Münzer eclodiram logo depois da publicação 
da Utopia de Thomas More. A completar cinco séculos, a 
Utopia, de Morus, movimentou-se pela extinção da nobreza 
e do Estado autoritário, visando estabelecer a igualdade 
entre os homens, cultuando o mínimo de “trabalho e 
Estado, com um máximo de alegria”. Morus inaugurara 
conceitos pré-marxianos de consciência de classes e da 
mais-valia.56 Na interpretação de Agnes Heller, Morus, ao 
alvorecer do Renascimento, abandonou o paraíso privado 
de Adão e Eva em favor do “grande paraíso comum da 
humanidade”.  

Ureña Pastor, em Ernst Bloch: un futuro sin dios?, 
lembra que o comunismo primitivo, como “forma 
suprema” do ordenamento político-econômico, 
corresponde ao “valor fundamental” da utopia de More, a 
primeira descrição da Idade Moderna do “sonho 
democrático comunista”. Esse sonho se materializa pela 
sedução da comunidade de bens, do sentimento do bem 
comum e pelo amor ao aperfeiçoamento humano, por meio 
de avançada forma de organização do trabalho e das 
relações de produção. Curiosamente, Münzer e Morus 
morreram de forma violenta: um, Münzer, vítima de 
enforcamento pelos príncipes alemães; outro, Morus, 
venerando chanceler inglês, foi condenado à morte e teve 
sua cabeça exposta em Londres, acusado de traição, por 
não ter reconhecido o monarca Henrique VIII como chefe 

                                                                                              
comandados, 5.000 morreram (ENGELS, 1977, p. 101-10). As revoltas 
camponesas se desenvolveram em ondas sucessivas nos anos de 1424-
1425, envolvendo, no início, em 1424,  os montanheses da 
Floresta Negra e os planaltos da Suábia. No ano seguinte, propagou-se 
pela Alsácia e Áustria. Estima-se que 130.000 camponeses foram 
mortos enforcados, decapitados, passados no fio da espada, 
apunhalados ou sob tortura (ENGELS, 1977, p. 111). 

56 BLOCH, 2006a, p. 77. 
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da Igreja Anglicana. Distanciaram-se do teocentrismo e 
aproximaram-se do humanismo pré-socialista, 
considerando o homem, e não Deus, capaz de construir o 
futuro com as próprias mãos.  

Assim, ambos deram às mortes o sentido da vida, 
fosse pela transformação do tempo presente, o Jetztzeit, 
fosse pela identificação da morte com o olhar para frente, 
com o Lebenswelt, o mundo-da-vida. A vida que florescera 
antes da ciência – sem ilusões, sem reducionismos – saindo 
da sombra para a luz. Ganha sentido o sentido de estar 
liberto das relações de produção, da submissão à mais-valia 
e da ilusão de Deus.57O contrário, sim, seria a morte, mas a 
morte tradicional, a morte pelo individualismo, a morte que 
não constrói. A morte ditada pelo fracasso da classe 
burguesa ou pela ausência de sentido do capitalismo, que 
somente tem a oferecer a morte no campo de guerra ou 
pelo suicídio ante a falta de horizonte do amanhã. Ou, 
ainda, a morte pela decadência da sociedade burguesa 
totalitária que se esvai pelo cansaço e pelo eterno-
existencial de que falam Spengler e Jaspers.58 

Em Bloch, a morte é o ponto de chegada da vida. É 
o fim natural do homem que não olha para o alto, o céu e 
sua infinitude, mas que olha para a Terra, o ponto de 
chegada do homem de consciência dos desafios dos 
horizontes da vida. É ainda mais que a morte individual: é a 
hora de respirar os ares mais puros do socialismo, com o 
ocaso de todo um sistema burguês de vida e o brotar dos 
irmãos humanos de Prometeu. Serão os seres humanos do 
futuro, o homem que detém o prazer de viver, o sujeito que 
cumpre as antigas palavras de Epicuro: “onde está o ser 
humano a morte não está e onde a morte está o ser 
humano não está”.59 Exatamente, um não encontro. Porque 

                                                 
57 BLOCH, 2006b, p. 304-305. 

58BLOCH, 2006b, p. 242-3. 

59BLOCH, 2006b, p. 265.  
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o encontro do homem com a morte metamorfoseou-se em 
função primordial do capital, a promover a morte pela 
ambição dissociativa do lucro e do egoísmo. Sob o 
socialismo, a morte tenderia a ocorrer sem angústias, de 
maneira natural, como parte da vida e sua continuidade. 

Contudo, a morte permanece o grande mistério 
insolúvel. Depois de visitar a Rússia, aos tempos áureos da 
Revolução, antes da II Guerra, em busca de resposta para a 
morte, - pois, queria descobrir se os russos mergulhados na 
massa tinham encontrado uma nova forma de viver e viam 
a morte diferente dos acidentais - o filósofo Paul Nizan 
disse a Jean-Paul Sartre, decepcionado: “Quanto a isso, 
nada a fazer, Nesse ponto não mudaram”.60 Quer dizer, 
vivem igual a nós. Com o mesmo medo da morte, as 
mesmas dúvidas, o mesmo apego a vida. Donde, Bloch 
iluminar a questão coma esperança sem Deus contra a 
morte, a do reino de Deus sem Deus. 

As mulheres gregas da aldeia de Souli, em 1803, 
frente a situação, aparentemente, insolúvel de domínio 
turco estendido por séculos, tomaram a decisão de dançar a 
dança ritual arquetípica da cultura helênica. Após lançarem 
os filhos, as mulheres Souliotes precipitaram-se do alto do 
monte da aldeia. Em gesto de heroísmo trágico na forma 
de suicídio coletivo, cujo resultado foi o de acender os brios 
gregos frente o inimigo comum e expulsá-los. - Se bem que 
com a ajuda da Inglaterra -. A coragem das Soulites fora 
antecipada pela ação de um monge, que brandara de outro 
monte, frente a um paiol de pólvora, pronto para explodir: 
“Vitória ou Morte!” – Da morte pôde vir a vida!61 

                                                 
60 Filme “Sartre por ele mesmo”, Versatil, direção Alexandre Astruc (187 
min.), In Sartre no cinema: Sartre: a Era das Paixões (2006) e Sartre por 
ele mesmo (1976).  

61 A propósito, conferir o documentário “Grécia”, da série Retratos da 
Europa, direção Alan Pereira, produção da TV BBC, associada a France 
3, L’Únité Continentales, Radio Telefis Eireman, RTE e TV2, da 
Dinamarca. No Brasil, a TV Cultura divulgou o seriado, durante o ano 
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Por certo, a morte pode ser relembrada sob a forma 
de festa, como nos festejos dos Mortos, celebrados dia dois 
de novembro pelos mexicanos. O cenário desta festa 
ampara o desespero do personagem intitulado Cônsul, do 
romance Under the Volcano, de Malcolm Lowry. O drama do 
personagem se passa num único dia de sua vida, o último, 
coincidentemente o dia dos Mortos de 1938, das sete horas 
da manhã às sete da noite, na cidade de Quauhnahuac. Em 
verdade, ao crepúsculo do dia de Finados de 1939, dois 
homens se põem a recordam o ocorrido com Geoffrey 
Firmin, cônsul britânico, a caminho para a festa dos Mortos 
e o ocorrido durante, sob o arco do fatalismo - com ares de 
tragédia contemporânea -, em causa, a do próprio México 
pela imagem cruel e recorrente de um indígena moribundo. 
Se ficara patente a inspiração advinda do Ulisses joyceano, 
Lowry pretendeu escrever uma triologia dantesca, em que 
Under the Volcano corresponde ao “Inferno”, da Commedia. 
As remissões ao texto de Dante insinuam-se de vários 
modos, como pelos nomes de lugares, o do Casino de la 
Selva, dentre outros. Além do fato da Cabala ser utilizada 
poeticamente.  

O personagem Cônsul, - alcoólatra, bêbado de 
tequila e mescal, assustado consigo, pois, como quer Gogol, 
são “as forças interiores do homem que o obrigam a ter 
medo de si...”, e culpado pelo fracasso no amor e em 
outros setores da vida -, foi vivido, magnificamente, no 
cinema pelo ator inglês, Albert Finley, sob a direção de 
John Huston, em 1985.  

Dante Alighieri escreveu em Convivio: “...Viva la loro 
morte, e Muoia la loro vita...”62Ao que, em diálogo 

                                                                                              
de 1994.  

62 Eis a setença de Dante, completa: “Per che incontra che molte volte 
gridano Viva la loromorte, e Muoia la loro vita, pur che alcuno 
cominci.” Em tradução aproximada do Toscano para o Português: 
“Pela qual coisa acontece que muitas vezes gritam: ‘Viva’ sua morte e 
‘Morra’ sua vida, a condição que alguém comece.” Conferir 
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imaginário, Bloch secunda Dante: – Viva a Vida! Viva a 
Utopia concreta! 

 
Sampa, Outono de 2016 
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construção de um pensamento utópico fundado sobre uma 
ontologia do ainda-não-ser. Na fenomenologia da consciência 
antecipadora, o autor compreende nas imagens do desejo a 
expressão filosófica de sua sólida convicção de que “o 
efervescimento que se produz na consciência advinda é o 
primeiro correlato da imaginação utópica, inicialmente 
interior nela mesma” (Bloch, 1976, p. 237). 

Essa consciência constitui a diferença entre o 
homem e o animal, pois este não conhece nada parecido: 
apenas o homem, apesar de sua forte lucidez, está pleno de 
efervescência utópica. Sua existência é, no entender de 
Bloch, “menos compacta, ainda que em comparação com 
as plantas e os animais ele esteja mais intensamente nela” 
(Bloch, 1976, p. 237). A existência humana apresenta, 
todavia, bem mais coisas emergentes no limite de sua 
consciência. É nesse espaço aberto que, pensa Bloch, 
“vagueiam os sonhos, e é neles que se move o possível que, 
talvez, jamais se torne exterior”. Mas os sonhos têm, ainda, 
a possibilidade de serem realizados, exteriorizados, 
precisamente em razão do impulso e da força intrínseca à 
consciência antecipadora, em acordo com a vontade 
subjetiva de superar o real e as condições existentes.  
 Para Ernst Bloch, assim como para Marx e para 
Hegel, o real é definido como processo, “e processo é a 
mediação, as ramificações profundas, entre o presente, o 
passado não liquidado e, sobretudo, o futuro possível” 
(Bloch, 1976, p. 237). No front desse processo, “todo real 
passa a ser o possível e é possível tudo aquilo que é ainda 
parcialmente condicionado, ou seja, aquilo ainda não 
totalmente determinado, porque ainda incompleto e não 
concluído” (Bloch, 1976, p. 237). 
 Nesse aspecto da questão, a distinção que o autor 
faz entre o possível objetivo e o possível-real é significativa e 
importante. Escreve o autor: “É objetivamente possível 
tudo aquilo que a ciência tem o direito de esperar [...], sobre 
a base de um conhecimento parcial das condições 
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existentes. É realmente possível, em contrapartida, tudo 
aquilo cujas condições não se encontram ainda reunidas 
por completo na esfera do próprio objeto [...]. O ser em 
movimento, a se transformar e transformável, tal como 
aparece em sua dialética material, tem essa abertura ao 
devir, não está ainda fechado em seu fundamento nem em 
seu horizonte” (Bloch, 1976, p. 238).  

Seu primeiro correlato (correlato subjetivo) é, com 
efeito, a imagem do desejo ainda-não concretizada da 
consciência antecipadora. Essa compreensão é importante 
na medida em que ela permitirá ao autor de O Princípio 
Esperança preconizar que não é a facticidade do real que faz 
necessariamente a lei, e que “somente a realidade dos fatos 
não podem barrar totalmente a utopia. É possível fazer 
oposição às utopias falsas, bem como àquelas que se 
perdem na abstração, pois incorretamente mediadas. 
Entretanto, precisamente a utopia concreta encontra um 
correspondente na efetividade do processo: o Novum 
mediatizado” (Bloch, 1976, p. 238). 

Assim como outrora afirmou Johann Gottlieb 
Fichte, autor da Doutrina da Ciência, Ernst Bloch diria, 
porém em uma perspectiva filosófica diferente (à medida 
que não se trata mais daquela do transcendentalismo 
idealista de um Kant ou de um Fichte): “Pior para os 
fatos!”. E isso exatamente um século e meio após a 
publicação da Doutrina da Ciência de Fichte. Sobretudo os 
partidários das correntes empiristas e cientificistas do 
pensamento contemporâneo reprovaram Ernst Bloch, dos 
pragmáticos à la Peirce até os representantes da filosofia 
analítica (Wittgenstein, Quine, etc.). 

As críticas não fizeram recuar Ernst Bloch que, 
diante de seus adversários, preferiu insistir e sublinhar que 
“tomar em consideração unicamente os fatos é pouco 
realista, pois a realidade mesma não disse ainda sua última 
palavra, pois o real está ainda se produzindo e faz fronteira 
com o que está brotando e germinando” (Bloch, 1976, p. 
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238). O autor está mais que nunca convencido de que o 
homem atual não mais enxerga o mundo como “uma soma 
de fatos estabelecidos, e cessou de lhes considerar como a 
única realidade” (Bloch, 1976, p. 239).  

Há a urgência, e isso Bloch o diz direcionando 
também aos marxistas – a uma época em que o marxismo 
vulgar leninista-stalinista e tudo aquilo que comporta o 
dogmatismo, as simplificações e as deformações da 
doutrina autêntica de Marx –, de abandonar a noção de 
uma realidade fixa, que repetidas vezes marcou o marxismo, 
tornando-o esquemático. Tal como escreve o autor em O 
Princípio Esperança, “como falar em processo dialético e, em 
seguida, tratar a história como uma sucessão de fatos e 
totalidades fechadas” (Bloch, 1976, p. 239). Tal atitude 
constitui uma ameaça de encolhimento e empobrecimento 
na compreensão da realidade, equivalendo à recusa de 
reconhecer “a virtualidade da semente” nela contida. 

Poderá ir de encontro ao marxismo a compreensão 
das utopias e das obras plásticas nascidas das antecipações 
mediatizadas e fomentadas no seio do processo da 
realidade, tomando forma no sonho concreto em direção 
ao futuro. Todo elemento antecipador, escreve Bloch, “é 
um composto da própria realidade”. Por conseqüência, 
temos o direito de associar a vontade de utopia à tendência 
objetiva que, como sublinha Bloch, “a confirma e a acolhe 
como sua” (Bloch, 1976, p. 239). 

Poderíamos pensar – com Adorno e a Escola de 
Frankfurt – em colocar em dúvida essa “faculdade de 
acolhimento e de conformação” da tendência objetal 
pensando que esta, sob a forma da realidade econômica e 
social real, seja talvez caracterizada pela oposição e recusa 
dessa vontade subjetiva. Assim, na tendência real se 
apresentaria, antes, o sufocamento, no interior de um 
universo hierarquizado e restrito, das faculdades e 
potencialidades emancipadoras que, germinando e 
fermentando no seio mesmo da realidade são, contudo, 
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impedidas pela violência interna do sistema capitalista de se 
manifestar e tornar-se uma força hegemônica liberadora, 
para falar com Gramsci.     

No imenso capítulo de O Princípio esperança dedicado 
à imaginação utópica, todavia, refletindo sobre o sendo-
conforme-a-possibilidade e o sendo-em-possibilidade, Ernst Bloch 
pondera que “possível é aquilo que encontra parcialmente 
reunidas as condições em estado suficientes. Assim, é ainda 
impossível a nível dos fatos tudo aquilo cujas condições 
necessárias estão totalmente ausentes. Nessa perspectiva, o 
objetivo nesse caso se revela ser, tanto objetivamente 
quanto subjetivamente, uma pura ilusão. Com efeito, o 
impulso para esse objetivo naufraga; Se mesmo assim ele 
avança, sobre a base das condições econômico-materiais 
existentes e determinantes, se trata de um propósito (alvo) 
diferente daquele abstratamente pretendido” (Bloch, 1976, 
p. 248).  

Com seu otimismo militante e seu desprezo pela 
facticidade, o recurso blochiano à inspiração utópica da 
“consciência antecipadora” chega a superar Marx. Aqui, 
Bloch busca se estabelecer no horizonte da teoria-práxis 
marxista. O autor sublinha em O Princípio Esperança que, em 
Marx, a teoria-práxis concreta estava estreitamente ligada ao 
exame da possibilidade real objetiva e que “a possibilidade 
real é a expressão lógica da condicionalidade material 
suficientemente dada, de um lado e, por outro lado, a 
abertura material (a matéria sendo um seio não esgotado)” 
(Bloch, 1976, p. 249).  

Tais questões pressupõe o vínculo do pensamento 
de Ernst Bloch ao conceito de “matéria aberta”, de 
“matéria para-a-frente”, e a um materialismo absolutamente 
oposto ao materialismo vulgar ou ao materialismo leninista 
dogmático. Tal se dá ao enfatizar a primazia da definição de 
matéria. Bloch toma essa expressão em seu sentido 
etimológico como ‘mãe e útero gerador’ do novo e do 
possível, definição essa já oposta ao materialismo coisificado 
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dos filósofos materialistas franceses do século dezoito e de 
seus epígonos alemães do século dezenove (L. Büchner, 
Moleschott, etc).  

Essa matéria para-a-frente é, em sua essência, 
matéria utópica, não sendo, dessa maneira, de modo algum 
redutível ao conceito de matéria do materialismo atomista 
de um Demócrito. Ora, é durante seus anos de ensino de 
história da filosofia na Universidade de Leipzig (1949-1957) 
que Ernst Bloch redigiu o último capítulo de seu longo 
livro dedicado aos Problemas do materialismo, sua história e sua 
substância. A redação desse livro havia sido iniciada durante 
seu exílio em Paris (em 1935) e Praga (de 1936 a 1938). 
Essa obra, contudo, somente foi publicada em 1972 em 
Frankfurt, no lado Oeste da Alemanha, onze anos após sua 
saída da República Democrática Alemã.  

Esse volumoso livro constitui um manifesto por um 
materialismo “especulativo”, herdeiro das melhores 
tradições da dialética idealista. Com efeito, também nessa 
tradição a categoria “possibilidade” estava estreitamente 
articulada com o conceito de Novum e aquele de um 
otimismo militante que Ernst Bloch opõe, em O Princípio 
Esperança – mas também em seus escritos e entrevistas 
posteriores (que agora finalmente podemos ler em francês) 
–, ao pessimismo de Schopenhauer, bem como àquele da 
Escola de Frankfurt.  

Acerca de tal questão, merece uma atenção 
particular um parágrafo da entrevista televisiva de Bloch a 
José Marchand no ano de 1974, gravada em Tübingen (e 
nunca transmitida pela televisão francesa). Após haver 
oposto o conceito de “pessimismo militante”, que especula 
acerca da possibilidade de que o Mal possa ser ainda 
erradicado em sua raiz, ao “pessimismo da resignação” de 
Schopenhauer, Bloch afirma e sublinha, em sua longa 
entrevista, que “a possibilidade não está ainda em seu fim, e 
que ela é a categoria mais estrangeira no imenso laboratório 
que é o mundo, o laboratório de uma salvação possível 
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(laboratorium possibilis salutis). Conclui o autor que até mesmo 
pelo pessimismo podemos alcançar essa convicção. E ele 
próprio afirmou, nesse mesmo contexto, que não podemos 
pensar a esperança sem levar em consideração 
Schopenhauer, pois, caso contrário, ela não seria mais que 
uma frase e uma espécie de confiança cega: “o que a 
esperança não é de forma alguma”.  

Como Ernst Bloch reafirma nessa mesma 
entrevista, a esperança não corresponde a essa confiança 
cega (Zuversicht), mas ao chamado a nós todos, ao mundo, e 
a tarefa (ou dever) de humanizar o mundo ou, como afirma 
Marx, de trabalhar para “a humanização da natureza e para 
a naturalização do homem”. A propósito da natureza, Marx 
utiliza, além disso, conforme nos recorda Bloch, a 
expressão “ressurreição na natureza”, o que não designa “a 
ressurreição após a morte na cruz” – segundo a doutrina 
cristã –, mas sim “ressurreição da natureza” enquanto a 
mesma é portadora de muitos símbolos e sinais: tal como a 
noção de felicidade, em referência ao sol e ao amanhecer, ao 
passo que as palavras de infelicidade têm analogia com 
terremotos e com a noite profunda (negra). Ambos, a noite 
e o dia, originam-se da natureza, e a ressurreição da 
natureza significa a aceleração do nascer do sol, a 
orientação do caminho no processo do mundo no interior 
da “possibilidade”, bem como da potentia (potência 
humana), ou seja, o poder e a força de transformar o 
mundo, no sentido de Marx e, ao mesmo tempo, 
ultrapassando Marx. 

É a categoria do ainda-não que, na visão do autor 
alemão, é o coração, o músculo e a verdadeira força motriz 
da categoria possibilidade. Essa categoria é, com efeito, a 
força e a potência estimulante que guiam esse processo de 
transformação em direção a um mundo melhor. No 
pensamento de Bloch, a categoria da possibilidade está 
estreitamente vinculada ao conceito de “consciência 
antecipadora”, às suas realizações, às suas objetivações, e a 
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uma “teleologia a partir de baixo”, designando a trajetória 
do ainda-não no interior do processo de transformação do 
real.  

É em um importante capítulo do primeiro volume 
de O Princípio Esperança que Ernst Bloch analisa em 
profundidade os diversos “níveis” da categoria possibilidade, 
destacando a necessidade de uma diferenciação. Conforme 
sublinha, em sua essência essa categoria está orientada em 
direção à abertura do real. A categoria do possível não 
significa “necessidade” inevitável, mas, como o autor 
expressa em seu livro dedicado às Questões fundamentais de 
filosofia (Grundfragen der Philosophie, Francfort, 1961), ela não 
poderia ser senão o potencialmente condicionado.  

Em consonância com a ontologia do ainda-não-ser, a 
categoria da possibilidade implica vários níveis, 
correspondentes aos diversos graus de realização e de 
exteriorização da subjetividade no interior do processo 
dialético. 1) O primeiro grau é, a nível do sujeito, o sonho 
diurno, expressando as imagens do desejo da consciência 
antecipadora, que podem ser ainda vagas, em seu início, 
mas que buscam a tendência irreversível para se concretizar. 
Isso, evidentemente, dependerá das condições, que são 
variáveis e diferenciáveis. 2) O segundo grau é, segundo 
Bloch, constituído por aquilo que é objetivamente possível, 
no pensamento do sujeito, ultrapassando o mero 
conhecimento empírico e exprimindo os julgamentos 
hipotéticos e problemáticos. Por conseguinte, “a 
possibilidade objetiva é factualmente o estado do grau de 
fundamento objetivo-científico segundo o conhecimento 
científico incompleto das condições objetivamente dadas” 
(Bloch, 1976, p. 261).  

Nesse aspecto da questão, Bloch se recorda que o 
filósofo Nicolai Hartmann se reclama, em sua crítica do 
dualismo aristotélico, dos ensinamentos da Escola de 
Mégara (os eleatas), afirmando em sua ontologia que “pode 
ser possível somente aquilo que é, ou que será, real” 
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(Hartmann, 1938/1949). Isso quer dizer que, nessa teoria, o 
real que está identificado com a possibilidade real se 
concretiza por seu princípio formal. Ernst Bloch se opõe a 
esse ponto de vista unilateral de Hartmann, protegendo 
Aristóteles de seus críticos, e aproximando-se do conceito 
de matéria, da concepção aristotélica do dynámei ôn, 
designando a possibilidade em si mesma e definindo o kata to 
dynatón da potência: condicionando o real e tornando o real 
também como sinônimo daquilo que é o possível. 

Em Ernst Bloch, como sublinhava com justa razão 
seu antigo assistente Burghart Schmidt, a aproximação 
aristotélica concerne ao princípio da forma, aplicada à 
matéria em si mesma e, esta, é definida a priori como 
estando “aberta”, como uma “matéria-processo”. Assim, a 
matéria é compreendida a priori como matéria processual, 
como matéria dialética, isto é, como corolário [ou substrato] 
da categoria do possível objetivo-real, tornada a categoria 
fundamental de uma ontologia do ainda-não-ser. Dito de 
outra maneira, “a possibilidade real não reside numa 
ontologia acabada do ser, mas em uma ontologia do ser 
ainda não existente, que deve ser renovadamente fundada, 
capaz de descobrir futuro até mesmo no passado” (Bloch, 
1976, p. 274.). 

Desse modo, o fator subjetivo-dialético da matéria 
se torna o fundamento da possibilidade real e da ontologia 
da matéria, daquilo que a realidade futura pode comportar. 
O autor compreende de três maneiras essa antecipação: 1) 
como imagem do desejo, indicando a vida boa; 2) como ideal 
antecipador do homem perfeito, determinando suas 
qualidades, suas faculdades e suas condições sociais; 3) 
como símbolo, significando a identidade entre existência e 
essência, portanto o estado onde o não-ter foi 
transformado em ter.  
 Aquilo que é característico na leitura blochiana de 
Aristóteles é que, em sua visão, Aristóteles foi o primeiro 
grande filósofo a reconhecer a existência da possibilidade 
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ao nível do real, na constituição mesma do mundo: daí 
entender que a possibilidade real pode ser concebida como 
substrato. A esse respeito, Ernst Bloch enuncia estar essa 
afirmação, em particular, no sétimo capítulo do Livro Theta 
da Metafísica de Aristóteles, no qual Aristóteles sublinha que 
“todas as coisas que são engendradas, seja na natureza, seja 
na arte, possuem matéria. Com efeito, cada uma dessas 
coisas é capaz de ser e de não-ser, mas essa possibilidade é 
a matéria (Aristote, Métaphysique, VII, 7; Cf. Bloch, 1976, p. 
284).  

Assim Bloch se referiu, no sentido da doutrina 
aristotélica da enteléquia, a esse dualismo entre forma e 
matéria, onde a forma estando ainda separada, se 
realizando ela mesma, se situa e torna-se material na mesma 
medida em que o conceito de potência ativa vem se juntar 
àquela de potencialidade ativa (Cf. Bloch, 1976, p. 284). 
Com essa leitura que identifica dynaméi ôn e matéria, Bloch 
desafia e contradiz alguns filósofos neo-aristotélicos e 
deístas árabes que, tal como os motachalim, negam a equação 
“possibilidade real = matéria”. 

Para esses, como observa Bloch, o primum que é 
anterior ao mundo não era o dynámei ôn, mas o nulo nada: 
“Deus criou o mundo a partir do nada, ele não o fez surgir 
da matéria, da possibilidade real” (Bloch, 1976, p. 285). 
Ora, o interesse do autor em questão pela esquerda 
aristotélica, pelo pensamento de autores como Avicena, 
Averróis, Amaurico de Bena e David de Dinant, se explica 
a priori pelo fato de que, nesses pensadores 
(majoritariamente árabes), “a matéria como possibilidade 
real torna-se o fundamento geral do mundo, enquanto a 
vontade criadora divina não é mais que um momento da 
matéria, de modo que Deus e matéria se tornam idênticos” 
(Bloch, 1976, p. 285). Escreve ainda Ernst Bloch: “Todo 
dualismo estando eliminado, a criação não é mais que a 
autofecundação Deus-matéria; nela reside a potencialidade 
e, ao mesmo tempo, a potência a ela imanente que exclui a 



Ricardo Timm de Souza; Ubiratane Rodrigues (Orgs.) | 101 
 

necessidade de um motor exterior ao mundo (Bloch, 1976, 
p. 285).  

De acordo com Bloch, há aqui um “semi-
materialismo da possibilidade real que, em seguida, em 
particular com Giordano Bruno no Renascimento, se 
radicalizará ainda mais. Giordano Bruno identifica o 
mundo, com efeito, com a realização das possibilidades que 
incluem a matéria homogênea e que constituem a própria 
matéria. Foi por ensinar essa doutrina que ele foi queimado 
na fogueira como herético no ano 1600 em Roma, após um 
julgamento encaminhado pela Santa Inquisição. Ernst 
Bloch lamenta sinceramente – tanto que esta concepção é 
distante da tendência fundamental de seu pensamento 
materialista dialético – que essa definição do dynámei ôn “iria 
afundar no materialismo puramente mecânico, no 
materialismo mecanicista, no qual a matéria é concebida 
como massa inerte estrangeira à história, como uma 
realidade estática (Klotzmaterie), vista até mesmo como uma 
massa quantitativa movida, porém apenas mecanicamente.  

Ernst Bloch combateu esse materialismo mecânico 
com todas as suas forças intelectuais, em particular depois 
dos anos 1935, com seu grande livro sobre o Materialismo, 
sua história e sua substância (1972). Fez parte desse projeto, 
evidentemente, o combate às tendências dogmáticas do 
marxismo ortodoxo e do stalinismo, levada adiante 
justamente com uma concepção do materialismo histórico 
e dialético “especulativo”, “aberto”, no qual “natureza e 
futuro, matéria e antecipação, convergem e se reencontram 
levando em consideração o fator subjetivo, a maturidade 
das condições, a reversão da quantidade em qualidade, isto 
é, todos os elementos do desenvolvimento dialético-
materialista” (Bloch, 1976, p. 286).  

Aquilo que caracteriza o percurso de Bloch, a 
propósito desse materialismo renovado e totalmente 
emancipado, liberado das concepções dogmáticas de uma 
matéria coisificada e mecanicista, é que ele está convencido de 
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que “a passagem do reino da necessidade ao reino da 
liberdade não pode se produzir senão tendo como 
fundamento uma matéria inacabada, em processo” (Bloch, 
1976, p. 286). De igual modo, entende-se que é necessário 
fazer convergir essa visão de um materialismo 
desempoeirado, tornado dinâmico e revitalizado por meio 
da renovação da concepção aristotélica da matéria como 
dynámei ôn e de uma ontologia nova, a saber, uma ontologia 
do ainda-não-ser: “a possibilidade real não reside, por 
conseguinte, em uma ontologia do ser acabado [...], mas em 
uma ontologia, a ser re-fundada sem cessar, do ser que 
ainda não é, [uma] ontologia que descobre futuro até 
mesmo no passado e em toda a natureza” (Bloch, 1976, p. 
286).  

Um espaço novo é, assim, colocado em evidência: 
“a possibilidade real é a categoria do espaço que se abre ao 
movimento da matéria enquanto processo. Ela é a 
propriedade específica dessa parte da realidade que se situa 
no front de seu desenvolvimento” (Bloch, 1976, p. 287). Por 
conseguinte, a possibilidade real naturalmente tende a 
confundir-se com o Novum; ela corresponde, em sua 
essência, aquilo que aparece em Aristóteles sob o termo 
“potentia/possibilitas”, como um real em germe enquanto 
algo que não está totalmente acabado, mas que equivale a 
um desenvolvimento real (Bloch, 1976, p. 287).  

O realmente possível é, no dizer do autor, uma 
“disposição da própria realidade, sendo essa disposição em 
ação nada menos do que o totum último” (Bloch, 1976, p. 
287). No que concerne a essa disposição, ela não tem, 
evidentemente, tanta coisa em comum com aquela evocada 
por Heidegger em Ser e tempo, a saber, com a “Stimmung”, 
mas é, antes, definida e identificada com o “caminhar 
ereto” (aufrechter Gang) do homem, com a disposição para 
livrar-se de todas as submissões. Trata-se, pois, da 
disposição ao reino da liberdade, que atravessa sem cessar a 
história das revoluções, “até o homem sem classe”, até o 
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homem “que representa e resume a última possibilidade 
disposta na história até agora ocorrida” (Bloch, 1976, p. 
287).  

Ernst Bloch acreditava nesse telos da filosofia da 
emancipação social de Marx que é a sociedade sem classes 
(die klassenlose Gesellschaft). Todavia, sobretudo tendo vivido 
e estando desiludido com os doze anos em que viveu na 
República Democrática Alemã (onde atuou como professor 
de filosofia na Universidade de Leipzig), ele também sabia 
que o ideal da “sociedade sem classes” não havia sido 
realizado em parte alguma. O filósofo em questão estava 
consciente, em particular, que os países comunistas que se 
reclamavam do “marxismo-leninismo-stalinismo” haviam 
degenerado em ditaduras de Estado demasiadamente 
burocráticas, dirigidas por um aparelho que sempre colocou 
seus próprios interesses acima dos interesses do povo, os 
quais se diziam defender.  

Abandonando esse universo stalinista da Alemanha 
do leste em 1961, alguns dias antes da construção do muro 
de Berlim, apesar de todas as decepções sofridas Ernst 
Bloch não romperá com o marxismo. O autor alemão 
continuará a defender um marxismo humanista, um marxismo 
não dogmático, aquele da corrente quente, oposto ao da corrente 
fria de todos aqueles que querem reduzir o pensamento de 
Marx a uma simples crítica da economia política: tal é o que 
simboliza, por exemplo, o projeto “eco-socialista” 
marxiano da “naturalização do homem e da humanização 
da natureza”, já mencionado por Marx em seus Manuscritos 
de 1844. Como escreve Bloch, isso representa “a abolição 
da alienação no homem e na natureza, entre o homem e a 
natureza ou, ainda, é o acordo entre o objeto não reificado 
e o sujeito manifestado” (Bloch, 1976, p. 290).  

É inegável que uma tal perspectiva somente poderia 
ser afirmada e manifestada graças à descoberta da 
possibilidade essencial real, e não pela necessidade essencial 
real. Um processo ainda sempre atual é a imagem da esperança 
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de um mundo melhor, imagem ativa e mediatizada na 
tendência: um ideal estimulante, um símbolo contínuo, 
porém escondido. Estes permanecem perspectivas reais, 
elas mesmas antecipadoras da possibilidade real, como 
sendo a dimensão para-a-frente katexochén (Bloch, 1976, pp. 
290-291). 

Nice, 20 de fevereiro de 2016 
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DIGRESSÃO. A CRÍTICA 
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(BLOCH), OS EMPREGADOS 
(KRACAUER), E 

KIERKEGAARD (ADORNO)1. 

Carlos Eduardo Jordão Machado2 
 
1. Em meio à inflação 

 
Walter Benjamin redigiu entre 1923 e 1926 um 

conjunto de aforismos intitulado Einbahnstrasse [Rua de mão 
única], que apareceu em livro em 1928, chegando a publicar 
alguns fragmentos no Frankfurter Zeitung, com a mediação 
de Siegfried Kracauer, que era, na ocasião, editor do 
caderno cultural do jornal. O livro é registro de um 
momento decisivo na trajetória intelectual e afetiva de 

                                                 
1 Este ensaio é o capítulo 5 da segunda parte de minha monografia 
sobre Siegfried Kracauer, foi publicado in VEDDA, M. (org.). Walter 
Benjamin. Constelaciones dialécticas. Buenos Aires: Herramienta, 2008, 
pp.67-80. A versão aqui foi ampliada.  

2 Professor de História da Filosofia e da Arte Dep. História/UNESP-
campus Assis. Autor de Um capítulo da história da modernidade estética. 
Debate sobre o expressionismo. 2ªed. ampliada. São Paulo: Ed. UNESP, (no 
prelo). As formas e a vida. Ética e estética no jovem Lukács. São Paulo: Ed. 
UNESP, 2003, organizador, juntamente, com Rubens Machado Jr. e 
Miguel Vedda, Walter Benjamin. Experiência histórica e imagens dialéticas. São 
Paulo: Ed. UNESP/FAPESP, 2015. 
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Benjamin, é dedicado a Asja Lacis, uma “bolchevique de 
Riga”. Não seria exagero afirmar que o projeto das Passages 
já está esboçado em Einbahnstrasse, sobretudo em relação ao 
método expositivo, à “montagem literária”. Como 
Benjamin define nas Passages, o seu trabalho “deve 
desenvolver ao máximo grau a arte de citar sem aspas. A 
sua teoria está intimamente relacionada à da montagem” 
(N1, 10, p. 572). Em outro trecho dessa mesma obra, 
Benjamin enfatiza: “método deste trabalho: montagem 
literária. Não tenho nada a dizer. Só a mostrar” (N1a, 8, 
p.574)3. Na Obra das passagens, trata-se de aplicar a 
“montagem literária” à história, ao século XIX, à cidade de 
Paris do Segundo Império, como sendo a forma originária 
(Urform) da modernidade, na Rua de mão única, ao presente. 
Certamente é uma tentativa inicial, uma obra experimental, 
sem as dimensões monumentais e a complexidade do 
projeto das Passages. 

A “montagem literária” do pequeno livro permite 
reunir uma multiplicidade de formas de texto 
aparentemente disparatadas, um caleidoscópio; são citações 
de várias procedências: cartazes, relatos de sonhos, locais, 
ambientes, axiomas, fábulas, recordações, objetos, 
provérbios e modos de fala, utensílios domésticos, 
brinquedos infantis, moradias, embaixadas, roupas e 
apetrechos de vestuário, plantas, locais de trabalho, 
panoramas, provocações sobre os acadêmicos e seus 
“métodos críticos”; o hábito alemão de beber cerveja; 
mendigos, ambulantes, proletários e snobes e gente simples 
povoam seus aforismos; como se fosse uma coleção de 
selos de todos os países da terra; ruas e gentes de muitas 
cidades como Paris, Berlim, Marselha, Sevilha, Moscou, 
Riga, etc; considerações sobre a infância e as escolas, a 
disciplina prussiana, o militarismo, a luta de classes; 

                                                 
3 BENJAMIN, W. Gesammelten Schriften. Bänden V 1 e 2. Frankfurt a. 
M.: Suhrkamp, 1983.  
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coleções de antiguidades, mapas, achados e perdidos; evoca 
o poeta vienense Karl Kraus e vários personagens literários; 
igrejas e sinagogas, citações da Bíblia e do Talmud, museus, 
parques de diversões, hospitais, asilos, restaurantes, postos 
de gasolina e de prontos-socorros, quinquilharias, máscaras, 
agência de apostas, quiromantes, etc., etc. Aqui me interessa 
destacar o diagnóstico que traça sobre o presente alemão 
mais próximo: “Viagem através da inflação alemã”. 

É o “Panorama imperial”, uma composição dividida 
em quatorze partes. Começa extraindo conseqüências 
críticas dos modos de fala [Redewendungen] do burguês 
alemão nos quais evidencia uma espécie de amálgama de 
“estupidez e covardia” [Dummheit und Feigheit], de fatalismo, 
já que “assim não pode mais continuar”. Com o fim da 
Primeira Guerra Mundial, a situação econômica do homem 
médio mudou drasticamente, colocando por terra a relativa 
estabilidade que o favorecia, criando uma nova situação, 
mas, observa, “já antes da guerra havia camadas para as 
quais as relações estabilizadas eram a miséria estabilizada” 
(p. 94-p. 20). Com a inflação, se configura uma nova ratio, 
aquela que passa a contar com “os fenômenos de declínio 
[Erscheinungen des Verfalls] como o puramente estável” (p. 95-
p. 20). A contrapartida é dirigir a atenção para o 
extraordinário, na expectativa de um milagre, já que assim 
não pode continuar, senão lhe resta apenas o 
“aniquilamento” [Vernichtung]. Uma situação paradoxal que 
engendra um amesquinhamento: “as pessoas só têm em 
mente o mais estreito interesse privado quando agem, mas 
ao mesmo tempo são determinadas ... pelos instintos da 
massa. E mais do que nunca os instintos da massa se 
tornaram desatinados e alheios [fremd] à vida” (p. 95-p. 21)4. 

                                                 
4 BENJAMIN, W. Gesammelten Schriften. Band IV-1. Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp, 1980. Edição brasileira: Obras Escolhidas II. São Paulo: Ed. 
Brasiliense, 1995. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho e José Carlos 
Martins Barbosa.  



108 | Ernst Bloch: atualidade das Utopias Concretas – Vol. I 
 

Um estado em que o indivíduo se amesquinha, centrado no 
seu “próprio inferior bem-estar” e “a diversidade de alvos 
individuais se torna irrelevante”. Algo semelhante ao que 
Kracauer caracteriza como aquele processo no qual a massa 
se transforma em ornamento5, anulando as características 
individuais. Nas palavras de Benjamin: “De modo que nela 
a imagem da estupidez se completa: insegurança, perversão 
mesmo, dos instintos vitalmente importantes, e impotência, 
declínio mesmo, do intelecto”. E completa: “É a disposição 
da totalidade dos burgueses alemães” (p. 95-6- p. 21). No 
centro dos interesses está o dinheiro. É a miséria 
estabilizada: “’E impossível viver em uma grande cidade 
alemã, na qual a fome força os mais miseráveis a viver das 
notas com as quais os passantes procuram cobrir uma 
nudez que os fere”. Uma situação que lembra a sordidez 
retratada em um quadro de Otto Dix, no qual um mutilado 
de guerra é ignorado pelos passantes, sem ser respeitado 
nem mesmo por um vira-lata que urina sobre sua perna 
aleijada. 

Outro modo de fala: “pobreza não é desonra” ou 
“quem não trabalha não come”. Benjamim inverte o 
princípio de Adam Smith, no qual haveria uma “mão 
invisível” a regular no mercado os apetites egoístas, para 
denunciar a falsidade do provérbio: “Mas é a desonra, sim, 
essa penúria, da qual milhões já nascem dentro, e em que 
são enredados centenas de milhares, que empobrecem. 
Sujeira e miséria crescem como muros, obra de mãos 
invisíveis, em torno deles.” (p. 97-p. 22). Uma calamidade 
exposta aos olhos de todos, mas cujas causas reais 
permanecem obscuras, mesmo que sejam alardeadas 
diariamente pela imprensa. A falta de clareza sobre as 
potências efetivas da situação de crise gerada pela inflação é 

                                                 
5 KRACAUER, S. Das Ornament der Masse. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 
1977, p. 50-63. Edição brasileira. Ed. Cosac & Naify, 2007. Trad. Carlos 
Eduardo Jordão Machado e Marlene Holzhausen.  
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ilustrada ironicamente por um francês espirituoso que diz: 
“Nos casos mais raros, um alemão terá clareza sobre si. Se 
alguma vez tiver clareza, não o dirá. Se o disser, não se fará 
compreensível”. (p. 97-p. 23). E conclui Benjamin: “o mais 
europeu de todos os bens, aquela ironia mais ou menos 
clara com que a vida do indivíduo pretende transcorrer em 
disparidade com a existência de toda e qualquer 
comunidade em que ele esteja encravado, está inteiramente 
perdido para os alemães.” (p. 98-p. 23). 

O diálogo desaparece entre as pessoas, no lugar da 
consideração pelo outro, impõe-se um “outro” de caráter 
impessoal: o dinheiro, que se torna o objeto do pensamento 
e da fala (cf. 98- p. 23). Uma visão conformista, através da 
qual o indivíduo nada mais faz do que justificar a sua 
permanência, a sua atividade e sua participação “nesse 
caos” (p. 98- p. 23). É um enceguecimento [Verblendung] 
geral. Benjamin não deixa de relevar de que modo teorias 
da vida e visões de mundo como sanção de uma situação 
privada “totalmente insignificante (p. 98- 24). E completa: 
“Por isso mesmo o ar está também tão cheio de ilusões, 
miragens de um futuro cultural que apesar de tudo irrompe 
florescente da noite para o dia, porque cada qual se 
compromete com as ilusões óticas de seu ponto de vista 
isolado.” (p. 98-9-p. 24). Perderam o contorno da pessoa 
humana e o calor das coisas desapareceu: “uma pesada 
cortina cobre o céu da Alemanha”. Dos homens a seu lado 
não se deve esperar nenhuma ajuda. É a descrição crítica de 
uma situação social de decomposição, de desaparecimento 
de qualquer vínculo entre os indivíduos e a proliferação 
generalizada de um ímpeto evasivo, fértil de “falsa 
consciência”, conforme Kracauer analisa em Os empregados, 
na figura dos “quartéis do prazer” e do “asilo para os sem 
teto”6. 

 

                                                 
6 KRACAUER, S. Die Angestellten. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1971.  
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2. A recepção de Kracauer e Bloch 
 

O livro de Benjamin obteve uma acolhida 
entusiástica tanto de Ernst Bloch como de Kracauer. Este 
último dedicou-lhe um ensaio, “Sobre os escritos de Walter 
Benjamin”, publicado no Frankfurter Zeitung, em julho de 
1928, no qual saúda não só seu magistral Origens do drama 
barroco alemão como também Einbahnstrasse que foram 
publicados no mesmo ano (1928). Para Kracauer, este 
último, é “uma coleção de aforismos que, em uma rede de 
vias pouco conhecidas, se ramificam ou confluem nos 
fenômenos da vida contemporânea”7. Segundo ele, 
Benjamin “quer despertar o mundo de seu sonho” (p. 253) 
com seus aforismos radicais. São: “relatos curiosos de 
sonhos; cenas de infância e inúmeros medalhões dedicados 
a lugares exemplares de improvisação (como mercados, 
portos etc.), cujos contornos delicados lembram baixo-
relevos; declarações sobre o amor, a arte, livros e política, 
muitas das quais registram às vezes descobertas 
surpreendentes da meditação” (Idem). Destaca a 
importância central do capítulo “Panorama imperial”, isto 
é, sua tentativa de caracterizar a inflação na Alemanha. Seu 
alvo é claro: mostrar a “estrutura descontínua do mundo”; 
os aforismos anunciam “o fim da era burguesa”. Com 
pleno conhecimento dos propósitos intelectuais de 
Benjamin, traça um paralelo entre o conjunto de aforismos 
e o livro sobre o drama barroco, só não utiliza, como faço 
aqui, a definição deles como “montagem literária”: “O 
método de dissociar de modo direto das unidades vividas – 
que ele aplica em seu livro do barroco – assume 
necessariamente – se aplicado ao mundo de hoje – um 
significado explosivo, se não revolucionário”. E chama 
atenção sobre a novidade do método expositivo do livro, 

                                                 
7 Ed. cit., p. 249. 
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sobretudo em relação ao próprio desenvolvimento 
intelectual de Benjamin, o paralelo com o seu próprio 
desenvolvimento intelectual é evidente, basta pensar no 
ensaio de 1927 – “O ornamento da massa”: “o livro se 
diferencia dos trabalhos anteriores pelo seu materialismo 
particular”. Mais do que isso, ao dirigir a atenção ao que 
aparentemente é sem importância, aos dejetos [Abfälle]. 
Desse modo, a dialética das essências – o que me parece 
decisivo –, segundo Kracauer, “assume uma aparência 
estética”. É aquele lugar privilegiado, conforme formula 
Benjamin em seu livro sobre o drama barroco, “entre o 
pesquisador e o artista”. Um tipo de pensamento que caiu 
no esquecimento desde o advento do idealismo. Um 
“materialismo particular” capaz de realizar a crítica do 
mundo das coisas.  

 
3. A forma de revista na filosofia 
 

Bloch publicou no início de agosto de 1928 “A 
forma de revista [Revueform] na filosofia”, incluído 
posteriormente em Erbschaft dieser Zeit (Herança deste 
tempo) (1935)8. Enquanto Kracauer destaca o 
“materialismo particular” dos aforismos e de que modo a 
“dialética das essências” assume uma “aparência estética”, 
Bloch, por outro lado, estabelece uma relação direta entre 
sua forma de escrita e o surrealismo, “é o surrealismo 
pensante”. O conjunto de aforismos é um exemplo do que 
denomina “montagem mediata”, não é uma mera sucessão 
de fragmentos extraídos arbitrariamente da realidade sem 
conexão entre si, mas um modo de reflexão. Não é o mero 
“relaxamento” [Lockerung], mas uma forma “mediata”, 
como forma aberta, involuntária, “mescla de fragmentos”. 
Desse ponto de vista, segundo Bloch, a primeira do gênero. 
Ele tira partido de coisas acessórias, vulgares, de segunda 

                                                 
8 BLOCH, E. Erbschaft dieser Zeit. Frakfurt a. M.: Suhrkamp, 1985.  



112 | Ernst Bloch: atualidade das Utopias Concretas – Vol. I 
 

mão e radicaliza em nível filosófico a descoberta surrealista 
de tornar o século XIX imediatamente observável – o 
passado no presente. Nos seus termos:  

 
Seu o eu está bem próximo, mas transformando-se, 
na verdade são muitos eus, quase que cada frase é 
um recomeço, uma nova maneira de tratar outra 
coisa. O livro utiliza meios extremamente 
modernos, com graça tardia, para os conteúdos 
freqüentemente isolados e gastos. Sua forma é uma 
rua, de uma sucessão de casas e lojas, de onde 
expõe as ocorrências (EZ, p. 368).  
 

É uma “revista” composta de vários quadros.  
Diferentemente da forma quase lacônica de se 

expressar, muitas vezes até comedida, mas incisiva de 
Kracauer, Bloch, em contrapartida, se expressa de forma 
próxima da loquacidade9, rica de imagens, “fabulante”, 
quase que se apropria do modo expositivo dos aforismos, 
da “montagem mediata” de Benjamin. Continua: “Os 
novos aspectos do ‘improviso’ não faltam na mão esquerda. 
Estas ações tornam-se filosóficas em Benjamin, enquanto 
forma, interrupção, improvisação, no súbito olhar em 
diagonal que quer alcançar os detalhes e os fragmentos e 
não um ‘sistema’” (EZ, p. 369). A recusa de um sistema 
filosófico tradicional, a escrita que se expressa mais por 
meio de imagens do que por meio de conceitos, esse caráter 
quase que “a-lógico” (Adorno), é uma característica comum 
na produção teórica de Benjamin, Kracauer e Bloch nesses 
anos da chamada República de Weimar, sem perder de vista 
a diversidade entre eles. A “revue” é uma forma “aberta”, é 

                                                 
9 Segundo Adorno, no ensaio (magistral) que dedicou ao livro de Bloch, 
Spuren (Vestígios): Bloch, “aceitando o primado da expressão sobre o 
significado, não está preocupado em que as palavras esclareçam 
conceitos nem que os conceitos encontrem uma morada nas palavras”. 
ADORNO, Th. W. “Blochs Spuren ’in Noten zur Literatur. Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp, 1981, p. 244.  
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uma alternativa ao sistema filosófico tradicional, “fechado”. 
Nas palavras de Bloch:  

 
A sentença, o preceito, o diálogo, o tratado foram 
sempre formas filosóficas anteriores ao sistema, 
bem antes dos sistemas modernos. Hoje o sistema 
se retira com o princípio racional a priori da 
burguesia... Os sistemas fechados desapareceram ao 
mesmo tempo que o cálculo fechado e abstrato da 
burguesia, na mesma medida em que Nietzsche 
pode chamar o sistema de uma vontade de ‘má fé’ 
[Unehrlichkeit]! É por isso que as impressões 
inquiridoras e questionadoras de Simmel encontram 
seu lugar (p. 369). 

  
4. Pensar fabulando 

  
Em 1930 é publicado o livro Spuren [Vestígios] de 

Ernst Bloch. Uma coleção de pequenas narrativas, como o 
próprio Bloch define o livro: uma “narrativa de 
narrativas”10. Um conglomerado de contos de fada, fábulas, 
lendas, provérbios, conversas e citações das mais variadas 
procedências, ao lado de uma especulação incomum que 
busca captar os elementos anticapitalistas e utópicos 
presentes nesse universo pré-moderno, não-
contemporâneo, capaz de lançar luz na “obscuridade do 
instante vivido” e de sugerir respostas à “figura da questão 
inconstruível” – usando as expressões de O espírito da 
Utopia. São fábulas germânicas, Märchen (contos de fada) 
dos irmãos Grimm a Ludwig Tieck, Kalendergeschichten 
[histórias de calendário] de Johann Peter Hebel, romances 
de folhetim (Kolportage), romances policiais, lendas 
chassídicas do leste europeu, contos russos e chineses, 
histórias da Mil e uma noites e da Odisséia de Homero para 
não falar, e nesse ponto muito próximo de Walter 

                                                 
10 BLOCH, E. Marxismo e utopia. Roma: Ed. Riuniti, 1984, p. 83.  



114 | Ernst Bloch: atualidade das Utopias Concretas – Vol. I 
 

Benjamin, da literatura surrealista, em suma, uma 
“montagem mediata” – conforme a terminologia de 
Herança deste tempo. Sem forçar a mão, posso afirmar que se 
trata de uma das obras-primas da chamada República de 
Weimar. Kracauer chegou a escrever uma pequena resenha 
sobre o livro em 17/05/1931, no FZ, que merece um 
comentário. 

Para Kracauer, Vestígios é um porta-joias repleto de 
histórias do cotidiano e de pequenas narrativas, que de 
modo estranho, brilham e iluminam ao mesmo tempo. O 
curioso é que equipara Bloch a um apito de trem avisando 
aos passageiros o momento da partida, “o apito é a imagem 
mesma que faz sentido a este grande filósofo. Ele é sempre 
um passageiro que parte de todos os pontos rumo a 
utopia”11. Afinal seu grande tema, referindo-se a sua obra 
prima publicada pela primeira vez no imediato pós I 
Guerra, Espírito da utopia (1918). “Utopia – um país em 
lugar nenhum e em todo lugar, a onde os homens são 
lançados aos últimos invólucros mitológicos e que agora 
são encontráveis apenas nos contos de fada” (ibid.). Para 
Kracauer o conhecimento deste reino é congênito em 
Bloch, nele domina o desconhecimento de um garoto que 
conduz a aventura, lembrando seu apreço por Karl May e 
pelo Kolportage, sobretudo. Um jovem que pode ter dezoito 
e oitenta anos, que perambula por cenários que recordam 
mercados, feiras de ambulantes, e nos conduzem ao futuro, 
segundo Kracauer, “que sempre pode ser presente, e 
recorda ainda ... do passado, onde a utopia já deixou seus 
vestígios” (p. 528). No final pergunta, seria uma mescla de 
socialismo com utopismo; Kracauer é univocamente claro 
neste ponto, “a vitória do proletariado e a instauração da 
sociedade sem classes é para ele a condição da utopia” 
(ibid.).  

                                                 
11 “Ernst Bloch” In: KRACAUER, S. Werke 5-3. Essays. Feuilletons. 
Rezensionen (1928-1931). Berlin: Suhrkamp, 2011, p. 527.  
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O livro é dividido, além da introdução, em quatro 
partes: lugar, destino, existência e coisas. Na Introdução, 
Bloch deixa claro seu propósito: “Resumindo, é bom 
também pensar fabulando”[fabelnd zu denken]12. O caso 
possui um em-si, que só é apreendido por meio de seus 
vestígios, pequenos testemunhos secundários, peças 
minúsculas, formando uma micrologia particular. São 
historietas desse tipo, isto é, que são não apenas narradas, 
mas são contadas as horas quando suas notas foram soadas 
e como elas entraram pelas orelhas, nos deixando a 
pergunta: “para onde elas foram” (ibid.). Uma nota, uma 
advertência já presente nos pequenos acontecimentos 
como exemplos e pistas, vestígios, indicando um mais e um 
menos que só podem ser percebidos por meio dessas 
histórias. É um “dejeto” [Abfall] de coisas passadas, em 
lugares diferentes, que não pode ser esquecido – e em se 
tratando de dejetos, há hoje uma abundância deles (p. 17). 
Trata-se de ler vestígios e as diferentes seções do livro se 
entrecruzam na transversalidade dessas pistas. Ao encontrá-
las somos tomados por um choque. 

A proximidade com os propósitos de Rua de mão 
única - tirar proveito dos dejetos (Abfälle) da história para 
decifrar o presente, o trabalho micrológico e o uso da 
montagem (mediata), citações, conversas e, sobretudo, o 
pensar “surrealista”, o choque - salta aos olhos. 
Procedimentos experimentais de texto e de modos de 
análise que estão também presentes na “literatura 
sociológica”13 de Kracauer daqueles anos. Mas a 
peculiaridade de Bloch reside no seu pensar fabulando. O que 
significa isto? 

Na secção “Cair no agora” [Fall ins Jetzt], Bloch 
narra uma historieta judaica do Leste da Europa. Seu final 

                                                 
12 BLOCH, E. Spuren. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1985, p. 16.  

13 KRACAUER, S. “Reisen, nüchtern” in Schriften 5-3. Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp, 1990. p. 88.  



116 | Ernst Bloch: atualidade das Utopias Concretas – Vol. I 
 

soa como uma piada (Witz) e mostra que “o poço (Grube) é 
nosso agora” (p. 98). Resumindo a narrativa: um grupo de 
judeus conversava, numa sinagoga de uma cidadela, e 
começou uma espécie de jogo: cada um deveria se 
expressar sobre o que desejaria caso viesse um anjo. O 
rabino disse que ficaria contente se ele lhe aliviasse a sua 
tosse; o segundo falou, eu gostaria que minha filha se 
casasse, e o terceiro, interrompendo, retrucou, eu não 
gostaria de ter uma filha, mas um filho para que cuidasse de 
meu negócio. Por último, o rabino se voltou para um 
mendigo que se encontrava desde o dia anterior sentado em 
um banco mais atrás deles e lhe perguntou: “O que gostaria 
de desejar, meu caro?” O mendigo lhe respondeu que 
gostaria de ser um grande rei que tivesse um vasto país e 
que em cada cidade possuísse um palácio como residência 
revestida de ônix, sândalo e mármore, onde se sentaria no 
trono e seria temido pelo seus inimigos e amado pelo povo 
como o rei Salomão. Mas que, infelizmente, acrescentou - 
mudando a forma condicional do subjuntivo para o tempo 
verbal do presente do indicativo - “na guerra não tenho a 
sorte de Salomão” (p. 98). E continuou sua fala, meus 
inimigos se sublevam, meu exército é derrotado, 
queimando as cidades e os bosques e escuto nas ruas a 
algazarra do povo a clamar pelo meu sangue e eu deixo 
tudo de lado até mesmo minha camisa e vim pela estrada a 
fora, passando pelos bosques e pradarias, vendo o meu país 
em chamas, caminho durante dez dias, até chegar num 
lugar em que ninguém me conhece, fui salvo, e conclui: 
“desde ontem à noite me encontro aqui” (p. 99 – grifo do autor). 
Todos ficaram estupefatos com a narrativa do mendigo. O 
rabi lhe disse, o que adiantaria todo aquele poder e riqueza 
se ele logo perderia tudo. O mendigo lhe respondeu que 
ficaria muito contente se tivesse pelo menos uma camisa. 
Todos riram e lhe presentearam com uma camisa. Bloch 
comenta:  
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Este curioso agora como fim ou o fim do agora na 
palavra: desde ontem à noite me encontro aqui, esta 
ruptura do ser aqui ao sair do sonho. Por meio de 
uma transição árdua comunicada lingüisticamente, 
na qual o mendigo começa contando a partir da 
forma desiderativa, passa do presente histórico 
subitamente ao presente efetivo. O ouvinte é 
tomado por um certo estremecimento ao aterrissar 
lá onde ele se encontra; nenhum filho para assumir 
o negócio (p. 99).  

 
Aqui se deve prestar atenção à sutileza da mudança 

de tempo verbal, que é justamente a capacidade de ler um 
vestígio que se manifesta na estranha forma do que é 
narrado que retorna ao presente real – uma “queda no 
agora”. 

Como é o “Reverso das coisas”? Como se lê em 
uma outra secção do livro. A questão poderia ser formulada 
por Berkeley, que para o homem atual representaria uma 
condição humana primitiva, ingênua. As coisas são 
exatamente como se nos apresentam diante dos olhos? De 
que modo a sensação se torna uma propriedade das coisas? 
A rosa é vermelha e no entanto é rosa. O que para o 
realismo ingênuo de uma criança é quase um mistério. O 
que fazem as coisas em nossa ausência, quando lhes damos 
as costas? Aqui Bloch recorre a um conto de fada, a um 
trecho de Simbad, o marujo e o tema de seu infortúnio, 
demarcando a face revertida das coisas e a sua vida própria 
“irracional”, além do seu uso habitual: Simbad sofre um 
naufrágio, e juntamente com outros sobreviventes, se 
refugia em uma pequena ilha repleta de árvores frutíferas, 
mel, coqueiros, pássaros, caça abundante e com uma fonte 
de água potável no centro da mata. Mas quando à noitinha 
os sobreviventes acendem uma fogueira para assar a caça, o 
chão começa a tremer e as árvores a cair em pedaços: “a 
ilha era o lombo de um polvo (Kraken) gigantesco” (p. 174). 

A sutileza do gosto, a sensibilidade para a minúcia é 
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ilustrada por meio de uma velha lenda chinesa, na verdade 
trata-se de uma micrologia: “comer minuciosamente 
azeitonas” (p.170-71). Na velha Nankin, um grupo de 
jovens escritores se reunia duas vezes por ano, cada um 
saboreava calmamente três azeitonas. Em seguida eram 
escolhidas mais azeitonas que eram alinhavadas em um 
pequeno tordo (Krammetsvogel), este era colocado em seguida 
dentro de uma perdiz, esta dentro de um pato, este dentro 
de um ganso, o ganso dentro de um peru, o peru dentro de 
um leitão, este dentro de um carneiro, o carneiro dentro de 
uma vitela e esta finalmente dentro de um boi. Todo este 
conjunto espetacular era cozido lentamente e com muito 
cuidado. Depois se abria o boi, retirava-se a vitela, o 
carneiro, o leitão, o peru, o ganso, o pato, a perdiz e 
espetava cada um duas azeitonas do tordo. Quando 
saboreavam em silêncio as azeitonas, um deles que 
mastigava lentamente a iguaria na ponta da língua, olhando 
para o teto –quebrando o silêncio -, disse: “Mal posso 
supor que eu esteja errado, me parece que o peru junto 
desta azeitona não estava inteiramente fresco” (p. 170). 
Apesar dele ter quebrado o silêncio que acompanhava a 
refeição, foi elogiado por todos por sua ponta da língua 
apurada, por seu paladar que não se deixa enganar. Bloch 
ressalta a questão da sutileza implícita nessa história chinesa 
“micrológica”: capaz de ressaltar o mais importante das 
muitas coisas importantes que existem no mundo. Não se 
trata apenas de comer azeitonas, mas minuciosamente. 

Poderíamos enumerar muitas outras narrativas 
desse caleidoscópio de narrativas como os temas da 
“separação” (p. 72), da “reclusão” (Verborgenheit)” (p. 121), 
da “sedução” (p. 179), todos de inspiração kierkegaardiana 
ou mesmo aquelas em que retoma no “Tema da magia 
branca”, como se fosse um alquimista, a lenda de Fausto. O 
importante é delimitar a peculiaridade da “montagem 
mediata” nos textos de Bloch do período, seu “pensar 
fabulando”, diferenciando-o não só da “montagem 
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literária” de Benjamin, dotada de um “materialismo 
particular” como também da “literatura sociológica” de Os 
empregados de Kracauer. Todos se inspiram, como no 
surrealismo, na literatura de folhetim, no romance do 
Kolportage, aquela literatura que designa em geral o 
comércio ambulante de livros, mas do séc. XVI ao XIX 
indica também uma forma específica de literatura, livros de 
pequeno formato vendidos por ambulantes e vagabundos. 
Uma literatura de caráter utilitário: livros de devoção, de 
educação, de orientação higiênica, livros de magia, 
almanaque etc. A literatura de Kolportage tornou-se um 
importante repertório da cultura popular, assegurando a 
transmissão de lendas de cavalaria, de mitos, provérbios 
etc.14 Em Bloch, o Kolportage serve como fonte das 
narrativas, em Benjamin, para mostrar o caráter 
descontínuo do mundo, em Kracauer, como forma de 
articular uma análise que é ao mesmo tempo uma realidade 
em construção. 
 
5. O esquecimento do outro – ou, o pensar fabulando 
mais uma vez15 
 

Em um ensaio chamado “Bilder des Déjà vu” 
(imagens do já visto)16, Bloch relata uma conversa curiosa 

                                                 
14 Para compreender melhor a importância do Kolportage como fonte 
do “pensar fabulando” de Bloch, ver a sugestiva apresentação de Laura 
Boella à edição italiana dos Spuren: BLOCH, E. Tracce. Milano, 1989, pp. 

I-XLVI.  

15 Trata-se de uma parte de minha exposição sobre Bloch na série 
“Pensamento Alemão do séc. XX, palestras realizadas no Instituto 
Goethe de São Paulo, no segundo semestre de 2007 e de meu ensaio 
“Ernst Bloch e ‘o sonho de uma coisa’” In: ALMEIDA, J. BADER, W. 
(org.). O pensamento alemão no século XX. São Paulo: Cosacnaify/Goethe-
Institut, 2009, p. 190-192. 

16 BLOCH, E. “Bilder des Déjà vu” in Literarische Aufsätze. Frankfurt a. 
M.: Suhrkamp, 1965, p. 232-242. 
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que teve com Walter Benjamin, noite a dentro, que se 
estendeu até o raiar do dia em um bar à beira mar, regada a 
gin, na ilha de Capri. Tema da conversa: um conto 
(Märchen) de Ludwig Tieck intitulado, Der Blonde Eckbert (O 
louro Eckbert)17, que tento resumir: 

No campo, em algum lugar da Alemanha, viviam 
em um sítio, Eckbert e sua esposa, Berta. Levavam uma 
vida calma e pacata, com poucos amigos. Tudo era muito 
tranqüilo e eram quase felizes - não foram agraciados com 
filhos. Um vizinho chamado Philipp Walter, que na verdade 
morava na Francônia e que se encontrava nos últimos 
meses na região selecionando ervas e pedras, era um dos 
poucos amigos que freqüentava o casal. Numa noite de 
outono, Walter foi visitá-los e ficou para jantar e também 
convidado para pernoitar por lá por causa do mau tempo. 
Era quase meia noite, quando Berta resolveu contar sua 
história para o hóspede:  

Ela morava em uma cidadela e seu pai era um pobre 
pastor. Levavam uma vida humilde e Berta era muito mal-
tratada, diziam-lhe que era incapaz de fazer algo direito e 
que não aprendia nada; seu pai estava sempre irritado com 
ela. Até que um dia resolveu fugir de casa. Tinha apenas 
oito anos de idade. Saiu por um caminho a ermo e vagou 
por vários dias sem eira nem beira. Finalmente, morta de 
cansaço, fome, sede e cheia de temores, se viu defronte de 
uma choupana, onde morava uma velha que possuía em sua 
companhia um cachorrinho e um pássaro maravilhoso. A 
velha foi hospitaleira e pediu que Berta ficasse por lá para 
ajudá-la a cuidar do cão e do pássaro na sua ausência, pois 
viajava periodicamente. O pássaro cantava sempre uma 
canção, que dizia: “Ah! A solidão do bosque, como me 
alegra encontrar contigo, Ah! A solidão do bosque...” E, 
mais do que isto, além de cantar botava diariamente uma 
pérola que a velha armazenava num pequeno porta-jóias. 

                                                 
17 TIECK, L. Märchen. Frankfurt a. M.: Insel, 1988, p. 9-30.  
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Assim se passaram alguns anos, até que um dia, na longa 
ausência da velha, Berta resolveu fugir. Prendeu o 
cachorrinho no galpão, pegou o pássaro, o porta-jóias e deu 
no pé. No caminho, o pássaro começou a cantar 
repetidamente: “Ah! A solidão do bosque! Você vai se 
arrepender um dia...” Berta ficou perturbada e resolveu 
estrangular o pássaro. Depois de muito vagar se estabeleceu 
em uma vila onde conheceu seu futuro esposo, Eckbert. 
Com o passar dos anos, casaram-se e instalaram-se naquele 
sítio onde moravam. O hóspede impassível ouviu a 
narrativa de Berta e comentou calmamente: “Oh! Minha 
cara senhora, eu posso imaginar como esse pássaro era 
fantástico e como a senhora cuidava do pequeno cão” - 
pronunciando o seu nome – “STROHMIAN!” Em seguida 
se despediram para dormir. Berta ficou absolutamente 
perturbada, não conseguiu dormir e até que perguntou para 
seu esposo, como aquele estranho pôde pronunciar o nome 
do cão - esquecido. Essa perturbação tornou-se uma 
enfermidade que lhe foi fatal, deixando Eckbert mais 
solitário ainda.  

Um dia Eckbert saiu para caçar junto com seu 
amigo Walter e tomou-lhe de assalto um estranho 
sentimento de ódio, como se seu amigo fosse responsável 
pela morte de sua esposa. Resolveu matá-lo, ficando sem 
amigos. Passou mais um tempo inteiramente isolado até 
que conheceu outro vizinho, chamado Hugo. Ficou 
contente com essa nova amizade. Certo dia, os dois saíram 
para caçar, havia muita névoa. Eckbert, de repente, viu no 
rosto de Hugo a face de Walter que conversava com uma 
velha, ficou desesperado e começou a fugir e, ao mesmo 
tempo, a ouvir o latir do cão e o canto do pássaro: “Ah! A 
solidão do bosque, como me alegra, não tenho sofrimento 
algum...” No seu desespero, se deparou com a velha que lhe 
perguntou: “Trouxe-me meu cão, meu pássaro e minhas 
pérolas?” Eckbert percebeu que tanto Walter, como Hugo e 
a velha eram a mesma pessoa. “Deus do céu!” exclamou, 
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“que vida tenho levado, que solidão!” A velha lhe retrucou 
e disse: “Berta era sua irmã!” Eckbert, ao saber que vivia 
incestuosamente com sua querida Berta, desmaiou. Ao 
despertar, a velha lhe contou que Berta era filha do 
primeiro casamento de seu pai e fora criada por outra 
família. Eckbert enlouqueceu subitamente e começou a 
ouvir o cão latir e o pássaro a cantar novamente. 

Para Bloch o lusco-fusco do conto se encerra com 
um choque. A frase de Walter ao pronunciar o nome do 
cachorro, Strohmian, representa o que ele denomina o “Déjà 
vu des Anderen” (O já visto do outro). O nome do cão soa 
como uma palavra criminosa. O modo como o conto se 
desdobra, segundo Bloch, Tieck antecipa as narrativas do 
que se convencionou chamar posteriormente de romance 
policial18. Há no conto um fundo moral e, mais do que isso, 
a culpa: o roubo do pássaro e das jóias, o assassinato do 
amigo e de sua vida afetiva incestuosa. A culpa está na base 
de um esquecimento duradouro de um “eu-não-sei-o-que” 
(eines beständigen ‘Vergessens’ von Ichweissnichtwas) (p. 242). Um 
retorno ao passado, pois a história termina como começa, 
com o cão a latir e o pássaro a cantar, tem o efeito de um 
choque que se manifesta corporeamente como se fosse um 
calar-frio, um retorno de algo que já havia sido visto 
anteriormente – um Déjà vu.   

 
6. A recepção de Benjamin e Bloch de Os empregados 
 

Voltando ao fio da meada. A recepção do livro de 
Kracauer, Os empregados, foi tímida, apesar das resenhas 
extremamente simpáticas que recebeu de Bloch e Benjamin, 
ambos tinham plena clareza da importância de sua análise, 

                                                 
18 Eis um tema, o romance policial, caro tanto a Siegfried Kracauer, 
Walter Benjamin e a Bloch ver : “Philosophisches Ansicht des 
Detektivroman” in BLOCH, E. Literarische Aufsätze, ed. cit., p. 242-263.
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que delimita um novo fenômeno – isto é uma “nova classe 
média” e o novo modo de escrita, próximo das experiências 
que ambos estavam realizando. Para Bloch, Kracauer 
“penetra ali onde outros apenas tagarelam. Com uma 
linguagem que pode dizer o que vê” (EZ, p. 33). A série de 
artigos publicados no Frankfurter Zeitung articula – por meio 
das conversas desconexas do cotidiano, das situações 
imediatas e dispersas, dos fenômenos de superfície, 
aparentemente uma “reportagem”, mas só aparentemente, 
pois Kracauer se posiciona claramente contra essa literatura 
que se tornou moda entre os escritores de esquerda e que 
gerou uma polêmica na revista berlinense Die Linkskurve19. 
Seus argumentos críticos contra a reportagem são 
próximos dos de Lukács, no seu famoso ensaio, de 
“Reportagem ou configuração”20. Mas a crítica de Kracauer 
é anterior ao ensaio de Lukács. Para Kracauer, trata-se de 
uma “literatura sociológica”21 e não de uma mera 
reportagem. É por meio de uma “literatura sociológica” 
que lhe permite articular uma realidade sui generis, que não é 
aquela da “lógica dos fatos”, nos seus próprios termos: “a 
realidade é uma construção”. A construção de um 
cotidiano específico, diretamente ligado a uma nova forma 

                                                 
19 Sobre a história desta revista berlinense, ver GALLAS, H. Teoria 
marxista de la literatura. Buenos Aires: Siglo XXI, 1974. Sobre os escritos 
de Kracauer e a polêmica na revista Die Linkskurve, ver: MÜLDER, I. 
Siegfried Kracauer – Grenzgänger zwischen Theorie und Literatur. Stuttgart: 
Metzler, 1985, p. 115-124; ver também outro capítulo deste trabalho 
“La crítica de Siegfried Kracauer a la novela reportaje o el caso Brecht” 
in MACHADO,C.E.J./VEDDA/M.(Orgs.) Siegfried Kracauer. Un pensador 
más allá de las fronteras. Buenos Aires: Gorla, 2010. 

20 LUKÁCS, G. “Reportage oder Gestaltung” in KLEIN, A. Georg Lukács in 
Berlin. Berlin und Weimar: Aufbau, 1990, p. 359-381.  

21 Kracauer utiliza a expressão “soziologische Literatur” [literatura 
sociológica] em um texto de 1932, “Reisen, nüchter” [Viajar, sóbrio], ao 
comentar alguns livros com o de Hans Fallada Kleiner Mann- was nun? 
[Pequeno homem - e agora?]. KRACAUER, S. Schriften 5-3. Frankfurt 
aM: Suhrkamp, 1990, p. 88.  
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de trabalho assalariado, o empregado, que se generaliza 
com a emergência da sociedade de massas. Seu objetivo é 
mostrar, segundo Bloch, “a verdadeira situação dos 
empregados ou, mais ainda, a falsa consciência que eles têm 
de si mesmos” (EZ, p. 33). A questão da “falsa 
consciência” decorre da leitura de História e consciência de 
classe. Kracauer chegou a comentar em detalhe esse livro de 
Lukács, como o conceito de “falsa consciência”, em cartas 
dirigidas a Bloch22. Mas o sujeito analisado por Kracauer é 
de outro tipo: os empregados. Diferentemente do 
trabalhador fabril, o empregado está afastado da produção. 
Sua atividade é monótona e sua atitude social apática. Está 
sofrendo uma rápida proletarização, mas se sente ainda 
ligado ao meio burguês. Seu número, nas primeiras décadas 
do século vinte, quintuplicou enquanto no mesmo período 
o número de trabalhadores apenas duplicou. A “falsa 
consciência” de classe que expressam é o que Bloch 
denomina uma “não contemporaneidade”. Uma vez que 
nada tem de uma “verdadeira” consciência de classe: “são 
aparências exteriores de uma burguesia já extinta que ainda 
dominam a sua vida, sem as realidades correspondentes” 
(EZ, p. 33). É nesse “meio artificial” que a “não 
contemporaneidade” assume a sua forma mais susceptível 
de ser apropriada pela barbárie:  

 
Uma indescritível horda oriunda do antigo 
filisteísmo (Spiessertum) incorpora a isso seus 
instintos, certamente os instintos não populares, 
mas os perversos, fossilizados e sobretudo sem 
objeto, e que são anticapitalistas somente quando 
espancam mortalmente o judeu enquanto ‘usurário’ 
(EZ, p. 34).  

                                                 
22 Sobre a leitura de Kracauer da obra de Lukács ver meu ensaio: “Die 
Exterritorialität als transzendentale Heimatlosigkeit. Über Siegfried Kracauer und 
Georg Lukács” in Ibero-Amerikanisches Jahrbuch für Germanistik, 2007. Em 
português In: Significação 27. São Paulo: USP/Annablume, 2007. 
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É nesse “meio artificial” que se forma o público da 

distração. Mas é a distração resignada que “desvia da vida 
real”. É a mesma distração que fomenta o esporte, os 
concursos de dança, os sinais ultraluminosos; introduz o 
banho de luz nos filmes e a “imprensa de palavras ocas e de 
pena hábil”. Bloch toma de Kracauer uma frase forte: “A 
cultura dos empregados ... é a fuga diante da revolução e da 
morte” (EZ, p. 34). Kracauer já havia examinado 
anteriormente esse novo fenômeno cultural: o “culto da 
distração”. O patrimônio cultural, segundo Kracauer, 
transformou-se ao gerar um  “homogêneo público 
cosmopolita que – do diretor de banco aos auxiliares de 
comércio, da diva à datilógrafa – sente do mesmo modo”23. 
Na linguagem de Bloch, a distração é como “uma grande 
feira anual colorida” que embriaga, distrai a atenção e 
“levanta também pó e desta vez um pó já suspenso, 
cintilante, por assim dizer um pó de segunda potência. Mas 
isto não impede que, de imediato, no inteiro afastamento 
haja apenas trapaça (Betrug), que deve ocultar o lugar e a 
base sobre os quais ele acontece” (EZ, p. 35). 
 
7. Politização da inteligência 
 

Na sua resenha sobre Os empregados, Benjamin 
chama atenção para o posicionamento político de Kracauer 
– a politização da inteligência -, além de ressaltar de que 
modo ele desmascara a falsa consciência inerente aos 
empregados, destaca a sua atitude crítica diante da 
“reportagem” e da “Nova Objetividade. Kracauer seria um 
“desmancha prazeres” [Spielverderber], afinal “desmascarar é 
para o autor uma paixão”24. E acrescenta: “E se penetra 

                                                 
23 “Kult der Zerstreuung” in KRACAUER, S. Das Ornament der Masse (ed. 
cit), p. 311-17.  

24 BENJAMIN, W. “Die Politisierung der Intelligenz”. In: KRACAUER, S. 
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dialeticamente na existência dos empregados, não o faz na 
qualidade de marxista ortodoxo, e menos ainda na 
qualidade de um agitador prático, senão pelo fato de que 
penetrar dialeticamente significa desmascarar” (p. 116). A 
consciência do autor ou mais ainda sua auto-consciência se 
manifesta sobretudo no modo como sua escrita se 
diferencia da reportagem e da Nova Objetividade:  

 
Esta escola radical de esquerda pode fazer o que lhe 
vem à mente; não pode jamais negar o fato de que 
inclusive a proletarização do intelectual quase nunca 
gera um proletário [...] Por isso que seu escrito, 
diferentemente dos produtos de moda radicais da 
escola mais recente, represente um marco no 
caminho da politização dos intelectuais (p. 122).  

 
Benjamin enfatiza ao longo de sua resenha que Os 

empregados representa uma mudança no processo de 
radicalização política de Kracauer, “um outsider que se faz 
notar”- conforme o título original do artigo. Na maneira 
como ele desmascara os mecanismos da falsa consciência,  

 
Pode se dizer que o autor pensa em termos 
marxistas. Certamente, seu projeto o conduz tanto 
mais profundamente à estrutura global do 
marxismo, quanto a ideologia dos empregados 
representa uma projeção singular de imagens de 
recordações e desejos extraídos da burguesia, sobre 
a realidade econômica concreta, que é muito 
próxima do proletariado. Não existe hoje nenhuma 
classe cujo pensamento e sentimento se encontre 
mais alienado da realidade concreta de sua vida 
cotidiana como os empregados (p. 117). 
 

Kracauer, segundo Benjamin, é um “descontente” 
que propõe, como nenhum outro, “a politização da própria 

                                                                                              
Die Angestellten. Ed. cit., p. 116. 
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classe” (p. 122). E referindo-se a Lênin:  
 
A influência direta só pode surgir da práxis. Mas, 
em contraposição a seus colegas arrivistas, se 
mantém em seus pensamentos a posição de Lênin, 
cujos escritos demonstram do melhor modo até 
que ponto o valor literário da práxis política, a 
influência direta, está distante da rude tralha de 
fatos e reportagens que hoje se faz passar por essa 
influência. (p. 122).  
 

Na verdade, Benjamin projeta em Kracauer o seu 
próprio processo de radicalização política, processo já 
perceptível desde Einbahnstrasse e, no caso de Kracauer, 
desde o ensaio “O ornamento da massa”. O próprio Bloch 
chama atenção que, no final dos anos vinte, ele, Benjamin e 
Kracauer tinham posições políticas e teóricas muito 
próximas, chega mesmo incluir o Kierkegaard do jovem 
Adorno. Para ele, Einbahnstrasse, Spuren, Die Angestellten e Die 
Konstruktion des Ästhetischen possuem características comuns 
ao incluir narrativas na exposição e fazer uso da montagem 
“mediata”. Decerto, o livro de Adorno é um trabalho 
acadêmico muito diverso do experimentalismo de Benjamin 
e Bloch e distante do viés político-sociológico dos ensaios 
de Kracauer. Os empregados vai estar na base da interpretação 
de Kracauer do nazi-fascismo. Mas, essa relação já é 
assunto para outro capítulo. Vamos ao que ficou faltando, o 
livro do jovem Adorno. 
 
8. Dialética intermitente e intérieur 
 

Sobre a proximidade da forma de escrita e do 
posicionamento político entre Rua de mão única, Rastros, Os 
empregados e Kierkegaard de Adorno que faço aqui não é 
arbitrária, os próprios autores reconheceram isto, como 
declarou várias vezes Ernst Bloch, anos mais tarde em 
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entrevistas25. Vale a pena discutir agora de que modo tanto 
Benjamin como Kracauer reagiram ao livro, Kierkegaard. 
Construção do estético. Como se sabe, trata-se de uma versão 
reduzida da Tese de Livre-Docência (Habilitation) de 
Adorno, defendida em 1931, na Universidade de Frankfurt, 
sob a orientação do filósofo e teólogo Paul Tilich. O artigo, 
“Der enthüllte Kierkegaard” [O Kierkegaard descoberto], 
deveria ser publicado entre março e abril de 1933, no FZ, o 
que não aconteceu, pois além das mudanças, da 
“adaptação” do jornal aos “novos tempos”, Kracauer já se 
encontrava exilado em Paris. A não publicação da resenha 
não surpreendeu Adorno, conforme se lê na carta escrita 
em 15/04/1933, “que seu ensaio sobre mim não seria 
publicado, eu já tinha previsto propriamente; é uma 
confirmação triste e estranha de meus instintos”26.  

Em 1962, Kracauer planejava incluir o artigo na 
coletânea, O ornamento da massa – aliás, a sugestão do título 
partiu de Adorno -, o que também não deu certo, em suma, 
a resenha só foi publicada pela primeira vez em 1990, mais 

                                                 
25 Como é sabido, é necessário ter distância crítica em relação aos 
depoimentos a posteriori de Bloch sobre seus amigos mais próximos. Por 
exemplo, é sabido que Kracauer sempre teve uma relação tensa com o 
Instituto de Pesquisa Social, sobretudo com Horkheimer, tensão esta 
que vai ser agravada com a tentativa de Kracauer de levar a cabo a 
pesquisa sobre Propaganda totalitária, em 1937-38, e que não deu certo,..., 
agora dizer que, segundo Bloch, Kracauer chamava o Instituto de 
“Instituto para a falsificação social” (Institut für Sozialforschung), vai um 
certo exagero. Como também a afirmação do jovem Lukács, diante das 
pinturas do Blaue Reiter, segundo Bloch, como expressão de “nervos 
estropiados de um cigano”. Há quem diga que ao se contar um caso é 
necessário exagerar, para torná-lo mais interessante... Ver o livro de 
entrevistas de Bloch: BLOCH, E. Marxismo e utopia. Virginio Marzocchi 
(org). Roma: Riuniti, 1984, particularmente, p. 72-82. Ver também: 
TRAUB. R./WIESER, H (org). Gespräche mit Ernst Bloch. Frankfurt a. 
M.: Suhrkamp, 1977.   

26 ADORNO, Th. W./KRACAUER, S. Briefwechsel. Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp, 2008, p. 308.  
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de duas décadas depois da morte de ambos. Para Kracauer, 
“o livro de Wiesengrund (como era chamado Adorno na 
época, CEJM) contém mais do que o título sugere. Antes 
de tudo, porque põe em pratica sua crítica filosófica à obra 
de Kierkegaard, realizando, ao mesmo tempo, uma crítica 
bem incisiva ao pensamento idealista tardio”27. Para ele, a 
novidade da abordagem de Adorno consiste em ir na 
contra-corrente em relação às pesquisas realizadas até 
então, que consideravam a obra de Kierkegaard como uma 
superação do sistema idealista de Hegel. Ao contrário, para 
Adorno, Kierkegaard acaba enredando nas mesmas 
contradições do idealismo, nas palavras de Kracauer, “assim 
como o próprio Hegel” (Ibid.). A filosofia de Kierkegaard é 
entendida como sendo uma forma final do idealismo 
historicamente condicionada. Sem podermos nos deter na 
exposição conjunta do livro, aliás, dedicado ao amigo, cabe 
ressaltar aqui de que modo tanto Kracauer, como também, 
na seqüência, Benjamin vão extrair conseqüências últimas, 
sobretudo no segundo, do conceito de “intérieur”. 

Para Kracauer:  
 
Um de seus mais importantes objetos é o conceito 
de interioridade ...Neste (em Kierkegaard, CEJM) a 
interioridade, e conseqüentemente, o si próprio do 
homem existente está no centro, acreditando que 
rompeu com a abstração ou também com a 
aparência de concretude do sistema idealista e que 
pode avançar em direção ao verdadeiro em sua 
plenitude ontológica (p. 263-64).  

 
De fato, Kierkegaard isola inteiramente a 

“interioridade” do mundo exterior. Kracauer cita Adorno, 
“há em Kierkegaard apenas a subjetividade ensimesmada 

                                                 
27 KRACAUER, S. Schriften 5-3. Frankfurt aM: Suhrkamp, 1990, p. 262. 
Re-editado in KRACAUER, S. Werke 5.4. Essays. Feuilletons. Rezensionen 
1932-1965. Berlin: Suhrkamp, 2011, p. 486-492.  
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isolada da obscura alteridade” (p. 264). Estas determinações 
constituem o fundamento de uma crítica, que vai longe, 
pois não pretende dar continuidade à filosofia da existência 
de Kierkegaard. Pois, para Kracauer,  

 
Dela resulta, não apenas em último lugar, uma 
interpretação sociológica conseqüente da 
interioridade. Na verdade, mostra o caminho de 
retirada na interioridade na situação do início da 
época do alto-capitalismo, na qual cada vez mais 
todas as coisas e conteúdos tornam-se mercadorias 
e que no lugar de seu próprio valor encontra-se seu 
valor de troca” (Ibid.).  
 

Qual é a posição social de Kierkegaard? A resposta 
é inequívoca, como chama atenção Kracauer, sua posição 
social é, nos termos de Adorno, a “‘do privado na primeira 
metade do século dezenove’, que não analisa as relações 
sociais de sua época, mas se coloca ingenuamente ‘em 
oposição a estas em nome da imediatidade perdida que ele 
protege na subjetividade’” (Ibid.). Mais do que isso: “a 
interioridade absoluta torna-se para ele igualmente uma ilha 
romântica, para onde foge, para encontrar o ‘sentido’ que 
desapareceu no mundo exterior” [...] “Kierkegaard extrai 
sempre do intérieur do apartamento burguês semelhanças 
que se relacionam à interioridade” (Ibid.). Citando Adorno: 
“No intérieur dialética histórica e poder natural eterno em 
Kierkegaard mostram sua curiosa imagem enigmática” (p. 
265). Como enfatiza Kracauer: “todos os conteúdos 
subseqüentes da obra de Kierkegaard caem sob a luz dessa 
interpretação” (Ibid.). 

A teoria das esferas, estética, ética e religiosa e suas 
confluências é referencial-chave na construção de seu livro 
de 1925, O romance policial, de Kracauer. É justamente na 
impessoalidade do espaço de um saguão de hotel que 
ocorre essa confluência das esferas. Kracauer, como já me 
referi, tira proveito também da filosofia kierkegaardiana, ao 
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analisar o fenômeno do tédio, tanto na sua origem história, 
a sociedade francesa pós-1848, estando, portanto, na base 
das operetas de Offenbach, e, ao mesmo tempo, como 
disposição anímica dos indivíduos em geral com a 
generalização da “racionalização” e do “culto da distração”. 
Mas a abordagem aqui é outra: “a teoria das esferas de 
Kierkegaard possui caráter idealista e que a dialética 
existencial por ele postulada, que deve conduzir da esfera 
estética por meio da ética à esfera religiosa, não se aproxima 
da verdade” (p. 265). Cai no vazio de uma interioridade sem 
objeto, incapaz de se deparar com objetos verdadeiros e 
que permanece presa à obscura e muda natureza (cf. Ibid.). 
Para Kracauer: “o ponto de gravidade da investigação de 
Wiesengrund reside na demonstração que a interioridade de 
Kierkegaard está ligada à natureza, de maneira mítica” 
(Ibid.). E para preservar a si próprio, Kierkegaard propõe a 
idéia de “salto” que se desdobra em paradoxo como sendo 
a pedra-chave da filosofia de Kierkegaard. Para Kracauer: 
“este salto no absurdo não deduz segundo Wiesengrund a 
plenitude de sentido, mas significa o mesmo que o 
sacrifício mítico” (Ibid.). Kracauer compara o método 
empregado por Adorno ao utilizado por Walter Benjamin 
nos estudos sobre As afinidades eletivas de Goethe e sobre a 
Origem do drama barroco alemão (cf. 266). Um método 
comparável ao de um policial secreto. 

A resenha de Benjamin teve melhor sorte, apesar de 
ser reduzida, foi publicada no Vossische Zeitung, em 
2/04/1933. Como Kracauer, Benjamin chama atenção 
sobre a singularidade da análise do livro, diferenciando-o da 
Dialética teológica de Karl Barth, como também, e aqui o tom 
é quase profético, da onda de movimento teológico do 
círculo de idéias existenciais que gravitam em torno de 
Heidegger. Como se sabe, o autor de Sein und Zeit vai ser 
objeto de várias críticas de Adorno, sobretudo no estudo à 
parte de A dialética negativa, publicado no início da década de 
1960, Sobre o jargão da autenticidade. Segundo Benjamin, “o 
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estudo de Theodor Wiesengrund Adorno aborda o objeto 
por um lado inteiramente diferente. Não pretende 
continuar Kierkegaard, mas reconduzi-lo ao interior do 
idealismo filosófico...”28. Chama atenção sobre a 
originalidade metodológica do estudo, seu caráter histórico:  

 
Orienta-se a uma crítica do idealismo alemão, cuja 
decifração parte de seu período tardio. Pois 
Kierkegaard é um filho tardio ” [...] “No idealismo 
estético do romantismo sobretudo vêm à vista os 
elementos míticos do idealismo absoluto em geral. 
E sua representação lógica e histórica forma na 
investigação de Wiesengrund seu ponto central. 
Mostra não apenas o mítico na filosofia da 
existência de Kierkegaard, mas em todo idealismo 
do espírito absoluto (Ibid).  

 
Não se trata de uma mera história cultural 

(Kulturgeschichte) do séc. XIX. Mas, segundo Benjamim, 
“no modo como aproxima, Kierkegaard ora de Hegel, ora 
de Wagner, ou Poe ou Baudelaire. À projeção na amplitude 
do século corresponde aquela na profundidade do passado” 
(Ibid). Segundo Benjamin, Adorno determina “a 
interioridade kierkegaardiana o seu lugar determinado na 
história e na sociedade. Seu modelo é o intérieur burguês, no 
qual se entrelaçam um com outro o histórico e o mítico” 
[...] “Wiesengrund vê na “interioridade como ‘a prisão 
histórica do ser humano pré-histórico’” (p. 382). Benjamin 
recorre a um conto de fada chinês em que relata o 
movimento de desaparecimento do pintor na própria 
imagem por ele pintada, segundo ele é nisto que Adorno 
“reconhece a última palavra desta filosofia” (Ibid.). 

Mais importante ainda do que essa curta resenha é 
de que modo Benjamin vai incorporar a interpretação de 

                                                 
28 BENJAMIN, W. Gesammlte Schriften. Band III. Kritiken und Rezensionen. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1980, p. 381.  
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Adorno em suas Passagens, na seção intitulada, pelos 
organizadores. “O Intérieur, o Vestígio (Spur)”. O que chama 
atenção, é que Benjamin desenvolve suas considerações de 
caráter histórico-sociológico do intérieur juntamente com 
uma curiosa teoria do rastro, ou como preferimos aqui, 
vestígio (Spur). Pretendo tomar apenas algumas de suas 
anotações da fase inicial de sua elaboração, entre 1928-
1935, conforme o organizador da edição brasileira, Willi 
Bolle. Benjamin estabelece uma relação entre o mobiliário 
dos interiores das moradias burguesas da segunda metade 
do séc. XIX com o próprio imóvel e suas fachadas, 
caracterizadas pelo excesso, a mescla indiferenciada de 
estilos, o Kitsch.  

 
A importância do mobiliário junto com o 
imobiliário. [...] Há muito a psicanálise descobriu as 
imagens ambíguas como esquematismos do 
trabalho onírico. Nós, porém, com a mesma 
convicção, estamos menos no vestígio da alma do 
que nos vestígios das coisas. Procuramos a árvore 
totêmica dos objetos na selva da história primeva. 
A última careta, a careta ao topo desta árvore 
totêmica, é o Kitsch29. 

  
Benjamin toma como referência o comentário do 

estudioso de história da arquitetura, Adolf  Behne. “Sobre o 
ideal de ‘distinção’ (A moda de dispor os móveis, tapetes 
em diagonal, CEJM) [...] À guisa de explicação, em tom 
semi-sério, o autor observa: ‘Os senhores que podiam se 
dar ao luxo de possuir uma mansão queriam marcar sua 
posição superior. Era, pois, normal que tomassem de 
empréstimo formas feudais, formas cavaleirescas’. (Adolf  

                                                 
29 BENJAMIN, W. Passagens. Belo Horizonte: Ed. UFMG/São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, p. 247. Willi Bolle (org.); 
edição alemã: Das Passagen-Werk. Frankfurt aM: Suhrkamp, 1983, p. 281-
300.  
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Behne, Neues Wohnen-Neues Bauen, Leipzig, 1927)” (p. 250). 
E acrescenta um inusitado comentário tomado de História e 
consciência de classe.  

 
Uma abordagem mais universal é fornecida por 
Lukács, que afirma ser característico para a 
burguesia, do ponto de vista histórico-filosófico, 
que seu novo adversário, o proletariado, tivesse 
adentrado o campo de batalha antes de ela ter 
dominado o adversário antigo, o feudalismo. E ela 
nunca seria capaz de vencê-lo totalmente (Ibid). 
 

É o cenário interno das moradias dos grandes 
colecionadores, outro tema caro a Walter Benjamin. 
“Dever-se-ia estudar atentamente a fisionomia das moradas 
de grandes colecionadores. Ter-se-ia então a chave para o 
intérieur do séc. XIX. Assim como lá as coisas aos poucos 
vão tomando posse da morada, aqui um mobiliário quer 
recolher e concentrar os vestígios (Spuren) estilísticos de 
todos os séculos” (p. 252). Uma mescla indiferenciada de 
estilos, conforme Benjamin, “a mascarada de estilos que se 
estende pelo século XIX afora é uma conseqüência do fato 
de que as relações de dominação se tornaram opacas. Os 
burgueses donos do poder freqüentemente não o exercem 
mais no lugar onde vivem (de rendas) e também não mais 
sob formas diretas e imediatas. O estilo de suas moradias é 
seu falso caráter imediato. Álibi financeiro no espaço. Álibi 
do intérieur no tempo” (p. 253). É como se o interior da 
moradia se tornasse uma prisão, recorrendo ao Kierkegaard, 
de Adorno: “a interioridade é a prisão histórica do homem 
da história primeva” Adorno- Kierkegaard. (Ibid). Ou em 
seguida: “Wiesengrund cita e comenta um trecho do Diário 
do sedutor como chave para a ‘obra inteira’ de Kierkegaard” 
[...] E observa:  

 
Assim como a história externa ‘se reflete’ na 
história interna, o espaço e aparência no intérieur. 
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Assim como Kierkegaard não reconheceu a 
aparência de toda realidade subjetiva interior, que é 
apenas refletida e reflexiva, também não percebeu a 
aparência do elemento espacial na imagem do 
intérieur. Mas aqui as coisas o traem...Todas as 
figuras espaciais do intérieur são mera decoração; 
estranhas à finalidade que representam, desprovidas 
de valor de uso próprio, produzidas apenas a partir 
da moradia isolada... Seu caráter de aparência é 
produzido histórica e economicamente pela 
alienação de coisa e valor de uso... nas coisas 
alienadas, a estranheza transforma-se em expressão; 
as coisas mudas falam como ‘símbolos’. A 
disposição das coisas na moradia chama-se 
decoração (p. 254). 
 

Para dar uma determinação material dessa mudança, 
da correlação entre diminuição do espaço habitável e a 
crescente decoração do intérieur, como um crescente 
processo de alienação, Benjamin recorre a uma citação de 
Marx.  

 
Dissemos ... que o homem retorna à caverna etc., 
mas retorna a ela sob uma forma alienada, hostil. O 
selvagem em sua caverna... sente-se... em casa... mas 
o porão em que vive o pobre é um domicílio hostil, 
um poder estranho que só se entrega a ele na 
medida em que lhe entrega seu sangue e suor, 
domicílio que ele não pode considerar como seu 
lar- onde finalmente poderia dizer ‘aqui estou em 
casa’. Ao contrário, ele se encontra na casa de um 
outro... que fica diariamente à espreita e o despeja 
quando não paga o aluguel. O pobre está 
igualmente ciente da diferença de qualidade entre 
seu domicílio e a da outra moradia humana, situada 
no além, no céu da riqueza. Karl Marx, Der 
historische Materialismus. (p. 258). 
  

Ou mais a diante, sobre o processo de separação 
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entre local de trabalho e moradia:  
 
Sobre a história do intérieur: a semelhança das 
primeiras fábricas com moradias, não obstante toda 
inconveniência e estranheza, dava-lhes uma 
atmosfera familiar, a ponto de se poder imaginar o 
proprietário dentro delas, junto às máquinas, como 
uma figura ornamental, que sonha não apenas com 
sua própria grandeza, mas também com a futura 
grandeza delas. Com a separação do empresário de 
seu lugar de trabalho, este caráter de sua fábrica 
desaparece. O capital aliena-o também dos meios 
de produção, e o sonho de relativa grandeza 
terminou. Com o surgimento da casa própria, 
completa-se este processo de alienação. (p. 261). 

 
Imprescindível, seria focarmos nossa atenção nos 

próprios argumentos de Adorno sobre o intérieur como 
conceito-chave na sua interpretação da filosofia de 
Kierkegaard: “a imagem do intérieur responde ela mesma 
pela conexão dos conceitos fundamentais”30. Traça um 
paralelo entre o espaço do intérieur e o flâneur : “assim como 
o flâneur passeia pelo quarto; a realidade só aparece para ele 
refletida pela pura interioridade” [...] “Como no metafórico 
intérieur, as intenções da filosofia de Kierkegaard se 
entrecruzam, assim também o intérieur é o espaço real que 
libera para fora de si as suas categorias” (p. 102). Cita 
trechos do Diário do sedutor, evidenciando a figura do 
espelho, objeto de presença obrigatória na decoração do 
intérieur. “A função do espelho refletor consiste em projetar 
para dentro do espaço da moradia burguesa, recolhida 
sobre si, a linha infinita da rua das casas de aluguel [...] No 
seu tempo, justamente no século XIX, os espelhos 

                                                 
30 Kierkegaard. Construção do estético. São Paulo: Ed. UNESP, 2010, p. 100. 
Trad. Álvaro L. M. Valls; ed. alemã: Kierkegaard. Frankfurt aM: 
Suhrkamp, 1974, p.76.  
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refletores eram chamados em geral de ‘espiões’...” (p. 103). 
Mas quem é a figura que se deixa contemplar no espelho? 
“É o sujeito privado, inativo, separado do processo da 
produção da economia” (Ibid.). 

Para Adorno, “imagem do intérieur concentra, 
portanto, toda a filosofia de Kierkegaard. Essa imagem se 
apresenta sem mediações... os momentos da natureza 
primitiva e persistente como momentos da constelação 
histórica que domina sobre essa imagem” (p. 104). Adorno 
cita uma longa passagem do Diário do sedutor, comentada 
por Benjamin, posteriormente, nas Passagens. “O espaço não 
cabe no intérieur. Ele é tão somente seu limite. No limite do 
espaço, o intérieur é colocado polemicamente” (p.106). 
“Assim como a história exterior ‘se reflete’ na história 
interior. No intérieur o espaço é aparência ilusória” (Ibid). 
Todos os objetos que povoam o intérieur burguês, conforme 
a crítica de Adorno, são mera decoração, como Benjamin 
destacou, no capítulo citado das Passagens: “todas as figuras 
espaciais do intérieur são mera decoração; alheias as 
finalidades que representam, privadas de valor de uso 
próprio ...” (ibid.). E conclui: “o caráter ilusório deles é 
produzido em termos de história econômica pela alienação 
da coisa e valor de uso [...] Para as coisas alienadas, o 
estranhamento transforma-se justamente em expressão, as 
coisas mudas falam como ‘símbolos’” (p. 106-7). No 
intérieur, dialética histórica e tempo mítico se expressão 
como cifra. Da realidade exterior restam apenas vestígios. 

Adorno foi extremamente simpático ao livro de 
Kracauer, como já me referi, seria relevante neste desfecho 
retomar a carta de Adorno a Kracauer, de 26/05/1930.  

 
O trabalho sobre Os empregados: antes de tudo, seu 
conceito de dialética material me parece muito 
interessante, porque em meu Kierkegaard uso em 
sentido bem análogo sob o nome de dialética 
intermitente, isto é, que corresponde a 
determinações de pensamento não fechada, mas é 
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interrompida...Todo meu debate com o marxismo 
vai nesse sentido, como você eu me coloco contra o 
conceito de dialética fechado com o argumento que 
a categoria de totalidade seja uma mera 
determinação de pensamento idealista. Nós 
estamos mais uma vez d´accord, sem ter discutido 
isto antes31.  
 

Certamente essa perspectiva muda ao longo dos 
anos 1930 em vários aspectos e se aprofunda com a eclosão 
da II Guerra Mundial. Não é surpreendente, pois, o tom 
nostálgico de Kracauer, numa carta de bem depois, 
01/04/1964, imediatamente após a publicação de O 
ornamento da massa, comentando com o amigo a propósito 
de resenha que o livro recebeu. Diz num tom abertamente 
nostálgico: “É interessante que os jovens críticos recordem 
com cada vez mais freqüência uma comunidade entre você, 
eu, Benjamin e Bloch. Nós formamos para eles um grupo 
que se dissolveu por causa da época” (p. 658-59).  

                                                 
31 ADORNO, Th. W./KRACAUER, S. Briefwechsel, ed. cit. p. 218.  



A PRÁXIS NO 
PENSAMENTO UTÓPICO 

DE ERNST BLOCH 
José Antônio Feitosa Apolinário1 

 
 

O solo da Utopia não é igualmente fértil em toda a extensão 
da ilha, nem o clima igualmente salubre; mas defendem-se 
tão bem, à custa de sobriedade, contra as intempéries, e 
melhoram tão industriosamente o terreno, que não se vê, em 
parte alguma, rebanhos tão abundantes, melhores colheitas 
nem maior vitalidade nos homens. Estes são na Utopia, bem 
menos sujeitos a doenças do que no nosso mundo2. 

 

Um lugar sem um chão, contudo, com a promessa 
de um chão a se fazer. Ainda é possível pensar no socius em 
termos utópicos? Thomas Morus, que em sua Utopia lança 
a metáfora crítico-descritiva da constituição de uma 
organização social supostamente eqüitativa, deita sementes: 
pode-se inferir que há ali um gérmen instaurador da 
dimensão utópica na modernidade, sobretudo porquanto 

                                                 
1 Doutor em Filosofia pelo Programa Integrado de Doutorado em 
Filosofia UFPB/UFPE/UFRN. Desde o ano de 2011, o autor 
desenvolve investigações nas áreas de ética, filosofia política, filosofia 
da educação, antropologia filosófica, estética, epistemologia, filosofia 
moderna e filosofia contemporânea, atuando especialmente nas 
seguintes frentes de pesquisa: a filosofia de Nietzsche, estética e ética, 
educação e cultura na contemporaneidade, educação e democracia, 
antropotécnica e pós-humanismo. Publicou no ano de 2012 o livro 
Nietzsche e Kant: sobre a Crítica e a Fundamentação da Moral pela Editora da 
UFPE. Atualmente é Professor Adjunto da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco - Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE-
UAST), e coordenador do grupo de pesquisa Grupo de Estudo em Política, 
Educação e Ética (GEPEDE/UFRPE). 

2 MORUS, Thomas. A utopia. Brasília: Editora da UNB, 1980. p. 50. 
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confere à crítica uma posição fundamental. Não se trata 
simplesmente de instituir um fantasioso paradigma ideal da 
sociedade, mas, significativamente, de levantar uma crítica 
das condições já postas – é nesse sentido que Morus 
apresenta-se radicalmente incisivo frente à sociedade 
inglesa de sua época, ao arvorar seu antípoda imaginário: a 
Ilha da Utopia. Entrementes, mesmo tomado por 
desideratos de justiça e igualdade social, ele continua fiel a 
um projeto abstrato: até que ponto é possível validar seu 
projeto utópico? O que implica uma questão mais 
profunda: esse significado da utopia ainda encontra 
entusiastas? 

Claro está que o tratamento dado pela tradição à 
questão utópica não destoou muito do hiperurânio (como 
se vê em Platão, Agostinho, Bacon, Campanella e no 
próprio Morus, mesmo com a tonalidade crítica de sua 
obra). Porém, se se puder afirmar que um fôlego na 
filosofia política moderna intentou, prima facie, de maneira 
crítico-realista, pensar as circunstâncias de consolidação de 
um lugar, solo, ou ‘pátria’, determinado por um móbil 
utópico3, não se pode inferir que esse móbil teve nele sua 
origem. Esteve latente na história da filosofia, mas somente 
na superfície permaneceu eufemicamente en passant, uma 
vez que constituiu e constitui um impulso, uma causação, 
um ‘princípio’ movente das aspirações teóricas dos 
pensadores sociais. A filosofia de Ernst Bloch é a tentativa 
de arrancar e enunciar essa raiz motriz do terreno do 
pensamento ocidental, re-significando-a positivamente à luz 
do marxismo. Campanella, quando da descrição dos 
citadinos do sol, afirma: “mal se pode imaginar a 
imensidade do amor que aquele povo nutre pela pátria” 
(CAMPANELLA, 1973, p. 246). É especialmente com 
referência a essa ‘pátria’ (Heimat) enquanto lugar-conceito 

                                                 
3 Remetemos às utopias sociais de Claude Henri de Saint-Simon, 
Charles Fourier, Etiénne Cabet, Robert Owen, entre outros. 
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que a utopia revisitada de Ernst Bloch se manifesta no 
marxismo do século XX.  

Utopismo foi o termo designativo para um 
desqualificado intuito. Assim o próprio Marx ao considerar 
os socialistas utópicos franceses reverberou suas 
insuficiências teórico-práticas (neles não constam ‘os 
meios’). O marxismo ocidental ortodoxo criou a partir 
disso um ranço de fundo pretensamente científico com 
respeito a quaisquer tentativas de vincular a noção de 
utopia às lucubrações de Marx, uma vez que ela não 
poderia condizer com as teses marxianas, blindadas pela 
hermenêutica-dogmática da ditadura do partido soviético (a 
Nomenklatura). Destarte, na figura de Bloch paira a tarefa de 
reinterpretar a utopia em Marx, e de reconfigurar o 
pensamento utópico em seu papel propositivo. Partindo 
dessas considerações, intentamos discutir os alicerces do 
discurso blochiano acerca de uma utopia concreta e sua 
posição ímpar no panorama do pensamento utópico 
contemporâneo, investigando a possibilidade de uma 
fundamental correlação-consubstanciação entre utopia e 
práxis na concepção de Bloch, visto que a tradição marxista 
ortodoxa avaliou tal vinculação como ultraje 
pseudocientífico. 

A interpretação blochiana das fontes marxistas 
consiste numa clara recuperação e reafirmação do 
humanismo e do ethos situados nas obras do jovem Marx, 
aliando-os a uma compreensão da esperança enquanto 
princípio utópico: “este é e continuará sendo o caminho do 
socialismo, a práxis utópica concreta. Todo o não-ilusório e 
o realmente possível nas imagens da esperança remontam a 
Marx” (BLOCH, 2005, p. 27). O significado entregue à 
esperança, numa compreensão laicizante do vislumbre 
judaico-cristão (não há aqui um messias que veio ou deve 
advir), vincula-se à nova conceituação da utopia, a uma 
reformulação de seus conteúdos hieráticos em nome de sua 
atuação ontológica antecipadora, motora e promotora de 
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possibilidades futuras. Mas, como alerta Paulo Freire, 
“pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e 
atuar movido por tal ingenuidade é um modo excelente de 
tombar na desesperança, no pessimismo, no fatalismo” 
(FREIRE, 1992, p. 05). Portanto, com essa assertiva 
freireana, pode-se vislumbrar o quão é estéril uma 
esperança manca, destituída da ação efetivadora que 
fecunda a terra a partir do presente4. Isso nos permite 
primeiramente visualizar que, “ligando a dimensão da 
esperança aos conceitos de antecipação, de utopia e de práxis, E. 
Bloch consegue integrar perfeitamente este conceito 
teológico-filosófico no projeto de uma filosofia da práxis” 
(MÜNSTER, 1993, p. 14). Portanto, e mais precisamente, 
qual o nexo evidente entre práxis e utopia na ótica de 
Bloch? 

O termo práxis é oriundo do grego o qual designa a 
ação. Aristóteles considera a práxis como ação que constitui 
um fim em si mesma, correspondendo assim à própria ação 
ética, distinguindo-a semanticamente da poiésis, ação que 
engendra algo fora de si mesma, enquanto produto de sua 
atividade. Para Adolfo S. Vázquez, “se quiséssemos ser 
rigorosamente fiéis ao significado original do termo grego 
correspondente, deveríamos dizer ‘poiésis’ onde dizemos 
‘praxis’” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1990, p. 05). A 
expressão ‘filosofia da poiésis’ seria mais adequada à 
mentalidade grega antiga; no entanto, eliminar-se-ia o 
sentido ético cravado no próprio pensamento marxiano 
enaltecido por Bloch. Porventura, a assunção desta 
terminologia poderia confundir ou mesmo legitimar uma 

                                                 
4 Paulo Freire, à maneira de Ernst Bloch, confere à práxis a 
imprescindível posição de, em consonância com a esperança, uma 
autêntica esperança, fornecer condições de efetivação da transformação 
social: “Enquanto necessidade ontológica, a esperança precisa da 
prática para tornar-se concretude histórica. É por isso que não há 
esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se espera na 
espera pura, que vira, assim, espera vã” (FREIRE, 1995, p. 05). 
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perspectiva utilitária ou pragmatista do marxismo, algo 
estranho em se tratando do próprio Marx e de uma vasta e 
heterogênea corrente de pensadores, tratadistas e 
comentadores não muito afeita a tais paradigmas. Filosofia 
da práxis conserva o sentido ético delimitado por 
Aristóteles e, numa simbiose, assume o caráter típico da 
poiésis como capacidade engendrante, não apenas quanto à 
produção de algo externo como telos de uma atividade 
específica (tal como a cura está para a medicina, ou a 
estátua para o escultor), mas enquanto produção de algo 
mais amplo: a metamorfose da configuração sócio-política. 

A práxis possui o atributo instaurador-retificador da 
revolução social sonhada, aspirada, requerida como 
condição fomentadora de uma sociedade melhor em 
função de uma autêntica esperança. O utópico no humano 
é a projeção futura e mobilizadora da práxis revolucionária 
factível, e desse modo, a “utopia é, em primeiro lugar, um 
topos da atividade humana orientada para um futuro, um 
topos da consciência antecipadora e a força ativa dos 
sonhos diurnos” (MÜNSTER, 1993, p. 25). Há então na 
práxis clamada por Bloch uma aspecto criador e 
reconfigurador da realidade histórica, animado pela 
associação entre sonhos utópicos diurnos e uma engajada 
militância da reflexão em vias de vir a fora, de compor uma 
ação no mundo, desde a visão marxiana do homem como 
produto de si mesmo, capaz de produtividade auto-
produtora – praticamente uma síntese entre poiésis, práxis e 
ethos. 

Se “tudo no mundo é movimento e gestação” 
(MÜNSTER, 1993, p. 27), ocorre que, entre outras coisas, 
os homens estão prenhes de sonhos5. Na visão blochiana, 

                                                 
5 Os chamados sonhos diurnos (Tagtraum) são entendidos por Bloch 
como antecipações do futuro propulsoras da utopia, como aspirações 
pela concreção de uma realidade libertadora ainda não existente. Neles, 
mesmo envoltos por desvarios e toda sorte de imagens controvertidas, 
pode manifestar-se o lúcido desejo de um panorama utópico do porvir, 
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não obstante o reconhecimento da condição imaginativa 
que os caracteriza, tais desideratos são determinantes, pois 
nos arrastam em direção ao porvir consumando em nós a 
exeqüibilidade de uma esperança material, real, concreta, a 
qual não nos autoriza a desgarrar do mundo em presença 
de suas mais pérfidas atrocidades. Logo, “os sonhos 
despertos, na medida em que contêm um futuro autêntico, 
rumam para esse ainda-não-consciente, para o campo 
utópico ou daquilo que não veio a ser, que não foi 
plenificado” (BLOCH, 2005, p. 114)6. Por conceber o 
futuro como historicamente enraizado na presentidade 
ontológica do possível, ao contrário da concepção idealista 
predominante na tradição filosófica7, Bloch reabilita os 
conteúdos emancipatórios das reflexões de Marx, 
estabelecendo uma autêntica filosofia da práxis, re-
significadora da noção de utopia. Nas suas palavras, “o 
marxismo resgatou o núcleo racional da utopia e o da 
dialética da tendência, ainda de cunho idealista, trazendo-os 
para o concreto” (BLOCH, 2005, p. 141). 

No corrimão dessa perspectiva onírica fundante, 

                                                                                              
e, por conseguinte, de um ‘para a frente’, de um ‘adiante’. Sobre o 
exercício da imaginação, arremata Leandro Konder: “no imaginário se 
manifestam os preconceitos, as sobrevivências do arcaico, os traços de 
todos os compromissos com a ordem e com a estabilidade, mas 
também as inquietações, os sonhos, as aspirações e os traços dos 
inconformismos” (KONDER, 1992, p. 51). 

6 Acerca da noção de sonho diurno veja-se O Princípio Esperança, v. 1, 
capítulo 14 – Diferenciação fundamental entre sonhos diurnos e sonhos noturnos: 
realização oculta e arcaica de desejos no sonho noturno, realização fabulante e 
antecipadora nas fantasias diurnas. 

7 Mormente no que tange à verdade, enquanto conceito metafísico, 
defendido como aquilo que desde sempre é, que não faz referência à 
historicidade e à temporalidade porque é meramente acessado, 
descortinado, desvelado, enquanto objeto de uma contemplatio. Tal 
concepção da verdade e do ser mutila a condição humana de produção 
do real como possibilidade e, dessa maneira, de efetivação dos anseios 
utópicos. 
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aquilo que Leandro Konder nomeia ‘imaginário coletivo’, 
em sua obra O Futuro da Filosofia da Práxis, adequa-se de 
modo bastante coerente à compreensão blochiana dos 
sonhos diurnos, destas antecipações do vir-a-ser. Sua 
intuição é a de que o próprio Marx teria considerado esse 
espaço de composições contraditórias da imaginação e 
identificado nele uma relevância representacional para a 
luta política. O mencionado autor conclui que Marx “estava 
convencido de que os fenômenos desse campo, em sua 
extraordinária multiplicidade, podiam ser perfeitamente 
objeto de uma abordagem materialista que não os 
empobrecesse” (KONDER, 1992, p. 51). Ora, não será um 
contra-senso enunciar que a mina de ouro dos sonhos e de 
seus respectivos conteúdos de uma esperança concreta tem 
na figura de Ernst Bloch seu principal garimpeiro.  

Outra premissa indispensável ao entendimento do 
‘sonhar para adiante’ é enfatizada pela valorização da 
experiência do tempo que se lança no futuro enquanto 
‘abertura’, ‘possibilidade’. Nessa consideração, a existência 
humana é histórico-temporal, constituindo-se a partir de 
sua imanência e, simultaneamente, em constante abertura à 
transcendência, ao ultrapassamento das conformações da 
presentidade. A ontologia materialista blochiana do ‘ainda-
não-ser’, do ‘ainda-não-consciente’, resguarda o substrato 
tendencial subjacente ao materialismo histórico-dialético 
marxiano (preserva o viés econômico, a necessidade de 
reunião das condições históricas e a saturação dos 
antagonismos sociais) e, além disso, revela sua presença 
movente como esperança crítica na esfera dos desejos 
coletivos em direção à utopia. Como assevera o próprio 
Bloch: 

  
O até agora real é perpassado pelo constante plus-
ultra da possibilidade essencial como envolto pela 
luz desta em sua extremidade dianteira. Essa 
luninescência envolvente, uma luz pré-refletida no 
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horizonte que era refletiva, de modo mais ou 
menos abstrato, também por quase todas as utopias 
sociais, apresenta-se psiquicamente como imagem do 
desejo [Wunschbild] para adiante, moralmente como ideal 
[Ideal] humano, esteticamente como símbolo objetal-
natural (BLOCH, 2005, p. 235). 

 

Portanto, os desejos de um futuro humano legítimo 
estouram nos indivíduos em suas vivências, em suas 
produções culturais ideais ou simbólicas no agora, 
enquanto prenúncios anímicos do exeqüível: “quem anima 
a revolução é a esperança que o homem tem de um mundo 
melhor” (VIEIRA, 2007, p. 05). Ainda assim, não se pode 
olvidar que tal démarche realizar-se-á tão somente no 
âmbito da prática, e nisso insistiram demasiadamente Marx 
e Engels: “a libertação é um ato histórico, não um ato de 
pensamento, e é efetuada por relações históricas” (MARX 
& ENGELS, 1984, p. 25). Continuador fidedigno dessas 
convicções, o pensamento utópico blochiano pretende 
demonstrar a síntese determinante entre o caráter humano 
transcendente-imanente e o clarão de possibilidades 
ontológicas. Em torno disso, Arno Münster afirma que 
Bloch constrói “um novo tipo de racionalidade apoiando-se 
na pressuposição de que o nexo das potencialidades ‘ainda-
não-manifestas’ do ser com a atividade criadora e 
transcendental da ‘consciência antecipadora’ será capaz de 
construir uma nova filosofia da práxis” (MÜNSTER, 1993, 
p. 11). 

Karl Mannhein, que na filosofia contemporânea 
comunga com Bloch de uma visão positiva da utopia, versa 
sobre seu inextrincável vínculo com o futuro, entendendo 
que a forma através da qual ele se manifesta aos homens 
denomina-se ‘possibilidade’. Segundo Mannhein, na medida 
em que o futuro nos é posto como inacessível e 
indecifrável, e por conta disso não logramos êxito em 
vislumbrá-lo, nos vemos persuadidos a “tomar consciência 
da necessidade de escolher resolutamente o nosso caminho, 
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e, em estreita conexão, da necessidade de um imperativo 
(uma utopia) que nos leve adiante” (MANNHEIM, 1982, p. 
283). Dessa forma, a questão ‘o que nos guarda o porvir?’ 
demanda no itinerário destes autores uma gama de outras 
questões mais viscerais e redimensionadoras: o futuro nos 
guarda realmente algo? Algo nele nos espera como já posto 
desde sempre? Ou reservaria a nós um papel histórico 
demiúrgico? Numa expressão: o futuro é o espaço aberto 
ao estabelecimento da práxis; nada nos aguarda senão a 
própria dynamis existencial por intermédio da qual nos 
edificamos: “Bloch afirma que a essência do sujeito só se 
desenvolve no processo dinâmico e utópico histórico-
temporal do por vir” (SCHUMACHER, 2003, p. 561). 

Esse aspecto positivo conferido à utopia reverbera 
no conceito blochiano de ‘otimismo militante’, o qual se 
põe no lado oposto de todo otimismo contemplativo 
filosófico, porém, numa certa interpretação, guarda 
rudimentos de relação com um otimismo oriundo da 
religião, mais precisamente com o movimento quiliástico8 
dos anabatistas - algo à primeira vista um tanto suspeito a 
um correligionário intelectual de Marx. É importante frisar 
que Bloch, assim como Mannhein, visualiza nessa 
mentalidade utópica uma matriz que irá demarcar os 
discursos socialistas ulteriores no tocante à subversão das 
condições de opressão social. Essa matriz é a ênfase no 

                                                 
8 Karl Mannhein empreende notável exame da mentalidade utópica a 
partir dos tempos modernos, atendo-se, entre outras, àquela que 
considera sua primeira grande expressão, o quiliasma orgiástico dos 
anabatistas liderados por Thomas Münzer, citando como obra 
fundamental a uma compreensão deste fenômeno o livro de Ernst 
Bloch, Thomas Münzer als Theologe der Revolution, de 1921. Em sua 
apreciação, Mannhein reconhece o movimento dos anabatistas como 
passo decisivo para o socialismo e para as manifestações 
revolucionárias modernas, e afirma: “o otimismo quiliástico dos 
revolucionários veio finalmente a dar origem à formação da atitude 
conservadora de resignação e, na política, à atitude realista” 
(MANNHEIM, 1982, p 237). 
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presente, no ‘aqui e agora’. Logo, tal mola propulsora 
acompanhará os estampidos sócio-utópicos da 
modernidade, encontrando no socialismo marxiano seu 
lugar mais meticulosamente delimitado. É com esse espírito 
que o autor de O Princípio Esperança concebe a autêntica 
atitude frente ao malogro humano engendrado pelo cenário 
capitalista sob os nomes de miséria, exploração, 
desigualdade, entre outros: “a postura diante desse cenário 
de indecisão, contudo passível de ser decidido por meio de 
trabalho e ação concretamente mediada, chama-se otimismo 
militante” (BLOCH, 2005, p. 197). 

Contra quaisquer inclinações pessimistas ou 
niilistas, o ‘otimismo militante’ constitui uma outra postura 
filosófico-teleológica no sentido de construção da 
possibilidade real, do Novum. Por meio de uma 
reestruturada filosofia da práxis, cujo alicerce fundamental 
é a esperança enquanto Docta spes (esperança racional e 
mediadora, que se sabe imersa no processo dialético-
materialista), é produzida a ação “como prática renovadora 
e construtiva que tenta apoderar-se de todas as 
possibilidades reais indicando o futuro na realidade 
presente” (MÜNSTER, 1993, p. 28), uma vez que “a vida 
se chama amanhã; o mundo, lugar para nós” (BLOCH, 2005, 
p. 118). Nesses meandros, é plausível inferir que um dos 
traços mais relevantes do marxismo blochiano, pelo qual se 
poderia nomeá-lo vanguardista, consiste no fato de que “a 
luta pelo socialismo só avança se nos fixarmos um objetivo 
utópico” (GORENDER, 2000, p. 08)9. Dito 
resumidamente, para os que se apressam em bradar que 

                                                 
9 E continuando, Gorender alude à retirada do tom estigmatizante da 
noção de utopia na contemporaneidade: “nesses termos, sofre alteração 
o próprio conceito de utopia. Não mais fantasia irrealizável, o projeto 
utópico entra no campo das possibilidades. Por isso mesmo, faz-se 
referência a utopias possíveis” (GORENDER, 2000, p. 08. Grifo do 
autor). 
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Marx está morto10, e com ele os anelos utópicos, assevera 
Bloch: “a filosofia marxista é a do futuro, portanto também 
a do futuro no passado. Ela é, assim, nessa consciência de 
linhas de frente unidas, teoria-práxis viva da tendência 
compreendida, teoria-práxis afeita ao evento, conjurada 
com o novum” (BLOCH, 2005, p. 20. Grifo do autor). 

Dedicar-nos-emos doravante à visitada concepção 
marxiana de teoria-práxis, central no contexto da filosofia 
blochiana da esperança. Vejamos: 

 
De acordo com Marx e Lênin, teoria e práxis 
oscilam constantemente. Oscilando alternada e 
reciprocamente, a práxis pressupõe teoria tanto 
quanto ela própria desencadeia e necessita, por sua 
vez, nova teoria para dar seguimento a uma nova 
práxis. Nunca o pensamento concreto foi tão 
valorizado como aqui, onde ele tornou-se a luz para 
o ato, e o ato nunca foi tão valorizado como aqui, 
onde ele tornou-se o coroamento da verdade 
(BLOCH, 2005, p. 268)11.   

 
Em tal asserção fica claro que o conceito de teoria-

práxis em Marx pressupõe uma relação dialética 
autenticadora de um pensar consubstanciado com seu solo 
material, porque integrado ao agir de modo concomitante, 
como unidade sintética. Nega-se um plano teórico que, de 
acordo com uma lógica intrínseca, resolve-se a si mesmo no 
nível apenas abstrato, dispensando a ação. Em Marx, a ação 
(práxis) constitui o fundamento da síntese, para além de um 
kantiano uso especulativo e mesmo prático da razão. 
Significa dizer que a própria idéia de verdade na filosofia 
marxiana já não mais se vincula à concepção metafísica da 

                                                 
10 Frase atribuída ao filósofo francês Jean-Marie Benoist. 

11 “Os conceitos de práxis até Marx são, portanto, totalmente distintos de sua 
concepção teoria-práxis, da doutrina da unidade entre teoria e práxis” (BLOCH, 
2005, p. 268. Grifo do autor). 
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‘verdade-em-si’, ela requer a práxis, a ação efetiva no 
mundo. Eis a grande contribuição de Marx: “toda 
confrontação histórico-filosófica atesta, nesse caso, o novum 
da relação teoria-práxis frente à mera ‘aplicação’ da teoria” 
(BLOCH, 2005, p. 265). Com essa concepção, fica 
plenamente justificada a crítica marxiana à filosofia, pois, 
em seu trajeto, a teoria sempre possuiu uma primazia diante 
do ato, e até mesmo não obtinha dele qualquer grau de 
legitimação. A auto-suficiência do bios theoretikos é 
ideológica, reputando que toda filosofia ou idealismo até o 
socialismo científico é ideologia (política de compromisso 
com a classe dominante de uma época)12. 

A teoria-práxis funda uma outra percepção da 
verdade a qual não pode prescindir da história, da 
concretização como sua validação, visto que na realidade 
material (e tal expressão é pleonástica) subjazem ocultas as 
disposições proto-utópicas do ainda não posto. Verdade 
enquanto precisão lógica representa subtração da atitude 
política transformadora e o acordo, consciente ou não, com 
a ordem instituída. Dito de outra maneira, “exatidão, 
porém, ainda não é verdade, isto é retratação da realidade, 
bem como o poder de interferir na realidade segundo o 
critério dos agentes e das leis nela identificadas”; por 
conseguinte, Bloch, ante o tabuleiro da história, movimenta 
o peão marxista para o xeque-mate: “é na prática que o 
homem tem de demonstrar a verdade, isto é, a realidade e o 
poder, a imanência de seu pensamento” (BLOCH, 2005, p. 
265)13. Recuperar esse núcleo essencial do Marx filósofo 

                                                 
12 Nesse ponto, a décima primeira tese sobre Feuerbach constitui o 
anúncio de uma configuração outra da atividade filosófica. Veja-se o 
importante capítulo 19 de O Princípio Esperança, em que Bloch 
empreende uma cirúrgica análise das Onze Teses. 

13 Como esclarece Sánchez Vázquez, Marx “vê essa praxis em 
indissolúvel relação com a teoria, entendida esta mais como filosofia ou 
expressão teórica de uma necessidade radical do que como 
conhecimento de uma realidade, e vê também o papel da força social 
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como chave de consolidação da esperança concreta é 
questão de ordem para Bloch. Este compreende a práxis 
sob a condição de atributo antropológico constitutivo e 
atividade real do humano, atestando que sua radicalização 
necessariamente faz eclodir a revolução. 

Os conteúdos humanistas do marxismo nascem 
então com a efetivação da práxis e esta, por sua vez, 
consiste na consagração do projeto utópico factível, 
inteiramente mediado por uma douta esperança capaz de 
reconhecer o conjunto das possibilidades reais que 
viabilizam a transformação das condições nas quais os 
homens são furtados de sua existência autêntica. Sendo 
assim, “a práxis do próprio homem é a fonte de sua 
humanização” (OLIVEIRA, 1993, p. 250), não se 
reduzindo apenas a instrumento de realização da 
metamorfose social, considerando que o liame entre utopia 
e práxis imprime para além de uma tarefa política, uma 
tarefa ética. Claro está que o olhar blochiano sobre Marx 
desde o início suspeitou “de uma compreensão 
exclusivamente ‘científica’ do marxismo, que vê nele apenas 
uma ciência das contradições econômicas: ele reivindica o 
marxismo como uma prática humanista e como uma ética 
renovadora” (MÜNSTER, 1993, p. 99). 

 O filósofo alemão Iring Fetscher, observa no 
discurso filosófico blochiano um onipresente tom 
encomiástico da revolução, ladeado por uma linguagem 
vaticinadora, sobretudo no que diz respeito à percepção da 
história como inconclusa e aberta, domínio material das 
possibilidades, que precisa ser conhecida em sua forma 
futura: “o mundo do homem, sua cultura, é apenas um jogo 
provisório, condenado a voltar para a matéria morta de que 
surgiu, para renascer talvez num outro lugar do Cosmos, 
após imensos espaços de tempo” (FETSCHER, 1970, p. 

                                                                                              
que com sua consciência e sua ação estabelece a unidade entre a teoria e 
a práxis” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1990, p. 131). 
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107). Para este autor14, o tom profético de Bloch reside 
justamente em torno desse conhecimento, o qual segundo 
Fetscher, de modo algum é claramente delimitado, mas tão-
somente transposto em fórmulas insuficientes. No entanto, 
admite que Bloch aceitaria tais críticas pois jamais 
abandonaria a viga-mestra de seu pensamento: a realidade 
imanente do ‘princípio esperança’. Como declara Fetscher, 
Bloch “esperava e saudava a realização de todas as profecias 
e utopias da humanidade na revolução proletária e na 
sociedade socialista” (FETSCHER, 1970, p. 109). Essa 
espera como já vimos não é a simples promessa de um 
ultramundo a-histórico, mas trata-se de um esperançar 
lançador de incendiárias fagulhas à práxis transformadora. 
Em termos blochianos, “essa esperança está fundada no 
impulso humano para a felicidade e dificilmente poderá ser 
destruída, e com suficiente clareza ela sempre foi um motor 
da história” (BLOCH, 2005, p. 430. Grifo nosso). 

Não obstante seja qualificado por alguns como 
produtor de um “pseudocristianismo sem Deus” (PENNA, 
1997, p. 202), Ernst Bloch é tutor de um pensamento ético-
político no qual, além de receberem notoriedade filosófica, 
conservam-se incólumes os desideratos de uma nova 
ordem social mais justa e igualitária. A ‘utopia concreta’ 
nasce no seio de uma realidade histórica inautêntica, 
mecanicamente organizada para o auto-alheamento do 
homem, e tal realidade encontra no sistema capitalista sua 
expressão mais acabada. Por isso, contra toda possível 
pseudopráxis (inclusive aquela que na extinta União 
Soviética engendrou o campo de trabalhos forçados de 
Gulag), é imperativo soerguer o pensamento marxiano, 

                                                 
14 A obra de Iring Fetscher Karl Marx e os Marxismos apresenta uma 
análise significativa do papel de Bloch e Lukács na elaboração de uma 
interpretação mais aberta das idéias de Marx e Engels, com destaque 
para a necessidade do reconhecimento de Hegel como uma das suas 
mais perspícuas influências, certamente uma afronta aos ideólogos 
reacionários do partido comunista soviético. 
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higienizando-o de interpretações dogmáticas. Dirá Bloch, 
nesse sentido, que “Marx conduz o homem ideal-genérico, 
via meros indivíduos, para o solo da humanidade real e da 
postura humanitária possível” (BLOCH, 2005, p. 261). Ele 
mantém-se fiel à perspectiva do Marx dos Manuscritos de 
que ainda não experimentamos de fato vivências 
genuinamente humanas, pois só mediante a constituição de 
uma ética que se encarna na história via práxis elas se 
tornam exeqüíveis, e assim, “a humanidade socializada, 
aliada a uma natureza mediada por ela, significa a 
reconstrução do mundo como pátria ou lar” (BLOCH, 
2005, p. 282). Em havendo esperança, terá a utopia a sua 
morada, e de maneira propositalmente ambígua, sua 
morada possível.  
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POR UM RESGATE DA 
TRANSPOSIÇÃO: O 

FRAGMENTO COMO 
ELEMENTO UTÓPICO-
INTERPRETATIVO EM 

ERNST BLOCH 
Luciano Mattuella1  

 
Leopardos irrompem no templo e bebem até o fim os jarros 
de sacrifício; isso se repete sempre, sem interrupção; 
finalmente pode-se contar de antemão com esse ato e ele se 
transforma em parte da cerimônia. (Franz Kafka, 
aforisma 20) 

 
O aforisma kafkiano com que abrimos este texto 

nos parece um dos mais sensíveis diagnósticos dos nossos 
tempos: nos habituamos a tornar parte da cerimônia os 
leopardos que irrompem no templo. Por um lado, nos 
acostumamos a tolerar o intolerável, a suportar o 
insuportável, a vivermos em um mundo que, no fundo, 
sustenta-se em uma impossibilidade radical: tão familiar 
para nós é a rotina e a aceleração da vida que não mais 
estranhamos a fato de vivermos em um presente contínuo, em 
uma suspensão temporal que supõe nada dever ao passado 

                                                 
1 Luciano Mattuella nasceu em Cuiabá-MT, mas logo cedo mudou-se 
para Porto Alegre, onde reside atualmente. É psicanalista, psicólogo 
(UFRGS), especialista em Atendimento Clínico - Psicanálise (UFRGS), 
mestre em Filosofia (PUCRS) e doutor em Filosofia (PUCRS - com 
estágio doutoral na Université de Strasbourg, sob orientação do Prof. 
Gérard Bensussan). Dedica-se à clínica e pesquisa psicanalíticas. É 
membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA). 
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e que formaliza o futuro a tal ponto que ele não sirva mais 
como inspiração responsável para o presente. Por outro 
lado, desenvolvemos cada vez mais refinadas maneiras de 
tornar este cenário o menos traumático possível, ou seja, ao 
longo do tempo fomos nos tornando anestesiados ao novo, 
a estes leopardos que falam de uma outra vida. Parece-nos 
que a Cultura contemporânea tem seus alicerces 
atravessados por estas duas características fundamentais: 
exorcização do tempo e manutenção do mesmo. 

A alienação radical à fantasia de progresso coloca-nos 
na confortável, porém sofrida, posição daqueles que 
acreditam que o mundo não depende de atos singulares, 
mas que é o desenrolar necessário de uma narrativa 
preconcebida - esta situação poupa do incômodo da 
reflexão crítica, certamente, mas cobra o caro preço da vida 
mecanizada e sem sentido. Pagamos com a nossa própria 
singularidade por um certo conforto da acomodação. Que os 
intelectuais - estes leopardos tão necessários - estejam em 
um momento de silêncio é sinal de que a própria 
capacidade enunciativa tornou-se um privilégio de poucos. 
Se, como nos lembra Ernst Bloch, “pensar é transpor” 
(BLOCH, 2005, p. 14), então tememos acreditar que 
vivemos em uma época que precisa haver-se com a difícil 
tarefa de fabricar para si mesma zonas privilegiadas de 
transposição, de atravessamento, regiões de litoral e 
indeterminação: 

 
Pensar significa transpor. Contudo, de tal maneira 
que aquilo que está aí não seja ocultado nem 
omitido. Nem na sua necessidade, nem mesmo no 
movimento para superá-la. Nem nas causas da 
necessidade, nem mesmo no princípio da virada 
que nela está amadurecendo. Por essa razão, a 
transposição efetiva não vai em direção ao mero 
vazio de algum diante-de-nós, no mero entusiasmo, 
apenas imaginando abstratamente. Ao contrário, ela 
capta o novo como algo mediado pelo existente em 
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movimento, ainda que, para ser trazido à luz, exija 
ao extremo a vontade que se dirige para ela. 
(BLOCH, 2005, p. 14) 

 
Para Bloch, portanto, a transposição tem relação com 

essa capacidade humana de deixar-se afetar pelo existente 
em movimento, pela sensibilidade de saber o presente 
como não suficiente, de esperar o diferente e, mais ainda, de 
ocupar-se na construção de um futuro que não seja um 
vazio. Trata-se de uma espécie de otimismo prático, afinal 
todo ser humano, “na medida que almeja, vive do futuro” 
(BLOCH, 2005, p. 14). Ou seja, nosso íntimo é habitado 
por esta vontade de olhar adiante, vivemos no presente 
enquanto movimento, vivemos uma vida endereçada ao 
futuro. Vivemos também no futuro. O futuro como essa 
dimensão da expectativa, da esperança que lança luzes no 
presente de forma a não esgotá-lo na narrativa do agora, 
mas de lançar a vida sempre adiante, à frente - a vida 
mesma como transposição.  

Pensar significa transpor também no sentido de que 
uma crítica efetiva do presente produz a possibilidade de ir 
além da promessa moderna de perfectibilidade e 
completude. Assim, a produção de uma massa crítica 
suficientemente organizada supõe a fragmentação das - 
frágeis, ainda que por demais pregnantes - certezas que 
estruturam um modo de pensar específico de nossos 
tempos, herdeiro mais do que genuíno da intelectualidade e 
excessiva racionalidade da época moderna. No que se 
refere ao âmbito deste ensaio, as seguintes passagens, de 
Kant e de Hegel, podem nos dar a dimensão daquilo que 
chamamos de promessa moderna. 

Para Kant, 
 
Pode-se considerar a história da espécie humana em 
seu conjunto como a realização de um plano escondido 
da natureza para produzir uma constituição política 
perfeita em seu interior e, neste objetivo, igualmente 
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em seu exterior, uma tal constituição realizando a 
única situação na qual a natureza pode desenvolver 
completamente na humanidade todas as suas 
disposições. (KANT, 2009, p.28, grifos nossos).  
 

Para Hegel, ainda, 
 
A mudança abstrata, em geral, que opera na história 
já foi, desde muito tempo e maneira geral, 
apreendida de tal modo que ela comporta um 
progresso na direção do melhor, na direção do mais perfeito. 
[...] uma atitude afetiva à mudança e este na direção 
do melhor - uma tendência à perfectibilidade. (HEGEL, 
2001, p. 102, grifos nossos).  
  

Acreditamos que o leitor possa perceber, nas 
citações acima, que tanto Kant quanto Hegel supõem uma 
história que, no fim, pouco depende dos atos humanos - 
uma história, para seguir com Kafka, que domestique 
leopardos. A hipótese subjacente é a de que o passado nada 
mais é do que o repositório da causas (narrativamente 
tornadas) necessárias para a conformação do presente; o 
futuro, por sua vez, é a depuração higiênica do estado atual das 
coisas, purificação conceitual na direção de uma suposta 
perfectibilidade. Deste modo, ao presente cabe o pálido 
papel de ser um eterno momento de transição, uma 
suspensão do tempo. 

Kant e Hegel representam muito bem uma forma 
tipicamente moderna de pensamento utópico: a crença de 
que o mundo se desenvolve segundo uma lógica prescrita 
na direção da sua perfeita realização - é o ideal da forma 
perfeita, do círculo matematicamente impecável. O sonho 
de acabamento moderno é uma produção sem singularidade, 
calabouço da homogeneização e do achatamento do 
sentido - como sugere Kant, rumaríamos para a “única 
situação” em que as disposições naturais se realizassem. O 
perigo da manutenção de uma única narrativa da vida é 
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assustador, na medida em que justifica todo e qualquer ato - 
mesmo o mais violento e nefasto - sob o pretexto de uma 
suposta inevitabilidade. O inevitável é contrário ao 
responsável - é, assim, uma evitação estrutural da 
transposição. A história contada desde uma posição unívoca, 
ordenada pelo imperativo da inevitabilidade é a narrativa da 
desesperança, é intolerável, como diz Bloch: 

 
A falta de esperança é, ela mesma, absolutamente 
insuportável para as necessidades humanas. [...] A 
esperança sabedora e concreta, portanto, é a que 
irrompe subjetivamente com mais força contra o 
medo, a que objetivamente leva com mais 
habilidade à interrupção causal dos conteúdos do 
medo, junto com a insatisfação manifesta que faz 
parte da esperança, porque ambas brotam do não à 
carência. (BLOCH, 2005, p. 15). 

 
Frente ao que parece imutável, resta o medo, este 

sentimento que acompanha aquele que julga não haver 
nada a ser feito, que se vê desamparado frente à 
intempéries da vida -; mas Bloch sempre chama atenção ao 
fato de que, por mais tortuosos que pareçam os tempos, 
em meio à noite da carência surgem alguns raios de sol 
anunciando uma aurora que convoca ao trabalho e à vida. 
A esperança, para Bloch, surge como uma saudável 
inconformidade com a escuridão da noite - é interrupção da 
madrugada e uma forma de “ultrapassar o curso natural dos 
acontecimentos” (BLOCH, 2005, p. 22), ultrapassar a 
história que se repete criando um vazio no futuro. A 
esperança, neste sentido, como uma medida de precaução à 
sombra da mesmidade. 

Estas narrativas da manutenção do mesmo podem 
ser chamadas, acompanhado o pensamento de Russel 
Jacoby, de utopias projetistas, ou seja, estas utopias em que a 
dimensão do futuro aparece como uma consequência 
natural do estado atual das coisas, como um revestimento 
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mais envernizado da realidade. Para Jacoby, os utopistas 
projetistas - como Hegel e Kant,  

 
Mapeiam o futuro a cada centímetro e minuto. Da 
disposição dos assentos à mesa aos temas de 
conversação, os projetistas – de longe o maior 
grupo de utopistas – apresentam instruções 
precisas. Para solucionar a segregação etária na 
utopia de More, por exemplo, velhos e jovens 
sentam-se em grupos alternados de quatro pessoas. 
O jantar começa com “uma peça de literatura 
educativa lida em voz alta [...]. A seguir, os mais 
velhos começam a discutir problemas sérios”. 
(JACOBY, 2007, p. 16) 

 
Aquele que está em seu íntimo alienado à fantasia de 

progresso observa o mundo com o tácito e impassível olhar 
da surpresa premeditada - assombra-se não com o novo que 
irrompe desfazendo a forma do mundo, mas com a 
novidade, esta outra forma de dizer do antigo. Cada vez é 
mais penosa a tarefa de desacostumar o olhar, de descentrar 
o indivíduo de sua crença de onipotência. O mapeamento 
do futuro, como expressa tão bem Jacoby, é o modus 
operandi do utopista projetista: trabalha com a ideia de um 
porvir cujas fronteiras parecem já desde antes delimitadas - 
sua ferramenta principal é a prescrição. Como diz Edson de 
Sousa, um “amanhã burocratizado não aceita tão facilmente 
ser mutilado em seus rituais”. (SOUSA, 2007, p. 17). 

O modo de pensar do utopista projetista ganha 
maciço apoio popular na medida em que sua lógica interna 
parece extremamente fácil de ser apreendida: por que não 
lutar em prol do progresso, na direção de uma vida 
“melhor”? Entretanto, esta ingenuidade é meramente 
superficial: uma das formas de exercício de poder mais 
efetivas e perversas é justamente a prescrição de uma 
receita pronta de felicidade. Facilmente alguém se vê 
alienado às vontades daquele que supostamente traz 
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consigo o segredo do que seja uma vida feliz. Abdicamos 
de tudo, mesmo de nossa subjetividade, em troca da 
felicidade - este é precisamente o cenário em que vivemos 
hoje. Ou, mais ainda, fazemos qualquer sacrifício se 
vivemos com a certeza de que, no futuro, a plenitude da 
bonança estará garantida: desta forma, ironicamente, 
agimos de forma a garantir um mundo perfeito no qual 
justamente a nossa presença enquanto história singular está, 
em princípio, eliminada. Em certa medida, o que a Cultura 
contemporânea propõe, com a aceleração absurda dos 
modos de vida, é um extermínio calculado e auto-
engendrado - louvamos ídolos da disseminação.  

Há, entretanto, uma outra forma de pensar a utopia, 
como também propõe Jacoby. Trata-se da utopia enquanto 
crítica e suspensão das certezas do presente, um modo de 
pensar que resguarda o núcleo de mistério e enigma do futuro 
- os pensadores animados por esta maneira de pensar são 
chamados, por Jacoby, de utopistas iconoclastas, ou seja,  

 
aqueles que sonharam uma sociedade superior, mas 
que se recusaram a apresentar suas medidas 
precisas. No sentido original e por razões originais, 
eles eram iconoclastas, eram contestadores e 
destruidores de imagens. Explícita ou 
implicitamente, eles observaram a proibição bíblica 
aos ídolos: “Não farás para ti ídolos [...] Não te 
prostarás diante deles, nem lhes prestarás culto 
(Êxodo, 20:4-5). (JACOBY, 2007, p. 16) 

 
Interessante percebermos que o trabalho do 

utopista iconoclasta começa por um movimento de recusa. 
Recusar o mundo significa desmistificar a ideia de que 
herdamos o melhor mundo possível, implica lançar um 
olhar desconfiado à naturalização da violência dos 
antepassados. Significa também a não acomodação a uma 
ideia fixa de futuro - o utopista iconoclasta está mais 
preocupado com a fragilização das estruturas do presente, 
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na esperança de que uma posição crítica seja o disparador de 
uma outra narrativa do passado, uma outra história que não se 
contente com um futuro assombrado pelas formas 
perfeitas. Para os iconoclastas, os leopardos ainda devem 
causar escândalo - não pela suposta desordem causada à 
cerimônia, mas justamente por mostrarem o quanto a 
cerimônia é também uma prescrição artificial. Está em jogo, 
portanto, um elogio do descompasso, uma ode ao 
descontínuo - a possibilidade de escutar um “não” que vem 
do próprio mundo: 

 
No real há um não. Este “não” não equivale ao 
nada. Este não, sob forma de não-ser e de não-ter, 
é um ainda-não, ou um ainda-não-ser. S ainda não é 
P. O sujeito ainda não é o predicado. O homem 
ainda não é o homem. O homem ainda não é todo 
o homem. O homem ainda não é todos os homens. 
O homem ainda não é tudo o que o homem pode 
ser. (ALBORNOZ, 1999, p.17). 

 
Quando tudo é absolutamente veloz e acelerado, 

entretanto, como ainda podemos resguardar a faculdade de 
escutar as dissonâncias do mundo? Se supomos o futuro 
como uma melodia perfeitamente harmônica, tenderemos a 
ignorar as notas fora de lugar na partitura de nossos dias. 
Aquilo que causa desconforto é precisamente o que 
convoca ao movimento - a escuta atenta supõe, por 
princípio, a disponibilidade à escuta do diferente, do que não 
se conforma: implica a recusa, em outros termos. Em 
contraponto à aceleração virtuosa dos dias, Ernst Bloch 
propõe o exercício da espera: 

 
O que importa é aprender a esperar. O ato de 
esperar não resigna: ele é apaixonado pelo êxito em 
lugar do fracasso. A espera, colocada acima do ato 
de temer, não é passiva como este, tampouco está 
trancafiada em um nada. O afeto da espera sai de si 
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mesmo, ampliando as pessoas, em vez de estreitá-
las: ele nem consegue saber o bastante sobre o que 
interiormente as faz dirigirem-se para um alvo, ou sobre o 
que exteriormente pode ser aliado a elas. (BLOCH, 
2005, p. 13) 

 
O ato esperar é, portanto, uma espécie de antídoto 

à velocidade alienante. Poder esperar quer dizer também 
ser capaz de observar o detalhe, estar atento às mudanças, 
recusar fazer parte de um coro de vozes resignadas. A 
espera também convida a uma outra forma de relação com 
o futuro, na medida em que a recusa ao já-dado supõe o 
esfacelamento da crença em uma narrativa única e 
determinada: quando o presente em si é exposto em sua 
movente pluralidade de sentidos, ao futuro é resguarda a 
dimensão de mistério. O mistério como contraponto ao 
vazio. Quanto mais potente for o passado em sua 
multiplicidade de interpretações possíveis, mais inescrutável 
será o futuro. Para Bloch, é essencial que a Cultura possa 
construir possibilidades concretas de contar para si mesma 
uma história que não seja fruto de resignação, uma história 
habitada, em seu mais profundo alicerce, pelo sentimento 
de esperança. Como já dissemos anteriormente, todavia, 
suportar o insuportável tem sido um dos programas nos 
quais temos tido mais êxito ultimamente. Nas palavras de 
Arno Münster: 

 
Contra o empirismo, contra o positivismo e o 
criticismo logicista, Ernst Bloch sublinha a 
importância de um pensamento dialético abrindo 
perspectivas concretas na direção do futuro, na 
direção do porvir, colocando o acento no 
processual contra o estático, no tendencial contra a 
factualidade, e atribuindo ao ente a qualidade de 
fazer parte integrante de um processo que é guiado 
pelo ainda-não. (MÜNSTER, 2009, p. 13). 
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A Ernst Bloch assustava a imagem de uma 
configuração da vida cuja característica principal fosse “(...) 
a terrível desolação de uma automatização total do mundo” 
(BLOCH, 2005, p. 23). Uma realidade desolada é uma 
realidade sem esperança, manifestação total e final da fantasia 
de progresso na própria cena do mundo. Importa para o autor 
- e para nós - a proposição de que o presente não é a 
consequência das causas do passado, ou seja, que o 
presente não é um cenário completamente nítido e 
iluminado. Que a vida possa ser inquietada pelo mistério, 
que o mundo possa colocar-se como um enigma - ou seja, 
um convite à interpretação, como viemos trabalhando até 
aqui - é central para Bloch:  

 
Não se trata de um mistério que subsiste apenas, 
por exemplo, para o entendimento insuficiente, 
enquanto a questão em si e para si estaria 
totalmente mais clara ou seria um conteúdo 
disposto sobre si mesmo, mas trata-se daquele 
mistério real que ainda é a questão do a caminho. 
Assim, o ainda-não-consciente no ser humano 
efetivamente faz parte do que-ainda-não-veio-a-ser, 
o ainda-não-produzido, do ainda-não-manifestado 
no mundo. (BLOCH, 1977, p. 23). 

  
Portanto, não está em questão a capacidade humana 

de compreender e apreender o mundo em que vive - trata-
se mesmo do caráter de incompletude do próprio mundo. 
À imagem de uma realidade redundante e auto-referente, 
Bloch contrapõe a ideia de um mundo em andamento, in 
media res: o utopista iconoclasta, portanto, é sensível ao 
fragmentário do mundo, é testemunha da temporalidade enquanto 
força disruptiva das formas acabadas. O mistério do mundo 
não como uma charada cuja resposta está escondida, mas 
justamente como prova de que há ainda o que ser feito, de 
que o próprio passado não dá as garantias suficientes para 
supormos o futuro - há ainda muito a se escrever na 
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“enciclopédia de esperanças” (BOURETZ, 2003, p. 567). 
Portanto, seguindo esta linha de pensamento, o presente é 
ele próprio habitado por um passado que não se resigna à 
história universal e por um futuro que interroga o presente 
como um enigma indecifrável - a temporalidade é o próprio 
trabalho da esperança. Segundo Bensussan, a “esperança 
confia na fecundidade do tempo e de seus engendramentos, 
o que não a impede de forma alguma de desesperar de si, 
mas fora de todo ressentimento contra o tempo, para 
renovar [...] uma confiança para-além do ser.” 
(BENSUSSAN, 2001, p. 118). 

Para Bloch, este enigma está vivo na própria 
subjetividade: “Mas eu não posso a mim mesmo 
experimentar e possuir. Nem mesmo um pouco: eu, neste 
momento em que escrevo e fumo, - precisamente porque 
este pouco, uma vez que perto demais, me escapa.” 
(BLOCH, 1977, p. 229). O mundo em que vivemos está 
sempre perto demais - é tempo, em outras palavras. 
Desenvolver a faculdade de esperar implica também 
produzir uma certa anacronia crítica. Não podemos 
experimentar a nós mesmos porque também somos 
habitados por este ainda-não que recusa a fazer do mundo e 
da história uma narrativa do sonho ontologizante: para 
Bloch, parece-nos, a esperança é uma categoria ética. 
Esperar, portanto, convoca à interpretação sob uma forma 
muito específica: a imaginação. 

É mais uma vez a Russell Jacoby que recorremos 
para apresentar ao leitor esta questão: 

 
Os eventos do mundo e o Zeitgeist militam contra 
o espírito utópico - e o fizeram por décadas. Se não 
mortífero, o utopismo parece fora de moda, 
impraticável e sem sentido. Suas fontes na 
imaginação e na esperança secaram. A morte do 
radicalismo afeta mesmo o apolítico e o 
despreocupado, aquele que visceralmente registra a 
confirmação do que sempre intuíram: esta 
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sociedade é a única possível. Aqueles que resistem à 
interferência o fazem com pouca convicção ou 
consequência. O sucesso e suas insígnias se 
tornaram o objetivo para o melhor e mais esperto 
jovem - e quem pode contestá-los, uma vez que 
eles simplesmente tiram conclusões a partir do que 
veem? [...] Ninguém nem mesmo finge acreditar em 
um futuro diferente. (JACOBY, 1999, p. 179). 

 
“Suas fontes na imaginação e na esperança 

secaram” - a situação apresentada por Jacoby é assustadora: 
o que resta de potência a um pensamento que nada mais é 
do que conformidade ao estado das coisas? Qual 
pensamento pode ser capaz de colocar em questão a ânsia 
por sucesso - ou seja, a adequação aos frágeis ideais da 
Cultura? O autor é preciso ao mostrar como a própria 
juventude, esta que sempre foi o império da transposição, 
encontra-se resignada. Lembra-nos Bloch: 

 
Toda força nova necessariamente tem em si esse 
novo, move-se em direção a ele. Seus lugares 
privilegiados são a juventude, as épocas prestes a 
dar uma guinada, a produção criativa. Uma pessoa 
jovem que sente que há algo dentro de si sabe o 
que isso significa: o alvorecer, o esperado, a voz do 
amanhã. [...] Os anos verdes estão repletos de 
alvoreceres para a frente. [...] A boa juventude 
sempre vai atrás das melodias do seu sonhar e de 
seus livros, espera encontrá-las, conhece a errância 
ardente e obscura pelo campo e pela cidade, 
aguarda a liberdade que lhe está adiante. Ela é um 
anseio para fora de si, para sair da prisão da coerção 
externa, que se tornou bolorenta ou parece 
bolorenta, mas também por sair da própria 
imaturidade. (BLOCH, 2005, p. 117). 

 

É própria da juventude, portanto, a faculdade da 
imaginação, da tradução da esperança em imagens de futuros 
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possíveis. Imaginar significa desalienar-se do mundo como 
está - a imaginação é um ato político extremamente refinado, 
pois explicita para o próprio mundo a sua conformidade a 
penosas imagens idealizadas. Hoje em dia podemos fazer 
uma clara diferença entre a imaginação e os efeitos especiais: a 
imaginação se ocupa com evidenciar o caráter ficcional da 
própria realidade, ou seja, desacostumar o hábito de 
entender o mundo como uma consequência lógica do 
passado. Os efeitos especiais, por outro lado, são o 
mecanismo de tornar crível o impossível, de revestir o 
intolerável com uma pantomima que conforta ao mesmo 
tempo em que aliena.  

Desta forma, acreditamos que tão importante 
quanto a comprovação de que um outro mundo seja 
possível é a tarefa de tornar evidente a impossibilidade deste 
mundo em que vivemos - estes movimentos não são 
antagônicos, pelo contrário, alimentam-se mutuamente. 
Desnaturalizar algumas suposições a partir das quais nos 
referenciamos significar resgatar a força do pensamento 
fragmentário, ou seja, da crítica enquanto ela advoga em 
favor do ainda-não, da incompletude. Que tudo não esteja 
resolvido é angustiante, certamente, mas também é a única 
condição para que nos responsabilizemos genuinamente 
por nossos atos no mundo. O fragmento diz da posição 
ética; a perfectibilidade, da acomodação e da conivência. 
Parece essencial que, para Bloch, a espera não seja 
passividade, pelo contrário, seja uma atividade - e também 
o que dá valor à Filosofia (e, por que não dizer, a todo 
aquele que se pretende um crítico): 

 
Tudo aquilo que existe tem sua estrela utópica no 
sangue, e a filosofia seria sem valor se seu 
pensamento não formasse a solução que permite 
esperar este céu de cristal de uma realidade 
renovada. A vida segue seu caminho ao nosso redor 
sem saber aonde vai; nós somos somente alavancas 
e motores, o sentido exterior, e ainda os sentidos 
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manifestos param, mas o pensamento novo acaba 
por explodir na aventura total, no mundo aberto e 
inacabado que sonha mesmo no meio dos 
escombros e das trevas de Satã, atrás das fechaduras 
[…]. (BLOCH, 1977, p. 211). 

 
Pensar a partir do escombros, ou seja, dos 

fragmentos - esta é uma tarefa difícil, mas necessária. 
Lembrando o aforisma de Kafka, pensamos que o 
verdadeiro pensamento crítico, pensamento que leva a serio 
a interpretação da história, privilegia a manutenção do 
espírito utópico no mundo - vale dizer: ocupa-se com a 
produção de negatividade na malha de sentidos, de zonas 
de indeterminação que mostrem o quanto a nossa versão 
do passado é uma entre tantas outras possíveis. Para 
Münster, segundo Bloch, a “vontade transformadora, 
enquanto prática e ação, tem [...] a tendência à negação da 
própria ontologia e [...] ontologia e ação se condicionam, 
para assim dizer, dialeticamente em Bloch, a fim de evitar a 
reificação da tendência utópica” (MÜNSTER, 1989, p. 14). 
O homem, para Bloch, é dividido: parte dele habita o 
presente e padece de suas agruras, mas outra parte vive no 
futuro, é esperança e resistência ao já-dado: o homem para 
Bloch é um ser inquietado pela temporalidade. 

É justamente neste sentido que entendemos a 
impossibilidade de nosso mundo: se somos impulsionados 
pela esperança, se este afeto define propriamente o nosso 
contato com a história e com a vida, então como pode ser 
possível habitar uma realidade em que o futuro parece tão-
somente a consequência de um passado imutável? Se o 
enigma é característica nevrálgica da singularidade, que 
espécie de vida podemos levar adiante quando o próprio 
tempo, dimensão mesma do mistério, parece suspenso em 
um presente que não se desfaz, que é manutenção de um 
discurso de enunciados caducos? Demonstrar o impossível 
do mundo é evidenciar o óbvio: que a realidade não pode 
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ser dada por acabada precisamente porque é verbalidade, é 
escandida pelo tempo: a realidade é tempo. Como explica 
Bloch: 

 
Não temos nenhum órgão para apreender o Eu ou 
o Nós, ao contrário, nós nos colocamos mesmo em 
uma tarefa cega, no obscuro do instante vivido, cuja 
obscuridade é em última instância nossa própria 
obscuridade, nosso ser-desconhecido, ser-mascarado, 
ser inencontrável. (BLOCH, 1977, p. 244). 

  
Consonante a tantos outros pensadores - como 

Freud, por exemplo - Ernst Bloch propõe que aquilo que 
nos é mais próprio é justamente o que se apresenta como o 
mais obscuro. Obscuro porque o que nos é mais íntimo nos 
escapa à definição: nunca somos completamente 
transparentes a nós mesmo, o mistério do mundo habita 
também a nossa interioridade: decifrar-se por completo 
seria enredar-se na teia de causalidades necessárias. Mas 
toda tentativa de definição está fadada ao fracasso 
justamente porque o passado enquanto história não está 
definitivamente escrito, e o futuro, enquanto espera, não é 
a repetição do mesmo. Resgatar a potência da enunciação é 
restituir ao passado a sua incerteza: o ato enunciativo 
propriamente dito cria algo de novo no mundo, rompe com a 
melodia bem acabada do presente. Neste sentido, 
arriscamos dizer que o ato enunciativo é um ato utópico, na 
medida em que explicita ao mundo a sua incompletude e 
resguarda no futuro a dimensão de mistério: se algo novo 
pode surgir no presente, então o futuro não pode ser 
prescrito.  

A questão que nos parece premente, portanto, é a 
seguinte: como conseguimos desenvolver meios de 
suportar o impossível do mundo? De que forma foi possível 
engendrar na Cultura as estratégias massificadas para dar 
conta da suspensão do tempo em sua dimensão de novo? 
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Uma primeira aproximação ao tema pode ser feita ao nos 
inspirarmos nas seguintes afirmações de Ernst Bloch: 

 
[...] a evolução e o capitalismo somente construíram 
até aqui a técnica, ao menos em seu uso industrial, 
com o único objetivo de uma produção em massa a 
um bom preço, de grande consumo e com lucro 
elevado, mas de nenhum modo para aliviar o 
trabalho humano ou mesmo enobrecer seus 
resultados, como reivindica. (BLOCH, 1977, p. 22). 
 

E, como complemento: 
 
[...] a máquina não é no fim das contas, antes de 
tudo, a alavanca decisiva da gigantesca transformação 
que afeta o aspecto visível da civilização. A máquina 
é de fato somente uma engrenagem em um sistema 
mais vasto […] (BLOCH, 1977, p. 24). 
 

É incrível como estas duas citações deixam claro 
como Ernst Bloch era um pensador à frente do seu tempo: 
mais do que não acreditar na maravilha da técnica, ainda se 
propõe a pensar a máquina - materialização da técnica no 
mundo: tecnologia - não como o mal a ser combatido, mas 
como uma manifestação de uma lógica subjacente que 
organiza as matrizes de pensamento de uma época. A 
máquina como “somente uma engrenagem em um sistema 
mais vasto” é a hipérbole do racionalismo - desdobra-se no 
mundo como uma tautologia plástica da forma de pensar 
dos utopistas projetivos: se o horizonte da perfectibilidade é 
avesso à singularidade, a máquina é o ideal mais preciso do 
ser humano. O futuro prescritivo, no fim das contas, é um 
porvir desabitado, um deserto da subjetividade. 

Aqui nos parece residir uma das tantas sutilezas do 
pensamento de Ernst Bloch: a máquina não é por si própria 
um mal, mas ela é testemunha do eclipse do espírito da 
utopia no próprio homem. Em outros termos: a máquina é um 
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mecanismo repetitivo que age de acordo com instruções 
predeterminadas - sem um passado que lhe pese nos 
ombros, nem um futuro que seja mais do que a repetição 
de movimentos rigidamente coreografados. Bloch 
preocupa-se não só que a máquina seja espelho do homem, 
mas - mais grave ainda - que o homem seja espelho da 
máquina. A máquina é propriamente falando a 
comprovação no mundo de que o impossível é factível - 
mecanismo acéfalo e repetitivo, é a própria materialização 
de um movimento contínuo que a cada rotação atesta da 
suspensão do tempo. Ao final do dia, a máquina resta a 
mesma, ela não produz história. Na medida em que Bloch 
afirma a máquina como parte de uma estrutura maior, está 
talvez temendo que o homem possa também fazer parte 
desta série, como mais um elemento desta lógica da 
atemporalidade patológica. 

Arriscamos dizer, seguindo esta maneira de pensar, 
que uma das formas de suportar o impossível está presente 
- e estrutura - aquilo que talvez seja o mais próprio do ser 
humano: o modo como ele organiza a realidade através de 
um sistema linguístico complexo e sutil. Portanto, pensar 
em um tempo patologizado, em um tempo maquínico, é 
também pensar em um adoecimento da linguagem. Se 
Freud (2010, p. 223) afirmava que a sociedade estava 
edificada na produção de hipocrisia, ou seja, na aceitação 
tácita de que para fazer parte do coletivo seria necessária 
uma repressão das pulsões sexuais, hoje podemos dizer, 
inspirados em Bloch, seguindo a ideia de Vladimir Safatle, 
que nossa Cultura se estrutura em torno da lógica do 
cinismo.  

O cínico é aquele que promove a manutenção das 
coisas como estão sob o pretexto de que não haveria outro 
modo de as coisas serem, de que o presente é uma dedução 
necessária do passado: para o cínico, o único modo de 
mudar alguma coisa seria começar tudo novamente. O 
cínico é um pregador da falta de esperança. No fundo, o 
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cínico é aquele que procura infectar a Cultura com seu 
próprio pessimismo e desamparo, seguindo muito de perto 
a seguinte reflexão de Russell Jacoby: 

 
Somos cada vez mais demandados a escolher entre 
o status quo ou algo pior. Outras alternativas não 
parecem existir. Entramos na era da aquiescência, 
na qual construímos nossas vidas, famílias e 
carreiras com pouca expectativa de que o futuro 
divirja do presente. (JACOBY, 1999, p. XI). 
 

O cínico é esta figura - estereótipo do homem 
contemporâneo - que prefere a aquiescência à inquietação 
da crítica. Fazendo para si mesmo uma narrativa de um 
futuro sombrio, supõe-se autorizado a escolher pelo 
“menos pior” - uma forma bastante perniciosa de manter 
tudo como está, na realidade. Neste sentido não parece ser 
à toa que nas últimas décadas, especialmente depois das 
grandes guerras, tenha crescido tanto a produção de filmes 
cuja narrativa centra-se na ideia de um futuro desolado, de 
um mundo em que os humanos tenham sido subjugados 
pelas próprias máquinas que criaram ou, mais ainda, 
narrativas sobre um futuro apocalíptico em que resta aos 
homens tão-somente lutar pela sobrevivência - são 
produções que decretam a falência da Cultura. Se por um 
lado o cínico advoga a favor da manutenção das coisas 
como estão, ele também apresenta ao mundo esta imagem 
de um futuro desértico como forma de dizer que não 
adianta fazer nada, que já passou do tempo de tentar algo novo. 

Portanto, parece-nos que estas produções 
cinematográficas encontram tamanho apelo popular 
justamente por reforçarem algo do discurso hegemônico, 
dando consistência ao modo cínico de pensar o mundo. As 
histórias de um futuro apocalíptico são, em sua essência, 
narrativas da desesperança. A hipótese é de que, se o tempo 
de fazer algo já passou, se a catástrofe é inevitável, então 
não há porque se ocupar com uma crítica genuína - o 
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cinismo, em outras palavras, é a própria impossibilidade de 
construção de uma utopia no presente. É neste sentido que 
podemos entender a seguinte afirmação de Safatle:  

 
Na verdade, o desafio do cinismo consistiria em 
compreender atos de fala nos quais a enunciação da 
verdade anula a força perlocucionária da própria enunciação. 
[...] o cinismo coloca-nos diante do estranho 
fenômeno da usura da verdade, de uma verdade que 
não só é desprovida de força performativa, mas 
também bloqueia temporariamente toda nova força 
performativa. (SAFATLE, 2008, p. 71).  

 
Portanto, o cínico carece das ferramentas de criação 

do novo na medida em que sua palavra é destituída do 
caráter performativo, ou seja, sua fala nunca se constitui 
propriamente como uma enunciação - o próprio do 
discurso cínico (e estamos supondo este discurso como o 
modo que organizamos nossa relação com a realidade nos 
dias de hoje) é a repetição de enunciados que em nada 
confrontam o instituído. Esta organização do discurso diz, 
portanto, de um esgotamento da capacidade crítica, ou seja, de 
uma impossibilidade de fragmentação da ideologia 
contemporânea, de um embaraço ao lidar com o ainda-não e 
com o enigma. Enquanto o hipócrita dava valor de verdade 
para o véu de artificialidade que criava para relacionar-se 
com o mundo, o cínico dá um passo além: em certa medida 
ele sabe que algo vai mal, mas mesmo assim ele se ocupa 
em manter tudo como está. Só não é um profeta do 
Apocalipse porque a dimensão do futuro não lhe faz 
questão.  

Em um mundo estruturado cinicamente, a sensação 
de pertença só pode ser dada - ao menos em termos 
imediatos - por uma conivência com este discurso. A utopia 
resta hoje como uma quimera, mas isso ocorre justamente 
devido aos perigos da potência inquietante do pensamento 
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utópico. Que ela seja mais do um castelo no ar, esta era a 
preocupação de Bloch. 

A desrealização da utopia, a falência da crítica e o 
descrédito da esperança são recursos desesperados para não 
lidar com uma crise iminente, crise que implicaria recontar 
a história e destronar o passado. Entretanto, como 
explicamos no primeiro capítulo, todo o movimento da 
Cultura contemporânea parece ser na via de 
despotencializar qualquer manifestação de crise, 
incorporando os momentos de fragilidade como partes 
estruturais do processo. É dentro desta perspectiva que 
Safatle fala da importância de compreender como as 
sociedades capitalistas “foram capazes de legitimar-se através de 
uma racionalidade cínica, e com isso estabilizar uma situação que, em 
outras circunstâncias, seria uma típica e insustentável situação de crise 
e anomia.” (SAFATLE, 2008, p. 14). Em outros termos: de 
como a Cultura conseguiu estabelecer estratégias para 
tornar crível o impossível. 

 
É importante frisar: o cinismo não é apenas de uma 
forma de enlace com o mundo, mas é o mecanismo 
mesmo da constituição da Cultura nos dias de hoje. 
Assim, implica a legitimação de um discurso que se 
dá através da cumplicidade entre os pares, 
aquiescência coletiva de que seríamos herdeiros de 
um passado que não pode mais servir de referência 
- e, logo, de que legaríamos às próximas gerações 
um futuro que seria uma repetição alienada do 
presente. Este parece ser o motivo pelo qual 
vemos, hoje em dia, ganhar consistência algo que 
gostaríamos de chamar de imperativo da indignação. 
Um dos grandes trunfos do cinismo é englobar 
toda crítica possível ao conteúdo do discurso 
hegemônico, de modo que a palavra enunciativa, ou 
seja, aquela que colocaria em questão o mundo 
como está, perde sua força de interpretação e acaba 
sendo escutada como mais um enunciado da 
mesmidade. Assim, percebemos uma crescente no 
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volume de movimentos que se julgam críticos, mas 
que, no final das contas, parecem ter função 
meramente de reforçar o status quo, na medida em 
que mostram o quanto a Cultura contemporânea é 
resistente a um discurso animado pelo espírito 
utópico. É o que Guy Debord alertava a respeito da 
revolta puramente espetacular: “À aceitação [...] 
daquilo que existe pode também se adicionar como 
uma mesma coisa a revolta puramente espetacular: 
isto traduz o simples fato de que a insatisfação ela 
própria se torna uma mercadoria […].” (DEBORD, 
1992, p. 55). Ou ainda, em Adorno e Horkheimer: 
“Mesmo quando o público se rebela contra a 
indústria cultural, essa rebelião é o resultado lógico 
do desamparo para o qual ela própria o educou.” 
(ADORNO, 1985, p. 119).  

 
O imperativo da felicidade, entendido por Freud como 

esta paradoxal condição humana de ser obrigado a ser feliz 
mesmo que para isso o homem padeça das mais graves 
desordens, parece ter sido refinado na atualidade nesta sua 
forma depurada do imperativo da indignação: o próprio 
mecanismo cínico sustenta esta imagem do indignado, aquele 
que recusa o mundo - entretanto, esta contestação é 
rapidamente absorvida para dentro do discurso, de forma a 
não gerar fragilizações. A voz indignada é a única ouvida, 
mas não por sua diferença com relação ao já-dado, mas sim 
por ser já suposta - paradoxal e perversa situação na qual o 
próprio tecido social dá conta e costura os seus próprios 
farrapos. O grande desafio, portanto, é não tornar a revolta 
mais uma mercadoria, mas fazer dela uma possibilidade de 
resgate do espírito utópico, um “sonho para frente” 
(BLOCH, 2005, p. 22) - um modo de estranhar os 
leopardos. 
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A filosofia terá consciência do amanhã, tomará o 
partido do futuro, terá a ciência da esperança. Do 
contrário, não terá mais saber.  

 
Ernst Bloch, O Princípio Esperança 

 
A epígrafe acima, extraída da obra máxima de Ernst 

Bloch, é aqui utilizada para introduzir o presente texto 
tanto por seu vínculo direto com o tema aqui refletido 
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impossibilidade de compreendermos esta filosofia fora de 
um contexto histórico determinado – de uma época em 
crise que é, nesta medida, ainda a nossa época – e fora de 
problemas específicos aos quais se quer responder. De tal 
modo, nos surge não somente a atualidade desse 
pensamento, como a contemporaneidade das questões por 
ele tratadas. 

Tendo vivido quase um século, Ernst Bloch assistiu 
ao fracasso de uma revolução na Alemanha e presenciou a 
barbárie na experiência do totalitarismo de direita e de 
esquerda. Em face das traumáticas experiências da primeira 
metade do século XX, a própria história parecia ter negado 
o progresso inevitável do projeto racionalista, até o 
momento alimentado pelo frenético desenvolvimento das 
forças produtivas capitalistas. 

Aqui é válido recordar que o próprio marxismo da 
Segunda Internacional havia aderido a uma visão da história 
fundada em um otimismo progressista, engendrado por 
uma concepção evolucionista a acreditar em férreas leis 
objetivas que, inexoravelmente, culminariam na derrocada 
do capitalismo. É nesse ínterim que um grande intelectual 
marxista e militante do movimento operário como Karl 
Korsch conclui haver uma “crise no marxismo”.  

Da primeira metade do século XX aos nossos dias, 
temos experienciado a crescente descrença frente aos 
projetos político-emancipatórios, havendo, pois, gradativo 
abandono da política e do ideal coletivo de emancipação, 
resvalando cada vez mais na perspectiva do indivíduo 
isolado. É fazendo um diagnóstico dessa época que Jürgen 
Habermas, em ensaio sobre Ernst Bloch da década de 
1950, conclui que “na conjuntura atual a cotação da utopia 
está baixa” (HABERMAS, 1993, p. 154). O ideário 
emancipatório entrava em crise no momento mesmo em 
que a violência se havia produzido de um modo singular 
naquele que seria “o crime máximo da história da 
humanidade” (LEVI, 2004, p. 10), tal como escreveria 
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Primo Levi, escritor que sobreviveu à barbárie nazista, ao se 
reportar à experiência do campo de concentração.   

No tempo em que o capitalismo havia se mostrado 
uma “sociedade sem futuro”, como escreveria em sua obra 
máxima, Ernst Bloch tinha como uma das intenções 
centrais de seu trabalho teórico refletir a atualidade da ideia 
de emancipação enquanto futuro possível a ser pensado e 
construído no âmbito da história. Em outras palavras, 
tratava-se de pensar acerca das possibilidades de produção 
do novo na realidade processual e, nessa medida, refletir 
sobre as possibilidades em direção ao ser outro, negando, 
dessa forma, o real presente como o inexorável na vida dos 
homens. Tais elementos constituem conteúdo central do 
projeto blochiano de elaboração de uma ontologia do 
ainda-não-ser – que tematiza o futuro enquanto composto 
da própria realidade – em sua articulação com uma 
fenomenologia da consciência antecipadora, que busca 
interpretar e atualizar os elementos prospectivos nas figuras 
de utopia no âmbito da arte, da política, da filosofia, da 
religião, etc.  

Ora, vale lembrar que a associação entre as ideias de 
novidade e futuro remonta à modernidade, enquanto 
espaço de tempo em que a burguesia se afirmava em sua 
conquista planetária. Como escreveria Habermas, “o 
conceito profano de tempos modernos expressa a 
convicção de que o futuro já começou: indica a época 
orientada para o futuro, que está aberta ao novo que há de 
vir” (HABERMAS, 2002, p. 18). Experiência advinda com 
a modernidade é, de fato, a ideia de futuro surgida da 
ruptura com o horizonte de expectativa das experiências 
passadas. Esse futuro-passado pré-moderno ficou expresso 
no plano teórico, por exemplo, na teoria maquiaveliana-
polibiana da anakiklosis (o futuro como repetição de 
experiências já vividas), ou mesmo com a história sacra que 
marcou o medievo, na qual o horizonte de expectativa 
frente ao futuro se descortina associada à ideia do juízo 
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final.  
Na modernidade surge, pois, uma concepção do 

tempo histórico que expressa, como escreveu Reinhart 
Koselleck (2006, p. 278), um “giro para o futuro” e para o 
novo. Aqui é cabível não esquecer que essa concepção da 
história foi alimentada pelo frenético avanço científico das 
forças produtivas capitalistas, e marcada pelo ideal de um 
progresso inevitável a prometer aos homens a ilusão de um 
futuro melhor.   

É na tentativa de dar conta de tais 
problemas que se torna compreensível a obra de Ernst 
Bloch – um pensamento que permanece no interior de um 
viés, antes de tudo, político. Em seus dez anos de exílio nos 
Estados Unidos, durante o nazismo e a guerra, o pensador 
alemão se dedica à composição de O Princípio Esperança, 
obra que constitui, tal como pensa Arno Münster 
(MÜNSTER, 1997, p. 15), “um dos textos mais 
importantes no interior da discussão marxista de nossa 
época”. Essa obra enciclopédica é dedicada à afirmação e 
revalorização do primado da utopia como conceito político 
fundamental, oferecendo, pois, um desmentido ao que Paul 
Tillich denominará o “efeito antiutópico” da imigração (Cf. 
BOURETZ, 2011, p. 690).  

A retomada da utopia como conceito-chave para o 
debate filosófico-político se inscreve, antes de tudo, no 
interior da tentativa de apresentar, em sua atualidade, a ideia 
de futuro e o não anacronismo da ideia, àquela associada, 
de emancipação na história. Assim, essa tematização do 
futuro, além da crítica do presente histórico, visa refletir 
acerca da atualidade do paradigma político da 
transformação do mundo: daí a crítica às filosofias do 
passado enquanto filosofias contemplativas. Vale ressaltar 
que essa tematização do futuro, ao mesmo tempo em que 
recusa o pessimismo distópico, se afasta do otimismo cego 
(e da ideia de futuro) que marcou a modernidade.  

Aspecto inescapável da filosofia do autor em 
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questão é, também, a compreensão desse projeto como um 
trabalho de memória histórica. Em uma frase que bem 
poderia ter sido extraída de um ensaio de Walter Benjamin, 
podemos ler em seu Thomas Münzer que o rebelde cristão 
esteve (quase completamente) “esquecido, desde que 
coubera ao vencedor escrever a história” (BLOCH, 1973, p. 
105). Neste livro, o autor insiste na importância de recusar 
o esquecimento do teólogo da revolução. Assim, numa 
correta leitura da ampla produção do autor, parece 
apropriado transpor tal reflexão, por extensão, aos 
fenômenos utópicos como um todo. Desse modo, há a 
enfática recusa a se relegar ao esquecimento e a um passado 
morto e acabado essas experiências da história pregressa: 
no aspecto utópico reside a atualidade desse passado ainda 
vivo, não liquidado.  

Desde já, não podemos negligenciar um aspecto 
incontornável do pensamento utópico de Ernst Bloch. Tal 
como esclarece Remo Bodei (BODEI, 2005, p. XXIII), "a 
nenhum custo se deve [...] restringir o conceito de utopia a 
sua dimensão política". Esse elemento basilar do 
pensamento de Bloch é indicado também por Arno 
Münster, ao escrever que  

 
Para Bloch, a utopia não constitui um topos 
idealizado ou projetado, como era para Platão e 
para os filósofos do Renascimento (Thomas Morus, 
Campanella, Bacon); utopia é, em primeiro lugar, 
um topos da atividade humana orientada para o 
futuro, um topos da consciência antecipadora e a 
força ativa dos sonhos diurnos. (MÜNSTER, 1993, 
p. 25). 
 

Grande parte da obra de Ernst Bloch é dedicada à 
atualização de uma herança intacta, como diria em Geist der 
Utopie (O Espírito da utopia), obra de 1918. Esta herança é 
uma referência aos fenômenos “utópicos” da cultura 
pregressa, em grande medida relegados ao esquecimento 
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pela historiografia burguesa ou julgados irrelevantes no 
terreno da filosofia. Assim, é marca da obra do autor em 
questão uma reflexão acerca da esfera da cultura3 por meio 
de uma filosofia que, entre suas muitas influências, realiza 
um diálogo fulcral entre Freud e Marx. Por meio desse 
diálogo, o conceito de utopia aparece associado a 
experiências humanas mais amplas, chegando ao terreno da 
filosofia, da arte, da religião, etc., concluindo na necessidade 
de “salvar” a dimensão utópica desses fenômenos do 
passado. De fato, esses rastros da utopia (imagens de desejo, 
sonhos de futuro) constituem uma herança intacta ainda viva 
ou, em outros termos, contemporânea, mesmo após a 
superação de sua raiz econômico-material.  

Nesse vínculo entre estética e política, no âmbito de 
experiências mais amplas utopia vincula-se à fabulação e 
prospecção do futuro no âmbito da imaginação, expressa 
em inúmeras obras da cultura: como recusa do vivido, do 
tempo que se fez presente. Como escreve Michael Löwy, 
em particular no que se refere a O Princípio Esperança: tal 
obra constitui “uma imensa e fascinante viagem pelo 
passado, em busca das imagens do desejo e das paisagens 

                                                 
3 O autor caminha em uma perspectiva que, necessariamente, entraria 
em choque com o marxismo dominante. Neste predominou uma 
empobrecida compreensão que entendia a relação entre economia e 
cultura por meio de uma teoria do reflexo, concluindo quase sempre 
como desnecessário um tratamento mais aprofundado da cultura. Tal 
foi a concepção predominante na esquerda alemã. Já em seu Thomas 
Münzer, ao tentar compreender o anabatismo, Ernst Bloch evidencia a 
estreiteza daquela concepção, ao comentar ser necessário “olhar as 
rebeliões camponesas mais profundamente, e não só em seu aspecto 
econômico. [...] Pois o apetite econômico é, aliás, o mais sóbrio e 
permanente, porém não o mais peculiar da alma humana, sobretudo em 
exaltados tempos religiosos. [...] Não só vacilantes e livres orientações 
da vontade, bem como estruturas de sentido espiritual, pelo menos 
sociologicamente reais e amplamente compreensivas, agem 
efetivamente sobre o acontecimento econômico, ou ao lado dele. [...] 
Portanto, a economicidade logo se encontra bastante sobrecarregada 
com superestrutura” (Cf. BLOCH, 1973, pp. 47-48).   
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da esperança” (LÖWY, 2007, p. 16). Quanto às intenções 
de Bloch, não se trata de simplesmente inventariar tais 
fenômenos e interpretá-los, mas de usá-los e atualizá-los 
para o presente histórico. É por tal razão que Jean-Michel 
Palmier entende como necessária uma “leitura [antes de 
tudo] política” desse projeto (PALMIER, 1985, p. 260).  

Na obra dedicada a Thomas Münzer: teólogo da 
revolução (1922), a compleição dialética que deve ser 
estabelecida na compreensão das categorias do tempo 
(presente, passado e futuro) é entendida no sentido de que, 
nas obras do passado, aqueles elementos prospectivos 
devem ser rememorados, interpretados e atualizados para o 
presente histórico. Não se trata, desse modo, de um 
romantismo que tem visão nostálgica do passado: ao se 
voltar ao passado não visa ao passado em si, mas àquele 

elemento que, no passado, se volta ao futuro, tendo por isso 
algo a dizer ao presente. Em outros termos, no projeto de 
Bloch não reside a apologia de um passado inatual, morto, 
mas na afirmação da atualidade de um passado vivo, bem 
como na necessidade de sua apropriação política para o 
presente histórico. É nessa perspectiva que, em referência 
ao teólogo revolucionário Thomas Münzer e ao 
movimento político-religioso do anabatismo, lembrados no 
século XX no contexto da revolução alemã, diz Ernst 
Bloch: 

 
Estas páginas associam à atualidade, aos dias 
vindouros, o prematuro movimento, meio 
esquecido, apenas em parte consciente. [...] E isto 
ocorre porque, não só nossa vida, como tudo o que 
a ela diz respeito, está sempre em processo e, em 
conseqüência, não fica fechado nos limites de seu 
tempo ou da História em geral, exercendo sua 
influência, enquanto sinal de testemunho, num 
campo meta-histórico. [...] Os mortos retornam, 
como num novo gesto, assim em significativo 
contexto, portador de novas descobertas (BLOCH, 
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1973, pp. 6-7). 

  
Nesse aspecto, fazer um “uso diabólico” (expressão 

que o autor utiliza em seu trabalho Héritage de ce temps, de 
1934), uma apropriação e compreensão da herança intacta, 
requer que seus aspectos (utópicos) sejam compreendidos 
na relação existente entre presente, passado e futuro. Tais 
elementos são expressão, como escreve Eduardo Jordão 
Machado, 

 
De uma nova concepção do tempo histórico. Em 
Bloch o tempo histórico não é linear, mas uma 
concepção multiestratificada do tempo – um 
multiversum, que não se apoia sobre uma relação 
não-reflexiva entre passado e presente, incapaz de 
antecipar concretamente o futuro. Em linguagem 
benjaminiana, amplamente citada no livro, a história 
não é uma “rua de mão única”. Deste modo o 
presente – o agora – não é visto como mera 
expressão de continuidade do passado. [...] O 
declínio de uma classe não é generalizado 
unilateralmente para a cultura de seu tempo 
(MACHADO, 1998, p. 51). 

 

Se em grande medida O Princípio Esperança 
representa a tentativa de uma historiografia que visa o 
resgate e compreensão das utopias que marcam a história 
pregressa, a recusa do pessimismo quanto às possibilidades 
futuras na história reside, em outro nível de argumentação, 
na construção daquilo que o autor compreende como uma 
ontologia da possibilidade, ou seja, a partir de um debate 
filosófico acerca da própria realidade exterior aos 
indivíduos. Em sua obra máxima, texto que entrou para o 
índex da ortodoxia marxista, há a constante passagem da 
antropologia à ontologia. Entende-se, com efeito, que a 
fantasia utópica da esperança, um direcionar-se ao futuro 
como prospecção oriunda da carência dos homens, tem um 
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correlato objetivo, situado fora do círculo interior da 
consciência. Tal como escreve Bloch, 

 
Nada circularia interiormente se o exterior fosse 
totalmente estanque. Do lado de fora, porém, a 
vida é tão inconclusa como no eu que opera nesse 
lado de fora. Nenhum objeto poderia ser 
reelaborado conforme o desejo se o mundo 
estivesse encerrado, repleto de fatos fixos ou até 
consumados. No lugar deles, há apenas processos, 
ou seja, relações dinâmicas, nas quais o existente 
dado ainda não é completamente vitorioso 
(BLOCH, 2005, p. 194).  
 

Em suas centenas de páginas, o texto parece estar 
sempre a repetir a pergunta: o que é o real? Em um diálogo 
situado, em particular, entre Feuerbach, Hegel e Marx, o 
autor aponta para a necessidade de se pensar um novo 
conceito de realidade, capaz de apreender o futuro na 
própria realidade em processo. De fato, aqui se recusa toda 
e qualquer perspectiva de uma realidade estática e de uma 
verdade fixa que lhe corresponda. Desse modo, na resposta 
à pergunta ‘que é o real’ evidencia-se uma perspectiva 
teórica que destrói toda pretensão metafísica de verdade 
absoluta. No dizer do autor, “o real é processo e processo é 
a mediação vastamente ramificada entre o presente, o 
passado pendente e, sobretudo, o futuro possível. No seu 
front processual, todo real passa a ser o possível” (BLOCH, 
2005, p. 194). 

Se, no âmbito do sujeito, o autor vincula o utópico 
à fabulação de um novum – à prospecção de um ainda-não 
vivido –, este (o utópico, o novum) aparece como um 
elemento da própria realidade exterior em sua abertura, 
como realidade processual que, enquanto possibilidade, é 
também futuro latente. Como escreve Zecchi, é nessa 
dinâmica “que se expressa nos conceitos aristotélicos de 
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χατά τό δυνατόν e δυνάμει ὄυ4, [que] Bloch reencontra a 
presença do espírito da utopia na matéria enquanto 
possibilidade real, isto é, matéria não finita, aberta ao 
processo” (ZECCHI, 1978, p. 158). 

   Disso decorre que a realidade mesma, como não 
concluída, é portadora de futuro e traz em seu movimento 
um horizonte, um novum, um ainda-não vivido presente no 
real enquanto possibilidade. Desse modo, o real deve ser 
também apreendido como o ainda-não ou, em outros 
termos, como o futuro nele contido. Nessa perspectiva, 
pensa Ernst Bloch como fulcral “um novo conceito de 
realidade” (BLOCH, 2005, p. 195), capaz de apreender o 
real como história e, como já pensava Giambattista Vico, 
como realidade humana construída. Nessa perspectiva, a 
crítica que compreende o ser em sua historicidade, em seu 
movimento contínuo, requer a recusa da concepção 
tradicional sobre o ser e a ruptura com ‘estruturas 
ontológicas perenes’. Tal como explicita Luiz Bicca, é nesse 
aspecto da questão que 

 

No lugar de uma doutrina do ser, surge uma 
reflexão ontológica, na qual nem o ser nem o nada 
possuem o primado, e sim o ainda-não. Nesse 
sentido, a filosofia de Bloch é, por princípio, u-
tópica: como teoria do ser compreendido em modo 
contínuo [...], [do ser] que ainda não tem lugar na 
realidade, uma ontologia do “U-topos”, do mundo 

                                                 
4 Em tradução do grego, uma referência aos conceitos de sendo-conforme-
a-possibilidade e o sendo-em-possibilidade, extraídos da herança aristotélica 
ao associar matéria e possibilidade. Na leitura de Bloch, para Aristóteles 
a matéria é o dynámei ôn (ser-em-possibilidade). Nessa associação 
matéria-possibilidade, Ernst Bloch usa a terminologia aristotélica para 
definir a matéria como o sendo-conforme-a-possibilidade, ou seja, o que 
condiciona conforme a medida do possível, e o sendo-em-possibilidade, “o 
útero da fertilidade – em Aristóteles todavia ainda passivo –, do qual 
descendem de modo inexaurível todas as formas do mundo” (BLOCH, 
2005, p. 205).  
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inacabado, incompleto (BICCA, 1987, p. 23).   

 
Na fundamentação de uma ontologia do ainda-não-

ser comparece como central uma reflexão acerca da 
categoria da possibilidade. Podemos, no entender do autor, 
falar de um poder-ser apenas pronunciável, ou meramente 
pensável, dentre outros. Nesse deslindar do possível, surge 
o desenvolvimento do conceito de possibilidade-real, 
apreendida em sua influência de fontes diversas. Aqui 
aparece como central o conceito aristotélico de matéria, uma 
herança teórica trazida para o interior do debate marxista. 
O pensador alemão ressalta as palavras do maior 
enciclopedista da antiguidade ao dizer que “tudo o que vem 
a existir a partir da natureza ou da arte possui matéria, pois 
tudo o que se torna existente tem a potencialidade (dynatón) 
de ser e de não ser, mas isto (que pode ser ou não ser) é, 
em cada caso, a matéria” (ARISTÓTELES apud BLOCH, 
2005, p. 232). Para Aristóteles, a matéria é o sendo-em-
possibilidade (dynámei ôn) e o sendo-conforme-a-
possibilidade (katá to dynáton), reconhecendo a possibilidade 
na própria constituição do mundo. Para o autor de O 
Princípio Esperança, o conceito de matéria em Aristóteles5 

                                                 
5 Em O Princípio Esperança, em oposição às posições idealistas da 
matéria há a valorização da chamada ‘escola panteísta dos aristotélicos’, 
herdeira de Aristóteles e ainda mais radicais que o mestre. Diz Bloch 
sobre tal tradição: “Os filósofos materialistas panteístas da Idade 
Média, como Avicena, Averroes, Amalrico de Bena, David de Dinant, 
tornam a possibilidade real chamada ‘matéria’ o fundamento geral do 
mundo, e a vontade criadora divina é sempre um movimento da 
matéria; sim, Deus e matéria tornam-se idênticos. [...] Assim, a criação – 
sendo excluído todo dualismo – aparece unicamente como 
automovimento, autofecundação da matéria-Deus; nela se encontra a 
potencialidade e, ao mesmo tempo, aquela potência imanente a ela que 
torna supérfluo um motor extramundano. E esse semimaterialismo da 
possibilidade real multiplica-se em clima de Renascimento em 
Giordano Bruno; para ele, o mundo torna-se de vez a realização das 
possibilidades contidas na unidade da matéria e sendo elas a própria 
matéria” (Cf. BLOCH, 2005, p. 233). Em outro importante trabalho de 
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(não casualmente afastado pela escolástica cristã) coincide 
com o de possibilidade, uma vez que matéria aberta e em 
processo, se apresentando, pois, em sua abertura ao ser 
outro, ao novo, ao futuro latente no próprio real existente. 
Aliás, é preciso ater-se ao fato de que, como escreve Bicca, 
no discurso ontológico de Bloch, de maneira geral, “os 
conceitos ‘matéria’, ‘mundo’, ‘natureza’ são igualados” 
(BICCA, 1987, p. 28). 

Mas se o autor em questão se trata de um pensador 
da história, como inscrever tais desenvolvimentos que 
ocupam sua produção teórica como elemento basilar no 
interior de um pensamento que se ocupa, antes de tudo, da 
política? Em verdade, o que há aqui, de maneira não 
imediata e, portanto, não óbvia, é a intenção de 
compreender a correta relação a ser estabelecida entre 
homem e natureza, liberdade e necessidade, utopia e 
realidade, presente e futuro (e seu vínculo com o passado). 
O pensador alemão vislumbra no limite do conceito 
aristotélico da possibilidade uma concepção estranha à 
história, permanecendo em um materialismo mecânico. 
Somente ao inscrever-se numa concepção dialética, a 
compreensão do possível e, porquanto, do futuro, poderia 
dissolver os “dualismos abstratos” (BLOCH, 1963, p. 122). 
Enuncia-se aqui a inserção do pensamento utópico de 
Bloch no marxismo.  

                                                                                              
Bloch, não casualmente, essa tradição que o influencia é denominada 
“esquerda aristotélica”. Sobre tal tradição e, em particular, sobre o 
filósofo árabe Avicena, Bloch reflete acerca da importância de trazer “à 
memória esse grande filósofo que representa em toda a sua amplitude e 
em seu aspecto progressista as centelhas das culturas iraniana e árabe 
do Oriente Próximo e do Oriente Médio. [...] Pois elas representam [...] 
uma das fontes de nosso iluminismo e, antes de tudo, um materialismo 
original e vivo [...]. Ele representa uma linha que, de Aristóteles, conduz 
não a Tomás de Aquino e ao espírito do além, mas a Giordano Bruno e 
ao florescimento da matéria”. (Cf. BLOCH, Ernst. Avicenne et la gauche 
aristotélicienne. Trad. do alemão para o francês por Claude Maillard. 
Éditions Premières Pierres: Paris, 2008, p. 9).  
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O que se inscreve na investigação acerca da 
possibilidade-real é, em seu sentido mais profundo, uma 
pergunta pela história. Em se tratando de uma 
‘possibilidade-real dialética’, ela corresponde àquilo que não 
pode excluir a ação dos homens no processo. Na exposição, 
uma questão relevante é pontuada: que barreira 
impossibilitou uma reflexão sobre o possível? De fato, a 
categoria do possível, a toda hora utilizada, é aquela que, na 
Filosofia, segundo Bloch, permaneceu indefinida. Das 
grandes questões da tradição, é a que menos foi 
considerada ontologicamente, ocorrendo tradicionalmente 
apenas na lógica formal.  

Em grande medida, o conceito do possível foi 
considerado apenas como determinação do conhecimento, 
e não também do próprio objeto. Sobre a barreira na 
reflexão do possível e do conceito do novo (e do futuro) a 
ele associado, o autor entende que “a barreira é a navegação 
[...] em torno do dado, sim, do passado, é a aversão do 
pensamento estático ao conceito universal da abertura ativa 
e do horizonte anil” (BLOCH, 2005, p. 239). O que isso 
significa exatamente? A negação de uma reflexão sobre o 
vindouro. Nem mesmo os sofistas, que destruíram o ideal 
de um mundo completamente firme, imutável e realizado 
de uma vez por todas, concluíram do real o possível. 
Podemos ler em O Princípio Esperança: 

 
O possível só tem consequências se não ocorrer 
apenas como formalmente permitido ou ainda 
como objetivamente presumível ou mesmo como 
aberto conforme o objeto, mas se constituir uma 
determinação portadora de futuro no real mesmo 
(BLOCH, 2005, p. 232). 

 
Em O Princípio Esperança é com base, sobretudo, em 

tais argumentos, que Bloch realiza a crítica às filosofias do 
passado, havendo a afirmação de que foi predominante uma 
reflexão do passado, e de um passado entendido como algo 
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acabado. Segundo o autor, predominou, pois, um saber do 
passado, uma vez que apenas este é contemplável. Para 
Ernst Bloch, contudo, sequer o passado pode ser 
compreendido nesse isolamento, bem como enquanto algo 
encerrado. Desse modo, a compreensão e o saber do novo, 
que tem espaço na realidade processual, não teve lugar, do 
que decorre que o presente, “onde o devir do novo tem a 
sua linha de frente, constituiu um embaraço” (BLOCH, 
2005, p. 239). 

Ao longo da tradição, a anámnesis platônica 
predominou como o modelo de conhecimento dominante. 
Aí o saber não era simplesmente pura visão, contemplação, 
mas o próprio objeto deveria ser o “já formado”, o objeto 
“feito e acabado”, “a entidade pretérita”. A correlação 
saber-passado, “esse sentimento de impotência herdado de 
tempos antigos" (BLOCH, 2005, p. 279) e intensificada sob 
o capitalismo, constitui uma concepção contemplativa do 
conhecimento e da realidade, compreendida como factum: 
aquilo que é fato representa algo dado, acabado, concluído, 
não se mostrando em processo, em abertura em direção ao 
ser outro. Ora, somente um objeto de uma vez concluído 
pode ser meramente contemplado. Conforme o 
pensamento do autor em questão, na linha do que escreve 
Karl Marx já em suas primeiras obras, 

 
Não há no mundo que perfaz o entorno dos seres 
humanos algo dado que não seja também algo 
trabalhado. Marx fala, por isso, do ‘material’ que a 
ciência natural recebe somente a partir do 
momento em que existe comércio e indústria. De 
fato, unicamente a contemplação mostra algo dado 
(BLOCH, 2005, p. 279). 

 

No texto de O Princípio Esperança, o pensamento de 
Marx representa uma ruptura com as filosofias do passado, 
sendo entendido, por isso, como filosofia do futuro: isto 
representaria seu maior legado. A ruptura com a 
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“anámnesis” platônica tem como pressuposto a não 
oposição entre o pensar e o fazer, o que possibilita uma 
nova compreensão do real e o distanciamento da postura 
contemplativa do saber, típica das filosofias do passado. 
Em suma, no entender do autor de O Espírito da utopia, na 
compreensão do real, do presente, o pensamento deve 
vincular-se ao que está por vir, ao horizonte do futuro. Tais 
elementos são centrais do importante capítulo de número 
19 de O Princípio esperança, cujo título já nos surge como um 
indicador de leitura: A Transformação do mundo ou as Onze teses 
de Marx sobre Feuerbach. 

Aqui vale ressaltar que em sua concepção 
contemplativa e passiva da realidade, fica evidente que 
também o marxismo evolucionista (marxismo da Segunda 
Internacinal) e seu materialismo mecânico compareciam no 
interior de uma filosofia do passado ou ontologia do 
passado, diversa de uma ontologia do ainda-não-ser. Desse 
modo, é ali onde foi esquecido o humano por trás dos 
processos históricos reais que o marxismo “heterodoxo” de 
Bloch compreende como fulcral o não esquecimento das 
utopias pregressas: como afirmação do elemento subjetivo 
(individual e coletivo) na história.  

Toda a obra de Bloch caminha na direção de uma 
filosofia que, como crítica social, é capaz de compreender o 
futuro do ainda-não da fantasia subjetiva como um 
elemento da própria realidade, ou seja, a realidade mesma é 
compreendida como portadora de futuro, trazendo, por 
isso, um ainda-não realizado. Daí ganhar sentido, no 
interior dessa ontologia do ser-ainda-não-existente, a seguinte 
afirmação de Ernst Bloch: “S ainda não é P” (BLOCH, 
1963, p. 35). Em seu livro que pretende resgatar a herança 
da dialética hegeliana, o filósofo de Ludwigshafen busca 
precisamente refletir que, sendo o real movimento, 
processo e inconclusão é, em parte, também o futuro e as 
possibilidades ainda-não-realizadas em seu seio. Nesse 
aspecto, é digno de nota o seguinte comentário de Bloch 
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acerca do autor da Fenomenologia do Espírito: 
 
O que preocupava a este filósofo era, sobretudo, o 
eu que se abre a caminho do conhecimento e do 
verdadeiro, que é o real. E a verdade não é nunca o 
fato em repouso ou estabelecido [...]. A verdade, 
enquanto realidade, é muito mais o resultado de um 
processo. Tal processo é o que falta esclarecer e 
obter. Hegel é um dos nomes mais relevantes para 
esse objetivo, tanto pela dialética como pela 
extensão dos seus testemunhos. Quem aspire à 
verdade tem que adentrar nesta filosofia, mesmo 
que a verdade não se detenha nela. Hegel não 
negou o porvir. Nenhum futuro renegará Hegel 
(BLOCH, 1963, p. 8). 

 
Tal concepção do real se confronta, evidentemente, 

com as filosofias contemplativas – e, nesse aspecto, por 
assim dizer, “antiutópicas” – que compreendem o mundo 
como um amontoado de coisas fixas, estabelecidas de uma 
vez por todas. Assim, nesse deslindar do utópico que 
constitui o pensamento de Bloch, não se entende o 
marxismo, a filosofia hegeliana6 ou um romance utópico-

                                                 
6 A filosofia de Hegel representa uma das mais fortes influências 
presentes no pensamento de Ernst Bloch, em um livro como O Princípio 
Esperança e, em particular, no trabalho Sobre o pensamento de Hegel. Essa 
foi uma das razões que levou a burocracia da República Democrática 
Alemã a acusar a obra de Bloch de “desvio do marxismo” e de 
“subjetivismo”. A importância vislumbrada pelo autor em reler o 
pensamento de Hegel justificava-se, em particular, na recusa do 
objetivismo e do determinismo do marxismo vulgar. Desse modo, em 
oposição ao determinismo pobre da Segunda Internacional, Bloch traz 
Hegel novamente à discussão com o intuito de resgatar o cerne 
dialético sujeito-objeto, fundamental para a afirmação do desejo, da 
vontade e da intervenção dos homens no processo revolucionário. 
Nessa perspectiva, esse elemento presente no pensamento de Bloch 
não se afasta das intenções presentes no pensamento de Karl Korsch, 
Lukács e Marcuse. Como exprime Laennec Hurbon, para Bloch “não 
há compreensão correta do marxismo sem o paciente retorno à Hegel, 



194 | Ernst Bloch: atualidade das Utopias Concretas – Vol. I 
 

filosófico que representa a Utopia de Morus como filosofias 
do passado. Filosofias do passado são as filosofias 
contemplativas que predominaram na tradição ocidental, 
numa postura teórica que, em tempos mais próximos de 
nós, se reproduziram do positivismo à postura anti-dialética 
predominante no marxismo vulgar e em seu “enrijecido 
conceito de realidade”.   

Ora, aqui fica claro que uma ontologia do ainda-não-
ser surge como crítica às filosofias do passado à medida que 
estas, na visão do autor, teriam se restringido a uma postura 

                                                                                              
graças ao qual o próprio Marx pôde evitar um materialismo empirista” 
(HURBON, 1974, p. 23). Quanto ao problema da utopia em Ernst 
Bloch, seu real significado está completamente voltado à compreensão 
do front do mundo, da tendência para o novo. É nessa perspectiva que, 
em O Princípio Esperança, Bloch escreve que existe “uma utopia aqui 
escondida, que certamente existe em estado embrionário ou em si 
mesma, e irrompe em cada estágio do processo hegeliano” (BLOCH, 
2005, p. 140). Esse elemento utópico consiste precisamente na dialética 
hegeliana que, compreendendo o real como processo, recusa toda 
concepção contemplativa que apreende o mundo como um amontoado 
de coisas fixas e estabelecidas de uma vez por todas. Para além da 
filosofia hegeliana representar, no entender de Bloch, a mais categórica 
filosofia do devir, esse aspecto utópico embrionário situa-se, antes de 
tudo, na compreensão da “imagem real do trabalho na gênese histórica” 
(BLOCH, 2005, p. 254). Contudo, como leitor de Hegel, o autor de O 
Espírito da utopia comparece igualmente como crítico do pensamento 
daquele filósofo. É nessa medida que Stefano Zecchi escreve: “o 
pensamento de Bloch intenta ser crítica e superação de Hegel” 
(ZECCHI, 1978, p. 75). Esse afastamento justificado pelo limite da 
filosofia hegeliana (o que, de algum modo, a levou a permanecer no 
interior de uma filosofia do passado) está anunciada na Tese 1 de Marx 
sobre Feuerbach: o fato de não haver reconhecido a atividade real, 
sensível. Desse modo, na compreensão de Bloch a filosofia hegeliana 
permaneceu no “além” ao abstrair da vida e do homem real. Por tal 
razão Bloch sustenta que, no que concerne às expedições rumo à terram 
utopicum, há algo interrompido, e “interrompido justamente pela 
contemplação. Quase com mais intensidade em Hegel, que é quem 
mais avançou: o que foi suplanta o que está por vir, a aglomeração das 
coisas havidas obstrui totalmente as categorias do futuro, front, novum” 
(BLOCH, 2005, p. 18). 
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contemplativa do saber, limitando-se à mera reprodução do 
mundo existente. Na linha da leitura feita por Bloch em 
torno das concisas Teses sobre Feuerbach e, em particular, da 
famosa e complexa 11ª tese de Marx, surge com mais 
clareza sua crítica às filosofias do passado ao refletir em O 
Princípio Esperança que a senha, a última tese sobre Feuerbach 
(a mais importante no entender de Bloch), representa uma 
recusa à  

 
Fanfarronice filosófica. Ela não era dirigida contra a 
filosofia hegeliana e outras grandes filosofias do 
passado, por mais contemplativas que fossem; Marx 
teria sido o último a sentir falta de um ‘estudo do 
mundo real’ no Hegel concreto. [...] [A crítica de 
Marx, diz Bloch] refere-se à filosofia que tem a 
verdade como fim em si mesma, ou seja, a uma 
filosofia autárquica e contemplativa, que interpreta 
o mundo de modo meramente antiquário (BLOCH, 
2005, p. 275). 

 
Somente aquilo que é dado de uma vez por todas 

pode ser contemplado: tal é o que Bloch está sempre a 
insistir no texto de O Princípio Esperança. É nessa perspectiva 
que o marxismo, enquanto ruptura teórico-prática com o 
modelo tradicional do saber, representa uma filosofia do 
futuro capaz de fazer uma “apropriação crítica do legado 
cultural” (BLOCH, 2005, p. 273). Desse modo, é central na 
obra do autor em questão a compreensão de que a ideia de 
futuro deve ser pautada pelo saber precisamente em razão 
de sua atualidade.  

De maneira alguma a dimensão política dessa ideia 
pode ser pensada sob o signo da inevitabilidade ou como 
algo de pré-determinado, tal como nos sugere a ideia de um 
progresso linear que predominou no projeto moderno. No 
deslindar desse pensamento surge a compreensão de que a 
crise do ideal de sentido unitário na história (tal como 
muitos pensadores pós-modernos refletiram) não conduz, 
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inexoravelmente, à ideia da ausência de sentido (sentidos) 
no curso da mesma, sentido esse, contudo, que somente 
pode ser atribuído pelos homens no processo ainda aberto, 
capaz de levar ao “abandono de uma objetivação 
despropositada” (BLOCH, 2005, pp. 207 – 208).  

É como consequência da necessidade de 
fundamentar um novo conceito de realidade que se 
inscreve um modo próprio de escrita. Se o real é processo, 
abertura, inconclusão e futuro, uma escrita fechada e rígida 
não seria capaz de dizê-lo. Assim, é compreensível que 
Ernst Bloch se aproprie do ensaio e de uma forma de 
escrita aforística que a muitos aparece como 
incompreensível. Com uma escrita aberta, mostra o quanto 
desconfia de uma verdade e de uma realidade absoluta, 
dada de uma vez por todas, fechada à produção do novo. É 
nessa perspectiva que o pensamento utópico blochiano nos 
surge como um pensamento capaz de falar daquilo que, na 
filosofia, foi legado ao esquecimento ou, quando tratado, 
como não pertencente à filosofia: os sonhos, os desejos, o 
falar das coisas em sua própria concretude, o cotidiano, a 
música, a realidade futura. 

Nos elementos prospectivos apreendidos nas 
imagens utópicas da cultura pregressa de modo algum está 
se resgatando um futuro pré-determinado ou preconcebido 
que inevitavelmente será: trata-se da necessidade de 
apropriar-se de um ideário que possa servir como 
inspiração ao presente. Sob a égide da inevitabilidade (e 
Bloch bem o sabe), tal como experimentamos no discurso 
moderno, está presente, de fato, uma narrativa que conduz 
à desesperança e ao conformismo, e não à revolução. 

A relevância vislumbrada por Bloch de uma 
apropriação crítica do legado cultural baseia-se no fato das 
imagens de desejo das utopias serem a representação psíquica 
de possibilidades, de abertura na realidade exterior, e 
oferecerem, ainda, um horizonte de direcionamento. Há, 
contudo, a clareza de que, em seu isolamento e sem vínculo 
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com as possibilidades concretas, as utopias não oferecem 
concretude quanto à transformação do mundo. Daí a 
compreensão de que não basta a mera capacidade de 
desejar e sonhar: “se o fator subjetivo ficar isolado torna-se 
um fator do golpismo, e não da revolução” (BLOCH, 2005, 
p. 197). Se no século XX, ante o crescente abandono da 
‘crença’ nos projetos de emancipação, Ernst Bloch retoma 
o problema da utopia, tal não se dá com base em uma 
otimista ‘fé’ no futuro. Tal como escreve Remo Bodei, 

 
Depois de um período de exaltação, mesmo que 
acrítica, da obra de Bloch nos anos sessenta e 
setenta, sobre ele existem sucessivamente 
projetadas imagens inadequadas e de sentido 
oposto, que o apresentam como um inconsciente 
fautor de funestos e inaplicáveis modelos de 
perfeição (BODEI apud BLOCH, 2005, p. XIV). 
 

No que concerne à categoria do possível, conceito 
central da enciclopédica O Princípio Esperança, acreditamos 
haver um equívoco na leitura de Arno Münster ao afirmar 
que, em Bloch,  

 
O conceito de ‘futuro’ é definido exclusivamente 
numa conotação positiva, isenta de catástrofe. Isso 
torna a sua visão messiânica do mundo, sobretudo 
a visão da esperança messiânica do judaísmo, 
problemática. Como manter essa visão frente ao 
peso e à força da negatividade na história moderna 
e contemporânea, frente à Auschwitz? 
(MÜNSTER, 1993, p. 100) 

 

De fato, em particular na crítica existente na obra 
de Bloch às filosofias burguesas da história – em profunda 
sintonia com a crítica realizada por um pensador como 
Walter Benjamin –, encontramos a recusa radical da “fé” no 
progresso, a recusa da crença em uma racionalidade na 
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história em direção ao melhor, como que a se concretizar 
automaticamente. Tal ideal comparece como uma espécie 
de crença no “destino”, sendo, desse modo, independente 
dos homens, de sua intervenção na história.  

No entender de Bloch, a crítica a esse ideal de 
progresso se encontra necessariamente vinculada à 
problemática da técnica, à medida que o ideal de progresso 
em questão esteve associado ao desenvolvimento 
tecnológico. Tal como escreve Bloch, “a fé no progresso 
amparada tecnologicamente facilitou muitas vezes a ilusão 
de um êxito e um avanço que nada consegue atrapalhar” 
(BLOCH, 2006, p. 250), o que do ponto de vista político 
conduz ao conformismo generalizado. É nessa perspectiva 
que as críticas às filosofias do progresso vinculam-se à 
necessária crítica ao marxismo da Segunda Internacional.  

No texto de Ernst Bloch se desenha a recusa de 
uma concepção da história cujos conceitos de progresso e 
necessidade parecem associar-se inexoravelmente. Ora, o 
marxismo vulgar havia caído em uma visão da história não 
dialética, passiva, contemplativa e, pois, conformista. Na 
tematização do modo futuro do tempo e da atualidade da 
utopia no contexto do século XX, tal como se apresenta 
em O Princípio Esperança, fazia-se necessário a recusa àquele 

 
Otimismo banal e automático do progresso em si, 
que é apenas uma reprise do quietismo 
contemplativo. [Assim] o sujeito pode, então, cruzar 
os braços diante do Estado do futuro, que então se 
apresenta como consequência consumada dentro 
da chamada lógica férrea da história, do mesmo 
modo que havia juntado as mãos diante da 
resolução de Deus (BLOCH, 2005, p. 196).  

 

É no contexto de um tempo sem utopia que 
representa o capitalismo (em particular na experiência do 
século XX) que a obra de Ernst Bloch busca refletir a 
atualidade das ideias de utopia e futuro. Assim, se a utopia 
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se pretende como recusa do “destino” – como recusa de 
um mundo que se apresenta como o insuperável –, é 
desnecessário dizer que, assim como se recusa o 
pessimismo absolutizado, igualmente se recusa o otimismo 
cego: do contrário, também a utopia cairia em nova crença 
no destino. 

Em sua obra, Bloch está ciente dos riscos 
representados pelo capitalismo contemporâneo. Assim, se a 
ontologia da possibilidade é refletida como possível 
conceito de “salvação”, ao se compreender o real como 
feixe de abertas possibilidades se tem igualmente claro que, 
na mesma medida, aparece “como possível conceito de 
desgraça, e isto justamente devido ao poder-fazer-diferente, 
mas também devido ao poder-tornar-se diferente contido 
nele, que abre espaço [...] para uma guinada para o pior” 
(BLOCH, 2005, p. 230).  

Para Bloch, a utopia deve ser compreendida em 
sentido materialista. E o materialismo real é aquele capaz de 
compreender que as utopias farão, sempre, a recusa e a 
crítica de um tempo negador da vida histórica: daí a 
relevância de sua compreensão e apropriação, a sua 
atualidade necessária. Das imagens dos sonhos de utopia 
decorre que o ainda-não-consciente deve tornar-se consciente, 
que a utopia deve ser atualizada, ou seja, compreendida no 
encontro possível entre presente, passado e futuro. Não 
podemos, com efeito, relegar ao passado (e a um passado 
morto) os sonhos de futuro presentes em uma utopia 
técnica como Nova Atlântida, de Bacon, ou uma teologia da 
revolução como a de Thomas Münzer. 

Ora, a própria ontologia da possibilidade 
comparece no intuito de recusa do presente histórico como 
tempo do inferno – para usarmos uma expressão de Walter 
Benjamin –, pois incapaz de produzir o realmente novo. 
Assim, o capitalismo contemporâneo e sua crença no 
progresso (e no futuro) somente poderia 
culminar/culminou na catástrofe. É nessa perspectiva que, 
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sob a lógica da mercadoria, escreveria Ernst Bloch que o 
novo somente pode aparecer como reprodução daquilo que 
é sempre o mesmo, “surpresa sempre idêntica” (BLOCH, 
2005, p. 199), sendo o contrário do realmente novo já 
anunciado pelas utopias enquanto vida histórica.  

Em suma, a crítica às filosofias do passado e a 
reflexão sobre a utopia e o possível culminam na crítica do 
presente. No momento em que o saber recusa o 
conhecimento contemplativo vincula-se, com efeito, à 
crítica radical de posturas que teórico ou, praticamente, 
ontologizam modos transitórios da existência, incapazes de 
apreender o novo e o futuro no interior do possível. O que 
decorre da investigação de uma ontologia do ainda-não-ser 
é a convicção de que é desprovido de conhecimento do real 
concluir “da realidade meramente fática qualquer objeção 
absoluta contra a utopia” (BLOCH, 2005, p. 195).  

As abertas possibilidades da história, como se torna 
claro, de modo algum podem ser pensadas na perspectiva 
de um progresso linear que corre às soltas, sob o signo da 
inevitabilidade. De fato, “a categoria objetal ‘possibilidade’ 
revela-se [...] predominantemente como aquilo que ela não 
pode ser por si mesma, mas sim pela intervenção 
promotora dos seres humanos naquilo que ainda pode ser 
mudado: como possível conceito de salvação” (BLOCH, 
2005, p. 230). Nas categorias de um tempo que decorre, no 
qual sequer o passado pode ser compreendido como um 
antiquário, torna-se fundamental a apreensão das imagens 
de utopia, cuja atualidade permeia a insistência naquele 
elemento não realizado: o novum de uma vida histórica ainda 
a ser produzida no interior do possível. Desse modo, o 
pensamento, o futuro, e a utopia, somente podem tornar-se 
concretos ao surgir como interrupção e ruptura: como 
“destruição que abre caminho ao novo” (BLOCH, 1963, p. 
97). 
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UTOPIAS TÉCNICAS -
ARS INVENIENDI ALÉM 

DA ORGANICIDADE 
Nelson Costa Fossatti1 

 
 

Introdução  
 
Ernst Bloch, ao pensar as utopias técnicas pensa, 

não apenas, ao lado do homo faber, portador de sonhos 
acordados que realiza seus desejos como interventor da 
natureza.  Reconhece como imperativo, uma convivência 
mútua, harmoniosa entre o homem industrioso e a natureza 
violentada.  Para filósofo existe uma função mediadora do 
homem junto à natureza que permita concretizar a arte 
inventiva sem trazer consequências imprevisíveis.   

 Para Bloch, a invenção do futuro também se dá 
através das utopias técnicas pensadas como ser-em- 
possibilidade, assinalando que “em toda a utopia concreta, o 
que é passível de descobrimento, se refere a algo existente 
no futuro: segundo a tendência das leis, o conteúdo-alvo 
latente em possibilidade real e objetiva2”. Essa possibilidade 
se realiza em função de uma mediação entre sujeito-objeto. 

A mediação estabelece a unicidade necessária entre 
a natura naturans3 [natureza geradora de natureza] e natura 

                                                 
1 Professor Titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS), Doutor em Comunicação Social - PPCS/PUCRS e 
doutorando do Programa de Pós-Graduação em Filosofia –
PPGF/PUCRS. nfossatti@pucrs.br. 

2BLOCH, Ernst. Princípio Esperança.Tradução de Nélio Schneider.Rio 
de Janeiro: Editora UERJ/Contraponto,2005, p.303.v 2. 2. 

3 MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia. Tomo III (K-P). São 
Paulo: Edições Loyola 2001.p.2099-2500). Os conceitos de natura 
naturans e natura naturata se inicia quando se desenvolvem alguns 
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naturata [natureza produzida] construindo uma parceria 
orgânica, em que as determinações do sujeito-objeto 
desvelam um possível objetivo-real.  

Entretanto o homem portador da arte inventiva, 
[ars Inveniendi] ao tornar real seus sonhos-acordados, ao 
concretizar suas utopias técnicas buscando instaurar 
invenções, passa instaurar o regnus hominis e estabelecer o 
domínio sobre a natureza, passando a dar crédito aos 
delírios de poder quando deveria estabelecer uma 
convivência orgânica na relação sujeito-objeto.  

O sujeito inventor sonha seus artefatos e festeja seu 
egocentrismo, desconhecendo que sua ars inveniendi tem 
como parceira inseparável a própria natureza. A arte 
inventiva prescinde da natureza, Dédalo movido pela 
fantasia de voar encontra um aliado importante, o atrito e o 
vento. Assim aquele que constrói uma canoa tem nas águas 

                                                                                              
conceitos aristotélicos, especialmente os que se encontram na Physica (II 
1, 193b 12) e De Coelo (I 1, 268 a 13 sigs). No primeiro dos textos o 
Estagirita havia distinguido na physis entre o crescer do que cresce,e o 
crescido. Averróes ao comentar (Comm. ad De Coelo,I,1) introduz a 
expressão natura naturata designando o mundo enquanto produzido. 
Estes conceitos foram desenvolvidos por Averróes em seu texto 
Destruccion da Destruição (disp.5, dub.5) ao fazer a distinção na 
natureza entre a causa primeira (equivalente a naturan naturans e o 
primeiro causado (equivalente à natura naturata).Espinoza entende por 
natura naturans a Substância infinita, o Deus sive Natura como princípio 
criador ou a unidade vivificadora da natura naturata, daquilo que se 
encontra em Deus, mas enquanto conjunto dos modos de 
Substância.Toda natura naturata se acha assim, segundo Espinoza, no 
seio da naturan naturans a qual é a essência, princípio e fundamento 
daquela. Ou como diz Espinza, deve-se entender por natura naturans o 
que é em si e por si concebido, isto é os atributos da substância que 
expressam uma essência eterna e infinita, quer dizer, Deus enquanto 
considerado causa livre. A expressão natatura naturans foi empregada em 
sentido diferente dos anteriores, por Francis Bacon em seu Novum 
Organum (Liv.II afor.I).[...] A natura naturans é aqui a causa produtora de 
efeitos (naturais); a ciência consiste em descobrir essa causa, porque 
segundo Bacon, vere scire, esse per Causas scire.”  
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a condição de remar e no vento a condição de navegar, 
revelando que o homem na solidão de seus sonhos 
acordados sempre terá como par a natureza com seus 
segredos herméticos e seus desígnos indecifráveis. 

Contudo, a técnica comporta-se de forma agressiva 
frente à natureza. Bloch4 prescreve [...] “a técnica existente 
até hoje se posiciona na natureza como um exército 
inimigo e do interior do país não sabe nada, a matéria da 
coisa lhe é transcendental.”  
 Pensar ars inveniendi neste contexto é imperativo 
considerar minimamente algumas dimensões propostas na 
obra Espírito Esperança: Visões oníricas - docta spes, utopias 
orgânicas- em Aristotélicas, utopias orgânicas em Bacon e utopias 
não-Euclidianas. 
 
Docta spes-Humus da Utopia  

 
Antes de ser utopia se dá o sonho acordado. 

Embora Voltaire fosse um pessimista em relação aos 
sonhos quando dizia: “o interesse que tenho em acreditar 
numa coisa, não é prova da existência desta coisa5”. Bloch 
no seu vasto estudo sobre a Ars Inviniendi,  prova o 
contrário ao afirmar  “quase tudo que existe desde então  foi 
sonhado6”. Uma afirmativa que  oferece pistas para 
identificar o sujeito utópico-otimista que  se sente sempre 
iluminado pelos raios da aurora  um novo amanhecer. Este 
porvir denominado “novum” é sinal de despertar da 
consciência-antecipadora e possui uma função concreta, 

                                                 
4BLOCH, Ernst. Princípio Esperança.Trad. de Nélio Schneider. Rio de 
Janeiro:Editora UERJ Contraponto,2006.v.2 p.250. 

5 VOLTAIRE, François Marie Arouet de. Tratado sobre a 
tolerância: a propósito da morte de Jean Calas. Trad. Paulo Neves. São 
Paulo: Martins Fontes, 1993.p.48  

6BLOCH, Ernst. Princípio Esperança.Trad. de Nélio Schneider. Rio de 
Janeiro:Editora UERJ Contraponto,2006.v.2 p.181 
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que é a de afugentar a escuridão do estádio psíquico (Grund-
befind-lichkeit) ao nível da “escuridão do momento vivido”, 
permitindo assim, alcançar a clareza.  Há um sujeito 
subjacente à matéria, este sujeito da natureza carrega 
consigo um novum. “Este conceito dinâmico da natureza é o 
princípio ativo material mais imanente que carrega o 
impulso inicial não manifesto7. Assim, ao antologizar a 
matéria Bloch parece com predisposição da possibilidade 
da matéria ser humanizada, em contrapartida a exigência do 
ser humano se reconhecer naturalizado. Münster entende 
que o “sonho diurno é o topos interior, lugar do nascimento 
do desejo de algo que ainda-não-é, onde predomina a 
utopia” 8, enquanto Furter sugere que tem que haver a 
vontade e a razão. Em sua obra, Dialética da Esperança, 
refere-se aos. 

 

Sonhos acordados àqueles provocados pela vontade 
e estão, portanto, ao alcance de nossa razão. Logo, é 
possível modelar, manipular, criticar e até dialogar 
com tais representações. O sonho acordado é, 
assim, uma técnica que o homem possui para se 
distinguir do presente imediato e esboçar – de 
maneira imaginária – outra situação9. 
 

Os sonhos acordados ou as visões onírico-diurnas 
estão ao alcance da razão é possível distingui-las no 
presente. Em sua ontologia, o filósofo enfatiza o poder da 
imaginação nos sonhos acordados liberando a função 
criadora da consciência como poder produtivo e serve para 
prospectar e explorar as possibilidades utópicas que 
existem virtualmente, as quais podem ser desenvolvidas e 

                                                 
7 Idem .p.227. 

8 MÜNSTER, Arno. Filosofia da práxis e Utopia concreta. São Paulo: 
UNESP, 1993, p. 26. 

9 FURTER, Pierre. Dialética da esperança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1974, p. 882-83. 
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realizadas, “uma função da consciência que, segundo 
Albornoz, “o marxismo nem sempre reconheceu”10. É 
impossível que o ser humano viva sem sonhos diurnos 
pode não saber aproveitá-los, por desconhecer a força e o 
poder que eles representam, para concretizá-los s. Sonhar 
acordado não é querer o passado, mas buscar o novum, e só 
o novum é capaz de mudar o mundo. Neste sentido, os 
sonhos diurnos transformam-se em utopias e encurtam 
distâncias e aproximam o homem da natureza. A categoria 
da esperança em Bloch tem a concepção de expectativa e 
intenção voltadas para possibilidade do que ainda não veio 
é concebido em Bloch11 “o conteúdo ativo da esperança na 
qualidade de conscientemente esclarecido, cientemente 
explicado, é a função utópica positiva” o que chama de 
“consciência-antecipadora”, Da mesma forma é o devir 
inconcluso, o vir a ser. Também é a possibilidade do 
objetivo real da matéria, Albornoz observa “que ela, a 
esperança, é aquela enraizada no plano das possibilidades 
reais contidas no dinamismo do presente”12 . Antes de 
questionar os sonhos acordados o ser humano explora a 
matéria, que pode trazer consigo um raio de esperança, 
Assim, húmus da relação entre o homem e a natureza 
prescinde de uma esperança esclarecida [docta spes], 
condição para que possa com otimismo intervir e despertar 
as tendências e as latências presentes na matéria. A 
esperança sábia potencializa a completude do homem e o 
mundo inacabado.  

Docta spes para Bloch13 é a esperança compreendida, 

                                                 
10 ALBORNOZ, Suzana. Ética e utopia. Porto Alegre: Movimento; Santa 
Cruz do Sul: Editora UNISC, 2006. p.30 

11 BLOCH, Ernst. Princípio Esperança.Trad. de Nélio Schneider. Rio de 
Janeiro:Editora UERJ  Contraponto,2006.v.1 p.146 

12 ALBORNOZ ,Suzana . Violência ou não-violência.Santa Cruz do 
Sul:Editora UNISC,2002.p.137. 

13 BLOCH, Ernst. Princípio Esperança.Trad. de Nélio Schneider. Rio de 
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esclarecida é a luz, em cujo brilho o todo como processo 
inconcluso é retratado e promovido. A esperança se 
manifesta como a fertilidade do pensamento, capaz de criar 
o imaginável, suspeitar da possibilidade que algo possa 
“ser” no mundo que perpassa do impossível para o ainda-
não. A esperança foi relacionada por Bacon14, em sua obra, 
Novum organum  como coisas entendidas como impossíveis. 

 

Pode-se também acrescentar como argumento de 
esperança o fato de que muitos dos inventos já 
logrados são de tal ordem que antes ninguém foi 
dado sequer suspeitar da sua possibilidade. Eram 
olhados como coisas impossíveis. 

 

As coisas impossíveis podem ser concretizadas 
quando se tem esperança sábia. Para Bloch aquilo que 
verdadeiramente tem esperança e tem possibilidade reside 
no sujeito e a quilo que verdadeiramente pode ser esperado 
reside no objeto: mas importa investigar o conteúdo a 
função dessa coisa para humanidade. Bloch percebe que o 
“verdadeiro lugar da esperança, do anseio e da expectativa 
necessita de uma hermenêutica, a aurora do que está diante 
de nós exige o seu conceito específico, o novum requer o seu 
conceito avançado”. O autor propõe a “esperança 
compreendida” que está voltada para a possibilidade que 
ainda não veio a ser, é um “raio de luz”, cujo brilho, o todo 
como processo inconcluso, é retratado e promovido, assim 
toda investigação da verdade não pode se esquivar dos 
conteúdos objetivos e subjetivos da esperança do mundo. 
Müster, em sua obra, Filosofia da práxis e utopia concreta, 
apresenta um comentário de Ernst Bloch: um Schelling marxista? 
no qual Bloch vai propor dois elementos importantes em sua 

                                                                                              
Janeiro:Editora UERJ   

    Contraponto,2006.v.1 p. 20. 

14 BACON,Francis. La nueva Atlântica. Buenos Aires: 
Aguilar,1964.Afor.  Af. CIX.p.84 
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antologia: o conceito do “ainda-não-ser” e a categoria da 
possibilidade, acreditando, no dizer deste autor, em uma 
saída do “eu solitário para um sujeito coletivo numa 
humanidade liberada, emancipada, voltada à sua própria 
identidade” neste contexto, 

 

A ontologia do “ainda-não-ser” de Bloch tem por 
base a noção do “ser-em-potência”, Sein-Könnem, a 
potência em oposição ao ato, que tem dupla 
virtualidade: 1) com relação ao absoluto e 2) com 
relação à criação futura. “Com relação ao ser 
concreto elas são anteriores, enquanto simples 
possibilidades, enquanto instâncias que anunciam 
alteridade, assim foi definida a função categoria de 
“possibilidade”; o “ser-em-possibilidade” é um ser-
outro”, cuja alteridade é o produto de um 
movimento de transformação no interior do 
próprio ser, alteridade que se anuncia e que 
comporta em si mesma a antecipação de um futuro, 
de um “ser-para-o-futuro15”. 

 
Albornoz enfatiza que a matéria em movimento é o 

salto da lógica à ontologia de Bloch que encontra, na 
esquerda aristotélica, condições para estruturar a sua 
ontológica, considerando duas formas de possibilidade: 
uma, como potência, possibilidade ativa, que é a 
determinação parcial interna; a outra, como potencialidade, 
possibilidade passiva, que é a determinação parcial 
externa.16 De outro lado o sonho, como possibilidade do 

                                                 
15 15 MÜNSTER, Arno. Filosofia da práxis e utopia concreta.São 
Paulo:Editora da Universidade Estadual Paulista,1993. p. 86. 

16ALBORNOZ, Suzana. Ética e utopia. Porto Alegre: Movimento; Santa 
Cruz do Sul: Editora UNISC, 2006. p. 88: Tanto a potencialidade passiva, 
também chamada de “determinação objetiva” refere-se ao ser-conforme-
a possibilidade. No entanto, a determinação subjetiva ou objetiva, que 
abre o lado utópico da possibilidade objetivo-real, desenvolve-se a 
partir do conceito de ser-em-possibilidade. 
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real concreto, identifica a categoria da possibilidade em 
Bloch ainda-não [Noch nicht]. Para Bloch, o ser é onde todos 
os sentidos se encontram.17 De acordo com Bloch, o futuro 
ainda-não-é, e o ser está em movimento no lócus 
desconhecido, um não lugar Utopos. Esse “não” para Bloch 
é significativo. Conforme Albornoz há um “não” que 
precisa ser explicado. Entretanto, o que seria o “não” de 
Bloch? “Albornoz entende que o “não” não é passivo, “O 
não” de Bloch se ocupa e “germina” o algo, enquanto 
tende para ele na forma do impulso, da fome, do desejo, da 
carência, do sonho” 18. Contudo, o “não” do filósofo parece 
traduzir um estado de inquietude, um estado de 
fermentação do desejo que, ao negar, está sempre 
convidando e desafiando os sonhos para a possibilidade do 
real, por isso em todo movimento, há um ainda-não que 
está em gestação no útero da natureza. 

Portanto introdução da categoria possibilidade 
desafia o ser humano a sair do imobilismo e transformar a 
esperança em otimismo militante.19 O sujeito é o agente 
que detém este impulso, é o que possui uma consciência 
antecipadora, que orienta e se projeta para um infinito na 
direção do futuro, isto é, que possui um totum,  o alvo.  É 
importante destacar que para Bloch 20 a utopia não vai 
nascer da recordação, o passado não deverá inspirar o 
futuro, não será algo desejante, o futuro é sempre um 
novum. O novum é a aurora que está diante de nós que tem 
finalidade, não prescinde da história.  Para o filósofo a 
utopia não reinventa o sonho no passado. À volta ao 

                                                 
17BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio de 
Janeiro: Editora UERJ/Contraponto 2006.v. 2, p. 221-222. 

18ALBORNOZ, Suzana. Violência ou não-violência. Santa Cruz do Sul: 
Editora UNISC, 2002.p. 123. 

19FURTER, op. cit., p. 150. 

20BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio de 
Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2006, v. 1 p.28. 
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passado não é uma utopia.  Bloch pensa o futuro 
observando que o mundo de repetição não gera utopias, o 
mundo do sempre-outra-vez, o mundo como palácio das 
fatalidades, que rememora a existência de um saber 
contemplativo, isto é, um conhecimento que não é novo, 
reedifica o passado, elementos utópicos do passado 
tornam-se história a rememoração, é um mundo que não 
promove a dignidade humana. Assim, movimento dialético 
na matéria tem na sua verdade aufhebung [suprassunção] 
todas as experiências do tempo e não deve reviver 
nenhuma delas no futuro deve inovar inventar e concretizar 
suas utopias. Por isso importa sonhar-se para frente. O 
Princípio Esperança, não tem outro objetivo que não o 
esperar para além do dia que está aí. Nisto está presente o 
afeto esperança, resultado de um ainda-não-consciente que 
se dá a conhecer pela consciência antecipatória que faz 
parte do que ainda- não-veio- a-ser.   

Portanto o filósofo concebe as utopias através da 
dinâmica da matéria, da dialética homem-natureza.  Assim, 
utopias técnicas, pensadas como possibilidade-real, 
carregam traços do passado, redesenham o futuro, mas sem 
reeditar o que já foi.  Bloch observa que “em toda a utopia 
concreta, o que é passível de descobrimento, se refere a 
algo existente no futuro: segundo a tendência das leis, 
segundo o conteúdo-alvo latente em possibilidade real 
objetiva” 21. A utopia nasce de um sonho diurno ou 
acordado e devemos ter o cuidado de não comprometer os 
sonhos diurnos com visões de um passado que não inovam 
e simplesmente ratificam a mesmice do que foi um dia. 
 Há uma verdade na ideia de vontade utópica em  
Bloch “A vontade utópica autêntica não é de forma alguma 
almejar o infinito, ao contrário: ela quer o meramente 
imediato e, dessa forma, o conteúdo não possuído do 

                                                 
21 BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio de 
Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2006, v. 2 p.303.  
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encontrar-se e do ser-ai {Dasein} finalmente mediado, de 
modo adequado à felicidade22. Neste contexto as utopias 
técnicas pode-se dizer de três modos: utopias orgânicas 
Aristotélicas, utopias orgânicas de Bacon e utopias não-Euclidianas. 

 
Utopias Orgânicas em Aristóteles   
 
 As utopias-orgânicas Aristotélicas, Bloch destaca a 
ars iveniendi [Arte inventiva] que acompanha alvorada do 
homo sapiens destacando as inovações do homem neste 
período.  Desde os períodos glaciais, os inventos tiveram 
origem na necessidade de ampliar os sentidos. A visão, audição, 

tato, paladar e olfato – os cinco sentidos – são discutidos com sua 

propriedade característica em Aristóteles: “o sabor age sobre o paladar, o 
som age sobre a audição, a cor age sobre os olhos, o odor age sobre o 

olfato e a textura dos objetos age sobre o tato”  23 Portanto os 
primeiros artefatos nascem como extensões e imitações dos 
sentidos humanos determinando as primeiras utopias 
técnicas em seu tempo e por isso denominadas orgânicas 
por Bloch. 

O Para o estagirita toda sensação é o ato de sentir. Nessa 

perspectiva, classifica o mundo sensível em três tipos: sensíveis próprios, 
sensíveis comuns e sensíveis acidentais, mas é nos sensíveis próprios que o 
filósofo aborda os órgãos sensores dos seres humanos, dotados de 
intelectualidade e sensibilidade.  Aristóteles aborda os sentidos de 

forma empírica, os objetos dados são reconhecidos pelas sensações. O 
filósofo foi um dos primeiros a pensar sobre os sentidos do 
ser humano, pensa a sensibilidade quando atualizada pela sensação, 

da mesma maneira que o intelecto só existe quando atualizado no 

pensamento
24

.  Outro autor Agostinho
25

, filósofo do medievo, 

                                                 
22 Idem. p.26 

23 ARISTOTELES. DE ANIMA. Ttrad. Maria Cecília G.dos Reis. São 
Paulo :Editora 34.  2006.  p. 273-276. 

24 Aristóteles Em De Anima (Livro II, capítulo sétimo, p. 192), 

25 AGOSTINHO de Tagasta (354 D.C – 430 D.C) filósofo do 
medievo, abordou os cinco sentidos, através da oração “Tarde Te 
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reconhece nos sentidos a divindade de Deus, a exemplo da oração 
“Tarde Te Amei!...” No período medieval, utopias ditas 
religiosas pareciam buscar através dos sentidos, uma forma 
de aproximar o homem do divino. Pode-se dizer que  o 
homem ao instrumentalizar novas descobertas, desvelar 
novas utopias técnicas não era apenas uma forma de 
melhorar os cinco sentidos através dos artefatos, mas 
reconhecer também que todo invento era uma dádiva 
inventiva e tinha inspiração na obra divina. 

 O homem passou a descobrir sua capacidade inventiva 
e dar conta, através dos sentidos, que era impossível 
sobreviver só na pele e ossos. O fogo de Prometeu era 
muito acanhado para atenuar o frio dos invernos, alguma 
coisa teria ser inventada, uma utopia, para protegê-lo do 
frio, valendo-se dos animais utilizou a lã, algodão para tecer 
suas roupas. A defesa pessoal não poderia ser apenas 
através de seus punhos era necessário desenvolver outros 
artefatos para lutar contra os animais e garantir a segurança.  
Bloch destaca que “o ser humano é o único animal 
fabricante de ferramenta, aperfeiçoou o prego em lima, o 
punho em martelo, os dentes em faca”26, criando novos 
artefatos. Bloch observa que “antes ferramentas e máquinas 
haviam surgido como imitação de membros postiços, o 
martelo é o punho, o cisel é a unha, o serrote é a dentadura”27. 
Portanto a alvorada do homo sapiens, com seu passado 
mágico precipitado na miséria da fome, no desconforto do 
frio foi obrigado a inventar e reinventar novas soluções 

                                                                                              
Amei!...” Em que menciona os cinco sentidos: audição: “Tu me 
chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez;” visão: “Fulguraste e 
brilhastes e tua luz afugentou a minha cegueira; olfato: “Espargiste tua 
fragrância e, respirando-a, suspirei por ti.” gustação: “Eu te saboreei, e 
agora tenho fome e sede de ti.” tato: “Tu me tocaste, e agora estou 
ardendo no desejo de tua paz.” 

26BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio de 
Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2006, v. 2 p. 180 

27Idem, p 215 
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técnicas, “artefatos utópicos para os sentidos”.   
Aperfeiçoar instrumentos para o dia-a-dia exigiam a 

vocação inventiva do ser humano, A maioria dos inventos 
buscavam melhorar as “extensões dos sentidos”. Através 
dos cinco sentidos o homem pode instrumentalizar sua 
interação com o mundo. Contudo o fato de perder um dos 
sentidos, o ser humano não desvanece, possui a “esperança 
sábia” de continuar, buscando na técnica sua atualização. 
Em função dos sentidos, Bloch denominou de 
“organicidade” àquelas utopias que detinham uma  relação 
harmoniosa do homem-natureza que se desenvolvem para 
concretizar as utopias na perspectiva de uma relação 
utópico concreta entre sujeito-objeto” De modo que o 
sujeito seja mediado com o objeto natural, e o objeto 
natural com o sujeito, e que entre si, os dois não mais se 
comportem como estranhos28”, antevendo uma sociedade 
controlada por aparelhos, submetida a tecnologias não-
orgânicas e não-euclidianas. 

Com inspiração dirigida às necessidades naturais do 
homem motivaram o desenvolvimento das utopias-
orgânicas Aristotélicas.Todas certamente nascem de uma 
consciência-antecipadora, de um sonho diurno, de um 
movimento dialético da matéria que tem a direção de 
futuro. A exemplo dos que pensavam os colonizadores da 
América que com esperança sábia [docta spes] ousaram 
ancorar seus barcos muito além das Colunas de Hércules. 
Foi um longo período até que ruísse no tempo, o dístico 
alienante do nom plus ultra, do pericolosum sapere até inaugurar 
um aude sapere kantiano29 e, desta forma, teria a resposta no 

                                                 
28 Idem ,219 

29KANT, Immanuel. A paz perpétua e o outros opúscolos. Tradução de 
Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 2008, p. 11. O Iluminismo é à saída 
do homem da sua menoridade que ele próprio é culpado. A 
menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem a 
orientação de outrem 
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Iluminismo como emergência da maioridade. Contudo para 
o filósofo, não é uma obviedade pensar um pode-ser na 
matéria [Kannsein], uma vez que a matéria permanece em 
aberto. Furter esclarece que “a matéria como homem, à 
natureza, assim como sociedade, tendem para o que ainda-
não-é pelos possíveis que neles se desenvolvem”.30 Em sua 
obra magna Princípio esperança,31 essa é uma categoria, por 
excelência, que se apresenta em quatro níveis do “possível-
ser” e explica a possibilidade concreta: “possibilidade 
formal,32o possível objetivo-factual,33o possível, conforme a 
estrutura do objeto real,34e o possível objetivo–real35”. 

                                                 
30FURTER, Pierre. Dialética da esperança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1974. p. 112. 

31BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio de 
Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2005. v. 1, p. 221. 

32Possibilidade formal –Das formal Mögliche Furter traduz como um 
possível puramente formal é o possível do otimismo que ignora, de 
propósito ou não, os obstáculos, e crê, a priori, na possibilidade de um 
progresso linear. Bloch afasta este possível, por induzir a uma visão (e 
não a uma interpretação) abstrata, irresponsável, idealista (FURTER, 
op. cit., p. 122). 

33Possível Objetivo-factual – Das Sachilich-objektivMögliche. Para Albornoz 
(2006, p. 46),“não se refere mais ao falar ou ao pensar, mas também ao 
conhecer: é o possível conhecido na medida dos fatos [...], indica uma 
graduação das bases objetivo-científicas, conforme o conhecimento 
incompleto das condições factuais-positivas presentes” (ALBORNOZ, 
Suzana. Ética e utopia. Porto Alegre: Movimento; Santa Cruz do Sul: 
Editora UNISC, 2006. p. 46; BLOCH, op. cit., 2005, v. 1, p. 223). 

34Possível, conforme a estrutura do objeto real – Das sachhaftobjektgemäss 
Mögliche-Bloch (PE, I, p. 228-238). O possível, de acordo com a 
estrutura do real não designa um conhecimento suficiente das 
condições, mas designa o condicionante mais ou menos suficiente nos 
próprios objetos e nas suas disposições, por isso a teoria do objeto do 
conhecimento [Gengenstand] em relação a uma teoria do objeto concreto 
[objekt] não contém nenhum idealismo, porque a própria figuração 
materialista investigativa faz parte do próprio objeto Furter (1974, p. 
113) que, ao descobrir o dinamismo da matéria pelo virtual, acredita 
que ela é uma objetividade, conquistada pela subjetividade, e,neste nível, 
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Por outro modo pensar o mundo através das 
utopias reforça o otimismo militante, sendo possível 
caminhar da mitologia dos sonhos para os sonhos 
mitologizados. Entretanto não se pode pensar a “roda 
quadrada” ou embarcar no avião que já partiu, uma vez que 
estão não âmbito das utopias irrealistas determinadas por 
Bloch no nível 1– um possível formal [Das formal Mögliche]: 
“é o possível do otimismo que ignora de propósito ou não 
dos obstáculos e crê na possibilidade de um progresso 
linear36” conduzem o ser a uma fantasia, a um vago 
utopismo, um desejo por definição irreal, impossível de 
realizar, mas possível de se pensar. Entretanto é possível 

                                                                                              
a atividade humana vai participar de um movimento que preexiste à sua 
própria atividade, ou seja, a inteligência refletirá o dinamismo de uma 
“natura naturans”, fazendo com que o homem seja a caixa de ressonância 
de algo que afinal se passa fora dele e sem ele. Se o dinamismo do 
provável se sistematiza no idealismo-subversivo e ineficaz-, o 
dinamismo do possível objetivo acaba no totalitarismo-eficaz, mas, 
esmagador. Bloch ultrapassa esta antinomia, introduzindo um possível 
real que permite entender a relação necessária entre a atividade humana 
e o dinamismo da matéria. 

35 Possível objetivo-real– Das objetiv-realMögliche. Em Bloch (2005, p. 
233) matéria = possibilidade real Conforme Furter (1974, p. 114), o 
próprio princípio da esperança. Albornoz (2006, p. 88-90) destaca que 
Bloch se distancia de Aristóteles,dando um salto da lógica à ontologia e 
transformando possibilidade real, uma categoria lógica, em ser na 
matéria, apenas considerando-a na forma de ainda-não-ser. De 
modalidade, a possibilidade passa à consistência de realidade material: 
possibilidade real da matéria e na matéria; a matéria mesma contendo a 
possibilidade ontologizada. Para explicar possibilidade 
real=matéria,Aristóteles utiliza as expressões “o ser conforme-a-
possibilidade” e “o ser-em-possibilidade”,pois, no pensamento 
aristotélico, matéria é o ser – em possibilidade, mas não é a possibilidade real 
e, sim, tem a possibilidade real de ser algo. A categoria “possibilidade”, 
para Bloch, estaria contidano dynàmeion, e a matéria dialética dinâmica, 
no ser-em-possibilidade, no menos determinado, na abertura do 
sistema. 

36 FURTER, Pierre. Dialética da esperança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1974. p. 112. 
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associar a Utopia orgânica – Aristotélicas ao Nível 2 –possível 
objetivo-factual (Das sachlich-objektivMögliche) Uma vez que 
Bloch, considera que “o homem tem uma consciência-
antecipadora de sua realidade, onde está à possibilidade de 
previsão, levantar problemas, imaginar soluções e 
desenvolver o domínio sobre o real”.37 Nessa condição, 
homem-natureza interagem de forma rudimentar, ser 
humano como agente direto das ars inveniendis exerce um 
protagonismo ímpar junto à natureza desenvolvendo 
inventos que ampliaram os elementos sensitivos, 
estabelecendo a organicidade das utopias técnicas.  
 
 
Utopias técnicas em Francis Bacon 
 
 A obra Novum organum, Francis Bacon visava 
desocultar o saber operacional e as leis da natureza. Já havia 
uma percepção naquela época da possibilidade de carros 
que se movem sem auxílio de animais, máquinas de voar, 
cuja base teórica se inspirava nos sonhos diurnos 
contribuindo para fortalecer o edifício do regnum hominis, o 
reino do homem sobre a terra. Na visão metafísica de 
mundo, Bloch preocupou-se com o desconhecimento 
[Gegenstand], como alienação, utiliza-se do aforismo de 
Bacon38, que sugere coletivizar o conhecimento da técnica 
para que os sonhos acordados possam concretizar-se nas 
utopias concretas. Para o Mago de Tübigen, os segredos da 
natureza [arcanos naturae] não devem habitar apenas os 
guetos dos artesões, tão pouco, sujeitarem-se ao 

                                                 
37 Ibidem 

38 BACON,Francis. La nueva Atlântica. Buenos Aires: 
Aguilar,1964.Afor.CXII,p.80. O caminho não pode ser percorrido 
apenas por um indivíduo, mas em uma condição em que o trabalho e a 
colaboração de muitos se distribuam perfeitamente) e, em especial para 
a coleta de dados da experiência) 



Ricardo Timm de Souza; Ubiratane Rodrigues (Orgs.) | 219 
 

obscurantismo do passado, a natureza está em aberto para 
gerar novas utopias “a natureza não é fato passado, mas o 
canteiro de obras ainda não desocupado39” está presente à 
expectativa da atividade humana e o sujeito mediado com a 
natureza que deve cooperar para “edificar uma casa” não 
para construir o regnus hominis. Entretanto a pulsão pelo 
lucro tem uma origem primária na “Revolução industrial” 
que não está concretamente relacionada nem ao material 
humano nem aos elementos da natureza. Faz parte dela a 
miséria que trouxe às pessoas, bem no começo e sempre40“. 
Assim, como um alquimista, Bloch dá a conhecer que o 
desenvolvimento da técnica é resultado de movimentos 
coletivos sobre a matéria. Tem o compromisso em 
despertar a matéria adormecida no caos e vai revelar um 
“ainda-não”, sendo, no entanto, preciso “lapidar a pedra 
bruta” e extrair os infinitos “não-ser” que adormecem no 
útero da natureza. Para Bloch sujeito e objeto deveriam 
coexistir intimamente, como bem observa Albornoz “o 
sujeito objetivo é um ser incompleto que se sabe 
incompleto e é constituído pela percepção tanto de sua 
existência como da sua falta”41. Na sua existência tem a 
esperança na sua falta interessa assimilar a novos poderes. 
Bacon defende a tese de que a verdadeira e legítima meta 
das ciências é “que a vida humana seja dotada com novas 
descobertas e poderes42”. Onde o poder do homem sobre a 
natureza segundo Bacon  deve privilegiar o domínio e o 
império do homem se dá pela obediência a natureza.  

                                                 
39BLOCH,Ernst. Princípio esperança.Tradução de Nélio Schneider. Rio 
de Janeiro:Editora UERJ/Contraponto, 2005. v. 2,p.244-245. 

40 BLOCH Idem.p.245. 

41ALBORNOZ, Suzana. Ética e utopia: ensaio sobre Ernst Bloch. 2. ed. 
Porto Alegre: Movimento; Santa Cruz do Sul: Editora UNISC, 2006, 
p.58. 

42 BACON,Francis. Novum organum. São Paulo: Abril, 1973. Af. 
LXXXI.p.50-51. (Coleção os Pensadores). 
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Se alguém se dispõe a instaurar e estender o poder 
e o domínio do gênero humano sobre o universo, a 
sua ambição (se assim, pode ser chamada) seria, 
sem dúvida, a mais sábia e a mais nobre de todas. 
Pois bem, o imperio do homem sobre as coisas se 
apoia unicamente nas artes e nas ciências. A 
natureza não se domina, senão obedecendo-a43. 

 
Bacon postula que é através da ciência, das 

descobertas seria possível dominar os segredos da natureza 
para conquistar poder. Entendia que ao apropriar-se do 
conhecimento, estaria assegurado o regnus hominis sobre a 
natura naturata, entendendo que o homem inventor também 
detém o dom de criar conforme o “os inventos são como 
criações e imitações das obras divinas.44“ Embora pareçam 
demonstrar certo egocentrismo, as utopias quase sempre 
atenderam os apelos da coletividade estão mais alinhadas na 
esfera do coletivo que no âmbito individual, o que não 
significa uma regra. Sabe-se que elas pertencem a uma 
dimensão de inquietude do ser humano que movido por 
sonhos e esperanças esclarecidas tornam concreto novas 
utopias técnicas. Bloch refere-se às grandes descobertas do 
século como a maquina a vapor, telefone, o avião, a energia 
elétrica, energia atômica, reatores nucleares, cimento, aço 
especiais, o plástico automóveis, trens, arranha-céus, 
negando, entretanto que o inventor tenha previamente uma 
racionalidade pré-estabelecida.  Bloch prescreve que “Até 
hoje o inventor, ainda que sonhador seja uma pessoa prática. Isto 
significa que o inventor não pode realizar nada de supérfluo e jamais 
teve em mente planejá-lo”45. O filósofo observa que no 
percurso das utopias técnicas seguiram-se vários projetos 

                                                 
43 Idem Afor. CXXIX,p.93-94 

44 BACON, Francis Novum Organum. Pensadores: Af. CXXXIX .  p.93 

45 BLOCH .p.212 
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de Leonardo da Vinci, com sua máquina voadora que 
embora nunca tenha voado, deu vida à utopia mítica de 
Ícaro. Mais um tempo, o desafio de fazer o mais pesado 
que o ar voar coube a Santos Dumont que tentou 14 vezes, 
Thomas Édison tentou inúmeras vezes até conseguir a 
lâmpada incandescente e Padre Landel de Moura com a 
comunicação sem fio. Ambos os exemplos com suas 
utopias concretas deram visibilidade às grandes sonhos do 
século que vão sendo atualizadas no tempo, gerando novas 
utopias técnicas. Com relação aos sentidos, o homem vive e 
percorre o mundo, tem presente à expectativa de 
intencionar “o que ainda não se deu a conhecer”. Assim, na 
área dos sentidos o ser inventivo vai buscando novos 
artefatos destinado a quem não enxerga, quem não ouve 
quem não fala, quem não caminha, permitindo alimentar 
em si uma docta spes para descoberta de novas utopias 
orgânicas. As utopias técnicas nem só permitem geração de 
novos saberes também trazem inventos de interesse social 
do mundo objetivo. 

 

A intenção utópica não se restringe nem ao mero 
enclave interior do sonho nem tampouco aos 
problemas da melhor constituição da sociedade ao 
contrário, seu campo é socialmente amplo, tem a 
seu favor a totalidade dos mundos objetivos do 
trabalho humano46. 

 
 Nessa perspectiva pouco importa se utopia concreta 
produziu, tecnicamente com exatidão, o sonho de seu 
objeto inerente ao próprio movimento histórico. A utopia 
mediada pelo processo importa destacar as formas 
conteúdos que já se desenvolveram no seio da sociedade 
atual. Nesse sentido o sonho, não mais abstrato, a utopia é 
o mesmo que antecipação realista do bem. Bloch recorda 

                                                 
46 BLOCH,Ernst.Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio 
de Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2005. p. 177 . v. 2 
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mote por excelência quando pensa as utopias técnicas ao 
afirmar “quase tudo que existe deste então foi sonhado47”. Nas 
utopias orgânicas em Bacon, todos os sonhos desejantes, 
nas mais diversas áreas que pareciam impossíveis que, mas 
tornam-se concretos por um devido processo histórico. 
Para Bloch o processo histórico das invenções inicialmente 
são resultados apenas de interesses da necessidade 
conforme destaca cada ferramenta que surgiu para suprir as 
carências do momento e atender uma finalidade. Como 
exemplo, Bloch48, destaca a fala do gênio da invenção, 
Joachin Becher referindo-se que “o dom da invenção não 
está ligado à pessoa nem, à profissão. Foram dotados deles 
reis e camponeses, eruditos e iletrados, gentios e cristãos, 
devotos e maus”. O filósofo demonstra o seu “otimismo 
militante”, afirmando que qualquer ser humano que 
pense e possa ter seus sonhos diurnos pode ser um 
inventor. Alguém pode interessar-se por seus sonhos e 
usar a ciência e a técnica para torná-la real.  

Sua obra Princípio Esperança mergulha sobre as 
utopias técnicas dando conta de vários mundos: cabala 
magia, alquimia, e da maçonaria.  Traz a luz conhecimentos 
de Paracelso, os mistérios Rosacruz e em Campanella (a 
filosofia hermética). Não deixou de valer-se também de 
Comenius (sintetizou alquimia), Joachin de Fiori, (o terceiro 
reino), Cagliostro (magia), Orifeu (moto contínuo), sem, 
contudo deixar de lado outros autores do utopismo. 
O Novum Organum de Bacon muito contribuiu para 
reconhecer a natureza o grande “laboratório de utopias 
técnicas”, apontando a natureza como o locus para 

                                                 
47BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio 
de Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2005. v. 2,p.181. 

48BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio de 
Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2006, p. 203. V1 

48BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio 
de Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2006, v. II, p. 202-203. 
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desenvolver a Ars inveniendi.  Nela encontra-se “Não um 
caminho de antecipação da mente, mas um a estrada para 
sua interpretação”49. Portanto era um não a vitória dos que 
pensavam em desenvolver “a antecipação da mente” e sim 
àqueles que buscavam a submissão da natureza a vontade 
dos homens1. Esses deveriam ser reconhecidos como 
verdadeiros filhos da ciência. A ideia de desvendar os 
segredos da natureza proposta por Bacon tem raízes em 
Aristóteles50, que defendia “o verdadeiro saber é o saber 
pelas causas” 51. Entretanto Bacon pensava um pouco mais 
além de Aristóteles, subjacente a idéia das invenções, 
descobertas estava o saber para o poder, prescrevendo  
 

Quem conhece apenas a causa eficiente e a causa 
material (que são causas instáveis e não mais que 
veículos que em certos casos provocam a forma), 
esse pode chegar a novas descobertas em matéria 
algo semelhante e para isso preparada, mas não 
conseguir mudar os limites mais profundos e 
estáveis das coisas52. 
 

 Nesta perspectiva só o homem teria condições para 
desenvolver a arte inventiva e por ser o homem “uma 
criação divina” estava legitimada a tese de reinar sobre a 
natureza.  Ao postular o direito de explorar e torturar a 
matéria e apropriar-se de seus mistérios na busca do saber 
fundamenta a sua máxima: “saber é poder”. Entretanto 
natureza enganada pelo sujeito pensante sofre e falece 
diante da lógica de Bacon, o aforismo “natureza é vencida 
pela obediência” 53 [Natura parendo vincitur] vai ressoar como 

                                                 
49 BACON ,Francis.   Novum Organum. Pensadores: Af.  p.14.p. 

50 ARISTÓTELES, Analíticos Segundos I 2, 71B.   

51 BACON p.100 

52 Ibidem  

53 Idem af. 113. p.79-80 
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a traição do Homo Sapiens. 
Com a revolução industrial verifica-se que o 

domínio do homem sobre a natureza se aprofunda.  
Desnudar e descobrir seus segredos passou a ser ciência 
que desperta o homem não só na arte de inventar e sua 
racionalidade instrumental onde “saber é poder” instaura a 
crença de que deve subjugar a natureza ao imperativo da 
técnica. 
 Nesta fase a sujeito em potência passa a desenvolver o 
mundo da tecnologia, é a fase do espanto, embriaga-se não 
só com a capacidade de realizar seus sonhos, como também 
com a gratificação, recompensa através do lucro que recebe 
de seus inventos, as utopias técnicas situam-se diante de um 
ainda-não-objetivo que vai dar lugar ao ainda-não-subjetivo.  
Nesta condição o regnus hominis assume seu estado de natura 
naturans e a natureza desempenha seu papel submisso como 
natura naturata, negando sua função de materia criadora.    
Entretanto a violência do homem rompe a aliança sujeito-
objeto, estabelecendo o desequilíbrio entre homem-
natureza, a dominação do homem o tende ao extremo 
solipsismo diante a natura naturata desprotegida. Nesse 
sentido entende-se o alerta do Mago de Tübigen, uma vez 
que a natura naturata rompe o diálogo com sujeito, “o 
menor e mais novo ser da natureza”, àquela vai responder 
também com violência, cujos resultados podem ser 
imprevisíveis. Na concepção do filósofo a natureza, embora 
oculta, sabe-se grávida de tantos impossíveis que o homem 
demanda e reage cegamente. 

Neste cenário, Bloch defende que o ser humano 
não deveria estar “diante dela”, mas “com ela” no estádio 
da natura naturans para transformar o mundo. Nesta 
condição, o “não-ser” se faz conhecer apenas como “ser-
na-matéria”, prescinde do ser humano, uma pretensão 
difícil, considerando uma alienação histórica quanto ao 
estar e ser natureza. Entretanto homem-natureza elementos 
de mediação entre si, ambos capazes de desvelar uma 
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relação virtuosa, conforme destaca Bloch: “Mas se a natureza 
não tivesse velada o gigante não estaria acorrentado” 54. 

O filósofo alerta que o ser humano diante da uma 
natureza velada torna-se um gigante acorrentado. 
Parte desta solução depende de seres humanos conscientes, 
sujeitos deste processo de cooperação. Tornar real tais 
possibilidades significa uma convivência conjunta, na qual o 
homem aponta o “alvo”, o totem, e a natureza participa 
como um local de construção. É preciso acreditar na 
conquista do "novum" que, necessariamente, decorre da 
vontade humana. 

As utopias-orgânicas em Bacon, assim como, as utopias-
orgânicas Aristotélicas remetem também a categoria do Nível 
2 –possível objetivo-factual (Das sachlich-objektiv Mögliche). 
Assim, “o homem tem uma consciência-antecipadora de 
sua realidade, onde está à possibilidade de previsão, levantar 
problemas, imaginar soluções e desenvolver o domínio 
sobre o real”,55 em que a diferença está na relação sujeito-
objeto.  

Nas utopias orgânicas-em Bacon o homem e seu 
invento produzem juntos uma atividade, o sujeito e seu 
artefato são agentes de um trabalho, e nesta condição o ser 
humano se reconhece como único soberano para explorar a 
natureza.  

 
Utopias não-Euclidianas  
 

Nas utopias-orgânicas Aristotélicas, os artefatos e 
máquinas produzidos pelo homem são apropriados como 
extensão dos sentidos e estabelecem uma organicidade 
amigável, havendo um protagonismo do homem sobre 
natureza na arte inventiva. Contudo a partir da era 

                                                 
54 BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio 
de Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2006, v. II, p. 250. 

55 Ibidem. 
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industrial as utopias técnicas passaram a desafiar o ser 
humano através de uma racionalidade instrumental, o 
homem desenvolve suas máquinas e serve-se delas para 
explorar a natureza. Entretanto mantendo sua organicidade, 
os artefatos, como referido anteriormente, ainda trabalham 
conjuntamente com o ser humano, podendo ser 
denominadas de utopias técnicas em Francis Bacon. Contudo 
pode-se verificar que tanto as utopias aristotélicas como as 
utopias em Francis Bacon não perderam sua origem orgânica.   

No Pós-Scriptum de Bloch em sua obra Sujeito Objeto, 
o filósofo prescreve que há uma tarefa da humanidade que 
é comum a todos: o dever de lutar em todas as partes para 
manter “a existência em transição. E ainda questiona: 
“Porque tantas coisas claras permanecem sem serem vistas 
como se nunca existissem?” 56. Essa reflexão pertinente de 
Bloch verifica uma ausência de uma mediação imperativa 
entre sujeito-objeto que na atualização das utopias técnicas 
passam habitar um ethos estranho, onde a natureza na sua 
totalidade assume de forma cega a função natura naturans. É 
neste sentido que os efeitos da arte inventiva, ars inveniendi, 
não respondem mais as expectativas e controles do ser 
humano, apontando na sua origem, o que Bloch 
denominou de utopias não-Euclidianas57.   

Percebe-se que perda da organicidade intrínseca na 

                                                 
56 BLOCH, Ernst. Sujeito –Objeto o pensamento de Hegel.Trad. 
.Wenceslao Roces. México: Fundo de Cultura Económic, 1962.  

57 EUCLIDES de Alexandria.foi um matemáticos grego que  nasceu  
por volta do ano 325 a.C. viveu no  Egito na cidade de Alexandria 
durante o reinado de Ptolomeu I (323 BC–283 BC) morreu no ano 265 
antes de Cristo. Euclides nos deixou um conjunto de livros de 
matemática, 13 volumes   Elementos reunindo toda a geometria plana  
conhecida em sua época que pode ser considerado um dos mais 
importantes textos na história da matemática. A Geometria não 
Euclidiana, também conhecida como Geometrias Hiperbólica e Elíptica 
são utilizadas especialmente no desenvolvimento de tecnologias na 
modernidade. 
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Ars iveniendi, tem sua gênese no avanço tecnológico e o 
descontrole sobre as novas utopias técnicas que 
dialeticamente se realizam em seu tempo e que se 
concretizam de forma autônoma. Observa-se que as novas 
utopias dão origem a novos artefatos, liberando o ser 
humano do esforço de trabalho, passando a receber 
informações e ordens para operar. O comportamento da 
máquina independente de seu inventor pode substituir não 
apenas  o trabalho do ser humano, entretanto sua 
autonomia e seu descaso poderá trazer resultados 
imprevisíveis para humanidade: poluição do subsolo, 
incêndios de matas nativas, desmatamentos, defensivos-
ofensívos, poluição-mares-rios, lixo atômico, lixo 
atmosférico, lixo plástico, radiação de usinas nucleares, 
barragens, açoriamento dos rios, aquecimento atmosférico, 
poluição espacial, engenharia genética, entre outros 
doenças capazes de dizimar comunidades, vírus 
AIDS/HIV, na sua amplitude, todos esses eventos 
cumulativos tendem comprometer a vida e sustentabilidade 
do planeta revelando que há um descaso, uma ausência de 
uma consciência ética capaz de mediar o homem com a 
natureza. 

O filósofo de Tübigen recepciona esta nova 
categoria no Nível 3 – possível, conforme a estrutura do 
objeto real [Das sachhaft-objektgemãssMögliche] Possível objetivo 
real. Onde a possibilidade real não reside numa ontologia 
acabada do ser, o que existiu até o momento, mas na 
ontologia a ser renovada fundada  do ainda-não-existente 
que descobre futuro até mesmo no passado e na natureza 
como um todo58. Como traduz Furter, está presente “o 
dinamismo da matéria, por ter virtualidade (potência) e 
refletirá o dinamismo da natureza que produz natureza 
natura naturans, onde o homem passa a ser apenas uma caixa 

                                                 
58BLOCH,Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio 
de Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2005. v. 1.p. 234 
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de ressonância”59.  Todavia, estes dois níveis tendem a se 
opor, ora determinando o domínio do homem sobre a 
matéria-idealismo, ora da matéria sobre o homem 
totalitarismo.60  

Exemplos que mudaram o mundo através da roda, 
martelo, serrote, cinsel, que a bússola, a pólvora, o 
telescópico, a máquina a vapor, o telégrafo, o rádio, a 
televisão, o submarino, o trem, todos esses ainda 
conservaram a organicidade diferente de outras utopias que 
se atualizaram na tecnologia do átomo energia atômica, 
centrais nucleares, mecânica quântica, outras encontraram 
seu totem no descoberta do silício: avião governado por 
computadores, viagens interplanetárias, o automóvel sem 
motoristas, o telefone o celular que nos transporta a um 
lugar que não existe, o computador, a ultrasonografia, o 
engenharia do genoma humano-DNA entre outros que ao 
assumir a maioridade perderam a organicidade, ficando ao 
descontrole do homem passando a  receber as reações 
imprevisíveis da natureza.  Alguns trouxeram problemas de 
aquecimento da natureza, sustentabilidade, fossas marítimas 
radiativas, lixo atômico, defensivo agrícola, poluição 
atmosférica. Estes exemplos, apenas descrevem as 
tecnologias de hoje, mas foram as nossas utopias do passado, 
consideradas fantasias inacreditáveis que emergiram do 
infinitamente grande ao infinitamente pequeno que 
aportaram até nós no rastro e tradição do Iluminismo. 
Kurzweil afirma que “as máquinas futuras serão humanas, 
mesmo que sejam biológicas, entretanto a maior parte da 
inteligência de nossa civilização será basicamente não 
biológica.” Estamos novamente diante da natura naturans, uma 
maquina se auto reproduzindo e dominando o homem. É 
possível pensar que tais máquinas poderão determinar e 
selecionar àqueles que poderão ter melhor qualidade de 

                                                 
59 Idem, p. 113. 

60 Idem, p. 114. 
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vida e àqueles que estarão sujeitos ao processo natural de 
sua sustentabilidade. Dawkins (2007)  sugere  em sua obra, 
O gene egoísta, que  a ciência está desafiando  o sentido do 
homem  no mundo quando  discute o genes, como eterno e 
único sobrevivente no universo, determinando valores 
imprevisíveis na espécie humana. O autor traz a discussão os 
estudos de realizados por filósofos, e cientistas Giordano 
Bruno, Ticho Bray, Galileu, Leibniz, Newton e Huble que 
indagaram haver uma relação de poder entre o infinitamente 
grande e o infinitamente pequeno.  O reconhecido naturalista 
considera que sua teoria embora infinitamente pequeno, o gen 
tem um comportamento egoísta, tem o seu próprio código de 
ética. Entendemos que a teoria Por outro lado, ainda 
questionamos o que seria um ser infinitamente pequeno ou 
um ser infinitamente grande neste universo? Um universo 
ainda a ser explicado. Certamente, a pós-modernidade, ainda 
não oferece respostas sobre tais grandezas. As descobertas do 
ser humano se movimentam na esperança da epifania de um 
“ainda-não-ser”, não de uma máquina inteligente, mas, um 
princípio não explicado, capaz de trazer paz, o amor e a 
solidariedade entre os homens. Parece, todavia, haver um 
estranhamento sobre a técnica no mundo contemporâneo, 
fato que pode estar ligado diretamente ao conhecimento do 
homem, aos seus limites e o seu domínio sobre a natureza. 
Não foi sem motivo que muito se discutiu sobre as utopias, 
elemento cultural que envolve a sua identificação com a 
ideologia. Bloch observa que as tecnologias desenvolvidas 
nos últimos séculos apresentam semelhança cada vez 
menor com os membros e medidas do ser humano. As 
novas tecnologias abandonam a projeção orgânica e o reino 
do mundo tridimensional-mecânico surge o abismo 
desumanamente concretizado do espaço atômico esta 
perda da organicidade da máquina ocorre em função da 
energia atômica entre outras tecnologias61. O filósofo 

                                                 
61BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio 
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questiona como realizar uma aliança entre o homem e esta 
natureza.    Para Bloch o ser humano está à frente dessa 
aliança por ser utópico e por desejar um não lugar, mas tem 
um senão, a utopia desejada não é o retorno do mesmo, 
mas um não ao eterno retorno. Isto significa para o filósofo 
buscar um não lugar significa também, negar a espera do 
esperado.62 Bloch conduz a esperança até a filosofia e  
aponta que/  é no gerúndio que sonhos acordados se 
tornam reais, ali está  a “esperança” em Bloch.  Quem tem 
esperança não busca a ars iveniendi através da aventura, mas, 
na viagem continuada pela ciência, quem viaja espera ser 
esperado. Em sua obra, O tempo e a máquina do tempo, Souza 
pensa que “o viajante da máquina do tempo está, antes da 
viagem, imbuído de muitas esperanças. A esperança de 
vislumbrar maravilhas o faz correr todos os riscos – e, 
efetivamente, empreender a viagem63”. Para quem viaja e 
não faz aventuras, a esperança pode estar em muitas 
paisagens, em cada porto de chegada, contudo, como 
observa o filósofo, a esperança conta com o tempo, a 
espera, e o tempo faz o ser humano ser outro. O que 
somos agora, com o passar do tempo, poderemos ser um 
outro na chegada.  Na ausência de desejos, a esperança seria 
apenas uma espera vazia. Sem a esperança, os desejos 
seriam cegos e nos levariam a confundir todas as 
necessidades e esquecer que tudo deve ser colocado não só 
em perspectiva, mas também, na direção certa.  

A perda de Organicidade conforme revela as 
Utopias não-Euclidianas não é uma preocupação isolada de 
Bloch, Habermas64 também observa que Marcuse propõe 

                                                                                              
de Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2005. v. 2. p.215—218. 

62 Idem. p.17 

63 SOUZA, Ricardo Timm de. Ética como fundamento: uma introdução à 
ética contemporânea. São Leopoldo: Nova Harmonia, 2004 a. 

64HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência enquanto “ideologia”. São Paulo: 
Abril Cultural, 2009.p.52 
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um comportamento alternativo para natureza, tratá-la não 
apenas como objeto de disposição possível considerá-la 
como o interlocutor de uma possível interação. O que seria 
outra forma de reconhecer a natureza como outro sujeito. 
Ao considerar a esfera da inter-subjetividade que ainda 
encobre a possibilidade de presumir a subjetividade, nos 
animais, nas plantas e até pedras uma comunicação com a 
natureza, Habermas entende que os homens ainda não são 
livres entre si ainda estão sujeitos à dominação, uma vez  
que  
 

A subjetividade da natureza, ainda que agriolhada, 
não se poderá libertar antes de a comunicação dos 
homens entre si não estar livre da dominação. Só 
quando os homens comunicarem sem coação e 
cada um se puder reconhecer no outro poderia o 
gênero humano reconhecer a natureza como um 
outro sujeito –e não como queria o Idealismo , 
reconhecê-la como o seu outro, mas antes 
reconhecer-se nela como noutro sujeito65.  
 

Reconhecer a natureza como interlocutora das 
interações com o homem segue na direção de Bloch, 
processo que passa a exigir uma ética de relacionamento 
cuja mediação prescinde de comunicação, linguagem 
simbólica e da ausência de uma racionalidade instrumental.  
 

Para Bloch não há como conceber de modo mais 
influente o primeiro sujeito , o do poder humano; 
não há como conceber de modo mais mediado o 
segundo sujeito , a raiz natura naturans e até 
supernaturans66. 
 

                                                 
65 Idem.p . 53 

66 BLOCH,Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio 
de Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2005. v. 2,p.228 
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Portador de uma arte inventiva, [ars Inveniendi] o 
homem ao tornar real suas invenções tem um totum 
contraditório, passando edificar o regnum hominis para 
dominar a natureza e dar crédito aos delírios de poder, 
quando deveria estabelecer uma convivência orgânica na 
relação sujeito-objeto. As utopias concretas não-euclidianas 
demonstram que sujeito e objeto, homem e natureza 
atingiram o ápice de seus artefatos e romperam com a 
organicidade, Bloch alerta,  

 

Enquanto uma física não-euclidiana, apesar do 
recurso à observação, constrói seu mundo como 
mera reificação dos símbolos matemáticos, a 
abstração se tornou tão grande que o sujeito e objeto 
não se encontram mais de forma alguma, sim que 
precisamente o objeto não-euclidiano desaparece na 
matéria real em movimento67. 

 

O filósofo preocupa-se com o estranhamento entre 
o sujeito e objeto quando deveria haver uma interação 
concreta entre eles. “De modo que o sujeito seja mediado 
como objeto natural, o objeto natural com o sujeito e que 
entre si, os dois não mais se comportem como estranhos”  68. 
Entretanto Bloch observa que a destituição da organicidade 
redunda em bênção quando tem a seu favor, além da ordem 
social, também a última antecipação da “magia natural”, 
como dizia Bacon: mediação da natureza com vontade do 
ser humano -regnum hominis em e com a natureza. Este “em e com 
“a natureza pressupõe que haja uma mediação do objeto 
independente com o sujeito pensante e do sujeito pensante 
com o objeto independente69. 

Nesta fase o homem não se dá conta que muito 

                                                 
67 Idem.p. 219 

68 Idem.p.219 

69 Idem.p.219 
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mais do desejo de saber para ter poder, muito mais do 
desejo de dominar o homem e a natureza, a pior escolha é 
romper com a natureza e perder o controle absoluto sobre 
a inteligência da natureza, pode-se perceber que nesta 
perspectiva a “inteligência refletirá o dinamismo de uma “natura 
naturans”, fazendo com que o homem seja só caixa de ressonância de 
algo que afinal se passa fora dele e sem el”70. Tais reflexões 
certamente conduziram Bloch a pensar sobre a categoria da 
possibilidade, uma vez que é possível identificar o 
confronto entre dois lados perversos da utopia: um que 
envolve o radicalismo subjetivo, e outro, da autonomia da 
matéria em sua objetividade, mas ambos conduzem a um 
totalitarismo indesejável. Portanto interessa manter um 
diálogo nos dois níveis que albergam o sujeito e o objeto71: 
uma espécie de comunhão na relação sujeito (atividade 
humana) que busca dominar a natureza (matéria) e o 
dinamismo da matéria (cego por si só) que busca dominar o 
sujeito. Este movimento dialético que anima os dois níveis 
não está dentro de uma determinação totalizadora, mas 
situada em um mundo fechado em si mesmo em busca do 
incondicionado. Bloch apresenta mais um atenuante em sua 
antologia ao reconhecer que a matéria oferece infinitas 
possibilidades, devendo ser conduzida e orientada pelo 
homem e por sua consciência antecipadora. A resposta é 
dada através de uma consciência histórica e, portanto, 
atende a um movimento dialético de Hegel. Todavia, Bloch 
aponta que o movimento se dá na frente e é resultado do 
dinamismo do sujeito, uma vez que a matéria não apresenta 
esta disposição. É necessário um impulso [Das Antrieb], 
uma força que renove o interior do ser, um movimento que 
anime o ser dirigido pelo exterior.Em tempo, Bloch 

                                                 
70 FURTER, Pierre. Dialética da Esperança. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra,1974 .p.113). 

71 BLOCH, Ernst. Soggeto-Oggetto. Commento a Hegel.Bologna: Il 
MulinoBolongna, 1975. 
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observa que a natureza movida por uma causa final pode 
ser portadora de uma cegueira com objetivo imprevisível. 
Para resolver esta questão Bloch atribui ao ser humano à 
capacidade de dirigir o que ela possui de mais generoso, a 
sua capacidade imanente. O projeto de Bloch, 
necessariamente, se propõe a atravessar a ponte dos 
“sonhos acordados” que de acordo com Furter “sonhos 
acordados são àqueles provocados pela vontade e estão 
portanto, ao alcance da nossa razão”72, uma vez que o 
homem é um ser que se projeta para o horizonte, neste 
horizonte busca realizar os seus sonhos e desejos. 

Ao sonhar à luz do dia, Münster explica que 
estamos antecipando o futuro, com “sonhos diurnos”, que 
estão repletos de conteúdos de consciência utópica que dão 
início a uma produtividade criadora73.  O filósofo de 
Tübingen, reconhece que esta antinomia traz consigo a 
presunção de possibilidade e propõe um equilíbrio 
hegemônico no par dialético, instaurando a categoria do 
“nível 4” possível objetivo-real [Das objektiv-real Mögliche] 74. 

 Esse quarto nível denominado “possível objetivo 
real”, propõe um possível-ainda-não no mundo, onde a 
conquista do homem não se dá de forma isolada, mas 
ocorre pela comunhão e a convivência harmoniosa entre 
ele ser humano e  a natureza. Conforme Furter, “a 
transformação do real só é possível, porque o real já estava 
mudando: mas a intervenção humana é necessária para que 
esta transformação de mudança torne-se desenvolvimento 
infinito” 75. Ou seja, dinamismo da matéria é cego, não 

                                                 
72 FURTER, Pierre. Dialética da Esperança. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra,1974 .p.82-83. 

73MÜNSTER, Arno. Filosofia da práxis e utopia concreta. São Paulo: 
Editora da Universidade Estadual Paulista, 1993. p.26. 

74 BLOCH,Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio 
de Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2005. v. 1,p.232. 

75FURTER, op. cit., p. 114. 
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possui consciência antecipadora, a qual vai ser dada pelo 
homem. Bloch passa a ideia de que o ser humano não vai 
comportar-se como expectador ou mera platéia da 
natureza, com tendências à alienação, entretanto vai ser um 
agente, gerador de utopias, participando do dinamismo da 
matéria na transformação do mundo, tendo na esperança o 
impulso fundamental, um ainda-não-ser que quer-ser. 
Albornoz identifica que “no quarto nível da categoria da 
possibilidade para Bloch estaria contido o dynàmeiòn, a 
matéria dialética dinâmica, o ser-em-possibilidade, o menos 
determinado, a abertura do sistema” 76, onde está implícito 
a concepção de Bloch que a possibilidade real traz em si 
uma determinação de futuro. É neste sentido que o Mago 
de Tübigen veste o manto de alquimista, lapida a pedra 
bruta extraindo os infinitos “não-ser” que repousam no 
útero da natureza, assume o mito de Prometeu acenando 
com a esperança compreendida e postula a exteriorização 
dos elementos da natureza. Neste sentido, Bloch entende 
que figura do alquimista preexiste em todo ser humano. O 
homem se desafia na busca do oculto e do ainda-não-
descoberto. Em sua visão fantástica de mundo, Bloch 
preocupou-se com o desconhecimento [Gegenstand], como 
alienação, e utiliza-se do aforismo de Bacon, que sugere 
coletivizar o conhecimento da técnica para que os sonhos 
acordados possam concretizar-se nas utopias técnicas77. O 
desenvolvimento da ars iveniendi foi e é resultado de 
movimentos coletivos que despertam a matéria adormecida 
revelando o ainda-não-possível.  

Bloch projetou grande parte de sua obra magna, 

                                                 
76ALBORNOZ, Suzana. Ética e utopia: ensaio sobre Ernst Bloch. 2. ed. 
Porto Alegre: Movimento; Santa Cruz do Sul Editora UNISC, 2006.p. 
90. 

77 BACON, Francis. La nueva Atlântica. Buenos Aires: Aguilar, 1964. 
Afor. CXIII, >>>o camino  não pode ser percorrido  apenas por um individuo  
mas numa condição que  o trabalho  e a colaboração de muitos se distribuam  
perfeitamente  (em e especial para a coleta de dados  da experiencia). 
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Princípio Esperança, tendo como referência exemplos de 
utopias técnicas, oferecendo abundantes alegorias para o 
presente e destacando que o movimento coletivo dos 
arquétipos pode traduzir a matéria como possibilidade.  
Para o autor, os segredos da natureza (arcanos natarae) não 
deverão habitar os guetos dos artesãos, nem tão pouco, 
sujeitarem-se ao obscurantismo do passado78. 
Entendemos que a história, em si, não pode ser grávida do 
futuro, todavia é possível o ser humano semear o amanhã, 
debruçando-se sob o sol nascente, e escrever novas utopias 
na linha do horizonte, deixando ao largo, as utopias-
copiadas que eventualmente possam reeditar a realidade de 
um passado próximo ou distante. Assim, o autor acredita 
que o espírito de sonhar para frente é algo ainda-não-
consciente que revela, com toda força, que “o ainda-não-
consciente em seu conjunto é a representação psíquica do 
que ainda não-veio-a-ser num determinado tempo e seu 
mundo no front desse mundo”. Este mundo do 
inconsciente torna-se o locus, onde nasce o imprevisto, o 
novum que aponta para frente e surge como um espanto na 
realidade presente. 

 
Considerações Finais  

 
A busca de um equilíbrio hegemônico no par 

dialético sujeito-objeto poderia ser uma forma para 
instaurar o possível-objetivo-real, [Das objektiv-real Mögliche] 
ou possível dialético. Para Bloch “A transformação do real só é 
possível porque o real já estava mudando: mas a 
intervenção humana é necessária para que esta 
transformação de mudança torne-se desenvolvimento 

                                                 
78FOSSATTI, Nelson. Docta Spes e as Utopias Técnicas-Antinomia como 
tensão na esperança em Ernst Bloch.2ª.ed.Porto Alegre: Editora FI, 
2016.p. 
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infinito”  Bloch79  almeja  uma plasticidade entre sujeito-
objeto, não mais a ideia de organicidade mas uma interação, 
na qual seja possível uma “convivência ética” pela 
“naturalização do homem e a humanização da natureza”. 

 A fixação de Bloch com o futuro não dá lugar ao 
pessimismo, ao desânimo ou à indiferença. O homem que 
sonha, que almeja sua utopia concreta, não vive um sistema 
acabado como propõe Hegel, mas, um conceito aberto, 
Münster80 segundo Furter entende que “O homem-que-
está-esperando é alguém que enfrentará os obstáculos 
cotidianos, com teimosia, energia, entusiasmo”, não se 
deixando abater pelos desejos de reinventar o passado “81. 
Neste sentido, Bloch referindo-se à filosofia, afirma que 
“ela tomará partido do futuro, terá consciência do amanhã, 
terá ciência da esperança. Do contrário, não terá mais 
saber82”. Bloch, ampliou sua concepção de Natura naturans e 
Natura naturata do naturalista Averróes bem como a ideia de 
substancia infinita de Espinoza. Diferente de Averróes e 
Espinosa, Bloch antevê na categoria de possibilidade a 
“vontade de transformar”. 

  

 Toda intervenção técnica contém vontade de 
mudar , sem que, porém , o X do que será mudado 
tenha de ser conhecido e muito menos existente 
para o simples enganador.Na verdade admite-se um 
princípio ativo dos fenômenos, porém somente 
como algo absolutamente sem relação conosco, 

                                                 
79BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio 
de Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2005.p.232 v. 1 

80 MÜNSTER, Arno. Filosofia da práxis e utopia concreta. São Paulo: 
Editora da Universidade Estadual Paulista, 1993.p. 21. 

81 FURTER, Pierre. Dialética da Esperança. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra,1974 .p. 230. 

82 BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio 
de Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2005.p.234 v. 1 



238 | Ernst Bloch: atualidade das Utopias Concretas – Vol. I 
 

alienado de nós,e como algo sem sujeito83. 
 

Observa-se que o filósofo amplia a concepção do 
naturalista Averróes quanto à natura naturans (natureza 
geradora de natureza) quando sugere a existência de algo 
desconhecido que atua como natura naturans parecendo 
haver um segundo sujeito alienado do ser humano. 

O filósofo não faz do mundo uma visão 
apocalíptica, nem poderia, pois a Esperança é o elemento 
chave na sua ontologia de possibilidade. Conforme destaca 
Münster84, Bloch inaugura um otimismo militante, como 
práxis renovadora, definida como ciência das tendências, 
que tenta apoderar-se de todas as possibilidades reais, 
indicando o futuro na realidade presente, procurando 
trabalhar na transformação do mundo (Heimat), quer dizer: 
no lugar da identidade consigo mesmo e com as coisas”.[...] 
que o sujeito seja mediado com o objeto natural, e o objeto 
natural, com o sujeito, e que entre si os dois não mais se 
comportem como estranhos. 

Entender a natureza pressupõe todo 
desenvolvimento de uma atividade organizacional, assim “a 
ciência da natureza se desenvolve sob o a priori tecnológico 
que projeta a natureza como instrumento potencial, 
material de controle e organização. Já a apreensão da 
natureza como instrumento (hipotético) precede o 
desenvolvimento de toda organização”. No a priori 
tecnológico, se subentende que há uma dinâmica entre o 
sujeito e o objeto que se socializam. O homem, ao se impor 
à natureza, deve deixar a sua ilusão de artesão egoísta que 
persistia insulado com sua técnica, para compartilhar o seu 
conhecimento técnico com a coletividade, pensamento 
também já proposto por Bacon no seu Novum organum. 

                                                 
83 Idem. p. 226. 

84 MÜNSTER, Arno. Filosofia da práxis e utopia concreta. São Paulo: 
Editora da Universidade Estadual Paulista, 1993.p. 28. 
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A natureza dificilmente pode ser apreendida, 
declarada como algo já pronto, ou até como algo claro 
como a luz do sol, justamente porque, como matéria, ela 
permanece fechada no universo e ainda se encontra no 
processo inconcluso de suas objetivações. Na condução do 
processo, preexiste a matéria que, por si só, não interage 
entre si, a não ser em decorrência da orientação do ser 
humano. Onde esteja presente uma ética mediadora do 
objeto independente com o sujeito pensante que postule 
respeito à perda de organicidade na matéria, o que no dizer 
de Souza o sentido da ética como filosofia primeira 
significa:  

 

Construir a compreensão de que o mundo, a Terra, 
o universo se dão como um imenso “palco”, no 
qual se deve desenrolar um drama ético enquanto 
fundamento da realidade e teoria pré-original de 
todo conhecimento possível” o que significa na 
visão do filósofo questionar construtivamente a 
ontologia do real85. 

 
Esta interação, normalmente negativa, se apresenta 

no confronto entre o homem e natureza, sujeito-objeto e 
com um telos egoísta. Como atesta Adorno, “o que os 
homens querem apreender da natureza é como empregá-la 
para dominar completamente ela e os homens, nada mais 
importa”, ou seja, através dela todo o “ser” e com ela 
prospectar todo “não ser”. Entretanto, o fato relevante é 
que Bloch permite refletir, de forma mais racional, a ideia 
das utopias técnicas concretas, em que 

 
A vontade utópica autêntica não é de forma alguma 
um almejar infinito, ao contrário: ela quer o 
meramente imediato e, dessa forma, o conteúdo 

                                                 
85 SOUZA, Ricardo Timm. Ética como fundamento II: pequeno tratado de 
ética radical.Caxias do Sul,RS:Educs,2016.p.277  
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não possuído do encontrar-se e do estar-aí [Dasein] 
finalmente mediado, aclarado, e preenchido, 
preenchido de modo adequado à felicidade. 
 

Quem lê o corpus blochiano observa que o Mago de 
Tübigen dá sinais de sua grande metáfora, quem sabe ainda 
incompreendida: Ali parece claro que o alquimista é o 
filósofo da natureza, na potencialidade e imanência da 
matéria está à condição para a matéria se transformar em 
ouro e gerar conhecimento. O ouro permite concretizar 
nossos desejos materiais, os sonhos inclusos com sua 
potência ativa.   A técnica pode ser o resultado, sendo a 
própria mediação entre o homem e a natureza para desvelar 
o não-ser no mundo.  A “esperança sábia” e esclarecida é 
aquela que vai conduzir, iluminar e provocar a inquietude 
do ser. Longe de ser explorador ou um domador da 
natureza, Bloch destaca que é preciso identificar a 
“Corrente da natureza como amiga, técnica como 
libertação e mediação das criações adormecidas no seu seio, 
isso faz parte dos aspectos mais concretos de uma utopia 
concreta”. Assim, um ser quase-humano que desenvolve a 
sua capacidade de processamento-artificial, que está apto a 
suplantar a inteligência humana, poderá estar muito distante 
de sua origem ou caminhando bem perto de sua gênese, 
sem importar-se com o alvo esperado, o totum almejado. 
Como já visto, a história das utopias, de certa forma, tem 
revelado, no decorrer dos séculos, que todas as gerações 
“sonharam acordadas”, imaginaram e imaginam outro topos, 
um novo mundo melhor.  Bloch86, observa que a 
“Transformação e autotransformação das coisas em bens, 
natura naturans e supernaturans em lugar de natura dominante: é 
isso, portanto, significam os rudimentos de um mundo melhor, no que 
diz respeito à técnica concreta. Não cremos ser possível extirpar 

                                                 
86 BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio 
de Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2005. p.252.v.2.  
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o pensamento utópico do ser humano, a Utopia será a 
esperança dos que sonham, é vista como o olho d’água que 
mata a sede de quem cruza o deserto, é raio de luz que 
ilumina os sonhos acordados que os torna concreto no 
decorrer dos séculos. 
 Portanto, embora o homem como potência possa 
despertar o dinamismo da natureza, embora possa 
intencionar a potencialidade da matéria, esqueceu-se de 
vigiar a utopia silenciosa capaz de instaurar uma nova 
singularidade social. Bloch antevê uma docta spes tencionada, 
dai sua  obra Princípio Esperança oferecer uma resposta, um 
locus spes para fugir deste conflito, considerando que o ser 
humano não pode ficar alheio a este movimento, não pode 
construir o Regnum Hominis, pavimentando a estrada de 
Caronte, tão pouco, buscar o summum bonum, navegando nas 
ondas tristes do Hades. Não pode acompanhar a surdez 
coletiva e ser indiferente aos sonhos acordados. 
 

Podemos pensar que o ser humano tem a condição 
de pensar, uma harmonia entre o ser e objeto, que 
pode fugir do crepúsculo que se esvai na escuridão 
para enxergar o alvorecer e que pode despertar a 
cada dia com novos raios da aurora, e assim, 
contagiar de docta spes a caminhada do homo faber e 
tornar real as novas utopias técnicas87.  

 

Não se constrói a caminhada do homem neste 
universo com pessimismos e descrenças, precisamos os 
olhos de lince, para acordar horizontes, despertar a aurora 
das madrugadas em novos amanhãs.  Entenda-se que 
“pensar as utopias-técnicas do futuro é escrever no presente o nosso 
passado”.  Por outro lado, não ser um “otimista militante de 
sonhos acordados” seria o mesmo que abdicar de ser-em-

                                                 
87  FOSSATTI, Nelson. C. Docta Spes e as utopias Técnicas: antinomia como 
tensão na esperança de Ernst Bloch.  2ª. Ed.Porto Alegre: Editora FI, 
2014,p.153. 
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possibilidade, de abandonar o verdadeiro sentido e 
significado do ser humano no mundo.  
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PAZ É IGUAL A LUTA E O 
CONTRÁRIO DE GUERRA - 

UMA TESE DE ERNST 
BLOCH 1 

Suzana Albornoz2 
 

Desde que foi traduzido o seu grande livro, O 
Princípio Esperança, há dez anos, a peculiaríssima obra de 
Ernst Bloch começa a ser descoberta pelos estudiosos 
brasileiros, o que muito me alegra. É no sentido dessa 
leitura que recém se inicia que se deve saudar com 
entusiasmo toda tese, todo ensaio, toda coletânea que se 
aventure a desbravar uma parte, ainda que pequena, daquele 
amplo universo literário e filosófico, tão rico e inspirador. 
Sinto-me muito honrada por participar dessa aventura.  

Trago-lhes aqui um texto breve – em parte já 
publicado há tempos, mas que por duas décadas se 
escondeu no interior de uma tese acadêmica e no miolo de 
um livro de trajetória discreta, publicado graças à abertura 
de uma editora sensível, no interior do Rio Grande do Sul - 
sobre a violência como desafio da ética e da política, e 
sobre como se expressa essa questão prática, de dimensão 

                                                 
1 Esse texto se origina de trecho da segunda parte da tese de doutorado 
defendida na UFMG em 1997, sob a orientação do Prof. Rodrigo 
Duarte: “Ética, utopia e violência. Elementos para uma revisão da ideia de 
violência pelo Bem, através de um estudo de Ernst Bloch”, publicada 
como livro com o título Violência ou não-violência, um estudo em torno de 
Ernst Bloch - em Santa Cruz do Sul, pela Edunisc, 2000/2002. Ver p. 48-
52. 

2 Doutora em Filosofia pela UFMG. Professora aposentada da 
Universidade Federal de Rio Grande - FURG. Lecionou também na 
Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Entre outros trabalhos, 
publicou ensaios sobre a obra de Ernst Bloch. 
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moral, no pensamento de Ernst Bloch. 
A evidência no noticiário, como nos debates da 

opinião pública, atesta a relevância da questão da violência 
em nosso tempo, que não consegue sair da sombra de sua 
maldição e, contudo, parece almejar dela livrar-se. Tal 
evidência me convence da atualidade do discurso que Ernst 
Bloch proferiu na Igreja de São Paulo, em Frankfurt, ao 
receber o prêmio da Paz concedido pelos livreiros alemães 
em 1967. As palavras daquele discurso, publicado em 
pequeno livro que o toma por título - Resistência e Paz3, 
representam a síntese do pensamento blochiano sobre a 
violência e a paz, em sua relação com a utopia.  

As teses, quanto a esse ponto, são traduzíveis pela 

seguinte equação: PAZ = LUTA  GUERRA. Ou seja: 
paz é igual a luta e o contrário de guerra.  

A paz que se alia à utopia, que inclui a busca da 
realização do verdadeiro ser dos homens e reconhece a 
exploração do front de uma sociedade sem violência, não é 
"a paz dos cemitérios" 4.  

Reconhece-se o direito à resistência – o 
Widerstandsrecht invocado por Thomas Münzer, às vezes 
traduzido como “direito à rebelião” ou à insurreição -, pela 
libertação, na direção do novo e da luta pela justiça que se 
opõe à violência estabelecida para manter privilégio e o 
lucro, da guerra e da dominação. 

O Thomas Münzer, Teólogo da Revolução (1921) e o 
discurso de 1967 são, de certo modo, complementares, e 
suas diferenças permitem medir a evolução do pensamento 
do filósofo.  

Quase cinqüenta anos antes que a maturidade lhe 
permitisse a síntese clara e tranqüila, no dia seguinte ao da 
primeira guerra mundial, pacifismo era um termo que soava 

                                                 
3 Widerstand und Friede. Frankfurt: Suhrkamp, 1970. 

4 Ver KANT, I. À paz perpétua (trad..Marco Zingano). Porto Alegre: 
L&PM, 1989. 



248 | Ernst Bloch: atualidade das Utopias Concretas – Vol. I 
 

estranhamente, envolto em desconfiança; a tonalidade do 
discurso revestia o uso daquela palavra de uma contida 
crítica, quase discordância, passando a ideia de que a atitude 
pacifista radical, sem discernimento, pode mascarar 
inautenticidade e interesse conservador.  

Em Resistência e paz, esta supõe a luta: o pacifismo 
do otimismo militante exige resistência. Para ser atingida, a 
autêntica paz social requer e exige, talvez sempre exija a 
luta. Mas esta indica, finalmente, a superação da guerra, da 
violência irracional, que é a "última razão dos senhores". As 
guerras de libertação têm outro conteúdo ético por ter 
outro conteúdo utópico; por seu conteúdo transformador 
não podem ser postas no mesmo conjunto com as guerras 
de dominação. 

 
* * * 

 
Ernst Bloch teve a oportunidade de revisar e de 

reiterar essa sua tese sobre a violência libertadora em 
algumas entrevistas dadas nos anos seguintes ao do 
discurso de Frankfurt.  

Em entrevista concedida a Günther Nenning, por 
exemplo, o filósofo apresenta uma reflexão complementar 
sobre o assunto5. É quando Bloch lembra que não existe 
apenas a violência evidente, da insurreição; que ela se 
encontra também onde não aparece e não é consciente; 
onde é tão costumeira que passa despercebida, ficando 
encoberta, quase invisível. É a violência detida pelos 
senhores, enquanto potencialidade, que nem sempre é 
necessário utilizar de maneira espetacular, mas está sempre 
latente, como ameaça, pelo menos como último recurso na 
resolução de conflitos extremos. Indicar como violência 

                                                 
5 Entrevista de 1972. In: BLOCH, Obras completas, volume 
complementar, “Philosophie der Gewalt oder Gewalt der Philosophie?", p. 233-
236. 
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apenas a revolta é sem sentido; a violência policial é 
utilizada sem problema, coberta de autoridade. A violência 
da insurreição não é a primeira violência; é reação à força 
repressiva generalizada, do sistema das relações 
estabelecidas. 

Bloch lembra o que frequentemente é esquecido: a 
democracia burguesa, que às vezes se considera isenta de 
violência, começou por um ato exemplar de violência 
revolucionária: a tomada da Bastilha. Justificada, em seu 
momento, por sua significação fundadora e efeito 
transformador, essa violência hoje não aparece como 
sendo, em si ou para si, uma questão moral, porque 
atualmente é "natural". Enquanto aparece mais a outra 
violência, que se exerce como esforço para superar esse 
estado de coisas e passar a uma situação não classista; 
justamente aquela que perde seu objeto ao atingir seu fim, 
portanto, favorece a extinção da violência em si. A violência 
é admitida onde for necessária para atingir a meta de uma 
sociedade justa, uma sociedade sem classes. 
  A dificuldade mais imediata para a compreensão 
de tais palavras em aparência ingênuas, pois no registro da 
resposta espontânea, sem as sofisticações dos enigmas 
expressionistas próprios dos textos do filósofo, provem da 
polissemia de Gewalt, em alemão. Gewalt significa violência, 
mas também poder; sua primeira acepção6 é a mesma de 
Macht, poder ou potência; segue-se a de Stärke, força; 
depois, a de Heftigkeit, veemência, e a de Zwang, que quer 
dizer coação, constrangimento. O sentido próprio de 
violência só aparece em quinta posição, quando Gewalt é 
radical da palavra, completado por Tätigkeit; ou seja, em 
Gewalttätigkeit. Gewalttätig, como adjetivo, é sem dúvida 
aplicável a quem age com violência. Nota-se que na forma 
verbal gewaltwenden (usar de violência), a raiz Gewalt carrega 
o pleno significado de violência.  

                                                 
6 Cf. Langenscheidts Handwörterbuch. Berlin / München: 1965. 
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  Mas parece ser somente na forma negativa que a 
palavra Gewalt escapa a toda ambigüidade. Seja como 
adjetivo, advérbio ou substantivo, as formas dependentes 
de Gewaltlos indicam sempre negações de violência: não 
violento, sem violência. A não violência, propriamente, se 
diz Gewaltlosigkeit. Gewaltsam é violento ou violentamente, 
sem outra acepção, da mesma forma que o substantivo 
Gewaltsamkeit indica algo adjetivado como violento. 

No contexto dessa entrevista a Günter Nenning, 
embora o discurso se oriente para a violência da ordem 
estabelecida, trata-se também da fratura da ordem política. 
O entrevistador o confirma, quando remete a uma frase de 
Espírito da Utopia (1918-1923): A dominação e a violência 
em si são más, porém, lá e enquanto não possam ser 
aniquiladas de outra maneira, é preciso opor-se a elas do 
mesmo modo, segundo a violência, revólver na mão, como 
imperativo categórico 7. 

A segunda dificuldade, mais opaca, escapa-se pelas 
fissuras da fórmula que, ante ouvidos acostumados, pode 
parecer sem problemas: “a violência como meio, para o fim 
que é um mundo sem violência”.  

É na última pergunta da entrevista que se encontra, 
embutida, essa afirmação, à qual o entrevistado apenas 
concordou com um sim – confirmando a pergunta que 
afirmava o entendimento de tolerar a violência política 
como meio de passagem para uma sociedade onde a 
violência pudesse desaparecer.  

Nenning utiliza o registro da relação “meios e fins” 
como o único pensável no tratamento da questão; e mesmo 
se sua inquietude parece ser acima de tudo ética, o 

                                                 
7  Segundo a tradução francesa de Anne-Marie Lange e C. Piron-
Audard, Gallimard 1977, p. 291, que utilizou como apoio a segunda 
edição do texto, de 1923, lê-se o seguinte: "A dominação e o poder são 
em si maus, mas é necessário combatê-los igualmente pela força e fazer 
disso imperativo categórico, revólver na mão, lá onde e enquanto o 
diabólico resista ainda assim violentamente". 
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resultado é uma conclusão que tem a aparência de chavão 
pragmatista. Convém reinterpretar essa afirmação, da 
aceitabilidade da violência, no contexto da obra, que supõe 
uma tradição, uma história e uma herança de pensamento. 
O mesmo finalismo ético e político pode ser encontrado, 
por exemplo, numa proposição de Herbert Marcuse, que 
soa como um eco da de Bloch, onde é admitida a violência 
própria a promover a vida, que sirva ao desabrochar e à 
expansão das capacidades, da felicidade e da paz 8. 

No que concerne à guerra, as dúvidas sobre o 
pacifismo são dissipadas em outra entrevista, onde Ernst 
Bloch declara sua repulsão diante da guerra de 1914-1918: 
Fui para a Suíça; não queria tomar parte na guerra. Lukács, 
em nome de uma moral que me é completamente 
incompreensível, acreditou que era seu dever ir para 
Budapeste e tornar-se soldado9. 
  A atitude prática vivida face à guerra - na qual o 
filósofo recusou engajar-se também porque, de acordo com 
sua compreensão do conflito, suas simpatias tendiam para a 
França - e, no mesmo momento, seu entusiasmo ante a 
revolução russa, falam por si mesmos, resumindo sua tese 
pela paz e a luta.10  

Que a violência possa ser considerada como 
justificada quando nasce da vontade do bem parece em 
contradição com o sonho de um mundo melhor, disto que 
se oferece através da vitrine iluminada à véspera de Natal - 
imagem recorrente na obra de Bloch. Não se trata, no 
entanto, de contradição irredutível. Violência e utopia se 
encontram no mesmo continuum ético; são duas faces da 
mesma capacidade de transcender o aqui e agora e o 

                                                 
8Entrevista a HACKER, Friedrich. In: Agression / Violence dans le monde 
moderne. Calmann-Lévy; Paris,1972 (p. 343 e ss). 

9Entrevista de 1974. In: LÖWY, Michael. Pour une sociologie des intellectuels 
révolutionnaires. PUF, 1976 (p. 292-300). 

10  Ver Löwy, op. cit. p. 297. 
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interesse egoísta. 
A busca da boa sociedade e do bem viver 

atravessam a violência libertadora. A procura da utopia da 
não violência passa pela violência contingente, indesejada e 
instrumental, oscilando entre ambas: entre o chamado para 
a violência revolucionária, purificadora, e o apelo à utopia, 
da renúncia à violência. 

Tal oscilação pode ser compreendida como 
permanente característica da alma humana. Em Bloch, a 
oscilação procura resolver-se, dissolvendo-se dialeticamente 
numa síntese. A dialética da tendência à unidade, de um 
lado, e à diversidade, de outro, encontra a síntese em uma 
política ao mesmo tempo de luta e de solidariedade.  

A contradição entre a tendência da liberdade e a que 
busca o lar / a Pátria esconde uma única negação11. O 
mundo atual não é a Pátria da qual os homens têm 
necessidade para sua liberdade e felicidade. Essa negação se 
apresenta de formas múltiplas, mas o não é permanente e 
fiel a si mesmo: a nostalgia do Reino anima a coragem 
revolucionária e fundamenta a luta pelo mundo melhor e 
mais justo. 
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CINEMA COMO ESPAÇO 
DE ESPERANÇA: ENTRE 

DIVERTIMENTO E 
ESPELHO CRÍTICO EM 

ERNST BLOCH 
Ubiratane de Morais Rodrigues1 
 
Na terceira parte d’O princípio esperança, chamada de 

Transição, Bloch apresenta as imagens do desejo no espelho, 
por meio de algumas expressões artísticas. Entre elas 
destacamos o cinema. Este, mesmo ocupando um pequeno 
espaço na obra de nosso filósofo, é significativamente um 
espaço de esperança e, ao mesmo tempo, um espaço de 
esvaziamento, dominação ideológica e cultural. Assim, 
partindo do tópico a “Fábrica de sonhos no sentido 
corrompido e no sentido transparente”, busca-se 
estabelecer a relação entre cinema, divertimento e 
esperança, segundo Bloch.  

A hipótese que será defendida aqui, neste capítulo, é 
que o cinema possui um excedente utópico, para além da 
crítica à sua massificação pela indústria cultural. 
Constituindo-se, ainda, uma síntese dialética de fragmentos 
de esperança no sentido autêntico.  

Para a exposição argumentativa, observa-se a 
seguinte ordem, apenas metodológica: o primeiro momento 

                                                 
1 Graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Maranhão e 
Mestre em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). 
Atualmente é Professor Assistente de Filosofia da Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA) Campus de Grajaú e doutorando em Filosofia 
na linha de pesquisa Estética e Filosofia da Arte na Universidade de São 
Paulo (USP). Bolsita da FAPEMA. 
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será uma retomada dos argumentos sobre o cinema, 
expostos na obra Herança de nosso tempo, que carrega o 
núcleo central da crítica, melhor desenvolvida em O princípio 
esperança, especialmente sobre a relação 
cinema/divertimento; no segundo momento, serão 
apresentados os argumentos de Bloch sobre a pantomima e 
o filme, e as argumentações sobre a relação entre cinema e 
esperança, seguidos de alguns apontamentos finais. 

 
O cinema como divertimento 

 
Em Herança de nosso tempo2, ao observar a vida 

cotidiana dos empregados das pequenas cidades, Bloch 
identifica o lugar desses sujeitos frente ao divertimento. 
Para isso é fundamental a análise feita por ele, mesmo que 
breve, da obra Os empregados, de Siegfried Kracauer (1889-
1966), que se encontra na primeira parte do livro, 
“empregados e distração”. Após relatar a condição existencial e 
material dos sujeitos que vivem nas pequenas cidades, 
Bloch passa à exposição do meio artificial.  

Após o diagnóstico nostálgico e precário dos 
empregados, Bloch aponta o papel do cinema nesse meio 
artificial. O divertimento é o escape do empregado, fuga e 
alienação, mas não simplesmente opção individual e, sim, 
planejada pelo sistema. O cinema encontra-se nesse 
movimento de alienação e distração do empregado. Não é 
só o cinema, mas um conjunto de estratégias de 
esvaziamento de si do empregado: 

 
os cafés, os filmes, os parques de diversão indicam 
ao empregado a direção que ele deve tomar: os 
signos, bem mais iluminados para não ser suspeitos 
de voltar para a verdadeira direção, aquela que leva 

                                                 
2 As referências desta obra são retiradas da edição francesa: BLOCH, 
Ernst. Héritage de ce temps. Traduit de l’allemande par Jean Lacoste. Paris: 
Payot, 1978. 
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ao proletariado. Com ele o empregado divide tudo: 
a angústia, a preocupação e a incerteza, tudo, exceto 
a consciência clara deste estado que é o seu. 
(BLOCH, 1978, p. 28). 

 
Esse momento de distração e divertimento tem 

dupla direção, o afastamento dos empregados do 
proletariado, por um lado, e a alienação de si mesmo, por 
outro. Como consequência, vê-se a formação de um tipo 
obediente à burguesia em decadência e a ilusão do 
empregado de ser o que não é.  

Na análise de Bloch, o esporte e o cinema são dois 
dos principais movimentos empreendidos pelo capital para 
distração dos empregados; por meio do primeiro a 
personalidade e o porte físico dos empregados são 
elevados, enquanto o cinema, por meio de seus inautênticos 
heróis, garante-lhes altura espiritual. Cito Bloch ao falar do 
empregado: “o esporte lhe dá a energia e o cinema dá os 
sentidos dos gestos. O tipo físico é modificado, o ideal é a 
vida dinâmica ao grande ar, para não se dizer o velho lobo 
do mar”. (BLOCH, 1978, p. 29). 

O cinema, como divertimento, afasta o 
telespectador da verdadeira vida, da percepção da poeira 
que fica diante da destruição de um mundo colorido que 
não existe mais. É importante destacar que o cinema é 
apenas uma das formas de divertimento ou distração 
analisadas por Bloch. O objetivo da primeira parte de 
Herança de nosso tempo é apresentar essa inautenticidade do 
homem medíocre. Que se toma por um outro que não é. 
Isso leva a concluir que não há só um meio artificial, mas 
também um homem artificial.  

Mesmo não sendo nosso objetivo tratar de Herança 
de nosso tempo3, é preciso deixar claro que, nesse momento, 

                                                 
3 Para uma aproximação da discussão sobre Herança de nosso tempo, 
temos disponível em português “Sobre Herança de nosso tempo de 
Ernst Bloch”. In: MACHADO, C. Um capítulo na história da modernidade 
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essa análise de Bloch, na qual o cinema aparece em chave 
crítica, serve ao propósito maior de seu livro, a saber: 
“contribuir para determinar a longitude e latitude da última 
viagem da burguesia para que esta seja verdadeiramente a 
última”. (BLOCH, 1978, p. 12).  

O momento em que Bloch analisa o cinema, tanto 
em Herança de nosso tempo, exilado na Suíça, como em O 
princípio esperança, exilado nos Estados Unidos, tomamos 
como fragmentos de transição de uma época e, o cinema 
como elemento artístico pontencializador do 
desenvolvimento humano, malgrado a maneira como o 
mesmo é utilizado como divertimento pelo divertimento e 
imposição/dominação ideológica e cultural.  

Importa, nessa análise do vínculo entre cinema e 
divertimento, a intrínseca relação entre meio artificial e 
divertimento. Pois, como afirma Bloch, se, nas pequenas 
vilas, os homens encontram, no vinho, a verdade; no 
cinema, eles encontram o grande mundo. (BLOCH, 1978, 
p. 26). A cultura do divertimento tem em si outro grande 
inimigo, que também é apresentado nos filmes: o happy end.  

No tópico “Happy end, desmascarado e ainda assim 
defendido”, da terceira parte d’O princípio esperança, Bloch 
retoma a questão do divertimento de Herança de nosso tempo, 
acrescentando uma categoria de análise interessante: o happy 
end. Este é apresentado em duas perspectivas: a primeira, na 
chave de uma crítica radical da apresentação de um final 
feliz pelo capitalismo; a segunda, no horizonte de um 
autêntico final feliz, em vista do socialismo. 

Para melhor compreender essa nova categoria, do 

                                                                                              
estética: debate sobre o expressionismo. São Paulo: Unesp, 1998. E 
“Contradições assincrônicas no legado socialista?” In: MÜNSTER, 
Arno. Utopia, messianismo e apocalipse nas primeiras obras de Ernst Bloch. São 
Paulo: Unesp, 1997. Ambos os autores abordam o tema da “não-
contemporaneidade” no livro Herança de nosso tempo de Bloch, tema 
considerado central, na obra, para a tentativa de explicar o advento 
histórico-político do nazismo na Alemanha. 
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happy end, é preciso ter claro o que Bloch pensa do tempo 
livre. Essa análise encontra-se na quarta parte d’O princípio 
esperança, no tópico “Ilusões do tempo livre: preparação 
para servir a empresa”. Para ele, o tempo livre é apenas 
uma preparação para servir a empresa. A comparação do 
trabalhador com uma máquina é a metáfora que melhor 
expressa sua concepção, o trabalhador “obtém tempo livre 
após o fardo e o labor do dia, para se alimentar e lubrificar 
como máquina”. (BLOCH, 2006, p. 456). 

O lazer vivido nas horas livres tem como finalidade, 
no sistema capitalista, apenas a reprodução da força de 
trabalho. Bloch fala, aqui, da condição do proletário do 
início do século XX, pois antes da conquista das oito horas 
de trabalho, a condição do proletariado não lhe permitia 
nem mesmo o lazer, uma vez que tinha que ganhar 
novamente seu salário no tempo que lhe era permitido 
descansar. 

Mesmo com as conquistas trabalhistas, o 
proletariado não conseguiu, efetivamente, desfrutar do lazer 
e de seu tempo livre. Este “[...] foi considerado pela 
burguesia apenas como serviço oculto e permitido como 
tal. Energia pela alegria, isso significa tão-somente, em 
consequência conclusiva: reparo da mercadoria gasta da 
força de trabalho através de um dopo lavoro”. (BLOCH, 
2006, p. 458). 

O resultado da análise de Bloch é que o trabalhador 
não deixa de ser mercadoria em seu tempo livre, e o prazer 
que ele pensa encontrar nas horas depois do trabalho, seja 
no esporte, seja no cinema, “[...] serve para compensar o 
que na luta capitalista pela vida e em suas formas aceitas 
não foi alcançado”. (BLOCH, 2006, p. 457). Pois, segundo 
o filósofo, as competições promovidas para divertimento 
do trabalhador espelham as competições reais do capital. 

Aqui, o divertimento, para além da lubrificação da 
máquina-força-de-trabalho, é impossibilidade de pensar em 
sua condição, é distração e formação de uma falsa 
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consciência. A percepção de si é impossibilitada pelas horas 
alegres e fugazes vividas nas várias formas de distração 
oferecidas pelo capital. É fundamental não deixar o 
trabalhador pensar, muito menos pensar sobre si mesmo. 

É a partir deste movimento, da ilusão do tempo 
livre, que podemos, então, passar à análise do happy end da 
terceira parte d’O princípio esperança. Para Bloch, é 
apresentado ao trabalhador o falso happy end. Ele critica 
radicalmente o happy end apresentado pela sociedade 
capitalista que se manifesta tanto no cinema como no 
esporte, na propaganda e nos magazines. Para ele, o happy 
end, nestes termos, tornou-se mentiroso e raso. 

Some-se à fraude do happy end promovido pelo 
capitalismo, a força consoladora do pós-mundo 
disseminado pela igreja. Esta acaba corroborando a 
corrupção do happy end e a contínua domesticação e 
alienação do trabalhador. Assim, “o ludíbrio apresenta o 
final feliz como se pudesse ser alcançado num hoje 
inalterado da sociedade [...].” (BLOCH, 2005, p. 430). E 
intensifica sua crítica às formas de alienação do 
proletariado pelo capital: “[...] o que quer que o capitalismo 
desfralde como happy end [...] leva para a morte”. (BLOCH, 
2005, p. 429). 

Mas o próprio Bloch diz que essa forma de 
apresentação do happy end é o lado falso, raso e mentiroso. 
Há uma direção final positiva, já que o final feliz é uma 
esperança urgente, “pois essa esperança está fundada no 
impulso humano para a felicidade e dificilmente poderá ser 
destruída, e com suficiente clareza ela sempre foi um motor 
da história”. (BLOCH, 2005, p. 430). Bloch não deixa de 
apontar que houve em vários momentos da história finais 
felizes e conquistas concretas. 

O autêntico happy end só será conquistado no 
socialismo, pois é este “[...] que possui e detém um 
caminho próprio para o happy end, também detém um lugar 
cultural proveniente da sua própria força criativa, de seu 
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próprio objetivo pleno, sem pelúcia, sem acanhamento 
intelectual”. (BLOCH, 2005, p. 431). Esta é a alternativa 
blochiana, o socialismo. Somente nele haverá 
verdadeiramente prazer no lazer. Mas essa não é a realidade 
na qual Bloch escreve, o momento é de transição, embora 
as duas obras aqui utilizadas não tenham em seu cerne o 
mesmo problema, a análise da relação entre divertimento e 
cinema perpassa a questão da alienação do trabalho. 

Essa alienação já estava presente em Herança de nosso 
tempo, na interpretação de Bloch sobre o sentido da diversão 
promovida para os empregados na obra de Kracauer em 
Herança de nosso tempo. É nesta obra que temos um dos 
primeiros elementos de decadência da burguesia na cultura 
do cinema, e o início de uma estrutura industrial de cultura 
de massa até então desconhecida da sociedade. 
Principalmente por seu alcance ideológico e poder de 
manipulação e formação de novas subjetividades. 

Assim, podemos observar, com Bloch, que o homem 
cheio de vida que se revolta, no começo do século XX, contra 
a superexploração do trabalho, não representa a revolta de 
uma classe oprimida, mas uma pessoa da burguesia que 
conheceu dias melhores. Revolta individual. Nesse 
movimento, onde há uma nítida diferença entre 
empregados, proletários e burgueses, o cinema contribui 
para a formação do novo tipo de homem, ou se quisermos, de 
outra forma de manifestação de subjetividade. Nas palavras 
do próprio Bloch: “[...] o novo tipo de homem se forma no 
cinema, e o sentido dos gestos cristalizam-se para lhe dar 
uma personalidade de cinema.” (BLOCH, 1978, p. 30).  

Isso aponta para a artificialidade da personalidade 
em formação. Cabe ressaltar que Bloch fala, aqui, do 
empregado, embora o gosto dos chefes também tenha 
começado, segundo ele, diante da tela de cinema. 
Espacialmente, no alto da tela, onde surgem os heróis. 
Estes, por sua vez, são como uma “[...] pessoa iluminada 
pela claridade de uma luz imoral. O efeito erótico que estes 
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personagens inautênticos exercem sobre outros também 
inautênticos é igualmente extraordinário.” (BLOCH, 1978, 
p. 30).  

Nesse momento, o cinema aparece não só como 
lugar de divertimento, mas, também, como lugar de 
formação e alienação do empregado para obediência ao 
chefe e afastamento do proletariado, mesmo estando aquele 
em alto nível de proletarização. Bloch não deixa de fazer 
sua crítica à maneira como o cinema distrai e forma o novo 
tipo, e aponta, mesmo de passagem, que o cinema não é só 
lugar da exposição decadente da burguesia, nem somente 
instrumento de manipulação das subjetividades para o 
interesse do capital, ele também pode, e deve, ser 
verdadeiramente belo: “o homem do cinema verdadeiramente 
belo ou vencedor exerceria com mais forte razão a 
fascinação que ele deveria provocar. Mas a vida está ausente 
do filme. Mas a intriga que a substitui era mentira.” 
(BLOCH, 1978, p. 30. Grifo nosso).  

 
Cinema e esperança 

 
N’O princípio esperança, há uma dialetização da 

função do cinema, ou ainda, há um tratamento mais 
adequado sobre o mesmo. Para Bloch, o cinema traz uma 
reveladora pontencialização dos gestos, isso de fato pode 
ser comprovado pela característica inicial do cinema: o 
filme mudo. É por esta característica, e pela inserção da 
técnica do close-up, iniciada com David Llewelyn Wark 
Griffith, que aproximou os rostos dos atores, que podemos 
perceber, através da expressão facial, que “a aparência do 
afeto se tornou carne.” (BLOCH, 2005, p. 395). Dor, 
alegria e esperanças podem ser percebidos nos gestos 
faciais dos atores. 

Esse ponto é de extrema importância em nossa 
análise, pois em relação a nenhuma outra expressão artística 
Bloch refere-se assim à aparência. Ele não coloca o mérito 
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do cinema apenas na técnica que o acompanha, mas, 
também, na capacidade dos atores que participam da obra. 
Ao lado do talento dos atores, a técnica do movimento das 
câmeras permitiu uma nova percepção das coisas dispostas 
na cena. Assim, o filme 

 
está repleto do mais puro sobe-e-desce do 
movimento refletido pelo sonho ideal ou – 
transcendendo a “fábrica de sonhos” cada vez mais 
vertiginosa – de movimentos desejados e reais das 
tendências de época; [...] O bom filme relacionou 
essa mudança de ênfase ou visibilização com o 
corpo e o movimento, evidentemente, aprendendo 
a lição da nova dança; esta poderia, portanto, 
resolver o enigma de como o gesto chegou a ficar 
tão rico justamente na forma de filme. (BLOCH, 
2005, p. 395-396). 

 
Os gestos são, sem dúvida, uma das novas 

potências da sétima arte. Chegando inclusive “[...] até às 
coisas, às naturalmente mudas, mas sempre que o diretor é 
capaz, às artificialmente loquazes.” (BLOCH, 2005, p. 396). 
O filme tanto se beneficiou da pantomima como também a 
colocou em um patamar mais elevado.  

Bloch faz uma espécie de história da pantomima, 
que vai da dança popular mais arcaica até o filme. Segundo 
ele, a pantomima aparece nos primórdios da dança popular. 
E ele vai mais longe: afirma que a dança sempre buscou um 
mais além, “a dança sempre foi a forma mais primária e 
mais corporal de partir para outro lugar, diferente do 
costumeiro, ao qual a pessoa se encontra habitualmente.” 
(BLOCH, 2005, p. 388).  

Ele desenvolve sua reflexão apontando movimentos 
importantes da dança em várias culturas e sua relação com 
o além. Relação esta que pode ser encontrada nos gregos 
antigos, no Oriente, nos templos babilônicos, no mundo 
cristão e extracristão, resguardando aqui as críticas a cada 
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uma dessas culturas. 
A crítica mais contundente concerne ao 

cristianismo, no Ocidente, pois dada a condenação do 
corpo pelo cristianismo, a dança perde seu lugar próprio, a 
comunicação pelos gestos é praticamente impedida.  

Com a dança e sua necessidade de expressão, surgiu 
a pantomima, que nos interessa especificamente aqui. Essa 
ligação com a pantomima deve-se ao fato de que “[...] a 
dança não necessita de palavras [...].” (BLOCH, 2005, p. 
391). A linguagem da dança é o corpo, são os gestos. Para 
Bloch (2005, p. 391), 

 
no mimo da Antiguidade, que tinha sido 
notavelmente extenso e convincente, essa 
gestualidade era consideravelmente mais expressiva 
e significativa em especial no oriente da Ásia. Isso 
não se deve ao fato que aí ainda se estivesse 
próximo de uma suposta linguagem sonora.  

 
Bloch estabelece uma interessante relação entre a 

linguagem falada e a linguagem gestual. A primeira, que tem 
o mérito, no Ocidente, de ser fundamento do pensar, é 
igualmente a responsável pelo desenvolvimento da 
comunicação gestual sem palavras. Assim, para o autor, na 
antiguidade dos povos do mediterrâneo, o mimo tem sua 
força e persistência na interação linguagem 
sonora/linguagem gestual ao longo da história. Em outros 
termos, a linguagem falada assegura a linguagem gestual. 

Essa interação fez com que a linguagem gestual 
permanecesse presente em várias culturas no Ocidente, 
encontrando no Barroco um destaque especial. Bloch 
chega a afirmar que a força do corpo fez a pantomima 
ganhar destaque principalmente entre os italianos e os 
franceses. Existe, como em toda análise de Bloch, uma 
busca por aquilo que ultrapassa o meramente dado. Não é 
diferente com a pantomima que, para ele, tem algo dos 
sonhos acordados, pois ambos se dão como imagens e 
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ações sem palavras. Contudo, cabe ressaltar que somente a 
pantomima significante espelha as imagens do desejo. 

A pantomima, na Antiguidade, expressava pela 
dança as forças da natureza, comunicando à comunidade à 
qual pertence, por meio de gestos, aquilo que não podia ser 
comunicado por palavras. (BLOCH, 2005, p. 393). Isso não 
significa que hoje não haja essa comunicação. Os sonhos 
acordados se assemelham a esse movimento, pois neles as 
figuras, mudas de palavras, mas prenhes de desejos e 
significados, alimentam o impulso para frente. 

Essa é uma das causas da pantomima não ter sido 
esquecida. Principalmente por ter, segundo ele, descido ao 
fundo do poço, no século XX, “[...] quando a escala da 
expressão calada se reduzira a meia dúzia de comunicações 
grosseiras ou comicamente exageradas”. (BLOCH, 2005, p. 
393). O filme contribuiu significativamente para a 
renovação da pantomima. 

Bloch cita o filme Dez dias que abalaram o mundo, em 
cujo desenvolvimento do conflito aparece um enorme 
candelabro do palácio de São Petersburgo em movimento 
devido aos ataques ao castelo. E acrescenta: “[...] mas 
também essa pantomima das coisas do filme só foi 
aprendida com a pantomima das pessoas do filme”. 
(BLOCH, 2005, p. 396). Aqui temos mais um par dialético 
fundamental na construção teórica de Bloch, a saber: 
pantomima das coisas/pantomima das pessoas. Assim 
como no par “linguagem falada/linguagem gestual”, o 
desenvolvimento do primeiro termo é condição e 
sustentação do segundo; no par “pantomima da 
coisas/pantomima das pessoas”, o primeiro termo só existe 
na medida em que existe o segundo.  

Esses dois pares dialéticos, acima, sustentam e 
fundam um terceiro, o filme mudo/filme sonoro. Ora, da 
dança até o filme, a pantomima passou pela provação da 
técnica. Entretanto, para Bloch, os gestos são a referência 
antes da técnica. O filme não só deu um maior destaque à 
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pantomima como, em virtude do advento do filme sonoro, 
ela continuou e continua fundamental. 

 
[...] o filme sonoro, como forma própria, apenas em 
sua primeira fase, quando fotografava substitutivos 
para o teatro, deu a entender que a pantomima 
renovada pelo filme mudo devesse morrer pela 
segunda vez. Contudo, também o filme sonoro é 
pantomímico sempre que o diálogo cala; até 
mesmo há um plus especial do gênero 
pantomímico que só se obtém através do filme 
sonoro. [...] Aliás, pode-se afirmar que o filme 
sonoro conseguiu produzir o paradoxo de uma 
pantomima, por assim dizer, audível, ou seja, uma 
pantomima associada a ruídos. (BLOCH, 2005, p. 
396). 

 
Assim, o som, nos filmes, somou-se à pantomima 

de forma a criar condições para que não só os atores se 
tornassem capazes de expressão, mas também as coisas. O 
próprio cenário ganha uma notável percepção do todo. As 
coisas produzem sons que nos fazem acessar o mundo “[...] 
micrológico de percepção e expressão. O cenário como um 
todo não só se torna móvel como nos filmes mudos, mas 
transforma-se num cenário sonoro, e o som emitido se 
transmuta em gesto de coisas.” (BLOCH, 2005, p. 396). A 
técnica, somada ao talento do ator, proporcionou à nova 
arte, segundo Bloch, o status de uma das intensas imagens 
espelhadas, em outras palavras: o cinema como fábrica de 
sonhos e de esperança. 

A partir dessa constatação, Bloch estabelece uma 
diferença entre fábrica de sonhos no sentido corrompido, e 
fábrica de sonhos no sentido transparente. Pois ele 
reconhece a dupla direção do filme: como fraude e como 
esperança.  

 
Hollywood transformou-se em fraude sem igual; 
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em contraposição, o filme realista, nas suas 
produções mais bem-sucedidas e aniticapitalistas, 
não mais capitalistas, pode perfeitamente 
representar o mimo dos dias que modificam o 
mundo, sendo um espelho crítico, tipificador e 
esperançoso. O aspecto pantomímico do filme é, 
em última análise, o da sociedade, tanto pelas 
diferentes maneiras com que se expressa, quanto 
sobretudo pelos conteúdos intimidadores ou 
estimuladores, prometedores que são enfatizados. 
(BLOCH, 2005, p. 397). 

 

Como uma fábrica de sonhos no sentido 
corrompido, Bloch faz uma dura crítica à indústria 
cinematográfica de Hollywood, como vimos acima: ao 
contrário da exaltação do filme por Lênin, que o coloca 
como um entre os mais importantes gêneros da arte, ela 
transforma o filme no mais desonrado gênero de arte (BLOCH, 
2005, p. 398). E Bloch não atenua suas criticas à essa 
degradação, mas antes enumera todas as desonras presentes 
nos filmes de Hollywood: o kitsch, o falso e raso happy end, a 
idiotização ideológica e a instigação fascista.(BLOCH, 
2005, p. 397). 

A fábrica de sonhos no sentido corrompido 
encontra ressonância em Herança de nosso tempo, onde, 
descrevendo a condição do homem burguês, e as 
necessidades que advêm com o novo século, Bloch 
apresenta um novo tipo de homem que se constitui no 
cinema, ou ainda, segundo ele mesmo, uma “personalidade 
de cinema”, como apresentamos acima. Nessa obra, 
parece-nos claro a linha argumentativa de Bloch sobre o 
cinema: este é mais um dos recursos do capitalismo para 
domesticação do proletariado, pelo menos onde ele é uma 
fábrica de sonhos no sentido corrompido. 

Como na exposição acima sobre o happy end, Bloch 
também considera que Hollywood é a parte rasa do cinema, 
é apenas o lado do capital. O filme pode ser entendido, e 
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deve-se buscar isso, no sentido transparente. Ele pode ser 
pleno de imagens do desejo, e por ter, em certo sentido, o 
poder de transportar os telespectadores para outras 
paisagens desconhecidas, contribui no impulso para a 
frente. Bloch lembra que, no século XIX, os panoramas já 
contribuíam, de certa forma, com este deslocamento 
imaginário dos telespectadores para outros lugares e 
momentos históricos. Mas o filme, sem dúvida, alargou 
consideravelmente todas as possibilidades imagéticas até 
então existentes, possibilitando outros caminhos que não 
aqueles incitados por Hollywood. Como já apontado acima, 
Bloch sabia que não era fácil esse salto, pois, 

 
[...] ao lado da boa qualidade técnica e formal, no 
que se refere ao tema do filme, a saber, às matérias 
que lhe são específicas, a época em que se deu o 
desenvolvimento do filme teve uma influência não 
só capitalisticamente devastadora, mas no sentido 
estrito, ao mesmo tempo, pode-se dizer, 
ironicamente utilizável. (BLOCH, 2005, p. 399). 

 

Entretanto, essa época, em que se apresentava a 
decadência da burguesia, como aponta Herança de nosso 
tempo, também foi a época de inovações nas técnicas 
empregadas nas transformações artísticas. Bloch faz uma 
analogia entre a pintura e o filme, no que concerne ao 
método da montagem, para esboçar sua crítica assim como 
um caminho possível para além da época de decadência da 
burguesia e do cinema de Hollywood. Pois para ele, a época 
em que se deu o desenvolvimento do filme é uma “[...] 
época de uma possível nova montagem não só em termos 
subjetivos, mas também objetivos.” (BLOCH, 2005, p. 
399). O cinema seria, assim, um espelho crítico da 
realidade, com potencial de desmascaramento das 
estratégias ideológicas da burguesia em decadência, assim 
como desvelamento das interconexões contraditórias do 
sistema capitalista.  
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Bloch faz também referência ao diretor soviético 
Pudovkin, que afirmou: “O filme reúne os elementos do 
real, para mostrar, com o auxílio deles, uma outra realidade; 
as proporções de espaço e tempo, que estão definidas para 
o palco, estão totalmente alteradas para o filme”. 
(PUDOVKIN apud BLOCH, 2005, p. 399). Contrário ao 
cinema de Hollywood, Bloch apresenta como modelo de 
fábrica de sonhos no sentido transparente, o filme 
soviético, que para ele “[...] mostrou várias vezes, histórica e 
modernamente” que, “[...] uma outra sociedade, sim, um 
outro mundo está tanto impedido quanto em movimento. 
Isto é o que de justo e de melhor resulta do filme [...]” 
(BLOCH, 2005, p. 399). Assim, diante das possibilidades 
abertas tanto pela técnica como pela potência do humano 
na arte, Bloch conclui que “a arte da ilusão fílmica, embora 
não seja nem pintura nem arte verbal, [...] ainda assim 
oferece uma imagem que permite movimento, e uma narrativa 
que, se for o caso, exige a parada descritiva de um close-up.” 
(BLOCH, 2005, p. 399-400). 
 
Considerações Finais  

 
O que nos chama a atenção é que o cinema, assim 

como toda expressão artística, mesmo sendo criticado por 
Bloch na forma de fábrica de sonhos corrompidos, é capaz 
de antecipar o possível real no filme. Bloch não viveu em 
nossos dias, mas captou o ponto fundamental do cinema 
em seu início: o entretenimento e sua potência para 
alcançar multidões. E mais importante, nele, os gestos, os 
mimos de um mundo melhor, podem escapar em uma cena 
ou borbulhar durante todo o filme. O cinema, graças às 
técnicas atuais, pode tornar-se um espelho crítico do atual, 
deixando escapar em seus fragmentos as paisagens do 
sonho. 

O cinema, quando Bloch escrevia O princípio 
esperança, já estava consolidado, e instrumentalizado pela 
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indústria cultural norte-americana e no Ocidente. Assim, se 
em seus primórdios o cinema sofreu a suspeita de não ser 
efetivamente uma arte, como aconteceu com os panoramas, 
hoje não temos dúvidas das questões estéticas inovadoras 
que levanta para a arte e de seu alcance intercontinental. 
Contudo, mesmo diante da técnica, faz-se necessário 
apontar novamente o destaque especial que Bloch confere à 
pantomima ao analisar o cinema em sua afirmação como 
arte: “o filme constitui muito bem uma nova técnica, 
juntamente com as genuínas questões artísticas que brotam 
de uma nova técnica, de um novo material; e sua pertença à 
arte está decidida por sua pertença à autêntica pantomima.” 
(BLOCH, 2005, p. 398). 

A pantomima e o cinema formaram um par sem o 
qual seria impossível a existência de ambos hoje, pois se os 
gestos nos primórdios da dança popular comunicavam um 
além, não que hoje ainda não comuniquem, os gestos no 
filme, e na perspectiva de Bloch, em especial o filme 
realista, comunicam os domingos felizes e autênticos de um 
mundo em transformação. Em outras palavras: o cinema é 
um espaço de esperança. 
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