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Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo a 
sua livre vontade; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e 
sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e 
transmitidas pelo passado. 

Karl Marx 
 
 
O homem nasceu para a cidadania. 

Aristóteles 
 
 
Não há utopia verdadeira fora da tensão entre a denúncia de um 
presente tornando-se cada vez mais intolerável e o anúncio de um 
futuro a ser criado, construído, política, estética e eticamente, por nós, 
mulheres e homens. 

Paulo Freire 
 
 
A mudança do tempo: o velho não quer passar, o novo não quer 
chegar. E todavia acontece alguma coisa. O tempo está prenhe. A 
sociedade, grávida. Há de nascer uma criança. 

Ernst Bloch 
 
 
Precisamos tentar repudiar a inteligência cega que nada vê além de 
fragmentos separados e que é incapaz de ligar as partes e o todo, o 
elemento e seu contexto. 

Edgar Morin 
 
 

A Esperança não murcha, ela não cansa, 
Também como ela não sucumbe a Crença. 

Vão-se sonhos nas asas da Descrença, 
Voltam sonhos nas asas da Esperança. 

Augusto dos Anjos 
 
 

Venha, meu coração está com pressa 
Quando a esperança está dispersa 

Só a verdade me liberta 
Chega de maldade e ilusão 

Venha, o amor tem sempre a porta aberta 
E vem chegando a primavera 

Nosso futuro recomeça: 
Venha que o que vem é perfeição... 

Renato Russo 
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Resumo 

 
 
 

Este trabalho objetiva demonstrar que o Princípio esperança, sistema filosófico arquitetado 

pelo pensador alemão Ernst Bloch, no qual a esperança assume caráter ontológico, oferece 

suporte cognitivo que possibilita a superação do vazio imposto pelo niilismo na atualidade, 

principalmente no campo da educação. Mas, enquanto oferece suporte cognitivo, por sua vez 

também não deixa de apresentar uma carência suprida por uma proposta educacional que se 

alicerça em um ainda-não-ser consciente. Uma educação voltada para a esperança tem como 

imprescindíveis esses quatro pilares: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a ser; 

aprender a viver juntos e, sobretudo, a se arrojar nos mares da incerteza. Em tempos nos quais 

a escola é uma transmissora de certezas, em detrimento das incertezas, a educação não pode 

ver sepultada a noção do imprevisível e do imensurável, tampouco da necessidade de buscar 

meios que possibilitam melhor entendimento dos aspectos relacionados ao ainda-não-ser. Os 

elementos teórico-metodológicos utilizados traçam um corpus através de um processo 

interativo no qual camadas adicionais de textos são submetidas à análise.  

 

Palavras-chave: Esperança. Niilismo. Sociologia da esperança. Utopia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Abstract 
 

 
 
This work aims give evidence of that The hope principle, the philosophical system devised by 

the German philosopher Ernst Bloch, in which hope assumes an ontological character, offers 

cognitive support that allows overcoming the void imposed by nihilism today, especially in 

the field of education. But while it offers cognitive support, it also presents a need that is 

fulfilled by an educational proposal based on a not-yet-conscious being. An education based 

on hope has four essential pillars: learning to know, learning to do, learning to be, learning to 

live together and, most of all, immerging into in the seas of uncertainty. In times when school 

is a promoter of certainties at the expense of uncertainties, education must not forsake the 

notion of the unpredictable and immeasurable, nor the need to find ways to enable better 

understanding of aspect related to the not-yet-be. The employed theoretical and 

methodological elements in this work paint a corpus through an interactive process in which 

layers of additional texts are subjected to analysis. 

 

Keywords: Hope. Nihilism. Sociology of hope. Utopia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Resumé 
 

 
 
Ce travail vise à montrer que le Principe espoir, système philosophique élaboré par le 

philosophe allemand Ernst Bloch, où l'espérance suppose caractère ontologique, offre support 

cognitive que permet surmonter le vide imposé par le nihilisme aujourd'hui, en particulier 

dans le domaine de l'éducation. Mais, pendant qu’elle offre support cognitive, également elle 

ne laisse pas de présenter un manque fourni par une proposition éducative qui est basé sur un 

être qui n'est pas encore conscient. Une éducation axée sur l'espoir, a comme indispensables 

ces quatre piliers: apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre à être, apprendre à 

vivre ensemble et, en particulier, de jeter dans les mers de l'incertitude. En ces temps où 

l'école est un émetteur des certitudes au détriment des incertitudes, l'éducation ne peut pas 

voir enterré la notion de l'imprévisible et incommensurable, ni la nécessité de trouver des 

moyens pour permettre une meilleure compréhension des questions liées au non-encore-être. 

Les éléments théoriques et méthodologiques utilisés brossent un corpus à travers d’un 

processus itératif dans lequel les couches de textes additionnels sont soumis à l'analyse. 

 

Mots-clés: l'espoir. Le nihilisme. Sociologie de l'espoir. Utopie. 
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O espírito do sonho para a frente 

 

 

 

Todo real tem um horizonte. 

Ernst Bloch 
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O espírito do sonho para a frente 

 

Observo os demônios. Alguns eu reconheço dos pesadelos. Outros povoaram 
o mundo dos sonhos no passado... Mas são tantos... 
Um de vocês está com meu elmo. Eu mesmo o fiz, com os ossos de um deus 
morto. É uma de minhas ferramentas. 
– ssssss. Eu consegui com um mortal, por uma mixaria, mas foi uma 
transação legal. Não infringi nenhuma lei do inferno. Se quiser o seu 
precioso capacete, vai ter que lutar por ele. ssss. Como desafiado, escolho o 
campo de batalha. Escolho a REALIDADE . 
[ ... ]  
– Como desafiado, dou a partida... Faço o primeiro LANCE. E o desafiador 
é SONHO, uma vez mestre do reino do sono... Portanto, vamos aplaudir 
MISTER SANDMAN. 
[ ... ] 
– Então... Você conhece as REGRAS, Sonho? Se GANHAR, leva o 
capacete. Se perder, será nosso ESCRAVO por toda a ETERNIDADE. 
– Eu entendi. 
– Muito bem, eu começo então... Sou um lobo assassino devorando sua 
presa. 
– Sou um caçador de lobos, montado a cavalo. 
– Sinto cheiro de álcool, cigarro, sexo e perfume barato... e mofo. 
– E sinto a relva sob os cascos, os flancos entre minhas pernas. 
– Sou uma mosca que pica o cavalo e derruba o caçador. 
– Sou uma aranha devoradora de moscas. 
– Sou uma cobra comedora de aranhas. 
– Sou um boi esmagador de cobras. Sinto a cobra se contorcer sob a pata. A 
espinha esmagada. 
– Sou uma bactéria... uma bactéria destruidora de vidas. 
– Sou um mundo no espaço, nutrindo vida. 
– Sou uma nova explodindo... cremando planetas. 
– Sou o universo... abraçando todas as coisas, toda a vida. 
– Eu sou a anti-vida, a Besta do julgamento. Eu sou a escuridão no fim de 
tudo. O fim dos universos, deuses, mundos... DE TUDO! sssssss. O que você 
é, então, MESTRE DOS SONHOS? 
– Eu sou   A   E  S  P  E  R  A  N  Ç  A. 
– Oh... Então eu sou... ssss... Eu... Eu... Eu... NÃO SEI. 
[ ... ] 
– Olhe à sua volta, MORPHEUS. Milhões estão em formação de batalha 
para atacá-lo. Diga-nos... Por que nós o deixaríamos ir? Com ou sem o 
elmo, você não tem nenhum PODER aqui... Que força têm os sonhos no 
inferno? 
– Você diz que não tenho poder? Talvez tenha razão. Mas dizer que os 
SONHOS não têm nenhum poder aqui? Você, Lúcifer, diga-me... E todos 
vocês... perguntem-se... Que poder teria o INFERNO, se os prisioneiros 
daqui não fossem capazes de sonhar com o céu? 
Em silêncio, eles abrem caminho fugindo de meu olhar. E com passos 
firmes, segurando meu elmo, eu deixo o inferno. Minhas esperanças estão 
realizadas. 

Neil Gaiman (argumento); San Kieth e  Mike Dringenberg  (parte); Robbie 
Busch (cores). Sandman: mestre dos sonhos. Barueri (SP): Panini Books, 

2010. 
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Morpheus e Choronzon: o embate do ainda-não-ser com o nada 

Essa disputa, entre Morpheus, o Senhor dos Sonhos, e o demônio Choronzon, está 

contida na história em quadrinhos Uma esperança no inferno, escrita pelo inglês (nascido em 

Portchester, em 1960) Neil Gaiman, história que faz parte da série Sandman, quadrinhos  

destinados ao público adulto nos quais seres humanos e figuras míticas se entrelaçam nas 

mais variadas tramas existenciais. Morpheus perde o seu precioso elmo e, depois de muita 

procura encontra-o no inferno, sob a posse de Choronzon. O demônio se recusa entregar o 

objeto e desafia Morpheus para um embate, cuja derrota o tornaria escravo por toda a 

eternidade.  

Morpheus tem consciência de que o debate, como tudo o mais no inferno, é 

mortalmente sério, mas não tem escolha. Morpheus vence a peleja e Lúcifer, soberano do 

inferno, tenta reter o Senhor dos Sonhos em seus domínios, mas ao se ver defrontado com a 

exigência da reflexão sobre um termo é impedido, porque essa reflexão conduz à ação, 

apresenta uma engrenagem dialética da qual não se pode fugir e toda contra-argumentação 

que lhe é dirigida está propensa a se desfazer como água entre os dedos, por se tratar não de 

um mero significante, mas de algo que tem gerado os mais variados significados ao longo da 

trajetória humana e servido como combustão à materialização daquilo que costumamos 

chamar utopias. Ao vencer a disputa com Choronzon, Morpheus demonstra que, mesmo no 

inferno, lugar de choro e ranger de dentes, o indivíduo tem os olhos voltados para um porvir 

que ofereça, pelo menos, possibilidades que atenuem seus dilemas de ordem existencial e 

proporcionem um existir mais condigno.  

O termo é ESPERANÇA, significante que povoa nossos sonhos diurnos e noturnos e 

se encontra no alicerce de ramificações culturais que vão desde a religiosidade à economia, 

passando pela literatura, marcando presença nos saberes da tradição e seguindo em frente nas 

mais variadas conotações do conhecimento oferecido pelas ciências. O campo de batalha 

escolhido por Choronzon é a realidade e é nele que Morpheus movimenta suas peças, calibra 

sua retórica e se deixa mergulhar no lógos, para sair triunfante. No diálogo entre Morpheus e 

Choronzon dois antagonismos se chocam e se repudiam. Um é o niilismo, manifestado da 

seguinte forma: Eu sou a anti-vida, a Besta do julgamento. Eu sou a escuridão no fim de tudo. 

O fim dos universos, deuses, mundos... DE TUDO! Esse TUDO descamba no NADA , no 

vazio, no não-ser. A resposta de Morpheus, que ocasiona a derrota de Choronzon, é apenas 

uma palavra: ESPERANÇA. Pouco depois, para não ver sua liberdade tolhida, Morpheus 
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silencia tanto Lúcifer quanto os demais habitantes do Inferno: Que poder teria o inferno, se os 

prisioneiros daqui não fossem capazes de sonhar com o céu?  

Esse sonhar traz o carimbo da esperança, elemento norteador na trajetória humana. É 

através dele que o possível se sobrepõe ao impossível, primeiro se insinuando como algo que 

se encontra além de horizontes que a nossa percepção possa engendrar para, em seguida, se 

tornar mais próximo passo a passo, não importa se cada um desses passos ostente a marca dos 

milênios, porque estes, por sua vez, gestam vontades transformadas em ações que culminam 

em novas formas de existência, mais dignas, vale salientar. É sobre esse termo, a palavra 

ESPERANÇA, que este trabalho versa e, para chegar a um porto seguro, a rota é cartografada 

pelo pensamento de Ernst Bloch, o filósofo alemão que, diferentemente de outros pensadores 

que colocaram no centro de suas reflexões o ser, o conhecimento, o Estado ou a consciência 

centrou sua filosofia na esperança.  

Assim o fez por estar plenamente convencido de que o homem, originariamente, vive 

direcionado para o futuro projetando e modificando conscientemente o mundo e a si mesmo, 

uma projeção e uma modificação realizadas no espaço da utopia, termo cujo sentido traz 

modificações que possibilitam com que sua compreensão vá além do que estabelece quando 

surge, no século XVI. Essa compreensão permite que um sonho diurno, quando percebido 

como uma esperança ainda não encontrada, pode ser a viabilização de que o utópico, colocado 

em movimento sob a força da combustão da esperança, se traduz em registro de ocorrências 

positivas na trajetória humana.  

Ernst Bloch leva seu pensamento às profundezas para buscar respostas que conceitos 

de natureza ontológica exigem. Conceitos como aqui, portanto, o não, o ainda-não, o nada e 

o tudo, o não na origem, o ainda-não na história, o nada ou então o tudo no final, enfatiza 

(2005, p. 301, vol. I). Seu esforço intelectual preconiza a grandeza do porvir, um porvir 

antecedido pelos sonhos acordados e pela esperança que se deposita nas utopias: 

 

O tudo no sentido identificador é o em-absoluto daquilo que os homens 
no fundo querem. Desse modo, essa identidade mesma está depositada no 
fundo escuro de todos os sonhos acordados, de todas as esperanças, utopias, 
e é igualmente o fundo dourado sobre o qual as utopias concretas são 
aplicadas. Todo sonho diurno sólido refere-se a esse fundo duplo como 
pátria; ele é a experiência ainda não encontrada, a ainda-não-experiência 
experimentada em cada experiência que ocorreu até o momento. (Bloch, 
obra citada, p. 310, grifo do autor) 
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Bloch (2005, p. 18, vol. I) ressalta que o que é desejado utopicamente guia todos os 

movimentos libertários, movimentos que abastecem e são abastecidos nos sonhos diurnos, 

porque é no sonho diurno que a história também encontra combustão para se movimentar, em 

seus mais variados sentidos e consequências. Ele se encontra tanto na descoberta de uma 

vacina destinada a salvar milhões de vidas quanto no extermínio de milhões de seres humanos 

aprisionados em campos de concentração espalhados por boa parte do planeta. O sonho em 

vigília, escreve Henri Desroche (1985, p. 22, grifo do autor), está vinculado ao mesmo 

dinamismo que o sonho noturno, completa. Dizem uns versos escritos por Raul Seixas que 

sonho que se sonha só / é só um sonho que se sonha só / mas sonho que se sonha junto é 

realidade1. Sonhar junto é vislumbrar a possibilidade de concretização dos interesses do 

coletivo, é repartir a esperança, socializando-a. 

 

Se a esperança é um sonho em vigília como já o queriam Aristóteles ou 
Platão, este sonho em vígilia coletivo deve ser paradoxalmente um de seus 
momentos de “plenitude”. Cabe à sociologia esclarecer este sonho “da 
mesma maneira e pelas mesmas razões que o sonho esclarece o social”. 
(Desroche, op. cit., p. 22) 

 

Corpus 

Ernst Bloch é autor de uma obra na qual expressa vasta erudição e transita pelas mais 

variadas áreas do conhecimento com imensa desenvoltura, seja na economia, na arte, na 

história, na antropologia, na literatura, na ética... como observador privilegiado do espetáculo 

do mundo. Filósofo cuja capacidade de externar o pensamento lhe proporciona o talento do 

escritor fecundo, cuja maestria na arte do ensaio se mostra por demais notória, é autor, dentre 

outras, de O princípio esperança, obra que exerce a primazia como operador cognitivo deste 

trabalho. É nela que são colhidos subsídios para que o itinerário transcorra de forma que 

proporcione a chegada num porto seguro.  

Mas Bloch não é um pensador muito conhecido em nosso país e sequer ouvira falar 

dele quando estudante de graduação em filosofia. Trata-se de um nome que não consta em 

                                                           
1 http://letras.terra.com.br/raul-seixas/165312/, acesso em 05/11/2011 
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boa parte dos manuais de história da filosofia e alguns autores dessas obras o consideram, 

com um certo tom pejorativo, uma espécie de revisionista do pensamento marxista. Pouco 

conhecida em nosso país, sua obra vai tendo essa imagem modificada gradativamente. É um 

pensador alcunhado por vários bordões. Num evento realizado em São Paulo, no final de 

2012, conheci um professor alemão que, em conversa informal, qualificou Bloch como um 

stalinista. Para superar problemas assim, Suzana Albornoz (2006, p. 16) faz o seguinte alerta: 

Para entender o modo novo como Bloch pensa as categorias fundamentais da realidade, 

necessidade e possibilidade, devemos esquecer certas classificações fáceis. Trata-se de 

bordões profundamente reducionistas, como, por exemplo, ser chamado de um Shelling 

marxista.  

No meu caso, seu nome veio à tona ao perceber a viabilidade de elaborar uma tese 

contendo a esperança como elemento essencial a uma abordagem sociopedagógica e como 

contraposição ao vazio que se nadifica em nossos tempos, cuja matriz se encontra no niilismo. 

Via-me mergulhado em inquietações que detectavam a ausência de um elemento necessário 

ao nosso dia-a-dia e a um fazer pedagógico que se coadunasse com o vislumbre de um devir 

passível e possível de ser construído sobre bases que apontam essa possibilidade. O elemento 

é a esperança levada à condição ontológica e ninguém melhor do que Bloch como farol dessa 

empreitada. 

Como em todas as navegações, esta segue rotas, atraca em alguns portos para se 

abastecer e dialoga tanto com transeuntes e nativos quanto com experimentados navegadores, 

cada qual com suas visões a respeito do que seja utopia, esperança, vir-a-ser e niilismo, 

termos que se fazem presentes no existir de uma sociedade. Alguns compartilham com os 

ideais de Choronzon, outros não hesitam em ingressar nas fileiras nas quais Morpheus se 

encontra integrado. Nesse ir-e-vir de experiências, vivências e inquietações, a condição 

humana se forja, apresenta sua fragilidade e não esconde sua fortaleza.  

Na busca de contextualizar esse itinerário, as interconexões, principalmente, entre 

filosofia e literatura, tendo a forma ensaística como opção para expressá-lo, não apenas como 

uma reverência a um autor que não perde a ternura literária diante do rigor filosófico, mas 

também por ver no ensaio uma ferramenta adequada para tal monta e pertinente a seguir as 

elucidações de uma sociologia que trate da esperança. O princípio esperança é um gigantesco 

ensaio, no qual Bloch disserta a respeito de uma temática que se ramifica nas mais variadas 

áreas do conhecimento humano; passa pela arte, atravessa a filosofia, deságua na psicologia, 
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pontua na sociologia, analisa a religião e percorre os vários caminhos das ciências para formar 

uma unidade pouco vista na história do pensamento.  

Traduzido para o português, esse trabalho de monta foi realizado por Nélio Schneider 

e Werner Fuchs, o primeiro responsável pelos volumes I e III, e o segundo pelo volume II. O 

volume I é dividido em três partes: Pequenos sonhos diurnos, A consciência antecipadora e 

Imagens do desejo no espelho (vitrine, conto, viagem, filme, teatro). Essas partes são 

compostas de 32 capítulos, distribuídos em 127 intertítulos, num total de 433 páginas. O 

volume II consta de apenas uma parte, Esboços de um mundo melhor (medicina, sistemas 

sociais, técnica, arquitetura, geografia, perspectiva na arte e sabedoria), em dez capítulos 

com 100 intertítulos, totalizando 477 páginas. O volume III, com 462 páginas, traz a parte 

Imagens do desejo do instante plenificado (moral, música, imagens da morte, religião, 

natureza-oriente e bem supremo), em 13 capítulos divididos em 96 intertítulos. 

A forma ensaística oferece um estágio de reflexão que não se amordaça ou se deixa 

prender na lide da metodologia científica e não se recusa a dar impulsão ao processo do 

pensar. É fato que a beleza da busca embasada na metodologia científica seja algo que 

ninguém em sã consciência ouse contestar. Mas a ortodoxia que nela se faz patente deve – e 

pode –, sim, ser contestada. É claro que não no sentido de desqualificá-la e descredenciá-la, 

mas no de visar apontar que além dela se encontra algo não menos belo. O ensaio desafia 

gentilmente os ideais da clara et distincta perceptio e da certeza livre de dúvida, escreve 

Adorno (2003, p.31, grifo do autor) e, ao escrever esses termos em latim, lembra Descartes e 

o esforço desse pensador em sua busca de superação da dúvida. Toda percepção clara e 

distinta fornece elementos que podem até mesmo exorcizar a dúvida e transformá-la em algo 

incapaz de nos jogar nas incertezas que nos ameaçam cotidianamente. O ensaio, para Adorno, 

deveria ser interpretado em seu conjunto.  

Quem interpreta, escreve Adorno (ibid.), em vez de simplesmente registrar e 

classificar, é estigmatizado como alguém que desorienta a inteligência para um devaneio 

impotente e implica onde não há nada para explicar, completa. Mais na frente (op. cit., p. 

19), um alerta: Na alergia contra as formas, consideradas como atributos meramente 

acidentais, o espírito científico acadêmico aproxima-se do obtuso espírito dogmático. 

O ensaio traz ferramentas que o vacinam contra o fundamentalismo acadêmico e o 

espírito dogmático. Isso porque seus conceitos, aponta Adorno (ibid., p. 17), não são 
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construídos a partir de um princípio primeiro, nem convergem para um fim último. O ensaio, 

segundo Adorno, em seu gênero moderno é atribuído a Sainte-Beuve, escritor francês do 

século XIX. Trata-se de uma forma de escrever que incorpora o impulso antissistemático em 

seu próprio modo de proceder e introduz sem cerimônias e de forma imediata os conceitos tais 

como estes se apresentam (op. cit., p. 29). Se a ciência necessita da concepção de conceito 

para dar solidez à sua [pretensão] de autoridade, para mostrar-se como o único poder capaz 

de sentar-se à mesa (ibid.), o ensaio incorpora o impulso antissistemático em seu próprio 

modo de proceder e introduz os conceitos da forma como estes se apresentam (ibid.). 

 

Na verdade, todos os conceitos já estão implicitamente concretizados pela 
linguagem em que se encontram. O ensaio parte dessas significações e, por 
ser ele próprio essencialmente linguagem, leva-as adiante; ele gostaria de 
auxiliar o relacionamento da linguagem com os conceitos, acolhendo-os na 
reflexão tal como já se encontram inconscientemente denominados na 
linguagem. (Adorno, op. cit., p. 29) 

 

O ensaio traz afetividade: 

 

O ensaio reflete o que é amado e odiado, em vez de conceber o espírito 
como uma criação a partir do nada, segundo o modelo de uma irrestrita 
moral do trabalho. Felicidade e jogo lhe são essenciais. Ele não começa 
com Adão e Eva, mas com aquele sobre o que deseja falar; diz o que a 
respeito lhe ocorre e termina onde sente ter chegado ao fim, não onde nada 
mais resta dizer: ocupa, desse modo um lugar entre os despropósitos. Seus 
conceitos não são construídos a partir de um princípio primeiro, nem 
convergem para um fim último. (Adorno, op. cit., p. 16-17) 

 

Dessa forma, sintetiza Adorno (ibid., p. 25), o ensaio não segue as regras do jogo da 

ciência e da teoria organizada. O pensador alemão acrescenta (ibid., p. 41) que a consciência 

científica, dirigida contra toda representação antropomórfica, sempre foi comprometida com 

o princípio de realidade e, como este, inimiga de qualquer felicidade. O objeto do ensaio, sob 

a ótica adorniana (ibid., p. 42), é o novo como novidade. Vejamos o seguinte: 
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Ao refletir o objeto sem violentá-lo, o ensaio se queixa, silenciosamente, de 
que a verdade traiu a felicidade e, com ela, também a si mesma; é esse 
lamento que provoca a ira contra o ensaio. (Adorno, op. cit., p. 42) 

 

Nessa reflexão a respeito do objeto, o ensaio desencava conceitos cuja compreensão se 

torna mais apta a ser levada adiante dessa forma e, no caso do princípio esperança, este se 

caracteriza por iluminar pontos cegos do conhecimento, nos quais essa possibilidade se torna 

patente ao desencadear a irrupção das forças produtivas e sua ligação com as tendências da 

historicidade. Dialetizadas, as utopias são propícias a realizar esse papel e Bloch demonstra 

isso no conjunto do princípio esperança apontando os vários matizes da trajetória humana 

diante de suas buscas. A esperança, em seu caráter ontológico, ilumina ao que se permite 

retirar da caverna para o sol.  

 

A atualidade do ensaio é a do anacrônico. A hora lhe é mais desfavorável do 
que nunca. Ele se vê esmagado entre uma ciência organizada, na qual todos 
se arrogam o direito de controlar a tudo e a todos, e onde o que não é 
talhado segundo o padrão do consenso é excluído ao ser elogiado 
hipocritamente como “intuitivo” ou “estimulante”; e, por outro lado, uma 
filosofia que se acomoda ao resto vazio e abstrato, ainda não 
completamente tomado pelo empreendimento científico, e que justamente 
por isso é visto pela ciência como objeto de uma ocupação de segunda 
ordem. O ensaio tem a ver, todavia, com os pontos cegos de seus objetos. 
Ele quer desencavar, com os conceitos, aquilo que não cabe em conceitos, 
ou aquilo que, através das contradições em que os conceitos se enredam, 
acaba revelando que a rede de objetividade desses conceitos é meramente 
um arranjo subjetivo. (Adorno, op. cit., p. 44) 

 

O ensaísta faz do ofício de escrever um exercício de afetividade. No caso de Bloch, 

uma afetividade esperançosa. O princípio esperança é o ensaio destinado à iluminação de 

pontos cegos que perpassam a busca pelo ainda-não-ser. 

A esperança vista por Ernst Bloch não pode prescindir da ferramenta da educação, a 

qual é dotada de instrumentos capazes de possibilitar discernimento e vislumbrar a realidade 

do vir-a-ser. Para Bloch, casa e escola devem mostrar o rumo que a educação deve tomar, 

uma educação que 
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[ ... ]  compreende e aprende o antigo a partir do novo, e não o inverso, e 
que não faz recuar a maneira canônica de querer e saber para dentro do 
que já foi vivido ou que está conscientemente travado. Surge aí o andar 
ereto, o ser-si-mesmo no ser-em-comum, alunos e professores vivem à 
frente, nos limites que avançam constantemente, vivem onde o próprio alvo é 
recente, no rumo do qual o discente se torna desperto e entra em forma. 
(Bloch, p. 12, vol. III) 

 

Ressaltar que o princípio esperança abastece propósitos educativos os quais, por sua 

vez, se fazem necessários para que o princípio esperança floresça em plenitude é objetivo 

deste trabalho, o qual se divide em cinco partes, nas quais se inserem esta introdução e a 

conclusão. No primeiro capítulo, A esperança como ato de direção cognitiva, são mostrados 

a trajetória e o pensamento blochiano, com a esperança como docta spes sendo diretriz para a 

resposta necessária à atual corrosão da utopia, porque esta, como passo para materialização do 

futuro, contribui para a formação de um espírito imerso na cidadania. Nesse tópico, destaco a 

contribuição de Bloch na formação de um sujeito que se veja contemplado não como mera 

peça formadora da engrenagem que movimenta o todo sociocultural e histórico. Nesse 

sentido, tanto a trajetória pessoal quanto a que se encontra na essência de sua obra mostram 

direcionamentos que viabilizam a percepção da esperança não como algo que se encontra 

submerso na fantasia e no imobilismo, mas como algo intrínseco ao ser humano e, por ser 

dotado dessa característica, como algo que confere um rumo para a realização de metas que, a 

princípio, parecem se encontrar estacionadas nas expectativas humanas mas, sob esse 

imperativo, impulsionam a possibilidade de sua realização no porvir. Nessa condição, a 

esperança se desaproxima continuamente das imposições do vazio que insiste em se fazer 

presente nas aspirações humanas, ora com forte intensidade ora com menos eco, isso 

dependendo da condição histórica vivida. Pensadores como Aristóteles e Marx influenciam 

fortemente o pensamento blochiano, mas qual o Aristóteles e qual o Marx? Afinal, qual seria 

o marxismo de Bloch, pensador que não é considerado por alguns analistas um marxista 

autêntico?  

No segundo capítulo, A imensidão dos espaços sem horizontes, são recortados e 

analisados os percalços que se opõem às possibilidades do princípio esperança, porque uma 

reflexão sobre a esperança não pode ignorar os problemas do risco e do fracasso. Para isso, 

imprescindível se torna um aprofundamento a respeito da temporalidade e da historicidade, 

além de um levantamento a respeito das ferramentas que exercem a função de antídoto contra 

o niilismo, espécie de megatério que ameaça engolir as proposições e aspirações do ser 
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humano. Nunca, como em nossa época, o niilismo se fez e se faz tão presente em nossa vida, 

uma existência na qual buscam se convergir interesses individualistas, tecnológicos, 

industriais e consumistas, tópicos que podem ocasionar carência de ideais, conformismo com 

a situação vivida – por pior que esta se apresente – e um aparente sepultamento da esperança. 

O niilismo está diante da porta, arremata Nietzsche (2007, p. 47); de onde nos chega esse 

mais estranho e mais ameaçador de todos os hóspedes?, indaga. Para Nietzsche (op. cit., p. 

55), o mais extremado dos niilismos é o que aponta que não há nenhuma verdade; que não há 

nenhuma constituição absoluta das coisas, nenhuma “coisa como tal”, “coisa em si”. 

Heidegger (2010, p. 142) analisa que Nietzsche, com o termo niilismo, tem em vista o fato 

histórico, isto é, o acontecimento da desvalorização dos valores supremos, da aniquilação de 

todas as metas e da colisão de todos os juízos de valor.  

Diante de tal quadro, por que e para que esperança, se um espírito de imediatismo – 

calcado sobremaneira no vazio – envolve com seus tentáculos a existência humana? Esse 

espírito de imediatismo se traveste num nevoeiro que impede com que tenhamos uma visão 

do todo, fator que nos pulveriza e faz com que as partes se tornem cada vez menores, 

desconjuntas, desconexas. Nos pulveriza porque a consciência do mundo e da existência, ao 

invés de se dilatar, se contrai, e nos joga num turbilhão existencial atolado em carências 

aparentemente insolúveis. Nesse turbilhão impera, falsamente majestoso, o homo faber, 

consciente (?) de que a ciência e a técnica levam a bom termo à realização e à completude das 

aspirações humanas. Do niilismo a uma ética por demais questionável o passo se torna 

bastante estreito. Que sonho diurno ou ainda-não-ser, por exemplo, numa visão como esta de 

Max Stirner (2009, p. 457): 

 

Para mim, os objetos são apenas um material que eu uso. Estendo a mão e 
agarro uma verdade que ajusto às minhas necessidades. A verdade é, para 
mim, coisa certa, não preciso suspirar por ela. A minha intenção não é, de 
modo algum, a de prestar um serviço à verdade; ela serve apenas de 
alimento à minha cabeça pensante, como as batatas ao meu estômago e à 
sua digestão e o amigo ao meu coração sociável. Desde que eu tenha gosto e 
força para pensar, toda verdade me serve para trabalhar de acordo com as 
minhas capacidades. Para mim, a verdade é “vã e vazia”, como para o 
cristão a realidade e a mundanidade. Ela existe exatamente como as coisas 
deste mundo continuam a existir, embora o cristão tenha demonstrado sua 
nulidade; contudo ela é vã porque seu valor não está nela, mas em mim. Em 
si, ela não tem valor: a verdade é uma... criatura. (grifos do autor) 
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No terceiro capítulo, Nascer do impossível chão, opto pela reflexão a respeito dos 

caminhos nos quais uma proposta educativa embasada na esperança deve tomar. Educar para 

a esperança é educar para a consciência da liberdade, é esperançar. Esse verbo transitivo 

direto e pronominal se transforma em palavra geradora que, ao abrir-se em leque, traz termos 

como união, não-desistência, certeza de que longe é um lugar que não existe e também de 

complexidade. Nesse sentido, educar para a esperança é mostrar que a construção do futuro 

ocorre a partir deste momento, do agora, porque como frisa Morin (2010, p. 14), o 

conhecimento do presente é necessário para o conhecimento do futuro, o qual é necessário 

para o conhecimento do presente. Quando se educa para a esperança se resgata a percepção 

do tempo como história e permite-se ao sujeito perceber-se em sua subjetividade e não como 

mero elemento de natureza mercadológica. Busco, com isso, mostrar que uma educação 

alicerçada na esperança traz aquilo que caracteriza essencialmente o pensamento de Ernst 

Bloch: eu sou; eu não me possuo; primeiro nos tornamos, o que também poderia ser 

denominado de existência verdadeira, uma existência que reaviva a capacidade ontológica de 

sonhar o sonho utópico, o qual se transforma gradativamente no sonho possível. 

Na conclusão, A superação da embriaguez derrotista do sono, aponto congruências e 

similitudes que se afunilam na apresentação de uma proposta legitimada pelo princípio 

esperança na educação e sua reverberação na sociedade. Uma educação nesses moldes tem 

como imprescindíveis os seguintes pilares: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender 

a ser; aprender a viver juntos. Isto pressupõe a necessidade da busca da plenitude do sujeito, 

uma plenitude que traz a consciência de si próprio, da humanidade e da terra-pátria, fator que 

possibilita cognição aprofundada em torno do ser humano e suas possibilidades. Em tempos 

nos quais a escola é uma transmissora de certezas, a educação não pode ver sepultada a noção 

do imprevisível e do imensurável, tampouco da necessidade de buscar meios que possibilitam 

a superação de nossa finitude. Uma educação voltada para a esperança deve estar ciente de 

que todo conhecimento é tradução e reconstrução – o que Ernst Bloch demonstra com 

maestria em O princípio esperança. A ligação entre ser humano e mundo, entre natureza e 

cultura, assim deve ser o princípio de uma abordagem educativa que possibilite o conhecer 

profundo a respeito do que sejam aquilo que a visão moriniana denomina de buracos negros: 

1. o conhecimento; 2. o conhecimento pertinente; 3. a condição humana; 4. a compreensão 

humana; 5.a incerteza; 6. a era planetária; e 7. a antropoética. Essa desfragmentação 

possibilita amplamente a reflexão a respeito de três inquietações kantianas: 1. O que podemos 

saber?; 2. O que devemos fazer?; 3. O que nos é permitido esperar? Pensador que transita 
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com desenvoltura na obra de Ernst Bloch, Schmied-Kowarzik (2002, p. 99) se exprime da 

seguinte forma a respeito dessas inquietações: 

 

As duas primeiras questões se referem à fundamentação da ciência e, 
respectivamente, da moral; ambas tratam de proposições normativas. Tal 
não é o caso da terceira questão, referente ao que nos é permitido esperar 
quanto à história futura. A história futura não pode ser predita 
cientificamente, porque ela depende de nossas ações livres. Ela também não 
pode ser predita moralmente, pois, não obstante o imperativo categórico 
que nos manda agir eticamente, nunca é líquido e certo que consigamos 
realizar historicamente o que é eticamente exigido. 

 

Esperançar não é se deixar mergulhar na letargia e jamais ser envolto pelas teias do 

desencanto, muito menos acrisolar-se e se distanciar do que nos desafia ou mesmo nos 

convida à plenitude da beleza da busca. Afinal, como bem lembra Reale (2002, op. cit., p. 

211), vê no cosmos (e em todas as coisas) um vazio absoluto só aquele que escavou em seu 

próprio espírito um vazio absoluto. 

 

A consciência do possível 

Em O homem como possibilidade (1966)2, um de seus primeiros textos traduzidos para 

a língua portuguesa, Bloch ressalta a necessidade de se retirar do termo utopia o caráter 

pejorativo que lhe imputaram, principalmente no sentido de tratar-se de algo impossível de ser 

alcançado. Acontece que muitos dos castelos de hoje, escreve Bloch, transformam-se amanhã 

em palácios e cidades, ou mesmo em sociedades. E acrescenta: Esse fato possibilita, a 

observação, até a constatação de que nada de grande surge na história sem ter sido primeiro 

esboçado, para depois da devida racionalização ser então planejado. 

Esboçar, racionalizar, planejar. Assim o fez Platão, sábio grego que conheceu a 

liberdade e também vivenciou a condição de escravo, numa existência cuja trajetória é digna 

de seu pensamento. Abastado cidadão de Atenas, a capital intelectual do mundo de então, 

virou cativo em outras terras após viagem com o intuito de convencer um governante a se 

                                                           
2 Tempo Brasileiro, ano IV, fev. 1966, n. 8. Esse material se encontra disponível em documento eletrônico, cujas 
informações mais precisas se encontram nas referências bibliográficas. 
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portar como filósofo. Não conseguiu e, ainda por cima, atraiu para si a raiva e o despeito de 

um rei que o aprisionou e o vendeu como escravo. Em suas viagens, Platão observou modos 

de vida, absorveu costumes e teceu uma obra que cartografa uma visão de sociedade, A 

república. É nesse grandioso sonho diurno que Platão formula uma doutrina do Estado ideal e 

esboça uma concepção de vida e uma visão de algo que pode ser encontrado em outra época e 

lugar. Para isso, tem o cuidado de discernir a respeito da necessidade do todo ser conhecido e 

de o homem se tornar um cidadão. Feito isso, um modelo de cidade-estado emerge em todo 

seu esplendor, e nesse cenário se encontra o homem e sua busca de afirmação no universo, 

seja este compreendido tanto na essência do indivíduo quanto na vastidão do Cosmos. A 

cidade está no ser humano e este se vê inserido nela, uma cidade feita de outros homens que, 

em conjunto, integram uma sociedade cujos princípios se baseiam na temperança, na coragem 

e na sabedoria. Seria a cidade ideal? A reflexão é necessária e a vastidão do querer humano, 

imensurável. É preciso lembrar que a república platônica também discrimina, segrega, faz 

imperar as diferenças. Existem, entre os seres humanos, os que satisfazem às necessidades 

materiais dos habitantes, provendo-os de alimentos e vestuário: são os lavradores, os artesãos 

e os comerciantes. Existem os guardas, responsáveis pela defesa; e, por fim, os governantes, 

dotados de uma alma racional, sábios, amantes da sabedoria. Cada qual com suas atribuições, 

as quais trazem uma certa aura de imobilismo, de estática, o que, em nossos tempos, pode 

lembrar a condição de alguém que talvez não ostente outro fim a não ser o de desempenhar 

seu papel específico para o bom andamento da comunidade. 

Se Platão esboça, racionaliza, planeja, demonstra ser o professor por excelência. E 

qual o professor, aliás, qual o educador (esse termo melhor condiz com Platão) que não 

proporciona a semeadura da esperança junto aos alunos? Esperança e educação caminham 

juntas, porque se educar é conduzir almeja-se levar a algum lugar – e esse lugar não pode 

estar imerso no vazio, na desilusão, na atrofia ou na ausência de propósitos. Educar não é 

condenar à paralisia ou à estagnação, tampouco levar o educando à recusa do avanço, 

mergulhá-lo no oceano do nada.  

Platão não crê nesse oceano do nada, sua doutrina aponta para a imortalidade da alma, 

fato essencial para a compreensão de seu pensamento. Em diálogos como o Fédon, o filósofo 

aponta que a alma é dotada da capacidade de conhecer as realidades eternas e imutáveis, e no 

Timeu ressalta que a alma traz as características da essência, da diversidade e da identidade. O 

dualismo alma e corpo faz parte dos ensinamentos platônicos, mas Platão não ignora a 

necessidade dos homens de ver atendidas suas carências materiais, como se encontra explícito 
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n’A República. Embora não cite o termo – até porque se trata de uma palavra que será criada 

muitos séculos depois –, Platão esboça uma utopia. E, melhor, uma utopia que se embasa no 

ser humano e nas suas possibilidades, como demonstra um de seus mais preciosos esforços 

intelectuais, que é a Ideia do Bem, espécie de sol que deve envolver a todos.  

Vivemos, em imensa maioria, acorrentados por nossas comezinhas e, por isso, temos a 

visão embaçada e percebemos somente as sombras que o cotidiano projeta à nossa frente. 

Essas sombras nos trazem a percepção de verdadeiras, de reais, mas não passam de sombras, 

de meros arremedos. Há aqueles que conseguem se desvencilhar das amarras, voltar os olhos 

à luz que se projeta às suas costas, ficarem sem enxergar momentaneamente até que se 

acostumem e, em seguida, terem a ousadia de enfrentar e superar representações pré-

concebidas e ilusórias. Feito isso, a realidade – a verdadeira – se desnuda. O maravilhamento 

diante da verdade traz a noção do coletivo, a consciência do sujeito. Tomado por essa 

consciência, o indivíduo não tem como continuar sozinho a jornada. Precisa, sempre que olhar 

para a marca das próprias passadas, ver que ao lado existem outras passadas, e mais outras, e 

mais outras. Que Fazer? Voltar para ajudar os companheiros que ainda se encontram 

acorrentados a se libertarem. Mas, envolvida tão densamente com as sombras projetadas à sua 

frente, grande parte desses companheiros repele a ajuda e, não satisfeita, agride quem se 

propõe ajudar. O agredido, nesse caso, é o filósofo, o primeiro a reunir condições suficientes 

para superar a ilusão gerada pelas sombras.  

O filósofo tem o instrumento que lhe possibilita alcançar esse estágio, que é a 

capacidade da indagação, enfim, da geração dos porquês, ferramenta indispensável à busca de 

respostas para suas inquietações. O filósofo, para Platão, tem a possibilidade de trazer com 

grande intensidade aquilo que permite o bem-estar de toda a comunidade: o elemento ético. 

Sem ética, a política, que seria a busca de harmonização das relações humanas, está fadada ao 

fracasso. A práxis política não pode se ausentar da ética. Logo, a ética é elemento 

impulsionador das peças que atuam no tabuleiro da utopia.  E a utopia se movimenta sob a 

combustão da esperança. 

 

O apóstolo e a esperança 

De Platão até os nossos tempos, esperança e educação não deixam de se entrelaçar. 

Pode-se até mesmo não crer como o grego que a essência do homem é a sua alma, mas não há 
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como não reconhecer que o ser humano é dotado da capacidade da espera e esta possibilita 

uma reflexão inicial. Consequentemente, parte-se para a busca de sua concretização. Essa 

busca traceja caminhos, organiza rotas, permite que se enverede por mares nunca de antes 

navegados3, como aponta Camões (2010, p.11) poeta cuja obra nos direciona para águas que o 

sonho diurno encoraja transpor. No sonho diurno o eu não desaparece, escreve Bloch, 

mantém-se até bem vivo e sem exercer nenhuma censura, completa (op. cit.). Se o eu não 

desaparece, esclarece Bloch, os desejos funcionam mais ainda, isto por serem mais visíveis do 

que no sonho noturno. Ademais, não se pode deixar de lembrar que nada de grande surge na 

história sem ter sido primeiro esboçado, para depois da devida racionalização ser então 

planejado. Na seara da escatologia isso também não deixa de ocorrer, como demonstram 

afirmações e ações de personagens que enveredam por esse campo, como o apóstolo Paulo. 

Na Epístola aos Romanos (capítulo 5, versículos 1-5), Paulo chama atenção do leitor 

para a esperança, palavra que faz parte do vasto vocabulário que utiliza em suas pregações aos 

chamados gentios, como eram vistos os povos que não professavam a religião judaica em sua 

época. Na visão paulina a esperança é forte componente no cotidiano do cristão, sem ela não 

há como dar solidez à expectativa de uma vida de bem-aventuranças, mesmo que essa vida 

esteja tangenciada num futuro que não se encontra numa existência terrena, material. Paulo 

afirma que a tribulação produz a perseverança; a perseverança faz originar a experiência, e 

esta deságua na esperança. Essa afirmação se encontra contida na Bíblia traduzida por João 

Ferreira de Almeida (1993, p. 1.148), tradutor cuja versão é a preferida dos adeptos do 

movimento evangélico brasileiro. Outras versões da Bíblia suprimem o termo experiência, 

como a Bíblia de Jerusalém (2006, p. 1.973)4: 

1Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso 
Senhor Jesus Cristo, 2por quem tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na 
qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 3E não 
é só. Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação 
produz a perseverança, 4a perseverança a virtude comprovada, a virtude 
comprovada a esperança. 5E a esperança não decepciona... 

                                                           
3 Terceiro verso da primeira estrofe do Canto I de Os lusíadas. Embora o poeta português se refira, nessa obra, à 
saga protagonizada pelos navegantes portugueses, no início da chamada Idade Moderna, tomo a liberdade, ao 
longo deste trabalho, de utilizar alguns versos para ilustrar a temática abordada e demonstrar que a literatura é 
um dos elementos de difusão da utopia e da esperança, como bem demonstra Ernst Bloch. 
4 A versão da Bíblia traduzida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (2002, p. 1.322) também não traz 
o termo experiência: 1Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus 
Cristo. 2Por ele, não só tivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, mas ainda nos ufanamos 
da esperança da glória de Deus. 3E não só isso, pois nos ufanamos também de nossas tribulações, sabendo que 
a tribulação gera a constância, 4a constância leva a uma virtude provada e a virtude provada desabrocha em 
esperança. 5E a esperança não decepciona... 
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Em perigos e guerras esforçados5, Paulo vivencia uma sucessão de eventos 

extraordinários na propagação de sua esperança que não decepciona. Incansável, movimenta-

se pelas mais variadas localidades, seja por vias marítimas ou terrestres, vencendo grandes 

extensões e experienciando os mais variados momentos. Um desses momentos singulares 

ocorre em Atenas, como está contido em Atos (17, 16-34). Na cidade onde Platão nascera, o 

apóstolo faz um discurso no qual utiliza elementos que lembram ensinamentos platônicos e 

estoicos que se ligam à mensagem cristã. A cidade cheia de ídolos e a conversa com populares 

de todos os matizes, inclusive alguns filósofos epicureus e estoicos, inflama Paulo, mas no 

Areópago6, local de tantos debates seculares, o discurso é inflamado mas respeitoso, repleto 

de esperança num devir que ultrapassa as raias da existência humana. Assim está transcrito na 

Bíblia de Jerusalém (p. 1934): 

 

Cidadãos atenienses! Vejo que, sob todos os aspectos, sois os mais 
religiosos dos homens. 23Pois, percorrendo a vossa cidade e observando os 
vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com a inscrição: “Ao 
Deus desconhecido”. Ora bem, o que adorais sem conhecer, isto venho eu 
anunciar-vos. 

24O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, o Senhor do céu e da 
terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. 25Também não é 
servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, ele que a 
todos dá vida, respiração e tudo o mais. 26De um só ele fez toda a raça 
humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando os tempos 
anteriormente determinados e os limites de seu hábitat. 27Tudo isto para que 
procurassem a divindade e, mesmo se às apalpadelas, se esforçassem por 
encontrá-la, embora não esteja longe de cada um de nós. 28Pois nele 
vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos, aliás, já 
disseram: 

“Porque somos também de sua raça”. 

[ ... ] 

30Por isso, não levando em conta os tempos da ignorância, Deus agora 
notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam, 31porque ele 
fixou um dia no qual julgará o mundo com justiça por meio do homem a 
quem designou, dando-lhe crédito diante de todos, ao ressuscitá-lo dentre os 
mortos. 

                                                           
5 Quinto verso da primeira estrofe do Canto I de Os lusíadas, de Camões (op. cit., p. 11). 
6 A Bíblia de Jerusalém, em nota de rodapé, diz o seguinte a respeito do Areópago: O nome designa uma colina 
situada ao sul da ágora. Designa também o supremo tribunal de Atenas, que outrora realizava lá as suas 
sessões. (p. 1934) 
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O inteligível além do sensível 

Esse discurso do apóstolo Paulo tem gerado as mais variadas análises por parte dos 

estudiosos; a nós interessa que, mesmo procurando levar a contento os imperativos de uma fé 

oriunda da Judeia, existem elementos da filosofia grega que expressam seus ideais de 

esperança. A crença de que existe um Deus único que não habita templos construídos pelos 

seres humanos não é exclusividade dos ensinamentos hebraicos; pensadores estoicos já 

afirmavam isso. Na concepção desses filósofos, Deus é o princípio ativo, é tudo e está em 

tudo, coincide com o cosmo. O ser de Deus é uno com o ser do mundo, escrevem Reale e 

Antiseri (2004, p. 285), a ponto de tudo (o mundo e as suas partes) ser Deus, acrescentam. 

Deus, portanto, não necessitaria de templos.  

Quanto a Platão, este, que mais tarde contribuirá intensamente para que o cristianismo 

se torne uma filosofia, pode-se apreender de suas convicções que em Deus inexiste toda e 

qualquer necessidade. É claro que, ao falarmos de Deus em Platão e no cristianismo, não 

podemos incorrer a mesma significação, mas o grego, à sua maneira, traz concepções que se 

assemelham às cristãs, fato que posteriormente permitirá a pensadores cristãos extraírem 

valiosos ensinamentos do filósofo grego. Um desses ensinamentos é o de que a verdadeira 

vida, a inteligível, está além da sensível (esta vida material que vivemos). Em diálogos como 

Timeu e Fedro, Platão aponta que as almas viviam junto aos deuses e, em decorrência de 

erros, foram arremetidas à existência carnal. De volta ao Hades são julgadas e, se viveram em 

plena justiça, serão premiadas com uma vida que podemos até nos atrever a chamar de bem-

aventurada. Mas, se viveram em plena injustiça, serão arremetidas ao Tártaro, local que, se 

permitida tal menção, seria de choro e ranger de dentes.  

Condenar, absolver, libertar são termos envoltos por forte amálgama de conotação 

política e se mergulhados em determinações dogmáticas causam profundas fissuras no modus 

vivendi de grandes parcelas da sociedade. Hannah Arendt (2009, p. 171-172) percebe isso, ao 

apontar que ao mesmo tempo em que as instituições políticas romanas incorporam 

determinadas ideias filosóficas gregas, permitem que a Igreja nascente interprete mitos 

políticos platônicos e os eleve ao nível de certezas dogmáticas. O resultado é a elaboração de 

um sistema de recompensas e castigos para ações e erros que não encontrassem uma 
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retribuição justa na terra. A filósofa escreve que isso coincide com a queda de Roma – que 

provoca o fim de uma era secular estável e permite à Igreja assumir responsabilidades pelos 

problemas seculares, com o papado também se tornando um poder temporal. Assim escreve 

Hannah Arendt (obra citada, p. 172): 

 

Encontramos certa dificuldade para avaliar corretamente a origem política 
e laica da doutrina do inferno pelo fato de a Igreja muito cedo tê-la 
incorporado em sua versão platônica, no conjunto de suas crenças 
dogmáticas. Parece bastante natural que essa incorporação tenha, por seu 
turno, toldado a compreensão do próprio Platão a ponto de identificar sua 
doutrina estritamente filosófica da imortalidade da alma, que tinha em mira 
uma elite, com sua doutrina política de uma vida futura com castigos e 
recompensas, evidentemente dirigida para a massa. A preocupação do 
filósofo é com o invisível que somente pode ser percebido pela alma, que é 
em si mesma algo invisível (aeidés) e vai portanto para o Hades, o lugar da 
invisibilidade (A-ídes), depois que a morte houver livrado a parte invisível 
do homem de seu corpo, que é o órgão da percepção sensível. 

 

O olhar da filósofa (obra citada, p. 173) se expande e visualiza que no período 

compreendido entre Platão e a vitória do Cristianismo, no século V, período no qual ocorre a 

sanção religiosa da doutrina do inferno, praticamente, com exceção de Aristóteles, não há 

discussão importante de problemas políticos que não tenham como fecho uma imitação do 

mito platônico7. Encontramos em Platão, escreve a pensadora (op. cit, p. 173-174), pela 

primeira vez, não apenas uma concepção do juízo final sobre uma vida eterna ou uma morte 

eterna, sobre recompensas ou castigos, mas a separação geográfica entre inferno, purgatório 

e paraíso, bem como as noções horrivelmente concretas de castigos corporais graduados. 

Vida eterna, morte eterna, eternidade... Um adjetivo e um substantivo que apontam um fora 

do tempo, algo sem início ou fim que dispensam esta ou aquela imposição cronológica. Nos 

vemos diante de um fato que não será ignorado neste trabalho: o da temporalidade.  

Quando se fala de esperança, há necessidade dela na eternidade? A esperança que este 

trabalho versa não está calcada naquela escatologia que se baseia num fim transcendental. 

Paulo afirma que Deus fixou um dia no qual julgará o mundo com justiça. Após esse dia, a 

esperança poderá estar fadada a perder sua utilidade e sua posição de primazia entre boa parte 

                                                           
7 Nota de rodapé contida na página citada do livro de Hannah Arendt (Entre o passado e o futuro. Trad. Mauro 
W. Barbosa. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2009): A imitação de Platão parece estar fora de dúvida nos 
frequentes casos em que o motivo da morte aparente reaparece, como em Cícero e em Plutarco. 
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dos seres humanos será relegada ao esquecimento. Poderá. Mas não será sepultada, mesmo 

que a porta principal do inferno traga esculpida a frase mais cruel e mais dura de toda a 

literatura universal: Abandonai toda a esperança, ó vós que entrais!8 Quem sabe, mesmo no 

tormento que promete ser eterno – porque o tempo não mais persistirá – a esperança não 

sobreviva no inferno? Afinal, como bem lembra Morpheus, que poder teria o inferno, se os 

prisioneiros daqui não fossem capazes de sonhar com o céu? A preocupação e o resguardo 

com a possibilidade real do inferno é uma característica das religiões da salvação.  

O abandono da esperança seria, então, o pior dos flagelos aos quais os condenados 

seriam relegados, porque perceberiam que o inferno seria eles próprios, fato que os obrigaria a 

manterem fixo o olhar em seu próprio tempo existencial, mergulhados nele, para perceberem 

o escuro nele existente e, tortura cruel, levarem em conta que o tempo das crises é o tempo do 

entendimento. E entender, nesse sentido, seria a imersão no próprio ethos para se perceber ora 

num estado de extrema miséria existencial, ora num estado de percepção que essa miséria 

poderá ser superada e, de uma condição de elemento bruto, submeter-se a um doloroso, mas 

necessário, processo de lapidação.  

Somente a esperança teria a prerrogativa de proporcionar ao condenado visualizar essa 

superação, mas para isso ele teria que estar cônscio de sua existencialidade, de estar-aí, não 

olvidar de sua capacidade de pensar, desejar, ter propósitos e, consequentemente, de perceber. 

Enfim, de estar desperto. Caso isso acontecesse, a mais cruel recomendação da literatura 

universal, a de abandonar toda a esperança quem transpuser a porta que conduz aos suplícios 

eternos, não conseguiria dobrar o condenado desperto, ciente de sua condição de proscrito 

mas também ciente de estar vivo. Esse estar vivo, mesmo referindo-se a alguém sob as 

correntes da atemporalidade, encontraria uma salvaguarda na própria Bíblia. Vejamos o que 

diz Eclesiastes 9,49: Ainda há esperança para quem está ligado a todos os vivos, e um cão 

vivo vale mais do que um leão morto.  

Estar ligado a todos os vivos é estar cônscio de estar vivo, não importa a dimensão na 

qual se encontre, como também poder visualizar e sentir o drama de todos os acontecimentos 

que mergulharam o condenado à situação infernal. Prestemos atenção nos dois versículos 

seguintes: Os vivos sabem ao menos que morrerão; os mortos, porém, não sabem nada. Não 

                                                           
8 ALIGHIERI, Dante. A divina comédia. Trad. Fábio M. Alberti. São Paulo: Nova Cultural, 2003, p. 17. 
9 Transcrição da Bíblia de Jerusalém, p. 1081.  
Transcrição da versão de Almeida: Para o que está entre os vivos há esperança; porque mais vale um cão vivo 
do que um leão morto (p. 667-668). 
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há para eles retribuição, uma vez que sua lembrança é esquecida. Seu amor, ódio e ciúme já 

pereceram, e eles nunca mais participarão de tudo o que se faz debaixo do sol (Bíblia de 

Jerusalém, obra citada). Se interpretarmos a informação de que a lembrança dos mortos é 

esquecida, nos referindo ao sentimento dos que permanecem na vida material para com os que 

morreram, podemos inferir que, mesmo esquecidos, eles continuam. Mas, se interpretarmos 

que os condenados ficam privados da capacidade da lembrança dos próprios atos ou – fato 

mais cruel – de seu próprio ego, não se tornarão cônscios das falhas que perpetraram e, 

consequentemente, não faltarão momentos nos quais se perguntarão acerca dos porquês de 

tamanha punição. Isto acontecendo, florescerá a esperança de que tal situação estará passível 

de mudança. Que poder teria o inferno, se os prisioneiros daqui não fossem capazes de 

sonhar com o céu? Sonhar com o céu é estar ciente do momento vivido, é perceber um tempo 

da consciência.  

Como se manifestam, efetivamente, a consciência e a percepção do tempo?, indaga 

Bernard Piettre (1997, p. 17). Pelas medidas, responde (obra citada). São as medidas que 

referenciam nossa concepção de tempo, elucidação que remonta a Aristóteles. Temos medidas 

para nos indicar o início de mais um dia de trabalho, o final do expediente, alguma data 

importante de nossa vida e tantos outros exemplos retirados dos saberes da tradição. Mas 

existiria tempo onde não há mudança? Se não há mudança, por que esperança? Seria esse um 

castigo infernal? Se a lembrança é esquecida, como aponta o Eclesiastes – semelhantemente 

com o que ocorre às almas na entrada do Hades, obrigadas a beber a água do Letes, como diz 

o mito grego –, o tempo passa a inexistir, porque não haverá mais medidas nas quais se 

basear. Não haveria possibilidade de projetar-se adiante para o que, em termos 

heideggerianos, seria o em-vista-de-si-mesmo. Nos referimos aos condenados, mas, e em 

relação aos eleitos, os privilegiados, os beneficiados com o passaporte ao Seio de Abraão, os 

habitantes do paraíso?  

A teologia cristã também se vê diante do problema do futuro, algo que, na visão de 

Jürgen Moltmann (2005), se trata das realidades últimas. São essas realidades o combustível 

que possibilita ao cristão guiar seu veículo existencial de forma esperançosa, porque dão um 

colorido mais acentuado ao sentido de sua vida, aplainando a trajetória do presente e 

vislumbrando as promessas do futuro. Atravessa-se o deserto, com suas intempéries e 

mazelas, na certeza da chegada à terra prometida, mesmo que essa terra prometida e seus 
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benefícios não se encontrem neste mundo10, mas muito além desta vida terrena. O futuro 

como algo inacessível desaparece, para dar lugar à certeza do possível, à concretização de um 

real que, para ser percebido e vivenciado, precisa ver dissipado o embaço nas lentes do 

presente, o qual não passaria de mera circunstância.  

Se o inacessível perde sua força, por outro lado os esforços para alcançá-lo se 

evidenciam. Por isso, o cristão se vê diante do imperativo de não se adaptar inteiramente aos 

ditames da existência material, buscando viver esta vida de acordo com as possibilidades reais 

de merecimento às bem-aventuranças. Escreve Moltmann (obra citada, p. 34) que na 

contradição entre a palavra da promessa e a realidade experimentável do sofrimento e da 

morte, a fé se apoia na esperança. Além de se apoiar, a fé, na visão de Moltmann, também se 

alarga na esperança, porque a fé une o ser humano a Cristo, a esperança abre essa fé para o 

vasto futuro de Cristo (idem, p. 35): 

 

Na vida cristã, como se pode ver, a fé é o prius, mas a esperança detém o 
primado. Sem o conhecimento de Cristo pela fé, a esperança se torna uma 
utopia que paira em pleno ar; sem a esperança, entretanto, a fé decai, 
torna-se fé pequena e finalmente fé morta. Por meio da fé, o ser humano 
entra no caminho da verdadeira vida, mas somente a esperança o conserva 
nesse caminho. Dessa forma, a fé em Cristo transforma a esperança em 
confiança e certeza; e a esperança torna a fé em Cristo ampla e dá-lhe vida. 
(Moltmann, op. cit., p. 35) 

 

A transição entre o Próprio e o Outro 

Também Henri Desroche (1985, p. 40) vê a esperança com intensa proximidade com a 

fé. Seja qual for a polarização da esperança, escreve Desroche, ora num “alhures” ora num 

“ainda-não”, ela é uma estratégia de transição entre o Próprio e o Outro, aponta. E 

completa: 

 

As situações tais quais são não estão destinadas a permanecer idênticas a si 
mesmas, mas podem e devem vir a ser outras, até mesmo totalmente outras, 
sem excetuar a situação que faz de mim o que eu sou e sua metamorfose que 
acena para aquele que ainda não sou. É esta certeza que faz da esperança 
também uma fé. (obra citada) 

                                                           
10 Bíblia de Jerusalém, p. 1890: João – 18,36: Meu reino não é deste mundo. 
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A transição entre o Próprio e o Outro é a tomada de consciência do sujeito, um sujeito 

ativo e soberano nos seus propósitos, imerso na busca constante de trilhar o caminho que lhe 

proporciona um conjunto de princípios para a realização do impossível agora – o agora não é 

algo estático, por trazer, entre outros a dinâmica do apoio e do alargamento, propriedade 

intrínseca da esperança que, relacionada à fé, dimensiona a certeza do porvir e ameniza as 

inquietações que assaltam o existir. A senha que carimba esse passaporte são a confiança e a 

certeza, pilastras que dão sustentáculo à dilatação da visão do futuro, tornando-a menos 

distante na temporalidade e legitimando o primado da esperança. A palavra da promessa não 

se torna algo vazio e nem é sufocada pela realidade experimentável do sofrimento e da morte. 

Isso não ocorre, porque segundo Moltmann (op. cit., p. 35), quem espera em Cristo não pode 

mais se contentar com a realidade dada, mas começa a sofrer devido a ela, começa a 

contradizê-la. E, ao contradizê-la, adquire a capacidade de perceber o que se encontra além do 

que permite a assimilação proporcionada pelos sentidos. Não se trata de um mistério da fé, 

mas da certeza possibilitada pela esperança, algo que para o cristão proporciona uma profunda 

sensação de paz com a divindade. E estar em paz com Deus significa inimizade com o mundo, 

afirma Moltmann (ibid., p. 37), pois o aguilhão do futuro prometido arde implacavelmente na 

carne de todo presente não realizado. Esse aguilhão adquire solidez na fé, fé que se traduz em 

certeza em decorrência da movimentação das engrenagens da esperança, uma esperança que 

se arroja para frente.  

Esperar é se ver diante do anseio de que o aguilhão do futuro prometido sirva como 

verdadeiro incitamento à serenidade que a certeza da realização proporciona. Se o presente é 

não realizado – ainda – o devir não se oculta em nenhuma curva. Um devir que se transcende 

na eternidade, a qual traz em essência a de ser um é agora contínuo. Se é um é agora 

contínuo, a eternidade não pode ser confundida com o próprio tempo. Recorramos à 

geometria para deixar isso mais claro, como bem elucida Thomas De koninck (2007, p. 264): 

 

A simultaneidade da eternidade e do tempo pode se ilustrar pela 
simultaneidade do centro de uma circunferência e a de um determinado 
ponto da circunferência. Este último não coincide com nenhum outro ponto 
da circunferência, enquanto o centro, que, por sua vez, é diretamente oposto 
a todos os pontos da circunferência, coincide com todos. O mesmo acontece 
com a eternidade, ela co-existe com todos os “agoras” do tempo, porém 
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nenhum dentre eles pode coexistir com os outros, em razão da duração 
sucessiva que define o tempo. 

 

Aos olhos de Parmênides, o tempo não poderia ser real, a eternidade, sim. O tempo, 

para a escola eleática, flui do passado, atravessa o presente e busca o futuro, em constante 

movimento, o que significaria uma mera ilusão. O tempo não é algo real, na ótica dos eleatas 

e, se não é real, o movimento se encontraria jogado nos escaninhos da impossibilidade. 

Apenas o que é permanente e imutável é real. O ser é, o não-ser não é, diz o ensinamento que 

tem atravessado os séculos. Se o ser é, ele é imutável, é uno, é incorruptível, porque se assim 

não fosse, descambaria no não-ser. O tempo é atestado pelos sentidos, e o que é atestado pelos 

sentidos é falso, ao passo que o ser é imóvel, esferiforme. Logo, a eternidade é um agora, da 

mesma forma que uma circunferência e o centro que nela se encontra. A eternidade coexiste 

com cada “agora” do tempo, observa De Koninck (op. cit., p. 252), enquanto nenhum dentre 

estes agoras pode coexistir com os outros, em razão da sucessiva duração que define o tempo, 

completa.  

Parmênides é o primeiro pensador a afirmar de forma categórica a superioridade da 

interpretação racional do mundo e faz uma contraposição entre verdade (alétheia) e opinião 

(doxa), a primeira se alicerça na firmeza proporcionada pelas argumentações racionais, 

mesmo que essas argumentações se encontrem em total conflito com evidências sensíveis. A 

doxa, por sua vez, é a crença embasada em dados sensíveis e perceptíveis, os quais, à primeira 

vista, se apresentam sob a mais cristalina das evidências, mas o observador acurado e 

perspicaz não se deixa enganar pela aparente veracidade da percepção sensível, porque esta 

produz apenas crenças e opiniões. Com base nesses princípios, a escola eleática afirma que o 

nada é impensável e indizível e três vias de pesquisa se apresentam. A primeira via é a da 

verdade absoluta, a qual afirma que fora do Ser nada existe porque o Ser é não-gerado, não 

tem passado e nem futuro, é puro pensamento. A segunda via é a das opiniões falazes, cuja 

característica principal é a da confiança nos sentidos e, por isso, está mergulhada na falsidade 

e no erro, ao passo que a terceira via, a da opinião plausível, é a da busca da mediação, porque 

reconhece os opostos: a luz é, a noite é; logo, as duas são. Os eleatas negam o devir e o 

movimento porque estes supõem a existência de um não-ser, existência cuja possibilidade não 

permitiria a existência do ser; é impossível, insistem os eleatas, que o ser dê lugar ao não-ser, 

e vice-versa. 
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O movimento: da potência ao ato 

Aristóteles toma caminhos diferentes de Parmênides. Reconhece a existência do 

movimento, não como uma mera ilusão, mas a passagem da potência para o ato, através de 

um processo que necessita de uma causa eficiente, que já se encontre em ato, para chegar a 

uma causa final. Os movimentos existem segundo a substância, a qualidade, a quantidade e o 

lugar. Três tópicos se ligam ao movimento: o espaço, o lugar e o tempo. É no espaço que os 

corpos se movem; é no lugar que está contido o corpo e, quanto ao tempo, este é a medida do 

movimento, o que pressupõe um antes e um depois, além de algo que o meça. O lugar jamais 

deve ser confundido com o recipiente, por ser imóvel, enquanto que este é móvel; como 

também sua definição não deve estar atrelada à noção de vazio. O vazio não poderia ser 

definido como um lugar no qual nada há ou então lugar onde não se encontra nenhum corpo, 

pelo simples fato de que onde achamos nada existir sempre se encontra algo – como o ar, por 

exemplo. O movimento não supõe absolutamente o não-ser parmenidiano, escreve Giovanni 

Reale (2007, p. 68), porque se desenvolve no álveo do ser e é passagem de ser (potencial) a 

ser (atual). O movimento acarreta transformações, as quais sintetizam partes que foram, mas 

não são mais, e que estão para ser o que ainda não são, ou seja, mudanças contínuas. 

Movimento e mudança estão implicados no tempo, mas, atenção redobrada: movimento e 

mudança não são o tempo. Este, na visão aristotélica, seria a medida do movimento em 

conformidade com o antes e o depois.  

Com base em assertivas levadas adiante por pensadores como Jean Ladrière, De 

Koninck (op. cit., p. 255) ressalta que o tempo agrupa sem parar, no presente, o que já está 

ultrapassado, como também aquilo que nele próprio se anuncia e, por ser dotado de uma 

dimensão de futuro, abre espaço para a antecipação. Ilustremos essa prerrogativa com o 

clássico exemplo agostiniano da semente. É nela que se encontra, de forma simultânea e 

invisível, aquilo que pode se desenvolver até se tornar uma árvore. Isso dá ideia de um 

direcionamento para a frente, sempre para a frente, como uma flecha. A flecha do tempo. A 

flecha do tempo é uma forma didática de se demonstrar que o tempo, ao se movimentar, faz 

uma distinção entre passado e futuro enquanto dá uma direção ao tempo. Baseada em 

conceitos da termodinâmica, apregoa que num sistema isolado a desordem aumenta com o 

tempo, como, por exemplo, na queda de uma garrafa de vidro, momento no qual a desordem 

impera. Essa desordem ocorre porque os cacos jamais vão se juntar novamente, nunca mais 

retornarão ao seu estado anterior para formar a mesma garrafa; serão deslocados, 

irreversivelmente, para o futuro. À medida que corta o ar, a flecha faz com que a ordem dê 
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lugar à desordem, num processo incessante, mas obedecendo uma rota, uma trajetória. Da 

mesma forma que a flecha o tempo também se desloca, inelutavelmente, para o futuro e, 

semelhantemente à garrafa que cai e se quebra, não mais retorna ao seu estado anterior. A 

ponta da flecha do tempo traz pintada a cor da esperança. 

Transportemos essa visão para as ações humanas e, em conformidade com os preceitos 

aristotélicos, percebamos que todas as ações visam um fim, almejam um bem específico, e 

esse bem, fim último, é a felicidade. Primeiramente a felicidade individual, voltada para a 

razão, pois o homem que busca viver bem deve viver de acordo com ela. Consciente dessa 

busca, o homem se descobre cidadão e percebe a necessidade de ampliar a dimensão 

individual para a coletiva, para a vida da cidade, uma vida participativa, que seria uma vida na 

qual o bem-viver é uma realidade.  

Bloch faz escorrer de concepções aristotélicas desse perfil um largo canal para seu 

pensamento e o que é canalizado das ideias do filósofo grego vai formar o que será chamado 

de esquerda aristotélica, na qual seus principais representantes são pensadores árabes, 

intérpretes do aristotelismo, cuja fonte Bloch não se fará de rogado em se saciar dela e terá 

seu próprio pensamento vastamente influenciado por essas concepções. Esses pensadores 

exercem importante papel na introdução da filosofia grega na Europa medieval, com muitas 

obras de Platão, Aristóteles e outros filósofos traduzidas diretamente dos originais. Suas 

traduções são, na maioria, exatas e atestam um profundo conhecimento do grego ou do 

siríaco, comenta Abdurraman Badawi (1983, p. 108). Trata-se de um trabalho tão 

compenetrado, que não deixa de causar admiração: 

 

Eles empenhavam-se em estabelecer criticamente o texto e colecioná-lo à 
base de vários manuscritos antes de começar seu trabalho. Por isso, suas 
traduções podem servir-nos ainda hoje para corrigir os próprios textos 
gregos. Um bom número de textos gregos perdidos foram-nos restituídos 
graças a essas traduções árabes. (BADAWI, obra citada, p. 109) 

 

O pensamento filosófico e teológico árabe traz o colorido que a dimensão da filosofia 

grega proporciona, principalmente a fonte aristotélica, é claro que, como aponta Badawi (obra 

citada, p. 109), um Aristóteles tingido de plotinismo, porque lhe são atribuídos alguns textos 

de Plotino. Dentre muitos nomes destacam-se Al-Kindi, Al-Fârâbi, Avicena e Averróis. Al-

Kindi ensinará que a metafísica é a ciência do que não é imóvel e o intelecto se apresenta 
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através de quatro características: 1. a inteligência que está sempre em  ato; 2. o intelecto que 

está em potência; 3. a inteligência que passa de potência a ato; 4. o intelecto que se 

denomina demonstrativo (op. cit., p. 110).  

Já Al-Fârâbi, conhecedor profundo do pensamento grego, será responsável pela 

primeira grande síntese entre Platão e Aristóteles e retomará a concepção deste último de que 

o ser se divide entre o necessário e o contingente. A visão em torno do aristotelismo, 

desenvolvida por Al-Fârâbi, permite a afirmação de que a liberdade é própria do homem; ela 

é a faculdade de querer o que é possível, pois procede da reflexão ou do raciocínio (idem). 

Avicena, que na visão blochiana inicia o que se pode denominar de esquerda aristotélica, 

aponta que o mal é, por essência, a falta, não toda a falta, mas a falta das perfeições que o 

gênero e a natureza da coisa exigem. O mal por acidente é o que causa essa imperfeição e o 

que impede que a perfeição seja realizada (idem). Avicena também ressalta o dinamismo que 

o movimento imprime na natureza e sua relação com a matéria, o que faz da propensão à 

mudança algo profundamente real. Quanto a Averróis, outro importante pensador árabe, a 

alma humana é a forma do corpo, mas existe uma razão que é eterna, e é através dessa razão 

que o intelecto se coloca em relação com o homem.  

A dicotomia contingente-necessário, idealizada por Aristóteles e seguida pelos árabes, 

religa a ordem do ser à ordem do tempo. O contingente tem uma causa, ao passo que o 

necessário não a tem; por causa disso, certos acontecimentos naturais nunca vão deixar de se 

reproduzir, enquanto outros se reproduzirão com uma certa frequência, e uns outros, 

raramente. Seguindo o caminho percorrido por Jean Ladrière, De Koninck (obra citada, p. 

252) lembra que o tempo do possível deve ser um tempo que, como tempo real, contém nele a 

possibilidade da sua virtualização e por meio dela, a representatividade do possível.  

Essa representatividade do possível também se encontra nos alicerces da concepção 

blochiana de esquerda aristotélica, a qual é explicada por Pierre Furter (1974, p. 42) da 

seguinte forma: 

 

É uma corrente constante desde Aristóteles, para interpretar a realidade de 
maneira progressiva e moderna (AL). O termo de “esquerda” aqui não deve 
enganar. Não significa que Bloch vai “politizar” a filosofia e, ainda menos 
o seu passado. Indica, simplesmente, que ao lado uma interpretação 
clássica, tradicional e escolástica, de “direita” por ser conformista e 
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convencional, existiu sempre uma linha herética que tentou em cada época 
discernir o que era moderno no pensamento de Aristóteles. 

 

 

O Ser como ser em movimento 

Aristóteles tem o respeito de Marx e de Bloch, e um dos tópicos que marcam esse 

respeito consiste no fato do pensador grego (que também poderia ser macedônio, por Estagira, 

sua cidade natal, se situar na Macedônia) ser pioneiro no Ocidente a conceber o Ser como ser 

em movimento e, partindo dessa concepção, apontar o real como um processo que evolui, ou 

seja, não está acabado. Furter aponta que o materialismo e a dialética foram sendo 

descobertos aos poucos, em Aristóteles, e ninguém melhor do que Avicena para contabilizar o 

mérito de ter sido quem iniciou essa esquerda. Foi esse filósofo árabe, ressalta Furter (op. cit, 

p. 42-43), que radicalizou as premissas aristotélicas quando insistiu sobre a importância da 

atividade do intelecto humano.  

Se a natureza é dinâmica, é uma natura naturans, por trazer o desejo de realização. 

Essa visão de esquerda permite que a matéria não seja compreendida como fixa e inalterável 

e, sim, como o ente de acordo com a possibilidade – um ente em possibilidade – de onde pode 

surgir todo gênero de formas do real. No entender de Furter (idem), Avicena se torna pioneiro 

de uma interpretação monista e dialética que possibilita o entendimento do dinamismo 

comum ao ser humano e à natureza, como também ao espírito e à matéria. Esta relação é 

dialética, reforça Furter (id), no sentido de que é a matéria que dá as condições de realização 

da atividade humana, mas é por sua vez transcendida pelo espírito que anima o homem. Um 

espírito que possibilita o entendimento a respeito do homem genérico, um homem que traz no 

pensamento a consciência de um vir-a-ser e de que sua existência está demarcada pelo que 

ainda-não-é, pelo que pode-ser e pelo que espera-que-seja. Um homem que necessita não 

apenas de conhecimento, mas de conhecimento do conhecimento e, diante de um universo que 

busca desvelar-se aos seus olhos, mas que para isso exige não uma mentalidade cujos 

escaninhos tragam guardados separadamente tudo o que contabiliza sua condição de ser 

humano; determina, sim, a derrubada de barreiras e a dissolução de fronteiras, para que sua 

amplitude se revele. 
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A educação é instrumento essencial nessa derrubada de barreiras e dissolução de 

fronteiras e, se tiver a esperança como combustível, servirá de alavanca para que o indivíduo 

dê um passo adiante no intuito de modificar um estado de coisas que não condizem com o que 

se aspira de um viver em sociedade caracterizada pela justiça social. Isso destaca a premência 

de superação do aqui e do agora, sintoma da ausência da noção de historicidade que nunca 

deveria deixar de permear a educação, mas que em decorrência de fatores como o 

imediatismo e a instantaneidade, dentre outros, trazidos principalmente por veículos de 

comunicação, estão presentes de forma inegável.  

Ao analisarem esse problema, Frei Betto e Cortella (2007, p. 41) afirmam que os 

jovens, por exemplo, estão passando da oralidade à visualidade sem passar pela literalidade, 

ou seja, eles falam e vêem, mas se mostram incapazes de interpretar um texto. Se encontram, 

portanto, com uma espécie de véu a turbar sua visão, um véu que só é possível retirar através 

da firme consciência do sujeito e com a assimilação da noção de história e a evolução dos 

modos de produção. Quando o indivíduo não tem história, analisa Frei Betto (op. cit., p. 42), 

ele não sabe (nem tem por que) fazer projetos – seja na vida pessoal, afetiva, ou seja na 

profissional. É jogada uma pá de terra na utopia porque a ausência de projeto impõe a 

inexistência de outro mundo possível. É importante refletir sobre essa noção de história, 

acentua Cortella (idem), completando: a esperança está diretamente relacionada à 

construção do futuro desde este momento. Jürgen Moltmann (op. cit., p. 49), dessa mesma 

forma, aponta que viver sem esperança é como não viver mais. Mais na frente (ibid., p. 452), 

ressalta que a esperança se diferencia da confiança, mas esta última, além de produzi-las 

também conduz às esperanças. 

 

Caráter escatológico 

A primeira grande obra de Moltmann, Teologia da esperança, lançada no final da 

década de 1960, não relega e não menospreza O princípio esperança, de Ernst Bloch. O 

teólogo reconhece no filósofo ateu e marxista uma importância ímpar. Ao ler a obra de Bloch, 

durante um período de férias na Suiça em 1960, encontrou categorias filosóficas que se 

encaixavam em sua visão teológica. A leitura suscitou uma indagação essencial: 
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Por que a teologia cristã deixou escapar e permitiu que lhe tirassem a 
esperança, que original e intrinsecamente é o seu tema mais singular? Essa 
foi minha primeira impressão. Mas, em seguida, perguntei-me de forma 
autocrítica: por onde anda hoje o espírito ativo, cristão-primitivo, da 
esperança? Eu não queria imitar o Princípio esperança de Ernst Bloch. 
Tampouco, era minha intenção “batizá-lo”, como suspeitou Karl Barth 
naquela vez em Basileia. O que eu queria era uma ação paralela na teologia 
baseada nos pressupostos teológicos de judeus e cristãos. (MOLTMANN, 
op. cit., p. 21) 

 

Moltmann e Bloch estão próximos quando verificam que a esperança é uma das molas 

propulsoras da religião, mas se distanciam quando o segundo direciona a rota de seu 

pensamento para uma vertente embasada no materialismo histórico e dialético. Essa visão 

aponta que a vontade extravasada pelas religiões a respeito de um mundo melhor é assaz vazia 

e, ademais, se encontra sujeita a propagandear uma consolação que não passaria de 

instrumento para concretização de fins escusos. Para Marx, de quem Bloch também se 

abastece para erguer suas estruturas de pensamento, a religião não passaria de um suspiro da 

criatura imersa na opressão, combinado à lamentável consciência diante de uma situação de 

extrema miserabilidade. A religião seria, enfim, o ópio do povo, cujo nascedouro traria, 

essencialmente, o medo. Moltmann, seguidor de Lutero, diz que a religião, à medida que é 

esperança, e preserva a esperança, não nasce do medo nem da ignorância ou do engano dos 

sacerdotes (op. cit., p. 424). Como bom seguidor de Lutero, para quem a filosofia seria uma 

soberba humana, levanta a seguinte questão (idem): Se a religião salva e preserva o ser 

humano da dicotomia, então as explicações meramente psicológicas e sociológicas nada mais 

são que superficialidades. Bloch, o filósofo, transforma o princípio esperança em princípio 

ontológico e faz com que ela assuma a condição de utopia. 

No labirinto metafísico esboçado por teólogos, a esperança assume considerável 

universalidade escatológica e, mesmo sem visar tratá-la sob esse aspecto, necessário se faz 

apontar algumas características da escatologia. Reale e Antiseri (2006, p. 374) esclarecem que 

o termo (do grego éschata = as coisas últimas) indica no pensamento cristão a parte da 

teologia que trata de tópicos como morte, juízo, inferno e paraíso. Os primeiros cristãos 

acreditavam que a segunda vinda de Cristo seria iminente, escrevem esses autores, 

acrescentando: E, dado que isso não aconteceu, os trechos escriturísticos que falam de um fim 

dos tempos muito próximo foram reinterpretados diversamente, em chave alegórica, por 

exemplo. Reale e Antiseri também acentuam que na teologia contemporânea o interesse pela 

questão “escatológica” é muito vivo, especialmente entre os teólogos da esperança (idem). 



Ernst Bloch: esperança e educação em tempos de niilismo 
Antônio André Alves 

 

43

Segundo Jacques Le Goff (2003, p. 323), escatologia designa a doutrina dos fins últimos, ou 

seja, o corpo de crenças que dizem respeito ao destino final do homem e do universo.  

No mundo moderno, escreve Le Goff, existem diversas variantes de escatologia, quer 

religiosa quer laica. No sentido laico, a escatologia está associada frequentemente a um 

progresso obtido pela humanidade e à ideia de uma viragem da história que porá fim ao seu 

caráter atual (p. 323). Le Goff acentua que para alguns pensadores, seria escatológica toda 

circunstância na qual o ser humano se vê diante de uma decisão. Desta forma o tempo final 

seria um tempo decisivo, mas, é preciso lembrar, nem todo o tempo decisivo é tempo final. 

Para que todo o tempo que o ser humano se veja imerso no ideal de esperança seja, portanto, 

um tempo decisivo, se faz necessário a consciência de que a realidade não é uma grandeza 

fixa, como bem lembra Bloch (obra citada).  

É na realidade que se insere o que precisa ser realizado. Em seu debate com 

Morpheus, o demônio Choronzon escolhe a realidade como mote para a disputa e busca nela a 

solidificação de sua argumentação. Coisas muito sérias encontram-se em jogo, desde um elmo 

mágico, instrumento essencial ao seu proprietário, à eterna vida de escravo. Morpheus sai 

vencedor porque, habilidosamente, utiliza a esperança para dizimar de uma vez por todas a 

capacidade argumentativa de seu oponente e também para sair do inferno. Nem mesmo o 

inferno é capaz de impedir que seus prisioneiros sonhem com o céu, como também o inferno 

nosso de cada dia, neste mundo material e dialético, não se encontra imerso na perenidade. 

Logo, a realidade é algo mutável, está enrodilhada nos torvelinhos do devir. 

 

Esperançosos de todos os países – uni-vos! 

No Manifesto comunista, Marx e Engels analisam uma realidade e, ao mesmo tempo, 

inserem direcionamentos para se alcançar o que precisa ser realizado. Vejamos três passagens 

exemplares. Uma delas dá início à obra: Um espectro ronda a Europa – o espectro do 

comunismo (2005, p. 39). A outra aponta que a história de todas as sociedades até hoje 

existentes é a história da luta de classes (obra citada, p. 40). Por fim, o trecho que é um 

chamamento não apenas à reflexão mas, sobretudo, à ação: Proletários de todos os países, 

uni-vos! (op. cit., p. 69). Para ilustrar a primeira passagem, recorramos a John Kenneth 

Galbraith (1984, p. 35): As ideias do capitalismo do século XIX não estimulavam o conceito 
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de uma comunidade igualitária. Os donos da terra ficavam ricos: os que lavravam a terra 

ficavam pobres, e continuavam pobres.  

Mais do que qualquer outro modo de produção, o capitalista, com o advento da 

Revolução Industrial, ostentou disparidades sócio-econômicas jamais vistas e segregou uma 

classe, a trabalhadora, a toda uma diversidade de mazelas. Enquanto uns poucos amealhavam 

consideráveis fortunas, imenso contingente era submetido a extremas condições de miséria e 

exploração. Ao analisar esse quadro, Marx e Engels perceberam também se tratar de algo que 

se encontrava em movimento e apontava para a implantação de novas alternativas de cunho 

econômico-social. As intempéries que assolavam a classe trabalhadora também 

possibilitavam um cenário passível de modificações na sociedade e davam ímpeto para que o 

espectro do comunismo começasse a assolar, primeiramente a Europa e, em seguida, o 

mundo. A outra classe, a burguesa, já se encontrava em franca ascensão e, além do domínio 

econômico, se impunha como hegemônica na conquista crescente do fator político. A classe 

trabalhadora era a sua antítese. Por que o espectro do comunismo amedrontava? Inicialmente 

por se tratar de uma ameaça à propriedade privada. O proletário não tem propriedade, 

escrevem Marx e Engels (op. cit., p. 49).  

Na visão marxista, a propriedade privada gera uma ordem social que se encontra 

aquém dos ideais expressos pela necessidade de dignificação do ser humano e também por 

privá-lo de sua verdadeira essência. Alicerçado pela imposição da propriedade privada, o 

capitalismo germina condições existenciais que alienam o homem de seu ser e o submetem a 

realidades inumanas e anti-humanas, embora, reconhecem Marx e Engels, prova que a 

atividade humana também, sob sua influência, pode se tornar protagonista de uma capacidade 

de realizações em todas as direções. Uma capacidade que, aparentemente, chega até mesmo a 

desvirtuar conjecturas desses dois pensadores, como foi o caso da Revolução Russa. Esse 

desvirtuamento vem da afirmação de que uma revolução proletária, de cunho socialista, para 

ocorrer deveria ser precedida por alguns estágios de natureza sócio-econômica, ou seja, o país 

no qual sobreviria uma revolução de tamanha envergadura já deveria ter atingido um elevado 

grau de avanços sob o capitalismo e dispor de uma classe trabalhadora altamente organizada. 

Portanto, um país industrializado.  

Porém, Lênin e Trotski, marxistas de primeira linha, demonstraram que uma revolução 

dessas para acontecer não necessitaria, propriamente, de quadro tão organizado. O que talvez 

fosse possível na Inglaterra que Marx e Engels conheceram, foi realizado numa Rússia agrária 
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com uma ínfima parcela operária, uma burguesia incipiente e um modo de vida que não se 

distanciava muito de uma visão feudal. Em novembro de 1917, Lênin e Trotski lideraram a 

primeira revolução proletária do mundo e instalaram o que seria a primeira ditadura do 

proletariado. O objetivo seria a implantação de um regime comunista. A utopia era de que o 

movimento iniciado na Rússia se espalhasse pelo resto do mundo, na concretização dos 

anseios de Marx e Engels: Proletários de todos os países, uni-vos! Tal não aconteceu. Essa 

máxima povoa o imaginário de pessoas de todos os continentes, não importa a bandeira que as 

abrigue e o hino que as envolva, embora não impeça que trabalhadores combatam 

semelhantes, de outras localidades, porque se encontram em conformidade com os apelos de 

um soberano de plantão. Enquanto a utopia comunista não se concretiza ou mesmo se 

avizinha nos horizontes, Marx e Engels propõem dez medidas que poderiam ser postas em 

prática nos países adiantados, enfatizam: 

 

1. Expropriação da propriedade fundiária e emprego da renda da terra para 
despesas do Estado. 

2. Imposto fortemente progressivo. 
3. Abolição do direito de herança. 
4. Confisco da propriedade de todos os migrados e rebeldes. 
5. Centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco 

nacional com capital do Estado e com o monopólio exclusivo. 
6. Centralização de todos os meios de comunicação e transporte nas mãos do 

Estado. 
7. Multiplicação das fábricas nacionais e dos instrumentos de produção, 

arroteamento das terras incultas e melhoramento das terras cultivadas, 
segundo um plano geral. 

8. Unificação do trabalho obrigatório para todos, organização de exércitos 
industriais, particularmente para a agricultura. 

9. Unificação dos trabalhos agrícola e industrial; abolição gradual da 
distinção entre a cidade e o campo por meio de uma distribuição mais 
igualitária da população pelo país. 

10. Educação pública e gratuita a todas as crianças; abolição do trabalho 
das crianças nas fábricas, tal como é praticado hoje. Combinação da 
educação com a produção material etc. (MARX; ENGELS. Op. cit., p.58)  

 

Tópicos dessa proposta foram implementados por muitos países nesses mais de 160 

anos do Manifesto Comunista, como educação pública e gratuita para não somente a infância, 

mas também a jovens e adultos, e propostas de abordagens pedagógicas têm enfatizado a 

combinação da educação com a produção material, como é o caso, por exemplo, de escolas 

profissionalizantes brasileiras. Vários países centralizaram o crédito nas mãos do Estado por 

meio de um banco público, implantaram políticas econômicas dotadas de medidas como a 
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adoção de impostos fortemente progressivos e centralizaram todos os meios de comunicação e 

transporte nas mãos do Estado e assim por diante. Nações que buscaram seguir à risca esse 

ideário viram baldados seus esforços na condução de suas populações em caminhos que 

sintetizassem a concretização das mais nobres intenções, tanto no campo infraestrutural 

quanto no superestrutural. Nobres intenções se transformaram em práticas carcomidas e o 

resultado foi um distanciamento profundamente acentuado em relação aos obtidos por outras 

nações que buscaram caminhos diferentes, mas que nem por isso menosprezaram o bem-estar 

de suas sociedades. Terremotos, furacões e tsunamis de conotação sociopolítica varreram 

países e os relegaram à memória da historicidade, como foi o caso da União Soviética e da 

Iugoslávia. Fracasso da utopia comunista e erro de cálculo de Marx? De forma alguma. 

Primeiro porque Marx não é um profeta e nem um prestidigitador exímio na manipulação do 

baralho da economia ou da política. Longe disso. Os totalitarismos que se implantaram em 

várias partes do mundo, mesmo sob a falácia de que buscavam implementar as lições deixadas 

por Marx, não passaram de meros cultos à personalidade e concretização de privilégios a uma 

elite burocrática. O resultado não poderia ter sido outro: implosão e ruína.  

Enquanto o mundo do socialismo dito real sucumbia, vozes oriundas de todos os 

continentes apregoavam a vitória do capitalismo. Outras vozes mais adestradas e com mais 

traquejo na arte da interpretação se mantiveram cautelosas, partindo de uma premissa que 

culminava na seguinte indagação: como um sistema econômico pode ser vitorioso se 

beneficia menos de um terço da humanidade? Há múltiplas incertezas sobre a realidade 

daquilo a que se chama realidade, escreve Edgar Morin em Terra-pátria (2001, p. 137). 

Portanto, não se deve falar em derrotas ou vitórias quando a própria utopia se encontra em 

jogo. Aprender a discernir é preciso: 

 

Todo o conhecimento, incluindo toda a percepção, é tradução e 
reconstrução, quer dizer, interpretação. Uma realidade de conjunto só 
aparece através de teorias, interpretações e sistemas de pensamento. Todo o 
conhecimento de uma realidade política, econômica, social e cultural 
resulta de sistemas de interpretação da política, da economia, da sociedade 
e da cultura, sistemas esses que são interdependentes de um sistema de 
interpretação da História. (Morin, obra citada, p. 139-140) 

 

 Profunda reflexão se deve fazer a respeito da seguinte sentença: A história de todas as 

sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Esta sentença é legitimada a 
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cada momento do nosso tempo, basta prestar atenção tanto no noticiário divulgado pelos 

meios de comunicação quanto nas informações contidas nas redes sociais veiculadas através 

da internet, profusamente estampando a divergência entre interesses patronais e proletários. É 

claro que as aspirações dos trabalhadores da atualidade se encontram há muito distantes das 

de seus colegas dos séculos XVIII e XIX, mas a essência se encontra intacta. Compreendê-la 

é basilar: 

 

Compreender o que foi, significa apreender alguma coisa não como foi, no 
seu ter sido. Significa apreendê-la como o tornar-se de um processo, que 
ainda não alcançou sua meta. Que com insatisfação subjetiva e contradição 
objetiva ainda procura seu destino. E principalmente tem necessidade do 
homem para realizar a causa conveniente no processo do mundo, isto, é a 
passagem do reino da necessidade para o reino da liberdade. (Bloch, O 
homem como possibilidade, op. cit.) 

 

A passagem do reino da necessidade para o da liberdade exige do ser humano a 

retirada de todo e qualquer véu que o impossibilite de enxergar além do que permite uma 

tosca realidade. Diferentemente do animal, que se guia pelos instintos, o ser humano é 

favorecido pelo poder de decisão. Aliado à consciência da necessidade do trabalho, tópico que 

permite com que atue sobre a natureza, transformando-a enquanto transforma a si próprio e se 

afirma como sujeito, o ser humano se vê diante do imperativo de se assumir como um ser 

genérico. O sujeito humano, como ser genérico, tem ao seu dispor um poder de decisão que 

inexiste em qualquer outro animal, e esse poder de decisão o leva à busca constante da 

elaboração do novo e, em decorrência desse fator, sua realidade jamais se apresenta imersa na 

estática. O animal se identifica imediatamente com sua atividade vital, escreve Leandro 

Konder (1992, p. 104), não se distingue dela; é ela, acrescenta. Com o ser humano é 

diferente, porque ele torna sua atividade vital objeto da sua vontade e da sua consciência. 

Uma lição do pensamento marxiano é a da comparação entre a função operativa dos animais 

com o trabalho humano. Enquanto uma aranha elabora sua teia e uma abelha se mostra apta 

ao preparo disciplinado da colmeia, o profissional humano, por mais inabilidoso que seja, 

primeiro constrói na mente o que necessita construir na prática. 

 

Marx apontou três “momentos” essenciais no processo do trabalho: “a 
atividade de acordo com uma meta, ou trabalho propriamente dito; seu 
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objetivo; e seu meio”. A atividade de acordo com uma meta é a atividade 
teleológica, aquela que passa por uma antecipação do resultado visado na 
consciência do sujeito que pretende alcançá-lo. Sem essa experiência que 
lhe permite prefigurar o seu télos (o ponto onde quer chegar), o sujeito 
humano não seria sujeito, ficaria sujeitado a uma força superior à sua e 
permaneceria tão completamente preso a uma dinâmica objetiva como uma 
folha seca levada por um rio caudaloso. (Konder, obra citada, p. 106) 

 

Animal nenhum passa por uma fase de antecipação de resultados visados e, mesmo 

que se veja na obrigação de desempenhar alguma atividade, não tem consciência de seu 

significado e das consequências que podem ser acarretadas. Enquanto pasta tranquilamente, 

nenhuma vaca se perguntará a respeito do azul do céu e da razão das folhas serem verdes. 

Tampouco se importará da afirmação ou negação da existência da divindade ou de uma 

relação de poder. O sujeito humano, ao contrário, traz sobre os ombros o peso da existência, 

com suas mazelas, mesquinhezas e vilanias, como também a capacidade de sensibilizar-se 

diante dos mais variados atos de altruísmo e engrandecimento de sua condição como ator no 

cenário engendrado pela cultura. O animal jamais conhecerá a utopia, mas o ser humano, 

mesmo entorpecido por amarras ideológicas, não deixará de sonhar com um porvir mais 

ditoso, mesmo que a incerteza o domine. Mas, nunca é demais lembrar, a incerteza é uma das 

maiores certezas na nossa vida. A incerteza do pensamento, afirma Baudrillard (2002, p. 9), é 

que ele não se troca nem com a verdade nem com a realidade. Ele acrescenta que os valores, 

as finalidades e as causas que circunscrevemos só valem para um pensamento humano, 

demasiado humano (op. cit., p. 11). 

 

O ainda-não-ser 

Mas, enquanto este tempo passa lento11, sem ocorrer ainda a passagem do reino da 

necessidade para o da liberdade, o combustível da esperança alimenta a forja na qual se 

manufatura a realização da causa conveniente no curso do mundo, para apreendê-la como o 

tornar-se de um processo que ainda não alcançou sua meta, ou seja, está em busca de 

realização. Estamos diante de um ainda-não-ser, o lugar em que Ernst Bloch faz abrigo da 

utopia, a eleva à condição de algo que não mais está ligado a um sonho impossível, a um 

                                                           
11 Primeiro verso da 18ª estrofe do Canto I de Os lusíadas, de Camões (p. 16). 
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horizonte que se perde no além e que, se aqui a razão não se mostrasse12, o ser humano 

estaria reduzido diante de um nada que o faria perder-se no vazio.  

A esperança não permite que esse vazio predomine e, aliada a uma pedagogia que a 

vivencie, a leve adiante, dá solidez à busca da realização. Mas, que realização seria essa, uma 

vez que o homem é um ser inacabado, incompleto, está sujeito às imposições da 

temporalidade? Existir e ter consciência de que a sucessão de dias e noites é um processo que 

o assola, o modifica e o joga no turbilhão cósmico pode se traduzir numa imensa tortura ou, 

contrariamente, levá-lo a encarar a vida como algo que transcende a própria sobrevivência. 

Nesse último caso, temos os exemplos de heroísmo, abnegação e altruísmo que se tornam 

molas propulsoras na dinâmica existencial de determinados indivíduos. Mas existe também 

um outro lado, o da crueldade e da tirania, características de, semelhantemente ao inverso 

abordado, estão submetidas a essas molas propulsoras.  

Citando o célebre Discurso da servidão voluntária, de La Boétie, Edgar Morin (2010, 

p. 37) aponta que a submissão é um modo mecânico, sem iniciativa, cuja problemática está 

imersa na história. A submissão é o contrário da liberdade e da autonomia, diz Morin, por 

isso não basta somente eliminar os que têm o poder político ou econômico. O problema está 

em como fazer uma nova sociedade, diz o pensador. Fazer uma nova sociedade é um sonho 

diurno que domina talvez a totalidade dos seres humanos, seja no passado ou no presente; as 

receitas são variadas e os propósitos diversos. Morin aponta que as aspirações são 

problemáticas e, para corroborar essa afirmação, dá como exemplo o lema da Revolução 

Francesa de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, termos que, diante um do outro, se 

encontram em posições antagônicas. A liberdade, sozinha, mata tanto a igualdade como a 

fraternidade. Se a igualdade se impõe, mata a liberdade sem fazer a fraternidade, diz Morin 

(op. cit., p. 38). A passagem do reino da necessidade para o da liberdade, portanto, exige 

longa reflexão. 

A pedagogia de Paulo Freire nos aponta que a passagem do reino da necessidade para 

o da liberdade se ampara em dois pressupostos, o do amor e o da raiva, o primeiro por 

envolver toda a humanidade e enaltecer princípios que se traduzam na dignidade e no respeito 

– ou para utilizar um termo que se coaduna melhor com os tempos que vivemos: na cidadania. 

Ser cidadão é não apenas estar presente, mas se fazer protagonista na realidade do mundo, 

partícipe. A raiva, por sua vez, ao assumir um caráter coletivo, traz a indignação política e o 

                                                           
12 Primeiro verso da 39ª estrofe do Canto I de Os lusíadas, de Camões (p. 23). 
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inconformismo diante de uma situação que se alicerça nas imposições despóticas que algumas 

ramificações da sociedade fazem sobrepujar sobre outras, bem mais numerosas. O amor e a 

raiva, unidos, possibilitam a transformação, termo que causa profundo alvoroço na filosofia a 

partir do momento em que filósofos apontam não apenas a necessidade de interpretar o 

mundo, mas transformá-lo.  

Lembremos Bloch, quando acentua que compreender o que foi significa apreender 

alguma coisa não como foi, no seu ter sido, mas apreendê-la como o tornar-se de um processo 

que ainda não alcançou sua meta e, por isso, com insatisfação subjetiva e contradição objetiva 

ainda procura seu destino, com necessidade do homem para realizar a causa conveniente no 

processo do mundo. Realizar essa causa conveniente pressupõe o amor e a raiva, interpretar o 

mundo e, consequentemente, transformá-lo. 

O Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa define esperança como 

sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. No Dicionário de ética 

e filosofia moral (2007, p. 560-564, vol. I), quem se encarrega de escrever sobre o verbete 

Esperança é o filósofo Bernard Schumacher. Em seis páginas, Schumacher cartografa a 

esperança em suas mais variadas nuances, começando com as diversas noções que o termo 

desperta nos autores gregos da antiguidade. Para os do período arcaico, como Homero, 

Hesíodo, Teógnis e Píndaro, trata-se de uma espera do por vir (grifo do autor) baseada numa 

estimativa racional, cujo conhecimento do futuro não é absolutamente certo e confiável, 

permanecendo na ordem da opinião. Continua Schumacher que autores como Eurípedes e 

Tucídides definem a esperança como uma espera, um desejo ou uma aspiração relacionada 

com a confiança. Séculos depois, os pais da Igreja e os escolásticos vão abordá-la 

principalmente sob o ângulo da virtude teologal e alguns outros vão concebê-la como uma 

paixão-esperança. Pensadores modernos como Kant apontam que ela constitui uma das quatro 

questões principais a que a filosofia deve responder, mas Descartes, Hobbes, Leibniz, Locke e 

Spinoza quase não lhe dão atenção. A noção de esperança é questionada pela ascensão do 

niilismo expresso por Nietzsche, Schopenhauer, Kafka, Cioran, Camus e Sartre, enquanto o 

princípio de uma esperança histórica é visualizado por Bloch.  

Escreve Schumacher que uma filosofia da esperança situa-se sob o signo de uma 

hermenêutica do tempo (grifo do autor) que constitui o fundo ontológico original da 

existencialidade e do Dasein, e que funda uma ontologia do devir e da mudança em que o ser 

não é determinado estaticamente, mas caracteriza-se por uma contínua tensão dinâmica para 
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um mais além de si, um processo aberto de inacabamento, de infinitas possibilidades ainda 

não realizadas e cujo pivô é a categoria do possível.  

Na explicação detalhada de Schumacher, a esperança humana, essa projeção, passiva 

ou cognitiva, livre ou determinada, em direção a um por vir potencial, só pode existir e 

desenvolver-se onde seu suporte é ontologicamente constituído por um não-ser-ainda. Está 

inserida numa dialética entre o passado e o futuro, o estático-dinâmico, entre, de um lado, um 

ser-mínimo, um possuir-um-mínimo, um não-ser-ainda que é mais do que não-ser e, de outro 

lado, uma tensão determinada-indeterminada para um ser-plenamente, um possuir-

plenamente. É a enteléquia do Dasein a caminho, do devir da pessoa e/ou da comunidade 

rumo à sua plenitude substancial e acidental, à sua realização. No quadro pincelado por 

Schumacher, a esperança humana também implica um certo salto no vazio, pois não sabemos 

com uma certeza total se alcançaremos realmente o bem em questão. Por isso, a esperança 

pressupõe um desejo do qual a atualização e a posse do objeto são possíveis e realistas, 

contrariamente ao que é impossível e ilusório. Também implica um mínimo de amor, porque 

a esperança humana só pode existir no nível do nós. Ela é plural.  

Schumacher levanta uma questão que deve povoar a mais profunda das reflexões, a de 

que a razão da esperança histórica pode fundar-se ou numa fé no homem, em sua moralidade, 

na confiança de que este não lançará a espécie humana no suicídio, porque a história 

contemporânea tem ensinado, porém, que o progresso da ciência não vai necessariamente de 

par com o da moralidade. Feita essa síntese do que está contido no Dicionário de ética e 

filosofia moral – obra organizada por Monique Canto-Sperber –, se faz necessário ressaltar a 

distinção que Paulo Freire fazia entre esperança do verbo esperar e esperança do verbo 

esperançar, como nos conta Cortella (op. cit., p. 27): 

 

Ele sempre dizia que é preciso ter esperança do verbo “esperançar” – que, 
aliás, existe em português, não é nenhum neologismo dele. Porque 
esperança do verbo “esperar” é pura e vã espera, é aguardar. Esperançar é 
ir atrás, unir-se, não desistir. Nesse caso, a pessoa tem a amorosidade como 
fonte de sua capacidade vital, aquilo que anima sua fé (seja ela política, 
científica, estética, religiosa, pedagógica ou a fé familiar). A amorosidade é 
sua dedicação a essa capacidade de plenitude. 
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O ato de esperar não resigna 

Estudando-se a trajetória do ser humano, percebe-se que o impossível torna-se 

possível, passo a passo. Aprende-se que a ausência biológica de asas é suplantada por 

mecanismos que possibilitam ao ser humano alçar voo e vencer os ares, como também as 

modernas legislações trabalhistas há muito se distanciam de realidades ostentadas outrora por 

modos de produção absolutamente inverossímeis à dignidade humana. Se longe é um lugar 

que não existe13 e o impossível é transitório, o que importa então? Aprender a esperar, ensina 

Bloch, porque o ato de esperar não resigna: ele é apaixonado pelo êxito em lugar do fracasso 

(p. 13, vol. I). Isto faz da espera não algo passivo ou elemento no qual o ato de temer se faça 

presente, mas algo que se ancora no devir de forma tal que a possibilidade do vir-a-ser não 

seja algo fugidio ou etéreo, tampouco uma quimera imersa na indolência. É uma espera que, 

embora não deixe até mesmo de se assemelhar com o sentimento nutrido pelo asceta ou 

mesmo o cristão diante da possibilidade real de uma vida paradisíaca num mundo que se 

estende além da vida material, nutre-se, não por essa possibilidade, mas pela certeza de 

implantação de, aqui na Terra mesmo, um mundo que exalte a condição humana, substituindo 

a exploração pela cooperação e pela solidariedade. 

A falta de esperança, escreve Bloch (p. 15, vol. I), é, ela mesma, tanto em termos 

temporais quanto em conteúdo, o mais intolerável, o absolutamente insuportável para as 

necessidades humanas. Contraposição a inquietações advindas de sentimentos como medo, 

angústia e ansiedade, a esperança se torna elemento impulsionador das aspirações humanas. 

Sem ela, qual seria o combustível das buscas humanas ao longo dos milênios? O sujeito está 

imerso numa gama de carências e de sobressaltos; vencer esses desníveis é uma busca cuja 

perenidade marca sua trajetória, por isso a característica do continuar, do avançar, de seguir, 

não importa o cenário que se apresente, seja o da transitoriedade dos oásis ou o da 

inclemência dos desertos. Prosseguir a busca é elemento de ordem, é premissa que não pode 

se transformar em sentimento dotado de vacuidade ou de inoperância, elementos que não 

passam de minadouros para o niilismo, o grande adversário da esperança.  

Minha causa é a causa de nada14, escreve Max Stirner (2009, p. 9), no início de uma 

obra que é um libelo do niilismo filosófico. Nada é a causa de Deus e da humanidade, 

                                                           
13 Título da seguinte obra: BACH, Richard. Longe é um lugar que não existe. Trad. A. B. Pinheiro de Lemos. 
18. ed. São Paulo: Record, 1990. 
14 “Ich hab’ mein Sach’ auf nichts gestellt”, literalmente: “Fundei minha causa sobre nada”, é a primeira linha do 
poema de Goethe intitulado Vanitas! Vanitatum vanitas. (N. T. da obra de Max Stirner)  
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enfatiza Stirner (obra citada, p. 11), nada a não ser eles próprios, continua. E acrescenta: Do 

mesmo modo, Eu sou minha causa, eu que, como Deus, sou o nada de todo o resto, eu que 

sou o meu tudo, eu que sou o único. Porém, como Bloch afirma (2005, p. 28, vol. I), o mundo 

está, antes, repleto de disposição para algo, tendência para algo, latência de algo, e o algo 

assim intencionado significa plenificação do que é intencionado. Esse algo leva à esperança, 

o grande contraponto do niilismo. 

Quando o niilismo se instala e obriga a esperança a ceder-lhe o lugar, o vazio se 

implanta, estende seus tentáculos e faz da apatia uma espécie de erva daninha na trajetória 

humana. Combater sem tréguas essa deidade é colocar a esperança em seu devido lugar, é 

fazer renascer o sentido profundo de eudaimonia, tão caro a Aristóteles, ou seja, a felicidade 

não meramente no sentido de ter, mas de ser. Como bom aristotélico, Bloch não tem nenhum 

receio em afirmar: 

 

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, vol. I, 2005,  p. 15-16) 

 

Em tempo de tormenta e vento esquivo15, o ser humano pode ser tomado por fortes 

sentimentos de repulsa à esperança, de negação a um porvir que enalteça a condição humana 

no que há nela de mais valioso. Não há ausência de fatores que o levem a isso, não importa o 

período histórico no qual esteja inserido, como também não importam as condições 

econômicas, religiosas ou sociais que o envolvem. O negrume domina e turba a sua existência 

e tudo parece se resumir à insanidade e à crueldade, dueto que avassala e sobrepuja qualquer 

busca que possibilite vislumbrar um além menos trágico. Incendeia-se Roma; Roma impõe 

civilizações a ferro e fogo; populações inteiras são dizimadas nas Américas; a peste dita as 

regras na Idade Média; Auschwitz; Khmer Vermelho; Biafra; agente laranja; bomba atômica; 

massacres em Kosovo, na África... a lista é por demais extensa, sem esquecer de também 

mencionar os dramas individuais, a existencialidade que se dissolve em cada ser humano. Dir-

se-ia até que somos um projeto fracassado, ou de Deus ou da natureza. Ter esperança, nesse 

                                                           
15 Terceiro verso da 18ª estrofe do Canto V, de Os lusíadas, p. 196. 



Ernst Bloch: esperança e educação em tempos de niilismo 
Antônio André Alves 

 

54

caso, seria ter otimismo, e não ter esperança seria ter pessimismo? Aliás, em relação ao 

otimismo, este seria sinônimo de esperança? 

Esperança não é otimismo e autores como Paulo Freire e Ernst Bloch demonstram essa 

diferença. Para o otimista vivemos no melhor dos mundos possível, entre os diversos mundos 

imagináveis, com alegrias que superam as tristezas e deleites que podem até suplantar as 

tormentas que nos assolam. O mundo firma-se e afirma-se como esse lugar. Na obra que se 

transformou no coroamento de sua filosofia, O princípio esperança, Bloch desmonta essa 

concepção e, passo a passo, demonstra a distância entre esperança e otimismo. A concepção 

embaçada de que vivemos no melhor dos mundos possível nos mostra a carência de ações 

concretas que um outro termo, o utopismo, apresenta. O utopismo, mergulhado na quimera e 

na fantasia do lugar inexistente, despercebe a realidade porque não a enxerga de perto e leva o 

otimismo a ignorar as dificuldades porque faz com que este as veja de longe. Embalado pelo 

utopismo, o otimismo artificializa a realidade, diminui as dificuldades e arremessa a sujeira 

provocada pelo descaso sócio-econômico para debaixo do tapete da história. O otimismo, 

nesses casos, é um jogo do contente levado a cabo por quem acredita viver no melhor dos 

mundos possível, à maneira de uma Pollyanna16. 

A esperança, escreve Pierre Furter (1974, p. 94), é sem otimismo e sem ilusão. 

Construção da consciência moral, surge de um processo de superação do desafio das críticas, 

e, diferentemente do otimismo, não é um mero verbalismo ou uma conversa a respeito da 

realidade. Também não se oculta sob a ideologia de um jogo do contente e não empreende 

uma fuga dos obstáculos. Como nasce de uma reflexão, a partir da tomada de consciência 

das nossas carências, será, ao contrário, a partir do fracasso, que a esperança se 

manifestará, enfatiza Furter (idem). Essa reflexão nos obriga a ler a história de um modo 

menos linear, porque somos sujeitos históricos e a trajetória do ser humano se encontra 

envolta por tópicos como a luta de classes e a profusão de sonhos diurnos que se, fecundados, 

buscarão gestar o que para muitos se traduziria em meras convencionalidades utópicas, mas 

que a historicidade demonstra essenciais às transformações do que se apresentam como 

possibilidades. 

 

                                                           
16 Livro de Eleanor H. Porter. São Paulo: Martin Claret, 2007. Trata-se de uma menina, cujo nome é o mesmo da 
obra, que sempre consegue ver coisas positivas não importa a situação na qual esteja envolvida. 
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A esperança é, pois, a garantia do possível. Viver é possível sob a condição 
do homem aceitar o risco de se engajar e olhar para a frente, de maneira a 
sempre “se ultrapassar” e a nunca se limitar ao momento presente e às suas 
satisfações. (FURTER, op. cit., p. 95). 

 

Quando aceita o risco de se engajar e busca, a partir dessa decisão se ultrapassar, o ser 

humano se percebe inacabado e aperfeiçoável. Assume, portanto, a decisão de olhar para 

frente. É um ser temporal, é verdade, mas tem a noção do valor da espera e de que não deve se 

limitar ao momento presente, o qual precisa ser ultrapassado. A esperança traz essa garantia, é 

o trampolim. Enquanto o otimismo é uma opinião sobre o sentido da vida, pondera Furter (op. 

cit.. p. 95, a esperança é uma maneira de viver vida. É claro que uma maneira de viver a vida 

que traz uma realidade antropológica, por tratar-se de um vir-a-ser – ou de um não-ainda. 

Esse vir-a-ser ou não-ainda descortina o horizonte da vida que vale a pena ser vivida, a 

eudaimonia, termo grego cujo sentido aponta para uma vida feliz (eu – bem; dáimonos – deus, 

divindade). A eudaimonia traz um contexto de atividade, de ação, de movimento e, como nela 

está contida a associação com a divindade, pode-se deduzir que também esteja ligada ao 

desejo da alma. A vida que vale a pena ser vivida é uma vida feliz. Ser feliz, portanto, é uma 

premissa que está inserida na esperança. A esperança da felicidade é uma marca registrada do 

ser humano, não importa a época vivida. 

Diz o mito grego que uma menina chamada Pandora, desobedecendo a recomendação 

de nunca abrir uma caixa que se encontrava sob sua responsabilidade, movida por um impulso 

curioso desobedeceu essa determinação. Aberta a caixa, dela saíram todos os males, os quais a 

partir de então se tornaram os flagelos da humanidade. Da caixa também saiu a esperança, a 

qual, desde então, acompanha o ser humano como uma espécie de lenitivo às intempéries 

causadas pelos flagelos. A esperança é algo que nos lembra que, por pior que seja a hora que 

vivemos, ela só tem sessenta minutos; que toda tempestade chega ao fim e a retomada de um 

projeto fracassado pode significar um porvir recheado de sucessos, após corrigidos os 

entraves que o atrapalhavam. Contrariamente do otimismo puro e simples, a esperança é um 

desejo que precisa ultrapassar as fronteiras do mero querer, jogar-se de encontro às ondas e 

vencê-las, como tem sido a trajetória do ser humano e como a arte tão bem retrata essas 

vitórias e delineia a real possibilidade dessas sucessivas conquistas. A ausência desse 

imperativo impossibilita o desejo de buscar tamanho arrojo e, nesse caso, não passará da 

condição de mero querer. A esperança extraída do mito da Caixa de Pandora pode ser 
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traduzida como o bem que sobreviveu aos males que se desprenderam, males que, é preciso 

salientar, podem ser vistos como ilusões que se tornam vendas nos olhos da humanidade. 

Retiradas essas vendas, o ser humano se vê diante de horizontes que precisam ser vencidos e, 

consciente dessa premissa, busca o cumprimento de tal empreitada. 

A esperança exige a confiança, a certeza da realização daquilo que se almeja, seja no 

âmbito religioso, no social, no econômico, no político. Seja na busca da salvação, após o 

julgamento final, seja na concretização de um mundo mais justo e na mostra de que utopias 

não são quimeras. Juntamente com o anseio da felicidade, a esperança acompanha o ser 

humano ao longo dos milênios e buscar sua realização tem sido um desafio e um 

enfrentamento, no qual se debruçam homens e mulheres. Nela estão embutidas as 

experiências do cotidiano e a vivência histórica, elementos que saem do âmbito do particular e 

se transportam ao universal.  

 

A felicidade moderna 

A felicidade é a meta da própria Filosofia, ou seja, ser amante da sabedoria é ser feliz. 

Uma felicidade que não se obtém por meio de drogas, mentiras, ilusões, como aponta André 

Comte-Sponville (2005, p. 10). Felicidade assim somente é possível quando se obtém estreita 

relação com a verdade. Muitas ilusões confortáveis me tornariam mais facilmente feliz do que 

várias verdades desagradáveis que conheço, assegura Comte-Sponville (p. 12), o qual 

enfatiza: Se o filósofo puder optar entre uma verdade e uma felicidade, ele só será filósofo, ou 

só será digno de sê-lo, se optar pela verdade (p. 14). Por que então a ilusão de que vivemos 

no melhor dos mundos possível, entre os mundos imagináveis? O valor da espera permite ao 

ser humano a tomada de consciência de que é um ser temporal, como também as atribulações 

que o afligem. Daí a importância do sonhar acordado, primeiro passo para a tomada de um 

estado reflexivo que atinge uma dimensão muito mais elevada do que a simples imaginação 

pode permitir. Ernst Bloch denomina esse estado reflexivo de docta spes, termo que será 

tratado amiúde ao longo deste trabalho. 

Para Edgar Morin, desde que a luta para sobreviver, o constrangimento ou a 

necessidade elementar se aliviam, a felicidade se incorpora à própria ideia de viver. Ele 

acrescenta que a cultura de massa delimita uma figura particular e complexa da felicidade, 

uma figura projetiva e identificativa simultaneamente: 
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A felicidade é mito, isto é, projeção imaginária de arquétipos de felicidade, 
mas é ao mesmo tempo ideia-força, busca vivida por milhões de adeptos. 
Esses dois aspectos estão, em parte, radicalmente dissociados, em parte, 
radicalmente associados. (MORIN, 2007, p. 125). 

 

Essa projeção imaginária de arquétipos traz à tona alguns elementos. O primeiro deles, 

ainda sob a ótica moriniana, é que a felicidade implica tanto fatores comunitários quanto 

solitários. A felicidade moderna, escreve Morin, é partilhada pela alternativa entre a 

prioridade dos valores afetivos e a prioridade dos valores materiais, a prioridade do ser e a 

prioridade do ter, e ao mesmo tempo faz força para superá-la, para conciliar o ser e o ter 

(idem, p. 127).  

 

Utopia 

Neste trabalho, nos interessa uma esperança que se molda, essencialmente, ao não-

ainda-ser, à garantia de que tudo que se escapou poderá ser devolvido ao sujeito e este, ao 

apropriar-se de todas as coisas que lhe foram mantidas afastadas restaure seu domínio sobre 

elas, encontrando, assim, o que poderá chamar sua morada, como também nos interessa aquilo 

que o ser humano ainda não teve acesso. Alhures, enfim, fazer da consciência humana o 

sujeito originário de todo o devir e de toda a prática. Esta é a visão de esperança de Bloch, 

cuja principal obra, O princípio esperança, afirma que, originariamente, o homem vive 

unicamente direcionado para o futuro. É isso que o impele seguir adiante, que o guia para a 

realização do possível. O não-ainda-ser é um ainda não passível de ser realizado e se constitui 

caminho para a emancipação humana. Assim Bloch transforma o princípio esperança em 

princípio ontológico e a preocupação filosófica acerca da esperança se coloca no mesmo 

patamar das preocupações com o ser, o conhecimento, o estado e a consciência.  

A esperança, com Bloch, traz uma significação de utopia que vai muito além daquela 

esboçada na obra do escritor renascentista inglês Thomas More. Em Utopia – termo criado 

pelo próprio More (do grego ou = não e topos = lugar; aquilo que não existe em nenhum 

lugar) –, não há diferenças de renda e nem de condição social entre seus habitantes, os quais 

se revezam ora nos serviços da agricultura ora nas atividades artesanais, fator que impede a 

divisão do trabalho e impossibilita as desigualdades sociais, tudo feito numa jornada de 
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trabalho com duração de seis horas diárias. A liberdade de culto também é uma realidade em 

Utopia, com templos e sacerdotes de credos variados, todos cultuando Deus sob as mais 

diferentes formas. O dinheiro é inexistente, o que não permite a sujeição do ser humano às 

exigências monetárias e aos males que estas produzem.  

Essas características de Utopia, ilha perdida em algum lugar do oceano Atlântico, são 

narradas por Rafael Hitlodeu, personagem central da obra, tripulante de um navio comandado 

por Américo Vespúcio. Hitlodeu visita a capital Amaurota, conhece o rio Anidro e o príncipe 

Ádemo (percebamos o prefixo a, que traz um sentido de privação e ausência, e prestemos 

atenção no termo grego demos = povo), um soberano que, portanto, não tem súditos, não tem 

povo. Com Utopia, Thomas More procura demonstrar que a realidade pode ser diferente 

daquela que afeta integralmente o ser humano. Encontram-se nessa obra elementos que não se 

distanciam das angústias da atualidade, como a necessidade de sistemas educacionais dignos e 

de distribuição de renda. Em vez de fazer com que os ladrões sofram pavorosos tormentos, 

escreve More (2005, p. 19), não seria melhor garantir a existência de todos os membros da 

sociedade, a fim de que ninguém se visse na necessidade de roubar primeiro e morrer 

depois?, reflete. O grande mal que assola a vida social é a propriedade privada, na visão do 

autor de Utopia: 

 

Em toda a parte onde a propriedade for um direito individual, onde todas as 
coisas se medirem pelo dinheiro, não se poderá jamais organizar nem a 
justiça, nem a propriedade social, a menos que denomineis justa a sociedade 
em que se valoriza a partilha dos piores, e que considereis perfeitamente 
feliz o Estado no qual a fortuna pública está nas mãos de um punhado de 
indivíduos insaciáveis de prazeres, enquanto a massa é devorada pela 
miséria. 

(...) 

Enquanto o direito de propriedade for o fundamento do edifício social, a 
classe mais numerosa e mais estimável não terá nada além de miséria, 
tormentos e desesperos. (Obra citada, p. 50-52) 

  

Católico convicto, More se negou reconhecer o rei inglês Henrique VIII como chefe 

da Igreja, e sofreu, em consequência, a condenação à morte A sociedade inglesa de sua época 

nada tem de parecido com Utopia, ao contrário, é injusta e tirânica, com a maior parte da 

população sofrendo as mais acerbas mazelas. A noção de utopia extraída de sua visão é algo 
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que está além da capacidade humana, aquilo que não existe em nenhum lugar, mas está 

presente no espírito humano. Em tempo: não podemos esquecer que em Utopia existem 

escravos, responsáveis pelo cumprimento de funções que não seriam dignas de um homem 

livre, como a matança de animais destinados ao consumo humano. O inglês bebe na fonte do 

grego Platão, cuja cidade perfeita retratada na obra A república também não existe em 

nenhum lugar. Como Platão, afirma que a humanidade seria feliz se os filósofos fossem reis 

ou os reis, filósofos. Mas, na voz de Rafael Hitlodeu (op. cit., p. 47), expressa certo desânimo: 

A filosofia não tem acesso na corte dos reis. More cria o termo utopia e, com o passar do 

tempo, este assume uma dimensão que talvez seu autor nunca tenha imaginado, com a palavra 

tornando-se sinônimo de qualquer projeto ou intenção, pública ou privada, que aposte numa 

sociedade justa e igualitária sem combater diretamente o fato gerador da injustiça e da 

desigualdade. Assim acontece com ideias de pensadores como Charles Fourier, Saint-Simon e 

Etiénne Cabet, chamados por Marx e Engels de socialistas utópicos. Diferentemente de More, 

pensadores como Karl Mannheim e Ernst Bloch forjam uma nova conceituação de utopia, o 

primeiro apontando-lhe um efeito que propicia a possibilidade de transformação da ordem 

histórico-social, ao passo que o segundo inova com o conceito de utopia concreta. 

A utopia, no sentido de aquilo que não existe em nenhum lugar, tem essa concepção 

totalmente modificada com Ernst Bloch. Se não existe em nenhum lugar não é porque seja 

impossível de existir, mas porque ainda não existem condições suficientes para tornar-se 

realidade. O que importa é aprender a esperar, afirma Bloch (2005, p. 13, vol. 1). O ato de 

esperar, aponta o filósofo, não é dotado dos atributos da resignação e não se fundamenta sobre 

o alicerce do fracasso, porque este não é um abismo intransponível e muito menos uma 

condenação imposta pelos deuses à humanidade. O ato de esperar é o início da busca pelo 

êxito, porque a espera proporciona uma completa radiografia da situação vivida, um estudo 

aprofundado da realidade que traz a característica da reflexão e, consequentemente, da ação. 

O ato de esperar, nesse sentido, se encontra imerso no conhecimento de que a realidade, 

entendida como deve ser com suas nuances históricas, apresenta elementos que possibilitam a 

busca de sua transformação. Nessa visão a utopia é subversiva (Vázquez, 2001, p. 317), 

porque subverte o real e abre uma janela para o possível. Nesse sentido, nunca é demais 

lembrar que se a filosofia, ao longo de boa parte de seus 2.500 anos de existência buscou 

compreender o mundo, agora, essa mesma filosofia dotada dos artefatos da práxis deve 

cumprir o papel que dela se espera que é de proporcionar os meios de transformá-lo. 
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A práxis e o desencanto 

Pois bem, se o apóstolo Paulo não tem nenhuma dúvida ao afirmar que da tribulação 

se origina a perseverança, a qual dá lugar à experiência e esta abre espaço para a esperança, 

num sentido escatológico, Bloch também não tem nenhuma dúvida em afirmar que o 

marxismo é detentor de prerrogativas capazes de propiciar a concretização da esperança, num 

sentido humano. De caráter acentuadamente teleológico, a filosofia marxista não se 

caracteriza pela contemplação, mas pela proposta de transformação, uma transformação capaz 

de mudar a realidade do mundo, por tratar-se de uma filosofia cujo estandarte está encravado 

na práxis da utopia concreta, termo que será aprofundado em páginas mais adiante. Por 

enquanto, basta lembrar que o pensamento de Karl Marx, na ótica de Ernst Bloch, é o que 

melhor proporciona as ferramentas para que o ser humano supere os obstáculos impostos pela 

alienação e busque suprimir a opressão que o domina ao longo da história. O preceito 

marxista de que a filosofia não deve mais apenas interpretar o mundo, mas transformá-lo, é 

levado à exaustão por Bloch. Para isso, a esperança assume caráter ontológico, se liga aos 

conceitos de antecipação, utopia e práxis (Münster, 1993, p. 14) e pincela na cartografia do 

mundo as cores da consciência antecipadora, outro termo que será explanado em capítulos 

seguintes. Por que o pensamento marxista?  

Conforme Bloch, Marx traz o pioneirismo de colocar no devido lugar o páthos da 

transformação, elaborando um pensamento que não se resigna a contemplar e explicar. Desse 

modo, as divisões rígidas entre futuro e passado desabam por si mesmas, escreve Bloch, 

acrescentando: O futuro que ainda não veio a ser torna-se visível no passado; o passado 

vingado, herdado, mediado e plenificado torna-se visível no futuro (2005, p. 19, vol. 1). Com 

isso, a dialética materialista assume-se como instrumento capaz de dominar esse processo e 

chegar ao novum – termo precioso para Bloch – mediado e dominado. Outra característica 

importante da filosofia marxista é a de se comportar adequadamente frente ao devir, sem 

desconhecer o passado em sua amplitude. 

 

O marxismo foi o único que promoveu a teoria prática de um mundo melhor, 
não para esquecer o mundo presente, como era comum na maioria das 
utopias sociais abstratas, mas para transformá-lo em termos dialético-
econômicos. (Bloch, 2006, p. 456, vol. 3) 
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Transformar o mundo, em termos dialético-econômicos, é um imperativo. Todo ser 

humano, pondera Bloch, na medida em que almeja, vive do futuro (2005, p. 14, vol. 1), isto 

porque o homem vive em tensão para o futuro e essa tensão o guia para a realização do 

possível. Bloch denomina de fome a dimensão cósmica desse impulso, e de esperança ou 

desejo suas manifestações na vida humana. Uma tensão que, mesmo encarada de forma 

incompleta, não traz uma conotação negativa. Pelo contrário, é muito mais condição positiva, 

e se constitui caminho para a emancipação humana, algo que amplia o horizonte do homem, 

longe de restringi-lo. Mas para que esse horizonte se amplie mais, é necessário que haja 

homens que se lancem ativamente dentro do devir do qual são parte. 

Todo movimento libertário é movido utopicamente e isso faz da esperança algo 

positivo, espécie de ponto de apoio no qual os oprimidos e os fracos dão firmeza à alavanca 

que impulsiona suas lutas. E nesse sentido a religião não é somente o ópio do povo, uma das 

mais conhecidas afirmações escritas por Marx que sinaliza ser a religião elemento de 

alienação. Bloch propõe uma revisão e uma ampliação desse conceito, porque para ele onde 

há esperança pode haver também religião. Não que ele seja religioso, longe disso. Mas é 

inegável que o crente anseia por algo que pertence ao futuro, ao não-ainda. 

 

Desencanto e esperança 

Alguns autores contrários à visão de mundo de Bloch desferem críticas das mais 

diversas ao pensamento desse filósofo. Um deles é Balandier (1999, p. 14). Ao analisar o 

cenário do mundo atual, ele escreve que a expectativa revolucionária frustrada não é mais 

suficiente para manter uma religião civil substituta das religiões históricas, que se 

legitimavam através de uma promessa de salvação: 

 

O princípio esperança, assim brutalizado, foi abandonado. Havia perdido 
uma grande parte de sua credibilidade quando os delitos, depois as 
incapacidades durante muito tempo maquiladas dos totalitarismos de 
“esquerda”, ficaram conhecidos, e sobretudo reconhecidos, sem poder ser 
imputados unicamente à apresentação deformadora das propagandas e 
análises conservadoras. 
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Esse desencanto, continua Balandier, acarretou o desvio das esperanças iniciais e as 

novas gerações aderem ao que a ideologia revolucionária condenava radicalmente. As novas 

gerações estão mais preocupadas com o consumo, segundo esse autor. Para alguns, trata-se 

do vazio, escreve (op. cit., p. 21), e acrescenta: Para outros, desde a derrocada do 

comunismo, é a desobstrução pela morte de uma ilusão e o desaparecimento do inimigo. 

Vive-se então um universo de satisfação imediata, a qual é uma característica do que é cada 

vez mais denominada vida líquida, época de rapidez, automação e reverência ao consumo. 

Também uma era de desencanto e decadência, na qual o niilismo dita regras e se impõe, 

desferindo profundos golpes no princípio esperança, momento que é retratado por Franco 

Volpi (1999, p. 139) de forma por demais crua: 

 

O desencanto do mundo erodiu as referências tradicionais – os mitos, os 
deuses, as transcendências, os valores. A racionalização técnico-científica 
tornou impossível assumir opções definitivas, em nível unicamente racional. 
O resultado é o politeísmo dos valores e a isostenia das decisões, a 
obtusidade das prescrições e a inutilidade das proibições. No mundo 
governado pela ciência e pela técnica, a eficácia dos imperativos morais 
lembra os freios de bicicleta usados em avião a jato. 

 

A ciência e a técnica atingem frontalmente a moral, aponta Volpi numa profunda 

análise do niilismo (obra citada, p. 140), ao proporcionar ao ser humano uma conduta com 

orientações mais precisas e impositivas, prescindindo da moral. Diante da ciência e da 

técnica, a ética e a moral têm a beleza de fósseis raros (idem). Não resta alternativa ao 

homem contemporâneo, analisa Volpi (ibid), pense ou faça o que quiser, estará sempre 

submetido à coerção da “tecnociência”, completa. Isso porque o niilismo corroeu verdades, 

dinamitou princípios e enterrou – sem, contudo, obter sucesso definitivo nesse sepultamento – 

aquilo que levado à profundidade reflexiva permite um contraponto ao imediatismo. 

Dinamitar princípios e corroer verdades atingem frontalmente as utopias, a ponto de 

gerar uma inquietação: há necessidade de utopias em nosso tempo? 

 

Pergunta que brota de um presente, o nosso, no qual o pragmatismo, o 
eficientismo e o consumismo impostos pela lógica da acumulação capitalista 
e o fracasso histórico dos grandes projetos de transformação social colocam 
em xeque a necessidade e a vitalidade das utopias. (Vázquez, 2001, p. 315) 
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Nesse cenário como ficam os propósitos eloquentemente apregoados pelo princípio 

esperança? Decerto, firmes como o rochedo no qual as sereias habitam, e sólido como a 

vontade férrea de Ulisses em enfrentá-las. O mundo é um rochedo de onde emanam cânticos 

dos mais variados, é preciso escutá-los. A corda da ética não pode ter seus nós afrouxados e 

nem a cera da esperança derretida, elementos cuja ausência provoca fortes abalos nas 

estruturas do princípio esperança e poderia até dar certa legitimidade ao veredicto de 

Balandier, desobstrução pela morte de uma ilusão. Mas, qual seria essa ilusão? A dos delitos 

e das barbaridades provocados por regimes totalitários nos mais variados pontos do planeta? 

A gerada pelo consumismo sem freios? Ledo engano. Esses percalços causam, é verdade, 

grandes tormentos no cotidiano do ser humano, mas nunca será mentira que existem sonhos 

diurnos nos quais é patente a possibilidade do vislumbre e a certeza de que A ainda não é A. 

Se A ainda não é A, logo o princípio esperança não está brutalizado e nem abandonado. O 

princípio esperança não se distancia de uma ética cujo tripé esteja alicerçado no indivíduo, na 

espécie e na sociedade e nem ignora os degraus que conduzem ao inédito viável, termo 

precioso para Paulo Freire, cujo sentido é reverenciado por Leonardo Boff no prefácio de 

Pedagogia da esperança (2008, p. 8): 

 

A esperança nasce do coração mesmo da pedagogia que tem o oprimido 
como sujeito. Pois ela implica uma denúncia das injustiças sociais e das 
opressões que se perpetuam ao longo da história. E ao mesmo tempo 
anuncia a capacidade humana de desfatalizar esta situação perversa e 
construir um futuro eticamente mais justo, politicamente mais democrático, 
esteticamente mais irradiante e espiritualmente mais humanizador. 

 

Boff acrescenta (op. cit.) que Paulo Freire mostra a história e a existência humana 

como feixe de possibilidades e virtualidades que podem, pela prática histórica, ser levadas à 

concretização. Dessa forma surge a esperança histórica, exatamente o que Freire denomina de 

inédito viável, ou seja, algo ainda inédito que, pela ação articulada dos sujeitos históricos, 

poderá transformar-se em realidade. A esperança é necessidade ontológica, afirma Paulo 

Freire (op. cit., p. 10), a desesperança, esperança que, perdendo o endereço, se torna 

distorção da necessidade ontológica, completa.  
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O pensamento freiriano ensina que, enquanto necessidade ontológica, a esperança 

necessita da prática para tornar-se concretude histórica. Essa concretude histórica tem um 

minadouro que abastece tanto o pensamento de Paulo Freire quanto o de Ernst Bloch. O 

minadouro é o pensamento do alemão Karl Marx, cuja afluência faz jorrar uma gama de 

fatores acerca das superestruturas que nos marcam e dos processos infraestruturais que 

povoam a trajetória humana. Compreender essa trajetória é por demais patente. Filosofia da 

práxis, o pensamento marxiano jorra em suas comportas a superação da crítica social 

meramente teórica e abre espaço ao sujeito construir o próprio mundo – enquanto constroi a si 

próprio – de forma autônoma e soberana.  

Mas as ideias externadas por Marx também trazem elementos teleológicos, o que nos 

permite dizer que inauguram o que se pode denominar de ciência da tendência, na qual a 

utopia se coloca concretamente à altura de seu tempo, o que faz da atitude crítico-utópica algo 

extremamente positivo. É essa atitude que permite o tráfego seguro numa estrada marcada 

pelos percalços implantados pela ingenuidade ou pelo charlatanismo, como tem mostrado a 

trajetória do ser humano; a primeira pelo espírito pseudo-revolucionário na qual está contida, 

enquanto o segundo pela bastardia ideológica que faz emergir. 

 

O futuro no passado 

Contra esses entraves, cabe aprender a esperar, porque o ato de esperar não resigna. 

Logo, a espera deve ser colocada acima do ato de temer, como enfatiza o pensamento 

blochiano, o qual também aponta que a espera não é passiva e nem está trancafiada em um 

nada. A falta de esperança, acentua Bloch (2005, p. 15, vol. I), é o que há de mais intolerável 

e insuportável para as necessidades humanas. Daí o esforço contínuo contra o medo para que 

ascenda a concretude histórica, através de um saber que se calca na teoria-práxis e diga 

respeito, conscientemente, ao devir, demonstrando que o futuro autêntico é inacessível à mera 

contemplação. Para isso existe um pensamento: 

 

A filosofia marxista, como aquela que finalmente se comporta de modo 
adequado frente ao devir e ao que está por surgir, conhece igualmente todo 
o passado em sua amplitude criativa, porque ela não conhece nenhum outro 
passado a não ser o ainda vivo, o ainda não liquidado. A filosofia marxista é 
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a do futuro, portanto também a do futuro no passado. (Bloch, 2005, p. 20, 
vol. I) 

 

O pensamento de Marx, ao empreender uma revisão de toda a história escrita da 

humanidade e submetê-la a uma releitura crítica (Konder, 1992, p. 108), permite que a 

esperança, na visão de Bloch, seja compreendida em termos dialético-materialistas, 

compreensão que recebe o nome de docta spes e possibilita que o devir seja calcado na 

consciência antecipatória, voltada para o novo, cuja aurora se anuncia, do qual nunca antes 

se tivera consciência, e não, por exemplo, de algo esquecido, que pode ser lembrado como 

tendo sido, reprimido ou arcaicamente submerso no inconsciente, no dizer de Ernst Bloch 

(op. cit., p. 21-22, vol. I). 

Calcar o devir na consciência emancipatória é apontar que uma educação com 

abordagem voltada para a esperança também não pode deixar de prescindir do elemento ético. 

Sem ética não há utopia. A pergunta por aquilo que nos é permitido esperar da história futura 

não tem nada a ver com eventos exteriores e meros acontecimentos, escreve Schmied-

Kowarzik (obra citada, p. 99). Lembrando Kant, ele acrescenta que o homem só pode ficar 

homem através da educação. É através da educação que tomamos consciência de nossa 

historicidade, que apreendemos acerca do nosso papel no contexto do mundo e, nunca é 

demais lembrar, que mundo é o que entendemos como um todo organizado racionalmente, no 

qual natureza e cultura se entrelaçam, se fiam reciprocamente e, juntas, modelam o arcabouço 

humano e o colocam diante de uma bifurcação: de um lado, a incongruência do niilismo; de 

outro, a utopia que se sedimenta na esperança e mostra que a história futura depende de 

nossas ações livres.  

Mesmo assestada pelo cântico das sereias que habitam o rochedo do niilismo, a 

esperança sobrevive. É disso que trata esta tese. Agora, mais do que nunca, ela se faz 

necessária em tempos de niilismo, foz de um rio cujas águas trazem uma estranhíssima ética 

pós-moderna, como alerta Bauman (1997, p. 6): 

 

[ ... ] O que se chegou a associar-se com a noção pós-moderna da 
moralidade é muitíssimas vezes a celebração da “morte do ético”, da 
substituição da ética pela estética, e da “emancipação última” que segue. A 
própria ética é denegrida e escarnecida como uma das constrições 
tipicamente modernas agora quebradas e destinadas ao cesto de lixo da 
história; grilhões uma vez considerados necessários, agora estimados 
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claramente supérfluos: outra ilusão que homens e mulheres pós-modernos 
podem muito bem dispensar. 

 

Essa ética tortuosa, aliada ao niilismo, é incompatível com o princípio esperança. O 

niilismo, que será tratado com a profundidade que merece em páginas mais adiante, traz a 

estranha noção de que não existe uma verdade, como também inexiste uma constituição 

absoluta das coisas, ou seja, uma coisa em si. A práxis educativa não pode ser jogada nesse 

vazio, nessa ausência de finalidades ou de uma falta de consciência a respeito do devir.  O 

sujeito não pode se desmoronar, perder seu caminho, ficar sem meta, ter a vida envolta sob o 

manto do nada. Precisa ser de si próprio alavanca e motor. Incerteza, temporalidade, 

eudaimonia, ainda-não-ser, tudo isso se faz presente na nossa vida, mas também se destina a 

permitir que nossa busca não se torne vã.  

Na concepção de Reale (2002, p. 159), um dos maiores males contemporâneos 

consiste na redução maciça do homem a única dimensão. Essa dimensão reduz os homens a 

uma peça de jogo político, um homo faber, uma realidade meramente física, resumindo-os a 

instrumentos vivos de produção e de consumo, portanto instrumentos e escravos da cultura 

praxístico-tecnológica, engrenagem de um sistema cuja lógica lhe escapam (idem). Permito-

me um exemplo pessoal para ilustrar essa redução do sujeito à condição de homo faber: no 

primeiro semestre de 2011 participei de uma grande discussão a respeito de mudanças na 

estrutura curricular do ensino médio ministrado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Repentinamente um professor de disciplinas de 

cunho meramente tecnicista expressou uma frase preocupante: Queremos mais técnica e 

menos ética. O motivo da frase era o estado de indignação diante da exigência do ensino de 

Filosofia e Sociologia em todas as séries do ensino médio, como determina legislação 

pertinente. O professor se encontrava indignado por achar que as disciplinas das chamadas 

áreas técnicas seriam penalizadas com diminuição da carga horária. Essa frase terrível é uma 

demonstração de que o niilismo estende seus tentáculos, não importa a atividade humana, e 

quem se propõe ministrar um ensino com mais técnica e menos ética demonstra, no mínimo, 

ausência de preocupação com a integralidade do sujeito e interesse na manufatura de meros 

apertadores de parafusos que são jogados continuamente, aos borbotões, na máquina de moer 

cidadania e esperanças.  

A técnica, quando vista sob o aspecto da junção entre poiésis e práxis, contribui para 

que o ser humano se inove e se renove, porque ao mesmo tempo em que se volta para o 
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aprimoramento de um instrumental específico se deixa envolver pela poética que esse mesmo 

instrumental proporciona. Trabalha-se uma peça, a qual integra um maquinário e este se 

reconhece na natureza modificada, e ao reconhecer-se proporciona a figuração estética, na 

qual a capacidade humana ascende e torna a se buscar continuamente, consciência 

proporcionada por um sistema educacional que se propõe construir cidadãos. Há poesia na 

técnica. O binômio de Newton é tão belo quanto a Vênus de Milo, verseja Fernando Pessoa 

(2007, p. 67) sob o pseudônimo Álvaro de Campos. O que há é pouca gente para dar por 

isso, sintetiza o poeta português.  

Se o homem vive em tensão para o futuro e essa tensão o guia para a realização do 

possível e para a superação do que, no momento, parece impossível, a esperança tem a 

particularidade de também trazer um ato diretivo de característica cognitiva, o que faz com 

que se sobreponha aos medos e às incertezas. Aliás, os medos e as incertezas também irrigam 

as esperanças, porque estas apontam os instrumentos para vencer esses obstáculos. O primeiro 

instrumento é o sonho; o segundo, a possibilidade; o terceiro, a busca de concretização dessa 

possibilidade. Daí Paulo Freire afirmar (op. cit., p. 91) que sonhar não é apenas um ato 

político necessário, mas também uma conotação da forma histórico-social, processo 

permanente de tornar-se, de vir-a-ser, consciência de que A ainda não é A. Afinal, o 

pensamento marxiano ressalta que a sociedade não é um cristal sólido, mas sim um organismo 

que está em permanente processo de mudança. Por isso sua linguagem de possibilidade, de 

dialética real, de mostrar que não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas o 

seu ser social que determina sua consciência e faz compreender a história como possibilidade 

e não como determinismo. É a busca da compreensão do processo em que e como as coisas se 

dão: 

 
Nunca um acontecimento, um fato, um feito, um gesto de raiva ou de amor, 
um poema, uma tela, uma canção, um livro têm por trás de si uma única 
razão. Um acontecimento, um fato, um feito, uma canção, um gesto, um 
poema, um livro se acham sempre envolvidos em densas tramas, tocados por 
múltiplas razões de ser de que algumas estão mais próximas do ocorrido ou 
do criado, de que outras são mais visíveis enquanto razão de ser. Por isso é 
que a mim me interessou sempre muito mais a compreensão do processo em 
que e como as coisas se dão do que o produto em si. (FREIRE, op. cit., p. 
18) 
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Quão doce é o louvor e a justa glória17, como também as densas tramas nas quais a 

humanidade se vê imersa ou diante de tremores em modos de produção, o que permite que 

utopias floresçam e exijam a compreensão do processo em que e como as coisas se dão. Isso 

traz a necessidade de que o educador esteja a par da compreensão de mundo que o povo está 

tendo e de, ao falar ao povo, transforme esse ao em com. Isso vai exigir, como elucida Edgard 

de Assis Carvalho (2008, p. 163), a compreensão do que seja auto-ética, sócio-ética e 

antropoética. A auto-ética por estar imersa na necessidade do auto-exame, da auto-crítica, da 

responsabilidade e do perdão; a sócio-ética pela ampliação das dimensões que conduzem a 

comunidade local da planetária e, por fim, a antropoética, que não separa a natureza da 

cultura, por estar fundada na identidade humana comum, no homem genérico, como afirma 

Carvalho. Aplicar esses princípios, enfatiza esse autor, exige uma reeducação que possibilite a 

conscientização a respeito da regeneração da Terra-pátria. Regeneração é um termo que não 

se deixa prender ao passado porque está ligado ao futuro que se realiza a cada passo dado no 

presente, traz uma profunda ligação com o vir-a-ser. A relação com o futuro deve ser 

revitalizada na medida em que a procura da hominização é ela própria tensão para um 

futuro, escreve Morin  em Terra-pátria (op. cit., p. 121), acrescentando:  

 

Já não é o futuro ilusório do progresso garantido. É um futuro aleatório e 
incerto, mas aberto a incontáveis possíveis onde se podem projectar as 
aspirações e as finalidades humanas sem que por isso haja promessa de 
acolhimento. Nestes novos termos, a restauração do futuro tem uma 
importância capital e é exatamente urgente para a humanidade.  

 

Essa regeneração só é possível através da pertinência do princípio esperança e da 

pedagogia da esperança. Esta é a tese que este trabalho propõe: mostrar o espírito do sonho 

para a frente, com a vida urgindo o amanhã e o mundo se tornando um lugar para nós, porque 

o mundo não é, está sendo, e nesse processo cabe ao ser humano adquirir a capacidade de se 

decidir, de diferenciar a ética do mercado da ética intrínseca do homem genérico e perceber 

que o conhecimento, por si mesmo, não é libertador se não estiver aliado a uma causa. O ato 

de ensinar, aponta De Koninck (op. cit., p. 194), é sem dúvida a forma de comunicação mais 

espantosa. É espantosa porque está entrelaçado à vida: 

 

                                                           
17 Primeiro verso da 92ª estrofe do Canto V, de Os lusíadas, p. 221. 
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Cada ser humano é um cosmos, cada indivíduo é um bulício de 
personalidades virtuais, cada psiquismo segrega uma proliferação de 
fantasmas, sonhos e ideias. Cada um vive, do nascimento á morte, uma 
tragédia insondável, marcada por gritos de sofrimento, de gozo, por 
lágrimas, abatimentos, grandeza e miséria. Cada um transporta consigo a 
possibilidade do amor e da devoção, do ódio e do ressentimento, da 
vingança e do perdão. Reconhecer isso é reconhecer também a identidade 
humana. O princípio de identidade humana é unitas multiplex, a unidade 
múltipla, tanto do ponto de vista biológico como cultural e individual. 
(Morin, Terra-pátria, op. cit., p. 62) 

  

Essa identidade múltipla é profundamente cara para Paulo Freire, educador que 

valoriza tanto o saber científico quanto o cotidiano, porque o educando não separa, 

cognitivamente, as informações que transforma em conhecimento. Ao incorporar 

conhecimento, escreve Moacir Gadotti (2005, p. 9), ele incorpora outras significações, tais 

como: como se conhece, como se produz e como a sociedade utiliza o conhecimento – enfim, 

o saber cotidiano do grupo social. A filosofia de Ernst Bloch nos mostra que primeiro o 

sujeito se torna e, ao tornar-se, enseja uma virada utópica e esperançosa cuja direção nada 

mais é do que a destinada ao ainda-não do por vir. Um por vir que se dimensiona, primeiro da 

escala individual e logo para a coletiva, através da esperança, instrumento que permite um 

raio de visão que abarca e ilumina  o horizonte humano.  

Num de seus livros mais recentes, Rumo ao abismo?: ensaio sobre o destino da 

humanidade (2007, p. 187), Edgar Morin externa uma inquietação: A crise que se aprofunda 

conduz ao desastre ou à superação? Tendo o pensamento de Ernst Bloch como bússola, este 

trabalho não hesita em atrever-se à seguinte resposta: à superação. Por enquanto, A ainda não 

é A. 



A esperança como ato de direção cognitiva 

 

 

 

O indivíduo solto, mesmo como sonho social, não avança mais que a 

sociedade que lhe deu vida. 

Ernst Bloch 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração: 

http://stabi02.unblog.fr/2009/11/08/ernst-bloch-entre-le-reve-et-la-barbarie/ 
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A esperança como ato de direção cognitiva 

 

Somente quando o nadador também partilha a situação dada, nada para a 
liberdade e ama as águas profundas. 
 
A Terra tem espaço para todos, ou melhor, teria, se fosse administrada com 
o poder do atendimento das necessidades, e não com o atendimento das 
necessidades do poder. 
 
Tudo está tão certo como certo, porém, mesmo aqui, para o sonho de algo 
melhor, é preciso que uma vontade persiga o caminho dele. 

 
Ernst Bloch (O princípio esperança II, 2006, p. 11, 12 e 27) 

 
Saber não ter ilusões é absolutamente necessário para se poder ter sonhos. 

 
Fernando Pessoa 

 

A coruja de Minerva 

Quando alça voo, ao entardecer, a coruja de Minerva leva respostas de inquietações 

que nos afligem e nos tiram o sono. Levou todo um dia para encontrar essas respostas, não 

importa que esse dia canalize existências e gerações se acumulem em seu desenrolar. 

Respostas chegam sempre de maneira tardia, mas não deixam de chegar e de trazer, não um 

mero lenitivo, mas algo que tangencia uma diretriz que possa dirimir as inquietações que 

surgem. Uma dessas inquietações é uma frase aparentemente simples: Eu sou. Trata-se de 

uma afirmação que não oculta uma interrogação: eu sou; mas, o que eu seria mesmo? Que 

caminhos devo tomar na escalada do próprio existir? Aliás, existem caminhos já traçados, 

rotas percorridas, trilhas abertas? Obviamente. Se existem, por que não percorrê-los e, sob a 

forma de um andarilho ou um navegador consciente dos rumos a tomar, superar os obstáculos 

necessários? Só que os caminhos ainda inexistem em grande parte do percurso, pelo simples 

fato de que, a exemplo de uns conhecidos versos do espanhol António Machado, são feitos ao 

caminhar1. Caminhemos, pois.  

Portanto, eu sou, mas faço o meu caminho. Por isso tenho consciência de que eu não 

me possuo. Ainda. Juntas, as premissas Eu sou e Mas, eu não me possuo gestam uma 

                                                           
1 Caminante, son tus huellas / el camino, y nada más; / caminante, no hay camino, / se hace camino al andar. / 
Al andar se hace camino, / y al volver la vista atrás / se ve la senda que nunca / se ha de volver a pisar. Fonte: 
http://ocanto.esenviseu.net/destaque/machado.htm 
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interessante conclusão: Por isso primeiro nos tornamos. Atrevamo-nos a um arcabouço 

lógico: 

- Eu sou. 

- Eu não me possuo. 

- Logo, primeiro nos tornamos. 

Para tornar tanto a mim quanto o mundo no qual habito naquilo que se faz essencial às 

expectativas singulares e plurais que envolvem o sujeito, imprescindível se faz movimentar 

todo o conjunto de engrenagens que dá impulsão às utopias, algo que também se sustenta em 

três indagações: O que posso saber? O que devo fazer? O que me é permitido esperar? A 

Coruja de Minerva traz as respostas – tardias, é verdade, por atravessar gerações, mas 

respostas que não se perdem na noite dos tempos, primeiro por atuarem ativamente no sujeito, 

termo utilizado pela segunda vez apenas neste parágrafo, cujo sentido indica alguém 

consciente e capaz de agir de forma autônoma, contrariamente àquele que se reduz à condição 

de objeto, exatamente por não ser dotado de consciência, de não ter a capacidade de agir e de, 

dolorosamente, ser manipulável. Assim, à medida que afluem as possibilidades de me 

reconhecer como elemento integrante no cenário do espetáculo do mundo, percebo que sou, 

mesmo que ainda não me possua e, portanto, encontro-me a caminho do me tornar.  

O fermento que proporciona robustez a essa afirmação é a esperança, a qual, sob a 

forma de uma filosofia que se direciona para o não-ser-ainda, move as estruturas de uma 

hermenêutica do tempo, solidificada por uma ontologia do devir e da mudança. Mas, como se 

caracteriza uma ontologia assim? Trata-se de uma ontologia que se firma no devir e na 

mudança, em busca de um mais além de si, ramificada em categorias que expressam tópicos 

como a substância, a qualidade, a quantidade e a relação, além de mais alguns outros que 

trazem germinado o possível. Enfim, de uma enteléquia, termo precioso para o aristotelismo 

que traz a concepção da plenitude de um processo transformativo. Essa ontologia, 

consubstanciada na dialética entre passado e futuro, desfecha golpe dos mais potentes sobre o 

niilismo, vertente de pensamento incompatível com os princípios expressos pelos 

fundamentos da esperança. A raiz de todos os males que atingem o homem de hoje encontra-

se exatamente no niilismo, assim aponta, de maneira tão enfática, Giovanni Reale (2002, p. 

13). 

Bloch assesta suas baterias contra essa doutrina porque não há forma de compatibilizá-

la com a esperança e, consequentemente – acrescentamos –, muito menos com uma pedagogia 
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que busca a libertação do sujeito. Para o niilista, a esperança pode ser vista como uma ideia 

até mesmo encantadora, mas cujo propósito não passaria de um mero consolo sem realidade, 

fantasia das mais fúteis e desnecessária; enfim, uma mera projeção passional desprovida de 

fundamentação cognitiva. A libertação do sujeito também se molda na forma do pensamento 

de Marx e é nessa forma que Bloch despeja boa parte de sua concepção de mundo, percebe a 

esperança nas engrenagens do processo histórico em toda sua dinâmica e em todo seu fulgor. 

Essa libertação não pode estar atrelada à contemplação, caso esse termo seja visto da forma 

como o cotidiano o enquadra, ou seja, como o simples ato de ver algo, mas sob a ótica 

aristotélica há um enquadramento que ocasiona uma terna fusão de matizes, por tratar-se de 

uma atividade da alma que segue um princípio racional. Nesse caso, a contemplação estaria 

perfeitamente compatível aos princípios que não apenas alicerçam a libertação, mas a estende 

além dos horizontes perceptíveis no momento. Dessa forma, aí sim, se apresenta encravada 

como se fosse uma palafita, firme, robusta, mesmo sob as intempéries e as ameaças de um 

pântano. Contemplar primeiro, para libertar em seguida.  

Marx, escreve Bloch, foi o primeiro a colocar no seu lugar o páthos da 

transformação, como o início de uma teoria que não se resigna a contemplar e explicar 

(2005, p. 19, vol. I, grifo do autor). Certamente contemplar, nesse contexto alertado por 

Bloch, e explicar somente não modificam superestruturas há muito enraizadas, o que faz da 

dialética materialista ferramenta indispensável para a implantação de uma práxis que 

proporciona a elevação do sonho diurno à realidade. Nesse caso, como também aponta Bloch, 

a divisão entre passado e futuro cai por terra: O futuro que ainda não veio a ser torna-se 

visível no passado; o passado vingado, herdado, mediado e plenificado torna-se visível no 

futuro (idem). Essa é uma característica primordial do pensamento de Marx: 

 

A filosofia marxista, como aquela que finalmente se comporta de modo 
adequado frente ao devir e ao que está por surgir, conhece igualmente todo 
o passado em sua amplitude criativa, porque ela não conhece nenhum outro 
passado a não ser o ainda vivo, o ainda não liquidado. A filosofia marxista é 
a do futuro, portanto também a do futuro no passado. (Bloch, op. cit, p. 19-
20) 

 

Espírito da utopia 

Se a filosofia até então buscava compreender, a partir daí também deve passar a buscar 

engendrar os meios para modificar o mundo e, ao modificá-lo, permitir ao ser humano a 
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consciência da busca em plenitude. O otimismo estéril cede lugar à docta spes, a qual é a 

esperança traduzida na concepção dialético-materialista. E o que ainda não veio a ser – ou 

seja, A que ainda não se tornou A – assume uma dimensão que passa longe da doxa, termo 

grego que, na concepção de pensadores como Parmênides, denota ilusão, engano, 

superficialidade. Consciente de que não deve se deixar levar pelo canto de sereia da doxa, a 

esperança, concretizada pela docta spes, aponta a historicidade do ser humano como elemento 

norteador de sua realidade. Ao analisar a sociedade capitalista, Marx remonta a evolução dos 

modos de produção, desde a sociedade comunista primitiva, recuperando, dessa forma, a 

percepção do tempo como história. Somos, portanto, sujeitos históricos passíveis de mudança. 

Eu sou, mas ainda não me possuo. Por isso, primeiro nos tornamos. Essa é a chave para que se 

possa entender O espírito da utopia, a primeira obra de porte alentado de Bloch, escrita 

muitos anos antes de O princípio esperança. Nela, o pensador articula os fundamentos que, 

mais tarde, se tornarão o alicerce de uma filosofia que se lança para a frente e se arroja, não 

como uma mera proposta, mas uma exortação à busca de um porvir que melhor se coadune 

aos propósitos que embasam as mais dignas aspirações humanas. Espírito da utopia é 

dedicada à memória de Else Bloch-von Stritzky, a primeira esposa de Bloch. 

Escrita entre os anos de 1915-17, a primeira edição de Espírito da utopia é levada ao 

público em 1918, ao passo que a segunda, de 1923, recebe acréscimos do autor. Essa edição 

apresenta cinco capítulos com títulos bastante sugestivos: O encontro consigo próprio; A 

produção do ornamento; A filosofia da música; A forma da questão inconstruível; Karl Marx, 

a morte e o apocalipse. Bloch apresenta uma característica bastante peculiar em sua forma de 

escrever, na qual alia a busca de precisão filosófica à exigência do estilo literário, um estilo 

que se apresenta em boa parte por demais rebuscado, com pinceladas barrocas que dão lugar a 

cogitações expressionistas e culminam na maestria do ensaio. É na forma ensaística que o 

pensador alça patamares pouco alcançados por outros filósofos, quando o assunto se trata de 

junção entre filosofia e literatura. Ao analisar o estilo blochiano, Schmied-Kowarzik (2006, p. 

274) chega a sugerir que O princípio esperança se apresenta como um gigantesco ensaio cuja 

temática poderia ser denominada de Sonhos por uma vida melhor. Mas essa forma de filosofar 

apresenta um grande efeito colateral e impõe-lhe um ônus pesado, a ponto de colocar seu 

pensamento sob uma forte aura de suspeição e trazer uma indagação assaz pertinente: Bloch 

seria mesmo um filósofo ou somente um escritor de elevado talento e criatividade? 

A forma ensaística leva o escritor ao tráfego com manejo seguro numa espécie de 

pântano povoado de ideias e interpretações das mais variadas a respeito de uma temática que 
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se estende além das singularidades. Sou meu próprio eu, aparentemente divaga (2000, p. 7). 

Um eu que se movimenta, conversa consigo, mas percebe que não se encontra onde talvez 

gostaria de estar. Pode ser que mais tarde isso aconteça e, para acontecer, primeiro nos 

colocamos diante de nós, frente a frente. Esse estar diante de nós mesmos nos possibilita 

inicialmente um conhecimento interior que se concretiza na certeza da realização do possível 

e daquilo que, momentaneamente, se confunde com o impossível. Uma utopia é assim, se 

confunde com o impossível.  

Do encontro consigo mesmo projeta-se para o aprendizado do estar no mundo e, 

aprimorado esse processo de aprendizagem, um manancial de possiblidades nos arroja para a 

frente. Eu sou, eis a primeira premissa. Eu não me possuo, eis a segunda. Primeiro nos 

tornamos, conclui-se. Geist der utopie dirige-se a uma só questão, elucida Schmied-Korwazik 

(2006, p. 277). O auto-encontro existencial, a descoberta do lugar, do qual se pode 

novamente recomeçar a avançar para as grandes esperanças da humanidade, acrescenta 

(idem). O encontro consigo, não como um ajuste de contas, mas pessoal, intimista, nos 

possibilita a primazia da existencialidade e nos impulsiona à reverberação de nossa 

incompletude porque ainda não me possuo e, sabedor dessa condição, dilato o pensamento e 

adquiro a capacidade de perceber a necessidade de primeiro me tornar. 

 

Bloch circunscreveu a inconstruibilidade da questão absoluta, que nós 
somos para nós mesmos, também na fórmula, que se tornou famosa, do 
“obscuro do momento precisamente vivido”. Nós vivemos, eu sou, mas 
precisamente essa imediatez da vida, do sou, que nos carrega, do qual tudo 
emana, não pode ser assimilada, nem experimentando, nem compreendendo. 
(Schmied-Kowarzik, op. cit., p. 280) 

 

Vida, existência, trajetória... Termos assim ilustram essa imediatez do sou que nos 

carrega e podem nos arrojar na busca para além do instante vivido. Seres em construção, 

buscamos – ou então talvez até nos limitemos apenas – ao ainda-não e, ao buscá-lo, não 

olvidamos o instante vivido. Este, ao ser captado, demarca trajetórias e cartografa o existir 

humano, um existir que traz o carimbo do não-possuir, do não-ter, do não-saber, do não-estar 

onde se desejaria realmente estar. Ainda. Espírito da utopia é o primeiro grande esforço 

blochiano de mostrar a possibilidade da superação do instante vivido para concretização da 

ocorrência do ainda-não ser. Mas, primeiro é necessária a percepção integral do ocorrido 
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porque este, à maneira de folha preenchida mesmo que sob garatujas, se encontra 

amalgamado pelo existir. Estou em mim, se reconhece Bloch (op. cit., p. 165), finalmente uma 

forma de começar, arremata (idem). Essa forma de começar está imersa em porquês e buscas 

de respostas, o que há de mais precioso para a filosofia. Meu sofrimento não seria suficiente?, 

joga Bloch a pergunta no ar (idem). Onde me encontro corrompido?, continua (idem). Onde 

sou verdadeiro e seguro?, elucubra (idem). Sou eu mesmo, contudo apto ao trabalho, enfatiza 

(idem, p. 166). 

Eu sou, eu não me possuo, primeiro preciso me tornar. Estou, contudo, apto ao 

trabalho. Toda filosofia que quer compreender, ressalta Schmied-Korwazik (op. cit., p. 280), é 

a tentativa forçosamente vã de apanhar reflexivamente em pensamentos o obscuro do instante 

vivido, querer reter num conceito o “sou” que nós somos pulsando vivos. Schmied-Korwazik, 

ao ilustrar essa retenção, exemplifica com a obra proustiana Em busca do tempo perdido, na 

qual Marcel Proust detalha uma trajetória existencial, das minúcias aos momentos 

notadamente grandiosos, na visão da personagem que conduz o enredo literário. No meu caso, 

opto por Érico Veríssimo e uma de suas obras que sequer passaria pela visão de qualquer 

crítico como uma das mais criativas e complexas desse escritor gaúcho, mas que se encaixa 

perfeitamente ao objetivo de nesse sentido trazer o pensamento blochiano à tona. Trata-se de 

As aventuras de Tibicuera (1978), obra que, a princípio, é dedicada ao público infantil. 

 Sigamos a explicação do próprio Veríssimo a respeito do livro: O herói narra sua 

fabulosa viagem através do tempo, que começou numa taba tupinambá, antes de 1500, e 

terminou num arranha-céu de Copacabana em 1942 (op. cit., p. 11). Não, Tibicuera não é 

imorrível, trata-se de um índio comum cujos descendentes trazem as características dos 

antepassados, se encontram ligados geração após geração. Nesse encontro consigo próprio, 

Tibicuera percebe que o futuro que ainda não veio a ser torna-se visível no passado, e o 

passado vingado, herdado, mediado e plenificado torna-se visível no futuro. Eu sou, poderia 

dizer Tibicuera, metamorfoseado na própria história do Brasil. Eu não me possuo, cogitaria 

numa reflexão que atravessa os séculos. E ao se ver não como um índio tupinambá que vive 

num determinado ponto do litoral baiano, mas como o próprio povo cujo sangue traz nas 

veias, senhor de horizontes que se mesclam ao som de sabiás, voos de araras e de esperanças 

nas benesses proporcionadas por Tupã, Tibicuera, do alto de um novo porvir histórico que se 

avizinha, poderia dizer: Primeiro nos tornamos. Nos tornamos porque temos as marcas do 

passado. O passado não morre e não deixa de se abrir ao futuro. Trata-se de uma questão de 

espírito, como explica o pajé: 
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- O remédio está aqui dentro, Tibicuera. Não há feitiçaria. O pajé gosta de 
ti. Ele te ensina. Escuta. O tempo passa, mas a gente finge que não vê. A 
velhice vem, mas a gente luta contra ela, como se ela fosse um guerreiro 
inimigo. Os homens envelhecem porque querem. Só muito tarde é que 
compreendi isso. Tibicuera pode vencer o tempo. Tibicuera pode iludir a 
morte. O remédio está aqui. – Tornou a bater na testa. – Está no espírito. 
Um espírito alegre e são vence o tempo, vence a morte. Tibicuera morre? Os 
filhos de Tibicuera continuam. O espírito continua: a coragem de Tibicuera, 
o nome de Tibicuera, a alma de Tibicuera. O filho é a continuação do pai. E 
teu filho terá outro filho e teu neto também terá descendentes e o teu bisneto 
será bisavô dum homem que continuará o espírito de Tibicuera e que 
portanto ainda será Tibicuera. O corpo pode ser outro, mas o espírito é o 
mesmo. E eu te digo, rapaz, que isso só será possível se entre pai e filho 
existir uma amizade, um amor tão grande, tão fundo, tão cheio de 
compreensão, que no fim Tibicuera não sabe se ele e o filho são duas 
pessoas ou uma. (Veríssimo, op. cit., p. 22) 

 

Tibicuera vive o obscuro do instante vivido pela nação brasileira, que se torna estado e 

se impõe como país no contexto do mundo. Um país que se mescla aos povos que o habitam, 

enquanto lhes proporciona uma identidade, e esta, sobremaneira, assume peculiaridades que a 

tornam ímpar. O homem individualizado que se coletiviza na sociedade, consciente de sua 

historicidade, que sonha e percebe que o impossível momentâneo se transforma em algo que 

demarca realidades, se insere no espírito da utopia. Primeiro há um retorno, uma reflexão que 

se calca nas lições passadas, para, em seguida, haver uma imersão rumo ao ainda-não-

consciente. Um espírito alegre e são vence o tempo, o corpo pode ser outro, mas o espírito 

vence o tempo. Tibicuera vence o tempo, como este é vencido por Aristóteles, por Santo 

Agostinho, por Marx. Princípios filosóficos se arrojam em realidades, circunscrevem 

instantâneos que se absolutizam em interpretações necessárias à compreensão do fazer 

humano, um fazer que se traduz no esforço de compreensão epistemológica, algo que 

desencanta o saber da tradição, dele extrai a magia e a submete aos critérios de comprovação 

e verdades, enfim permite a realização científica.  

Esse esforço apresenta incontáveis exemplos nas mais variadas áreas, e a da medicina 

é uma delas, pródiga. Morfeia, mal-de-são-lázaro, lepra, não importa a denominação, mas 

quantas pessoas essa doença que talvez seja a mais estigmatizada da trajetória humana não 

afetou, deformando e submetendo-as a isolamentos dos mais cruéis? Pois bem, o mal-de-

hansen, como também é conhecida, está vencido. Representava um dos piores flagelos da 

humanidade. Os meios de vencê-la também foram engendrados por sonhos diurnos, por 
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arremessos para a frente, mesmo nos inúmeros momentos de aspirações notadamente 

utópicas. Um espírito alegre e são vence os males que o afligem, corpos se inoculam por 

bacilos, sofrem injunções impostas por normas sociais discriminatórias, mas não deixam de 

sonhar um sonhar-acordado, diurno, e alavancas movimentam o mundo porque o que se 

considera males são, nada mais nada menos, do que pontos de apoio para a efervescência 

utópica. Assim Tibicuera vive a história do Brasil; assim Proust coloca na boca do leitor o 

gosto de uma Madeleine; assim Platão elabora o que considera uma proposta de governo 

ideal; assim Marx aponta a necessidade de superação das contradições desencadeadas por um 

modo de produção que se movimenta através das engrenagens da exclusão. Somos legião, 

porque muitos habitam em nós e vencem o tempo, algo tão fundo, tão cheio de compreensão, 

como lembra o pajé. Nos arremessamos, portanto, para a frente.  

É difícil descobrir o que se olha no interior da escuridão, reflete Bloch em Espírito da 

utopia (op. cit., p. 8). O que há nessa escuridão, obviamente alguém gostaria de saber e 

ocupar o lugar que se encontra envolto pelo não-perceber momentâneo. Explorá-la se torna 

por demais imprescindível, vasculhá-la, perceber sua extensão. Como? O primeiro passo já foi 

dado, através da necessidade do vasculhar, do descobrir, do saber do que se trata. Essa 

indagação, mesmo até infantil, infinita e curiosa, nos lança ao interior da escuridão e este 

pode, então, se abrir, e se abre porque quem indaga se lança na própria escuridão. Uma das 

vias que conduzem a essa exploração é a da arte, elemento do qual o ser humano se utiliza 

para alcançar o que se encontra no mais fundo do ser, no mais recôndito de suas aspirações, 

extraído da sensibilidade que se pulveriza no sonho diurno e traduz aquilo que se apresenta 

capaz de lançá-lo para frente. 

 

Expressionismo 

Perceber a necessidade de vasculhar a escuridão e, consequentemente, adentrá-la é 

esmiuçar respostas subjetivas, exploradas pela emoção do artista, que as colhe dos objetos e 

acontecimentos que nele provocam os mais diversificados sentimentos. A realidade objetiva 

inicialmente não é retratada, mas a subjetiva, expressão de um novo estado da alma, como 

veem muitos historiadores da arte. Essa é uma das características do expressionismo, a linha 

estética que influencia fortemente as duas primeiras décadas do século XX, na Europa, 

principalmente na Alemanha. É nessa época que surge Espírito da utopia, obra que se 
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enquadra no subjetivismo expressionista. Mas Bloch, com sua densa forma de escrever, seria 

um escritor expressionista? 

 

É difícil estabelecer até que ponto Bloch pode ser tido como o filósofo do 
expressionismo alemão, uma vez que o expressionismo como tal constitui um 
movimento polifacetado e contraditório, de difícil definição. Além disso, as 
biografias sobre Bloch ainda não conseguiram definir bem as suas relações 
com os pintores e poetas do expressionismo. Finalmente, não está 
estabelecido até que ponto a filosofia em geral pode ser vertida em 
conceitos estilísticos. Será que o expressionismo constitui apenas um 
impulso que se configura experimentalmente na pintura e na poesia, 
traduzindo a revolta de uma nova “interioridade” contra um exterior 
miserável, difícil de suportar, a expressão política e cultural de uma 
“revolta contra os pais” (Hans Mayer)? Ou o grito desesperado da 
juventude em busca de um “novo homem”, provocado pelo sentimento 
generalizado de horror e de nojo pela sociedade burguesa? (Münster, 1997, 
p. 166) 

 

Que Espírito da utopia traz elementos expressionistas, Münster reconhece e aponta. 

Inclusive cita Hans-Heinz Holz (op. cit, p. 167), o qual aponta categorias expressionistas em 

obras blochianas da juventude, como Espírito da utopia e Thomas Münzer: teólogo da 

revolução. Entre as categorias estão juventude, época de transição e produtividade, nas quais 

transparece nítido o ainda-não-consciente. A juventude se arremessa para a frente, cujo novum 

se abre para um ultimum e este se sobrepõe como uma característica do humanum. Entre o 

novum e o humanum a transição e a produtividade. O ultimum se apresenta como algo que 

ainda não possibilita afirmações objetivas, porque se encontra num processo cujo término 

precisa ser culminado. Aguardar, então, é um dos imperativos. Não esqueçamos os cuidados 

que Marx toma, em toda sua obra, a respeito do que seria uma sociedade comunista. Ele 

escreve acerca da necessidade de implantação de uma ditadura do proletariado e disserta sobre 

esse estado transitório, mas não se lança, à maneira profética, sobre o cotidiano comunista, ou 

seja, esse ultimum. 

Se o expressionismo busca retratar as emoções e, nelas, as respostas subjetivas que os 

acontecimentos socioeconômicos provocam, o elemento utópico se faz constante. A rebeldia, 

o protesto, a indignação estão presentes diante das contradições da sociedade burguesa e, num 

século que não deixa de mostrar riqueza nessas contradições, o expressionismo encontra 



Ernst Bloch: esperança e educação em tempos de niilismo 
Antônio André Alves 

 

80

terreno fértil. Elementos de influência expressionista são encontrados em profusão na obra 

blochiana, mas 

 

A afinidade do pensamento blochiano com o expressionismo não se limita, 
no entanto, a esse gesto acusador dirigido à sociedade e à realidade “sem 
espírito”, que merece compaixão: pode ser detectada também noutros temas 
e motivos de pensamento que aparecem na obra de juventude. 

E aqui se destaca o conceito de “utopia”, herdado da religião, cuja 
originalidade consiste, no entender de Holz, em ligar, de um lado, as 
categorias do “pôr-se em marcha” com o quiliasmo, com a doutrina 
salvífica vivida, com o apocalipse e com as expectativas milenaristas dos 
últimos tempos, presentes no pensamento e na poesia de muitos autores 
expressionistas. (Münster, op. cit., p. 169) 

 

Uma bifurcação ocorre entre o pensamento blochiano e as concepções de boa parte 

dos expressionistas. Trata-se da visão a respeito da esperança, a qual conforme analisa 

Münster (op. cit., p. 170), fica reduzida na visão expressionista a um estado de 

sentimentalismo surdo, determinado subjetiva e religiosamente. Ao passo que em Bloch, 

sustenta Münster (ibid.), a esperança constitui a categoria central para a reconstrução do 

mundo como “pátria da real humanidade, onde a velha humanidade se transforma em nova, 

e como mundo onde o homem torna-se idêntico consigo mesmo na perspectiva da realização 

futura” . A esperança na visão blochiana, lembra Münster com muita propriedade (ibid.), se 

alimenta da dialética materialista e do pensamento da identidade que provém da visão mística. 

Tanto a dialética materialista quanto a visão mística não se coadunam, em essência, 

com o expressionismo. Por mais adversa que se encontra a realidade, a dialética materialista 

garimpa nas contradições apresentadas um porvir que se ajusta às aspirações humanas no 

quesito bem-estar e suas ramificações nos campos da política e da economia, notadamente. 

Trata-se de um caminhar para frente, com meta definida e consciência do objetivo a ser 

alcançado, aliás, os fatos históricos considerados negativos servem de alavanca para que, 

através de minuciosas análises, se destinem à implementação de esforços para que não se 

repitam. Auschwitz, Biafra, Hiroshima e tantos outros episódios que maculam a trajetória 

humana não podem ser relegados a planos inferiores, mas analisados em profundidade. 
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A visão mística, mesmo sob imperativos diversos da dialética materialista, também 

visa ao bem-estar humano, mesmo que essa condição ultrapasse fronteiras metafísicas e 

submetam o sujeito a esforços que vão além do que estabelecem situações ditas normais no 

império da racionalidade. O místico submerge na própria subjetividade não para nela 

permanecer acrisolado, mas para desfazer amarras que o legam ao domínio daquilo que ele 

busca se libertar. Ao libertar-se e se ver diante da iluminação que longos momentos de 

reflexão permitiram alcançar, ele joga sua interpretação de mundo para que outros a apanhem 

e a espalhem, tornando-se um polo de irradiação de ideias libertadoras. Assim tem sido com 

os chamados avatares, mentores, profetas, iluminados. A visão mística é um farol, joga sua 

luz para a exterioridade. 

A visão mística pode levar o sujeito a acreditar no não-manifestado e, dessa forma, 

levá-lo à posse de uma esperança treinada, aquela que o conduz confiantemente em meio à 

noite por acreditar na luminosidade do dia. Os seres humanos podem até querer ser irmãos 

sem acreditar no pai, escreve Bloch (2006, p. 363, vol. III), mas eles não podem se tornar 

irmãos sem acreditar nos conteúdos e nas proporções totalmente não-banais que foram 

pensados no nível religioso mediante o reino, completa. Conteúdos e proporções que se 

tornam elementos condutores para algo que ainda não se encontra em ato, mas em potência, o 

não-manifestado. Até o alvo mais bem vislumbrável no conjunto não inerte, em movimento 

progressivo, da incipiente sociedade sem classes não pode ser alcançado se o sujeito não 

espera mais do que esse alvo propõe, pontua o filósofo (ibid.). 

Esse alvo, analisa Bloch (ibid.), é um convite feito pelos grandes mestres religiosos, os 

quais perceberam que o ser humano é chamado para o inaudito; mas, numa lamentável 

contradição conceitual ou então numa clara demonstração de má-fé, seguidores desses 

mestres têm deturpado continuamente  esses ensinamentos, impondo um teor ilusório à visão 

mística. Religiosos como pastores e padres, estes últimos Bloch denomina de padrecos: 

 

Foram eles que transformaram a fé cristã em ópio para o povo; foram eles 
que jogaram o valor infinito do ser humano, ensinado pela Bíblia, para o 
além, totalmente para o além, onde ele não morde mais e não danifica o 
desvalor terreno. Foram eles que propuseram a distribuição justa dos bens 
supraterrenos como contrapeso para a distribuição injusta dos bens 
terrenos; o que fez a ovelhinha tosquiada sentir-se consolada. Eles 
seguraram no além a reivindicação retumbantemente proclamada daquilo 
que nos cabe, com o propósito de mantê-la afastada do aquém. Eles fizeram 
da fé imagens fixas do além, em vez de imagens fermentativas imanentes, 
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que estimulem para a existência plena e mantenham desperta a vontade 
para ela. O caminho passa por cima dos padrecos, mas não por cima da fé 
mediante a qual se crê, porque esta faz parte do caminho, como coragem e 
estado de alerta extremo. (Bloch, op. cit., p. 363)  

 

O caminho, que passa por cima dos padrecos, conduz ao inaudito, e, ao invés de se 

reduzir a um estado de sentimentalismo surdo, determinado subjetiva e religiosamente, se 

constituirá numa categoria central, alimentado da dialética materialista e do pensamento da 

identidade que provém da visão mística, veios dos quais a utopia ganhará novos contornos. 

Dessa forma, o homem torna-se idêntico consigo mesmo na perspectiva da realização futura, 

o que também pode ser expresso através da arte, como a abordagem expressionista. 

O expressionismo traz o tempero da pura subjetividade psicológica, não importa o 

campo da arte no qual se expresse, seja na pintura, na escultura, nas artes gráficas, na 

literatura. Há uma substituição do lógos, para que a emoção prevaleça, com imposição do 

sentimento. O acontecido em si é substituído pela visão do artista acerca desse acontecido, o 

que pode dar vazão ao dramático e ao mórbido. A solidão, a dor íntima, as incertezas que a 

vida urbana nos grandes centros faz gerar podem levar o sujeito à angústia existencial. 

Nenhum lugar melhor do que a Alemanha do início do século XX para exprimir esse 

sentimento. Mas isso não quer dizer que o artista expressionista é um mero divulgador de 

pessimismos e desesperanças; o que ele leva para a arte é o próprio impacto emocional 

elevado às alturas de sua sensibilidade e projeta em seu fazer artístico uma representação 

diante de circunstâncias históricas.  

Ao fazer alguns apontamentos a respeito da segunda mais importante escola de pintura 

expressionista da Alemanha, Der blaue Reiter2 (O cavaleiro azul), fundada em 1911, em 

Munique, Bloch (2007, p. 16), no artigo Expressionismo em discussão3 (escrito nos anos 

1920), começa afirmando ser muito bom que a discussão a respeito das questões 

expressionistas seja retomada e enfatiza que há não muito tempo sequer se cogitava o fim 

dessa escola. Agora ouvimos vozes em sua memória, e não são apenas reverência, escreve 

(ibid.). Embora seguramente não pertença ao tempo presente, continua Bloch (ibid.), é 

possível que ainda mostre sinais de vida. Esses sinais de vida são veementes mostras de 

indignação com a ascensão hitlerista na Alemanha; não se tratam, portanto, de algo imerso 

                                                           
2 A escola expressionista mais importante da Alemanha foi Die Brück (A Ponte). 
3 Tradução livre 
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num aspecto de natureza privada, mas num aspecto político-cultural que culmina numa 

dimensão anti-fascista. Bloch também se refere a um ensaio de Lukács, intitulado Grandeza e 

declínio do expressionismo, publicada pela revista Internationale Literatur. Esse ensaio, 

conforme Bloch, fornece a estrutura conceitual para a oração fúnebre mais recente sobre o 

expressionismo.  

Em sua análise, Bloch aponta que a importância do expressionismo se encontra 

exatamente onde pensadores como Ziegler4 o condenam. O expressionismo, na visão de 

Bloch, mina rotinas esquemáticas e mexe profundamente naquilo que pode ser denominado 

como valores da arte. Em vez de análises formais, escreve Bloch (op. cit., p. 23), a busca da 

expressão mais autêntica possível, completa. Como em qualquer atividade, não há dúvida de 

que a escola expressionista também tenha se visto diante da ocorrência de fraudes e outros 

problemas de natureza semelhante. Mas uma avaliação justa e imparcial deve se basear no 

trabalho de expressionistas autênticos, ressalta Bloch (idem). Ele acrescenta que como 

fenômeno, o expressionismo não foi precedido, não por falta de tradição. Pelo contrário, 

buscou o passado e testemunhou ocorrência de ideias que se lhe assemelhavam. E como Der 

blaue Reiter mostra, a arte primitiva e mesmo o estilo barroco são exemplos dessa forma de 

ver a arte. Na pior das hipóteses, afirma Bloch (idem), o expressionismo desenterrou mais 

paralelos do que de menos.  

Roger Cardinal (1988, p. 12-13) faz uma distinção temporal do expressionismo. A 

primeira, localizada no final do século XIX, aborda a respeito dos precursores europeus desse 

movimento e traz nomes como Van Gogh, Edward Munch e Paul Gauguin, na pintura; Mahler 

e Richard Strauss, na música; Loïe Fuller e Isadora Duncan, na dança. Entre os escritores 

estão Nietzsche, Schopenhauer, Dostoiévski e Rimbaud. Representantes do expressionismo 

alemão (territórios de língua alemã) no período pré-guerra (1905-16) estão Rudolf von Laban 

(dança); Arnold Schönberg e Anton von Weben (música); Ernst Kirchner e Vassily 

Kandinsky, na pintura; George Heym e Franz Kafka, na literatura. Cardinal insere Bloch na 

terceira fase, a do pós-guerra (1916-33), junto de homens de letras como Ernst Toller e Hanns 

Johst. Pode-se sempre argumentar que existem filósofos expressionistas (Ernst Bloch, por 

exemplo), ressalta Cardinal (op. cit., p. 16). 

O expressionismo, na visão de Cardinal (op. cit., p. 17), 

                                                           
4 Bernhard Ziegler era o pseudônimo de Alfred Kurella, autor de artigos relacionados à arte. 
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Foi, sem dúvida um movimento de muita dinamicidade, a ponto de, ao 
liberar energias de forma tão febril, criar uma impressão inicial de caos 
absoluto. O Expressionismo nada mais é que uma prospecção de estados 
fronteiriços e posições extremas, que frequentemente implicam crises de 
indecisão e gestos hiperbólicos dirigidos simultaneamente em direções 
contrárias. Por vezes, os expressionistas parecem postular que a agonia é 
uma forma de êxtase, e o êxtase uma forma de agonia. Alegria e depressão, 
atração e repulsão, delicadeza e brutalidade, harmonia e tumulto, são 
apenas algumas das antíteses incorporadas em seus argumentos ou atos 
criativos. Os expressionistas podem ser obcecados pela vida urbana e, 
mesmo assim, ansiarem por uma vida campestre. Consideram a 
individualidade como valor supremo e, apesar disso, demonstram um 
notável entusiasmo pela ação coletiva. Alimentam-se de sensações, embora 
busquem a dimensão supra-sensória da experiência. 

 

Esse movimento polifacetado e contraditório, de difícil definição, não pode ser 

encaixado no estigma das delimitações e muito menos isolado na caixa da 

descontextualização. Como afirma Cardinal (op. cit., p 17), escrever sobre o expressionismo é 

se ver diante do risco da limitação a apenas uma de suas manifestações. Se afirmo que o 

expressionismo é um espírito tipicamente impetuoso, escreve (idem), posso ser acusado de 

desprezar seu lado contemplativo. Portanto, o cuidado do pesquisador em não se apegar a 

aspectos isolados para não se ver enrodilhado no risco da traição ao todo. O expressionismo 

foi também uma combustão espontânea de talentos individuais, arremata Cardinal (op. cit., 

18). 

Nessa combustão espontânea de talentos individuais se insere O espírito da utopia, 

obra na qual a visão expressionista de apontar a arte como algo ligado às coisas mais 

profundas, não como uma mera questão de forma, mas de espírito, se torna patente. 

Impetuoso e contemplativo ao mesmo tempo, o reverberar expressionista tangencia o espírito 

utópico, seu vigor enquanto gestos na direção de Algo que vibra, mesmo quando é 

“insuspeitado e ignorado por todos”, reflete Cardinal (op. cit., p. 82). 

 

Ou, como Ernst Bloch argumentaria em trabalhos como Espírito da utopia 
(Geist der Utopie, 1918), a categoria do “ainda-não” não é um índice de 
idealismo estéril, mas de um “vir-a-ser”, uma forma dinâmica de 
consciência que, focalizado dramaticamente na forma potencial de um 
futuro imaginado, funciona como um elemento criativo no interior do 
indivíduo, sustentando seu esforço de transcender o mundo presente das 
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superfícies capitalistas e tornar real a premonição de um paraíso terrestre. 
(Cardinal, op. cit., p. 82.) 

 

Primeira obra de elevado quilate de Bloch, Espírito da utopia também é visto como 

um livro com fortes limitações. Uma dessas limitações está relacionada às reflexões envoltas 

pelo aspecto religioso e místico que a obra apresenta. Reportado por Arno Münster (1997, p. 

158) Walter Benjamin, ao escrever uma carta a Ernst Schoen, em 19 de setembro de 1919, faz 

a seguinte abordagem: 

 

O livro chama-se “Espírito da utopia”. Falhas incríveis vêm à tona. Mesmo 
assim, devo ao livro coisas essenciais e o autor é dez vezes melhor que o 
livro. Talvez seja suficiente para o senhor ouvir que esse é o único livro com 
o qual posso me medir, como uma expressão verdadeiramente simultânea, 
sincrônica e contemporânea. Pois o autor se responsabiliza filosoficamente 
por essa coisa; ao passo que quase todos os pensamentos filosóficos, 
sincrônicos, que podemos ler na atualidade, estão apoiados, misturam-se, 
não há ninguém que se responsabilize por eles; eles conduzem, quando 
muito, para a origem do mal, que eles mesmos representam.” 

 

Espírito da utopia é precursora da obra máxima de Bloch, O princípio esperança. É 

nela que o filósofo inova na conceituação de utopia, tanto aquela que se encontra nos 

domínios da religiosidade quanto a que se volta para a realização de uma existência do sujeito 

no rumo de uma sociedade cujas características vão ao encontro do que propaga o pensamento 

marxiano. O ser-ainda-não germina com toda impetuosidade, ontologicamente, e a obra se 

desvela entre tópicos que abordam questões de natureza estética até uma profunda análise 

sobre Marx e o apocalipse. 

 

A esperança como inédito-viável 

Bloch esboça uma filosofia que é um convite à busca. Se há uma busca e se existe um 

sonho que dá combustão a essa busca, quer dizer que o homem ainda não é o homem, não se 

encontra em plenitude, mas em construção. Se o homem ainda não é o homem, 

consequentemente a sociedade ainda não é a sociedade adequada às aspirações desse ser 

humano. Logo, A ainda não é A. “A” é impulsionado pela fome, fator que não pode ser 

entendido somente como uma necessidade biológica que precisa ser saciada. A fome humana 
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vai mais além e faz da esperança não uma mera questão de cunho psicológico, mas um 

princípio ontológico, o princípio do não-ainda-ser, porque a fome é o primeiro impulso da 

falta, maquinário que se movimenta sob a combustão do não-ter e força o sujeito a mergulhar 

numa espécie de um o que ainda não presente. Isso o arroja para adiante e o conduz ao 

despertar para o futuro, mesmo quando circunstâncias históricas o oprimem e sufocam.  

Esse um o que ainda não presente abre espaço à consciência antecipadora, fenômeno 

subjetivo que proporciona um novum capaz de suplantar a apatia do cotidiano e ensejar o que 

se pode denominar de novo tempo. A esperança, desta forma, se traduz em elemento de 

impulsão nas engrenagens que conduzem à condição do sem-fundo humano, mostrando – é 

preciso reforçar – que A ainda não é A.  

Se A ainda não é A e se – sem jamais esquecer dessa premissa – o homem se encontra 

em permanente construção, e essa construção, para ser plena em seu desenvolvimento, 

necessita da ferramenta da educação, instrumento que transforma a esperança no inédito-

viável, termo precioso para Paulo Freire, pensador que afirma não haver educação sem que 

haja esperança, porque a educação, na visão freiriana, é uma resposta da finitude da 

infinitude. Ensina o pensamento de Paulo Freire que o homem é dotado da capacidade de 

refletir sobre si mesmo e ancorar-se numa dada realidade, mas essa âncora é puxada de volta à 

embarcação e esta torna a singrar novas águas, vislumbrar novos horizontes e permitir-se 

conscientizar de sua busca constante, tudo isso em decorrência de sua incompletude. Por isso 

a pedagogia de Paulo Freire também traz como marco o princípio esperança. Traz, porque 

enseja a construção do cidadão e, consequentemente, à autonomia do sujeito, uma autonomia 

que se sustenta na concretização do inédito-viável, um não ainda não ser que se interliga às 

cartas de navegação que orientam a Coruja de Minerva, dela recebe as diretrizes que tracejam 

as dimensões do porvir. 

A esperança, na visão blochiana, apresenta matizes de inédito-viável, ou seja, o sonho 

possível, a utopia que aponta o mover-se. O pensamento freiriano aborda a respeito das 

situações-limite, que são os entraves impostos pela realidade, obstáculos que impedem o 

sujeito de chegar a uma situação na qual se veja em condição de dialogicidade tanto consigo 

próprio quanto com o mundo. Buscar superar esses obstáculos é se conscientizar do inédito-

viável. 
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O homem 

O homem que colocou a esperança no centro de suas reflexões filosóficas e a 

transformou num princípio ontológico sentiu na própria existência que o ato de esperar não 

resigna, por ser apaixonado pelo êxito em lugar do fracasso, como também se trata de 

ferramenta que irrompe subjetivamente contra o medo e a que objetivamente estanca os 

conteúdos desse sentimento. Atribulações de toda ordem marcaram sua vida, uma longa vida, 

é preciso salientar. Para falar sobre a trajetória existencial de Bloch sigamos um entusiasta de 

sua obra, ex-aluno e pesquisador incansável, o autor alemão Arno Münster (1993, p. 119-

124).  

Filho de Max Bloch e de Bertha Feitel, ele empregado de ferrovia e ela uma dona de 

casa, Ernst Bloch nasceu em 8 de julho de 1885, em Ludwigshafen, cidade industrial 

localizada no Estado da Bavária, na qual funcionava a maior fábrica da Alemanha, a I. G. 

Farben, empresa que atuava no ramo petroquímico/farmacêutico, cuja história traz uma 

mancha lamentável por sua diretoria ter apoiado integralmente a ascensão de Hitler ao poder. 

A I. G. Farben também construiu um complexo industrial no maior campo de extermínio da 

Segunda Guerra Mundial, Auschwitz, produzindo desde armamentos a tintas.5  

Quando Bloch nasce, Ludwigshafen é uma poluída cidade com cerca de 30 mil 

habitantes, a maior parte proletária colocando sua força de trabalho a serviço dos altos-fornos 

das indústrias e da agitação portuária. Uma ponte sobre o rio Reno a liga à aristocrática 

Mannheim, cidade que então se orgulha de possuir o maior teatro da Alemanha e de ostentar 

intensa vida cultural. Com suas ruas bem arrumadas e praças convidativas, Mannheim oferece 

o que Ludwigshafen aparenta não se importar, como se se afirmasse a prerrogativa de que 

trabalho não se coaduna com as coisas do espírito.  

Arno Münster (1997, p. 37) escreve que 1885 era o ano da utilização do primeiro 

automóvel, da descoberta da assepsia por Bergmann, da invenção da máquina de composição 

e dos primeiros canos sem costura. Também era o ano em que vinha à luz Assim falava 

Zaratustra, de Nietzsche, a impetuosa obra que desde então arrasta uma legião de 

admiradores e detratores. No atrasado Brasil do século XIX, escravocrata e dirigido por uma 

monarquia, 1885 é o ano que a Princesa Izabel assina a Lei Saraiva-Cotegipe, mais conhecida 

                                                           
5 As informações relativas à ligação da I. G. Farben com o nazismo foram extraídas destas páginas eletrônicas: 
http://jorgeroriz.wordpress.com/crimes-contra-a-humanidade-2/ e 
http://seguidordocaminho.com/auschwitzparte5.html 
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como Lei dos Sexagenários, que dava liberdade aos escravos ao completarem 65 anos de 

idade6 – a abolição só aconteceria três anos depois. No campo literário, em janeiro começa a 

publicação de Casa velha, novela de Machado de Assis publicada em folhetins na revista 

carioca Estação, cuja trama levada ao público se estende até fevereiro de 1886.7 Quanto a 

Bloch, logo se descobre transeunte assíduo da ponte que liga sua cidade a Mannheim, e o 

motivo das travessias constantes é uma biblioteca dotada de acervo muito rico. São obras que 

lançam um desafio a quem se arroja na busca do aprimoramento filosófico, porque nelas se 

apresenta o que há de mais instigante produzido não só pelo pensamento alemão da época, 

mas da humanidade. Mas a infância do filósofo teima em se ocultar à curiosidade e ao senso 

investigativo dos pesquisadores:  

 

Sabemos muito pouco sobre a juventude e a infância de Bloch, pois, mesmo 
em idade avançada, ele revelava uma certa aversão em falar sobre essa 
época, contido por reservas contra biografias e auto-apresentações. No 
entanto, as poucas informações que nos forneceu deixam entrever condições 
difíceis, extremamente adversas, sob as quais o seu pensamento começa a se 
formar. Os pais tinham muito pouca ou quase nenhuma compreensão de sua 
inclinação ao saber filosófico e à reflexão; no entanto, não demorou muito 
para o jovem descobrir, na biblioteca real do castelo de Mannheim, que 
abrigava um extraordinário acervo, um refúgio que o punha a salvo de uma 
família pequeno-burguesa, autoritária, conservadora e incapaz de 
reconhecer o gênio que despertava no estudante e, muito menos, de 
promovê-lo. Ele nunca teve uma relação correta com sua mãe ou seu pai, 
funcionário real, sendo obrigado a construir o seu caminho intelectual e 
filosófico com muito esforço, contra a oposição declarada dos genitores. 
(Münster, 1997, p. 38-39) 

 

Se a convivência familiar se estampa nesses moldes, a vida na escola também não 

deixa de se apresentar com nuances de autoritarismo e um acentuado nível repressor 

estampados, principalmente por um determinado professor de ginásio, indivíduo afeito a 

certos destemperos no trato com os alunos. Münster (op. cit., p. 39) ilustra essa imagem 

relatando que o professor chegou a escrever no diploma do futuro filósofo que este era dotado 

de uma natureza pretensiosa, pouca modesta e vaidosa. Também informa que Bloch conta 

que tanto ele quanto alguns colegas juraram nunca esquecer o que a escola nos tinha feito, os 

nove ou dez anos de prisão, aos quais fomos condenados durante nossos mais belos anos 

(idem). Münster comenta que atitudes desse naipe revelam uma postura levada a cabo, por 

                                                           
6 BUENO, Eduardo. Brasil: uma história – a incrível saga de um país. 2. ed. São Paulo: Ática, 2003, p. 227. 
7 Informação extraída de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_Velha 
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toda a vida do filósofo, de repulsa e recusa a qualquer tipo de autoritarismo estatal. Portanto a 

recusa de todas as condições sociais indignas, nas quais o homem não passa de um ser 

explorado, escravizado, sem autonomia (op. cit., p. 40). 

As constantes idas à biblioteca real de Mannheim permitem com que trave 

conhecimento de Kant e de Hegel e, aos 17 anos, Bloch redige Sobre a força e sua essência, 

seu primeiro ensaio filosófico. Para Münster (op. cit., p. 40), esse trabalho já traz um dos 

pensamentos básicos da filosofia blochiana, que é a relação entre a coisa em si, kantiana, e a 

fantasia objetiva. Restaram apenas fragmentos de Sobre a força e sua essência, mas eles, na 

visão de Münster (idem, p. 41) 

 

(...) sugerem um dos fundamentos do sistema blochiano, uma idéia que se 
tornaria o motivo principal desse filosofar: a interpretação do mundo como 
um processo, como um experimento iniciado e jamais concluído, como um 
“ laboratorium communis salutis”; e a perspectiva do universo como questão 
para a qual ainda não encontramos resposta, ou como uma questão que se 
apresenta na forma de uma ligação entre sujeito e objeto, na qual o 
predicado ainda não foi encontrado (S ≠ P). (grifos do autor) 

 

Bloch nunca deixou de conviver com pensadores de elevada dimensão intelectual, 

como Simmel, Weber, Lukács, Walter Benjamin, Brecht e muitos outros. Após apresentar sua 

tese de doutorado na Universidade de Würzburg, sobre a epistemologia do neokantiano 

Heinrich Rickert, torna-se estudante em Berlim, participando das aulas e seminários 

ministrados por Simmel, pensador que lhe tem profundo apreço e que o apresenta a Lukács. 

Quando deixa Berlim, em 1912, vai para Heidelberg e entra no círculo de pesquisas de Max 

Weber, dando início aos seus primeiros estudos sobre a filosofia da religião, assunto que 

dominará boa parte de seus esforços intelectuais. Uma de suas obras mais importantes no 

campo da religião é Thomas Münzer – teólogo da revolução, sua segunda obra e primeiro 

livro traduzido para a língua portuguesa. Nesses escritos versa acerca da dimensão política da 

reforma evangélica na Alemanha e também rende um justo tributo à figura de Thomas 

Münzer, opositor de Martinho Lutero, que justifica através de trechos retirados da Bíblia uma 

rebelião de camponeses contra senhores feudais, ocorrida em 1525.  
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Não sou um orador que fala para as massas, reflete Bloch8 em carta com data de 22 

de novembro de 1918 endereçada ao Dr. Muehlon9. Sou um judeu consciente de minha raça, 

continua, orgulhoso de meu velho e misterioso povo, que me sinto em casa na grande 

tradição religiosa do meu povo e me orgulho desse sangue, acrescenta. Nessa carta, Bloch 

lamenta o conteúdo anti-semita em editorial escrito pelo poeta e dramaturgo Hugo Ball10 no 

jornal Freie Zeitung, periódico editado na Suiça.  

Sua indignação com a postura do jornal é tamanha que informa não mais colaborar 

com a publicação caso ocorram novas mostras de ranço anti-semita. Pode-se criticar à 

vontade o judaísmo desviado e decaído (...), aponta Bloch, entretanto, com essa crítica 

histórica não se atinge o essencial em nós, o testamental, o Sinai, nosso a priori [grifo do 

autor]. Já em carta datada de 8 de dezembro daquele ano (p. 242), Bloch se mostra satisfeito 

com a aceitação que Espírito da utopia vem obtendo e faz uma distinção entre o amor cristão 

e o antigo [platônico], o primeiro voltado para um movimento de conversão, se voltando para 

os mais pobres e marginalizados, enquanto o antigo busca o puro, o refulgente, o divino. 

Infelizmente nasci mais para Isaías do que para Jesus e me realizo melhor gritando, 

trovejando, mostrando distância, do que impondo as mãos, arremata (p. 243). Numa simples 

carta, o talento do escritor não deixa de se revelar: 

 

Entretanto, a ira do profeta como ser ético também se volta para trás e para 
frente, rumo ao fim radiante, diferindo, pois, do modelo do jovem grego que 
lança impetuosamente à luta sem nenhum olhar atrás de si. 

 

Bloch se viu diante de uma montanha de dissabores que poderiam demovê-lo da 

compreensão ontológica da esperança. Sua primeira esposa, Else von Stritzky, uma escultora 

originária da Estônia, morreu prematuramente de câncer, em 1921. O exílio também foi algo 

que compôs o mosaico de sua existência. O primeiro ocorreu na Suiça em 1917, voluntário, 

                                                           
8 Essa correspondência se encontra nos anexos do livro Utopia, messianismo e apocalipse nas primeiras obras 
de Ernst Bloch, de Arno Münster (1997, p. 241).  
9 Wilhelm Muehlon (1878-1944) doutorou-se em direito em 1904 e foi membro do corpo diplomático alemão. 
Diretor de uma empresa voltada para o esforço de guerra, demitiu-se para retornar à diplomacia, mas insatisfeito 
com os rumos que o país tomava migrou para a Suiça, durante a I Guerra Mundial, em companhia de alguns 
intelectuais alemães. Manteve relações de amizade com Rilke, Hermann Hesse e vários outros escritores, como 
Bloch. Os nazistas o consideravam um traidor da Alemanha.  
Informação extraída de: http://barnoldlaw.blogspot.com.br/2010/12/dr-muehlon-i-presume.html 
10 Hugo Ball (1886-1927). Informação extraída de: http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ball. Na correspondência 
ao Dr. Muehlon, Bloch acusa Ball de manifestar um anti-semitismo escandaloso. 
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em oposição ao militarismo prussiano e à política do imperador alemão Guilherme II; o 

segundo, também na Suiça em 1935, em fuga da ditadura nazista, permanecendo pouco tempo 

naquele país. Entre 1936 e 1938, reside em Praga, na Tchecoslováquia, com sua segunda 

esposa, a polonesa Karola Bloch-Pjetrovskaja, mas os dois abandonam a cidade pouco antes 

da anexação do país pelas tropas de Hitler, e fogem através da Polônia, até chegarem aos 

Estados Unidos. 

É nos Estados Unidos que Bloch escreve Sujeito-objeto: comentários a Hegel 

(Subjekt-Objekt. Erläuterrungen zu Hegel), obra escrita primeiramente em língua espanhola, 

em 1947, publicada no México. A publicação em alemão só acontecerá em 1949. A vida nos 

Estados Unidos se apresenta por demais peculiar e, na visão de um autor como Russell 

Jacoby, não muito proveitosa. Nem mesmo os onze anos que Bloch passou nos Estados 

Unidos se revelaram profícuos ou destruíram seu marxismo rígido, escreve Jacoby (2007, p. 

234). A publicação de uma obra no México tem uma razão de ser. Jacoby (ibid.) informa que 

o filho Jan Robert Bloch reclama que o pai não encontrou uma mão sequer em seu auxílio e 

isso significa que não se interessou por ele nenhuma universidade, fundação ou editora. 

 

Quando a DDR ofereceu-lhe uma vaga em 1948, Bloch, que praticamente 
não aprendera o inglês, aceitou-a com grande esperança e otimismo. Aos 
sessenta e poucos anos, esse era o seu primeiro compromisso acadêmico e o 
primeiro salário regular. Durante o seu período na DDR, defendeu as 
políticas públicas, contudo, ele e seus seguidores acabaram sendo 
fustigados, presos e jogados para escanteio. Pode-se dizer que a história de 
Bloch é mais ou menos similar à de seu amigo Bertolt Brecht. [...] Ambos 
expressaram posições marxistas ortodoxas e stalinistas. Depois de 
experiências pouco felizes nos Estados Unidos, ambos se estabeleceram na 
DDR e, com ambos, podemos argumentar, o impacto de sua contribuição 
comprometeu os seus pronunciamentos políticos explícitos. (Jacoby, op. cit., 
p. 235) 

 

Jacoby (op. cit., p. 234) o acusa de cortar passagens ou alterar trechos de seus ensaios 

e livros e, mais grave, ao republicar textos políticos chega a substituir, em várias ocasiões, o 

nome de Lenin pelo de Stálin. A evidência é clara de que Bloch defendeu os julgamentos de 

Moscou, escreve Jacoby (idem), e, durante alguns anos, algumas práticas da DDR, completa 

(ibid). Foi devido ao seu stalinismo que pessoas da Escola de Frankfurt mantiveram distância 

de Bloch, ressalta Jacoby (op. cit., p. 234). 
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A questão sobre simpatizantes e críticos é semelhante àquela provocada por 
Heidegger: qual é a relação entre a filosofia de Bloch e pronunciamentos 
políticos explícitos? Ao contrário de Heidegger, Bloch tinha a desculpa de 
sua situação de vida: como um refugiado com poucos recursos e sem abrigo 
seguro, ele viu a União Soviética como uma barricada contra o nazismo. 
(Jacoby, op. cit., p. 234) 

(...) Em 1992, Leszek Kolakowsi, um crítico amargo do marxismo, aceitou o 
prêmio Ernst Bloch. 

Não obstante, a biografia pode explicar e iluminar, mas não justificar a 
filosofia. Negt propõe a questão certa, embora a seu respeito seja um tanto 
quanto apressada: “Será que o comportamento de Bloch vis-à-vis os 
julgamentos stalinistas é uma expressão da natureza íntima do seu 
pensamento ou um produto da necessidade de identidade e realidade de um 
intelectual revolucionário?” Sua resposta: “Assim como não podemos 
rotular Hegel como o filósofo do estado prussiano, não podemos reduzir o 
pensamento de Bloch, o filósofo em questão, a declarações feitas sobre os 
julgamentos de Moscou, pois essas declarações claramente contradizem 
toda sua filosofia”.  (Jacoby, op. cit., p. 236) 

 

Além do estudo dedicado a Hegel, Bloch também escreve nos Estados Unidos O 

princípio esperança, até que em 1948 aceita convite para assumir a cátedra de filosofia e a 

direção do Instituto de Filosofia da Universidade Karl Marx, em Leipzig, na Alemanha 

Oriental. Faz o caminho que muitos intelectuais marxistas europeus fazem, na ânsia de ver a 

concretização da utopia socialista tanto na União Soviética quanto nos países que se 

encontram sob essa órbita. Paulatinamente, a realidade vai se mostrando outra. 

Se a ida à Alemanha Oriental povoa os sonhos mais caros de esperança do filósofo, o 

cotidiano dita outras normas, impõe profundas decepções com os rumos que a vida 

coreografada pelo chamado socialismo real representa e valores dos mais caros que um 

pensador voltado para a esperança pode nutrir vão rolando como imensas rochas que se 

perdem em abismos. A gota d’água é derramada em 1961, quando aproveita uma estada na 

Alemanha Ocidental para não mais voltar à Alemanha Oriental. O rompimento com o 

burocratismo stalinista é inevitável, e ocorre passo a passo a partir de 1956, após a invasão da 

Hungria pelos tanques soviéticos. Passa a ser vigiado pela Polícia Secreta de Segurança do 

Estado (Stasi) e vê amigos e alunos encarcerados e condenados a pesadas penas, a imensa 

maioria acusada de atividades contra-revolucionárias ou conspirações tito-trotskistas. Bloch 

é proibido de dar aulas e passa por uma campanha difamatória orquestrada pelo órgão central 

do Partido Comunista da República Democrática Alemã, o jornal Neues Deutschland, sendo 

acusado de revisionismo e de propagar a filosofia mística da esperança, a qual não tem 
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compatibilidade com a doutrina científica do marxismo-leninismo. A gota d’água vem com a 

construção do muro de Berlim, em 13 de agosto.  

O filósofo aproveita uma autorização para participar, a convite, de algumas 

representações das óperas de Wagner no Festspielhaus de Bayreuth e, numa saída do teatro, é 

informado da construção do muro. Indignado, concede uma entrevista coletiva e declara que 

não pretende mais voltar à Alemanha Oriental. Vai viver até a morte em Tübingen – a cidade 

na qual Hegel, Schelling e Hölderlin plantaram a árvore da liberdade (para festejar a 

Revolução Francesa) – e tornar-se aquilo que o professor Walter Jens, como informa Münster 

(op. cit., p. 124), afirma em discurso durante o funeral do filósofo, realizado no dia 4 de 

agosto de 1977: Homem enigmático, um poli-historiador, um pensador que fez uma síntese 

entre Karl Marx, a morte e o apocalipse. 

 

O pensador 

O primeiro texto filosófico de Bloch é A potência e sua essência – inédito, segundo 

Münster –, elaborado quando tinha 17 anos. Mas a publicação inicial de sua vida de escritor é 

O espírito da utopia (Geist der utopie), levado ao público por uma editora em 1918 e 

reeditado em 1923. Pistas (Spuren), de 1930, é o terceiro livro, conjunto de ensaios, reflexões 

filosóficas e aforismos que, na opinião de Münster (op. cit., p.121), tem grande semelhança 

com o estilo que Walter Benjamim apresenta em Mão única (Einbahnstrasse). Contendo 

reflexões acerca das razões do triunfo do nazi-fascismo na Alemanha, Herança desta época 

(Erbschaft dieser Zeit), vem em seguida, em 1935. Entre 1938-48, a obra fundamental de 

Bloch é apresentada ao mundo. Inicialmente com o singelo título de Sonhos de uma vida 

melhor, a trilogia filosófica O princípio esperança é um enciclopédico ensaio a respeito da 

tradição utópica que envolve a trajetória do ser humano e suas buscas existenciais rumo a um 

melhor porvir. Trata-se de uma das mais ricas obras intelectuais do século XX, na qual seu 

autor demonstra profunda erudição ao versar sobre as mais variadas ramificações da atividade 

humana e a convergência que elas apresentam no direcionamento da esperança como uma das 

mais poderosas alavancas da trajetória humana.  

Em Sujeito-objeto: comentários a Hegel (Subjekt-Objekt. Erläuterrungen zu Hegel), 

de 1947, Bloch elabora um grande estudo dedicado a Hegel. Nos últimos anos de sua vida, em 

Tübingen, morando nas proximidades de uma instituição de ensino na qual Hegel, Schelling e 
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Hölderlin estudaram (autores com os quais Bloch se vê tomado por forte empatia), publica 

cinco livros: O problema do materialismo, sua história e sua substância (Das 

Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz), 1972; Ensaios filosóficos 

(Philosophische Aufätze zur objektiven Phantasie), 1969; Mensurações políticas, Vormärz 

(Politische Messungen, Pestzeit, Vormärz), 1970; Experimentum mundi, 1975; e suas aulas de 

magistério em Leipzig, 1977. A obra completa de Bloch, em 16 volumes, foi publicada pela 

Editora Suhrkamp, da cidade alemã de Frankfurt, em 1970, e, em 1978, publicado num 

volume suplementar o texto Tendência, latência, utopia (Tendenz, Latnz, Utopie), ao passo 

que em 1985, pelo centenário de seu nascimento, é publicada sua correspondência, Cartas 

(Briefe) 1903-1975, em dois volumes.  

Combatente incansável em prol das causas que elevam a condição humana, Bloch faz 

da pena uma trincheira, da ideia uma sucessão de passos que culminam numa coreografia 

sintetizada pela utopia e pela esperança. Estudiosos de sua obra apontam a característica que 

marca todo pensador que se volta profundamente para as questões do espírito, aquela 

enfatizada pela visão platônica de que a admiração é a base de todo o filosofar, uma 

admiração calcada na curiosidade e, consequentemente, na gestação de um processo no qual 

se alternam perguntas e respostas, estas sempre gerando novas indagações. Não haveria como 

não ser assim. Ser inacabado, em processo constante de transformação, o homem traz no 

próprio existir os imperativos de sua historicidade. E ao se dotar dessa consciência, se arroja 

na busca do enriquecimento constante dessa incompletude, o que faz dela algo que, mesmo 

não atingível no momento, uma certeza que permeia as engrenagens direcionadas ao que se 

procura atingir. O incerto tem como uma de suas prerrogativas sustentar a proposição 

direcionada ao estabelecido, daí a predominância de um sentimento como a esperança nas 

lides do ser humano. 

 

A esperança 

A esperança, em sua dimensão blochiana, tangencia um futuro que se amolda em duas 

ramificações. A primeira trata do futuro autêntico, a qual permeia a imaginação utópica em 

algo que a arroja para a real possibilidade do amanhã, uma possibilidade jamais reduzida à 

mera intenção, mas a algo que impulsiona a transformação necessária do que hoje não 

passaria de um querer que talvez seja destoado das cruezas do presente. Talvez. Essas cruezas, 
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por mais inclementes que se apresentem, podem – e devem – ser transformadas, o que exige a 

dinâmica do acreditar, inicialmente, e do mobilizar, em seguida. A filosofia que ultrapassa a 

condição do compreender o mundo e se instala na posição de elemento transformador desse 

mundo. Já o futuro inautêntico está ligado às miudezas do querer cotidiano, ao somenos do 

dia-a-dia que nos povoa a vontade imediata e nos impulsiona para as comezinhas que nos 

avizinham dos dias próximos. 

Uma análise meticulosa da trajetória intelectual de Bloch nos permite compreender os 

porquês de sua capacidade de transitar pelas mais variadas áreas do conhecimento; da arte à 

psicologia, da filosofia à literatura, da arquitetura à física, nada escapa à sua visão acurada. 

Sua percepção se dilata e, como informa Münster (op. cit., p. 43), até mesmo em seus 

primeiros escritos filosóficos surgem esboços de uma conceituação de temas como espaço 

aberto, pergunta, anseio, sonho e muitos outros que vão ocupar a maioria de suas 

inquietações filosóficas. Isso o fará transitar pelas alamedas do neokantismo, da psicologia 

cognitiva e do neocriticismo, correntes que à maneira peculiar de cada uma delas buscam 

percorrer a trajetória epistemológica do pensamento de Kant. Os neokantianos recusam a 

metafísica espiritualista e rejeitam o materialismo positivista, ambos bem mais à superfície 

após a ruína do idealismo, nenhuma capaz de responder satisfatoriamente a respeito das coisas 

em si, limitando, dessa forma, o conhecimento. Tanto a especulação espiritualista quanto o 

cientificismo positivista apresentam lacunas, conforme a visão dos neokantianos. Duas 

personagens terão presença marcante nessa fase: Theodor Lipps e Oswald Külpe. 

Professor de Bloch, Lipps (1851-1914) esboça uma filosofia cujo cerne traz a 

experiência psíquica imediata como algo que se encontra no centro do ato de conhecimento 

(Münster, op. cit., p. 45). Lipps opinava, informa Münster (idem), que esse momento subjetivo 

de experiência psíquica tinha de ser visto como a categoria decisiva e determinante da teoria 

do conhecimento, da estética e, inclusive, da ética, completa. Fundador e principal 

representante da Escola de Würzburg, Oswald Külpe (1862-1915) é o orientador da tese de 

doutorado de Bloch, Rickert und das Problem der modernen Erkenntnis theorie (Rickert e o 

problema da moderna teoria do conhecimento). Co-fundador da Escola Neokantiana do 

Sudoeste da Alemanha, Külpe enfatiza a autonomia da capacidade cognitiva da psique 

humana e defende uma espécie de realismo crítico (Münster, op. cit., p. 46). Em seu trabalho 

de doutorado, apresentado na Real Universidade Bávara Julius-Maximilian de Würzburg em 

1908, Bloch aborda a respeito do debate com as correntes positivistas de então na área da 

psicologia, as quais ressaltam a vida psíquica e a consciência como reflexos mecânicos do 
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sistema nervoso. E contrapõe-se a essa visão, ao defender o significado tanto dos fatores 

psicológico-individuais como dos psicológico-sociais (Münster, op. cit., p. 46). 

 

Sua obra pode ser entendida, por isso, como parte de um esforço científico 
que tem por alvo apontar os limites do organicismo mecanicista e da teoria 
objetivista, em nome do sujeito e dos fatores cognitivos relevantes para a 
psicologia individual. Bloch, porém, não obedece cegamente às idéias da 
psicologia cognitiva da Escola de Würzburg, fundada por Külpe e por 
Wundt, que seguia o método da auto-observação sob condições 
experimentais bem determinadas – “en vase clos” – e que defendia uma 
teoria universal da relevância de elementos de significação presentes na 
consciência, não apreensíveis pela inteligência. (Münster, op. cit., p. 46) 

 

Embora não se refira amplamente ao pensamento de Marx, a tese de doutorado de 

Bloch, na avaliação de Münster (op. cit., p. 46-47), traz abordagem relevante a respeito da 

filosofia da história protagonizada pela escola neokantiana, elemento que atuará fortemente na 

obra posterior do filósofo. O neokantismo se torna denso na Alemanha do final do século XIX 

e traz como propósito fazer frente tanto à metafísica espiritualista quanto ao materialismo 

positivista, ambos incapazes de conhecer a realidade em si, na avaliação dos pensadores que 

defendem essas premissas. Essa incapacidade faz de Kant um pensador extremamente 

redivivo – se é que esse sábio alguma vez tenha sido relegado ao ostracismo filosófico – e 

seus seguidores apontam seu pensamento como uma alternativa por demais viável a se 

sobrepor às insuficiências do materialismo positivista e da metafísica espiritualista.  

Se a metafísica se encontra mergulhada na impossibilidade científica, ela se 

justificaria através da capacidade de elevação do ser humano bem além da realidade material 

que o envolve. Se Kant não reconhece seu caráter, não deixa de ver, porém, seu mérito na 

formação do espírito humano. Por outro lado, o materialismo positivista se mostra enfático 

num projeto de psicologia sem alma e junta no mesmo diapasão fenômenos psíquicos a 

mecanismos corpóreos. Trata-se de um processo indutivo, com a experiência sendo 

corroborada através da repetição de dados demonstráveis.  

 

O cientista da natureza pode agir como se a realidade fosse de todo 
material; o filósofo, que se pergunta pelas condições da possibilidade da 
experiência da realidade, reconhece no posicionamento materialista uma 
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perspectiva a partir da qual não podem ser deduzidas conclusões a respeito 
da essência da realidade. Ao torná-lo claro, Kant abalou a ingenuidade do 
materialismo com maior força do que jamais teria conseguido um sistema 
do idealismo especulativo. (Röd, 2008, p. 498, vol. 2) 

 

Com uma tese voltada para o estudo da obra de um pensador neokantiano, Bloch ainda 

não se encontra em um flerte filosófico com o pensamento marxiano. Ele ainda não está 

interessado em mostrar a dialética reinante na história, escreve Münster (idem, p. 47), as 

contradições ligadas às condições materiais de produção, ou em pesquisar as utopias sociais 

surgidas na história ocidental, acrescenta. Seu esforço é lograr melhor discernimento a 

respeito de conceitos e categorias filosófico-históricas. 

Se os questionamentos do doutorando ainda se encontram em fase pré-marxista, a 

leitura que Bloch faz da obra do neokantiano Heinrich Rickert é realizada através de lentes 

hegelianas. Rickert é um pensador ligado à Escola de Baden (região que abriga centros 

importantes, como Heidelberg e Friburgo) e direciona sua visão para uma temática que 

envolve tanto o historicismo quanto uma filosofia dos valores, na qual se encontra o 

reconhecimento de um dever ser como algo que se localiza na base do conhecimento. Ou seja, 

o conhecimento exige um julgamento, o qual implica na aceitação ou na rejeição de conteúdos 

que nos são expostos para, consequentemente, os aprovarmos ou reprovarmos. Negar o dever, 

escrevem Reale e Antiseri (2006, p. 25), isto é, a norma, equivaleria a ratificar a 

impossibilidade de qualquer juízo, inclusive daquilo que nega, completam. Desta forma, em 

sua filosofia dos valores, Rickert enfatiza que o sujeito do conhecer é o sujeito transcendental, 

imerso não somente na ligação com a lógica, mas também com a estética e a ética. Isto 

significa uma busca de solidez à autonomia do conhecimento histórico, na qual a filosofia 

deve se ver na condição de estabelecer a maneira de como as ciências generalizantes e as 

individualizantes encontram sua validade universal e necessária. Enfim, uma relação do 

homem para com a realidade. 

Se a teoria de Rickert faz um encadeamento do problema do conhecimento do mundo 

objetivo dos fatos históricos com a capacidade cognitiva psicológica e individual que capta 

esses fatos, o pensamento hegeliano permite que as percepções individualizadas dos valores 

coincida com a formação histórica dos conceitos (Münster, op. cit.), além de possibilitar a 

defesa da unidade dialética do objeto e do método de pesquisa que daí se origina. Nessa 

lógica, arremata Münster (op. cit., p. 47), aparece como insustentável a separação entre 
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método da ciência da natureza e método da ciência da cultura ou ciência da história, que 

tinha sido proposta por Rickert e por quase todos os representantes da Escola do Sudoeste da 

Alemanha. A crítica blochiana a Rickert também diz respeito à separação feita por este entre 

causalidade histórica e causalidade natural, vista de uma forma notadamente mecânica, fato 

que provoca ausência de aspectos teleológicos. 

Nesse ponto, a análise de Münster faz emergir características essenciais do 

pensamento posterior de Bloch. Primeiramente, mesmo que de forma tímida e extremamente 

cautelosa, ocorre um rito de passagem filosófica. Da crítica neokantiana, Bloch começa alçar 

voo para uma compreensão dialética, materialista e marxista da história e, de posse desse 

instrumental, percebe no pensamento de Rickert uma certa ausência a respeito de uma 

reflexão mais acentuada sobre o papel das massas na impulsão dos processos históricos. 

Münster escreve que o trabalho sobre Rickert traz questionamentos que mais tarde serão 

desenvolvidos e aprofundados em O espírito da utopia, tópicos que permitirão a Bloch 

discorrer a respeito de algo que se distancia da fundamentação do a priori. 

 

[...] ele consegue chegar a várias conclusões: amarrar o pensamento central 
e o motivo-guia da reflexão filosófica do Espírito da utopia, ou seja, o 
pensamento da unidade mística do sujeito com a natureza, com o mundo das 
coisas, com o “fundamento primordial de todo o ser” e do cosmo; 
estabelecer a teoria segundo a qual o sujeito cognoscente, pensante, 
padecente e que sente deve se tornar necessariamente uma só coisa com a 
natureza e o universo, através de um processo de individuação dialética; 
formular o teorema da necessidade de “um caminho de conhecimento do 
mundo” centrado no sujeito, “que conduz para dentro”, no sentido de 
Fichte e Schelling. (Münster, op. cit., p. 48-49) 

 

Esses indicadores cognoscitivos se encontram no alicerce do pensamento blochiano e 

fazem parte do conjunto de princípios constitutivos de um sistema filosófico dos mais 

criativos, engendrados no século XX, através de uma obra monumental que é O princípio 

esperança. Para visualizar a esperança numa conotação ontológica, se faz premente a 

necessidade de estreita ligação entre o pensamento da unidade mística do sujeito com a 

natureza e com o mundo das coisas, premissa que arroja esse entendimento para a 

fundamentação primordial de todo o ser e do cosmo, o que seria impossível de ocorrer na 

ausência de um processo de individuação dialética.  
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Esta é uma das chaves que possibilita perceber a presença do pensamento marxiano no 

sistema filosófico de Bloch. Mas o caminho até Marx passa por várias bifurcações e, em cada 

uma delas, o pensador recolhe pérolas nesse itinerário, o que o torna não um homem de saber 

enciclopédico, mas alguém que se coloca diante do espetáculo do mundo e o envolve 

primeiramente com o olhar da compreensão, para em seguida articular o instrumental capaz 

de transformá-lo. Nesse olhar a utopia assume uma nova dimensão, não mais como algo 

inatingível, mas calcado na possibilidade real de um vir-a-ser. 

Historiadores da filosofia, como Wolfgang Röd (2008, p. 597-598, vol. 2), classificam 

pensadores como Bloch de neomarxistas e, no caso específico de Bloch, uma espécie de 

marxista inortodoxo, característica que do ponto de vista filosófico se trata de um fenômeno 

marginal. O que seria esse marxismo inortodoxo? Os representantes da filosofia acadêmica 

geralmente não o levavam a sério, escreve Röd (op. cit.), os marxistas ortodoxos 

consideravam-no uma heresia e viam-no como uma recaída no socialismo utópico, que havia 

sido superado por Marx e Engels, acrescenta. O elemento utópico se encontra no núcleo do 

marxismo inortodoxo, o que, convenhamos, é uma grande injustiça conceitual, porque o 

pensamento marxiano também apresenta reverberações utópicas – exemplos serão apontados 

ao longo deste trabalho. O termo utopia, sob a ótica de alguns marxistas, é visto de uma forma 

por demais pejorativa. Bloch é dos pensadores mais dedicados à análise da utopia e, fazendo 

desta um elemento de impulsão, eleva-a à condição de combustível da esperança, trazendo 

esta última à plenitude ontológica.  

Utopia e esperança, ambas se entrelaçam na trajetória humana, estão interligadas na 

mais perfeita simbiose e permeiam algo que se ainda não se faz presente em determinada 

realidade, já se encontra instalado no imaginário, germinando engrenagens que se tornarão 

alavanca para as reais ocorrências do devir. O ponto de apoio que proporciona solidez a essa 

alavanca são as aspirações que induzem o ser humano na busca de solução daquilo que tem 

lhe causado os mais variados dissabores. Vê-los resolvidos, sanados, é a eterna busca humana. 

Nessa busca o homem se encontra tanto diante de si próprio quanto em frente ao espírito que, 

em termos hegelianos, caracteriza o mundo. O mundo se introjeta no homem e este se integra 

no mundo.  

O espírito da utopia, obra na qual o talento do escritor se alia à garimpagem do 

filósofo, mostra um Bloch em plena beleza da busca, apesar dos escombros produzidos pela I 

Guerra Mundial. Aliás, são exatamente as mazelas da guerra, com toda sua torpeza e 
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degradação, que servem de fermento para suas reflexões se apresentarem mais refinadas, 

embora não participe ativamente do conflito. Pacifista convicto, Bloch se recusa portar armas 

e, para não ser punido pelas autoridades alemãs, se muda para a Suiça e se dedica à atividade 

jornalística. Escreve artigos contundentes em oposição ao conflito bélico e também contra a 

própria política expansionista e imperialista alemã, postura que, como não poderia deixar de 

ser, recebe forte repúdio tanto do governo alemão quanto das camadas mais conservadoras da 

sociedade daquele país. 

Pensadores como Adorno e Lukács não o veem como filósofo. Schmied-Kowarzik 

(op. cit., p. 273) informa que Lukács sequer o vê como um marxista, mas como um autêntico 

socialista de esquerda. A matéria-prima que movimenta a linha de montagem do pensamento 

blochiano não é vista com muito interesse por boa parte dos filósofos. Na esteira dessa linha 

de montagem se encontram a utopia e a esperança e, mesmo que o pensador eleve esta última 

a uma dimensão ontológica, ela jamais deixará de se apresentar para alguns como algo de 

somenos importância. O ponto fraco dos discursos utópicos reside na ausência de 

pensamento filosófico, afirma sem nenhuma hesitação Thierry Paquot (1999, p. 22). Ele se 

firma em Kant para corroborar essa afirmação, pois para esse filósofo, mesmo indispensável 

ao debate político a utopia é desprovida de possibilidades de se encarnar em qualquer forma 

de realidade. Quanto ao debate político, a utopia estaria limitada a sugerir pistas que seriam 

exploradas posteriormente. Assim, o Ser, a Alteridade, a Transcendência, o Devir, a 

Totalidade estão ausentes do pensamento utópico, completa Paquot (ibid., p. 23). 

Como escritor, Bloch é para Lukács um dos mais geniais. Adorno, continua Schmied-

Kowarzik (ibid.), compartilha da opinião de Lukács e o aprecia como talentoso escritor 

expressionista, cuja pena impregna no papel pensamentos dos mais profundos. Qual a raiz de 

uma análise assim? Schmied-Kowarzik (ibid., p. 272) aponta algumas pistas. A primeira delas 

é que se a crítica ao modo de filosofar de Bloch provém da área da filosofia analítica, essa 

crítica pode até mesmo ser ignorada, porque os critérios da filosofia analítica colocariam sob 

suspeição toda a grande filosofia alemã (de Hegel até Heidegger), jogando-a sob a suspeita da 

insensatez (grifo do autor). Nesse sentido, Bloch estaria acompanhado de Nietzsche. É 

Nietzsche um filósofo, ou é ele um genial escritor da cultura crítica?, indaga Schmied-

Kowarzik (op. cit., p. 273). Outra pista se relaciona ao olhar atravessado de certos críticos 

contra a filosofia argumentante: 
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[...] no movimento intelectual da pós-modernidade, que, a partir da França, 
também vem se espalhando intensamente entre nós, a filosofia 
argumentante, como devotada à funesta racionalidade ocidental, é 
literariamente desconstruída e rejeitada. (Schmied-Kowarzik, op. cit., p. 
272-273) 

 

A filosofia argumentante tem no ensaio, ou mesmo no aforismo, uma de suas 

ferramentas essenciais, desenvolvidos de forma ampla e sistemática. Bloch, ressalta Schmied-

Kowarzik (op. cit., p. 274), enfatiza em suas obras a expressão filosófica através da captação 

do universal do ser humano – e não a ênfase na explanação do concreto particular. Na visão 

blochiana, não é o pensamento que dita a formulação linguística, mas em vez disso, a 

formulação linguística de uma imagem, de uma vivência, de uma história está em primeiro 

plano, e somente por meio dela emerge o pensamento filosófico (ibid.). A obra de Bloch é 

riquíssima em mostras de formulação linguística de imagens e vivências, as quais emergem 

histórias que se colocam em primeiro plano e, assim, possibilita amplamente o florescer do 

pensamento filosófico. Não importa a dimensão, seu pensamento transita com desenvoltura 

pelas mais variadas expressões humanas, do mithos ao logos, do banal ao profundo, do 

corriqueiro ao excêntrico, da comédia à tragédia. Bloch é, por assim dizer, um pensador do 

dia-a-dia, alguém que se entranha no cotidiano e dele extrai o que se encontra nas profundezas 

da alma humana, através de um estilo que, mesmo rebuscado não raras vezes, seduz e fascina: 

 

[...] Um último desejo, que perpassa todos os desejos da velhice, muitas 
vezes não é impensável: o de sossego. Ele pode ser tão torturante, até tão 
ávido como a antiga caça à distração. E também a chama da sexualidade, 
que especialmente nas mulheres costuma lembrar a pré-puberdade, é 
cortada dessa maneira. Mesmo o ser eventualmente produtivo, tão similar 
ao da juventude, tão familiar a ela, necessita mais do que antes (ou ainda 
mais) estar livre de qualquer perturbação. E todo velho deseja ter a 
permissão de sentir-se exaurido pela vida. Estando ele próprio em meio à 
agitação do mundo, então ao menos em parte que seja como se não 
estivesse. A vaidade é a última roupa que o ser humano despe, mas até 
mesmo um velho atípico costuma se desfazer dela por um pouco de 
tranquilidade. Justamente no não-filistério da velhice, enfeita-se 
maravilhosamente a imagem dessa tranquilidade, do campo em lugar da 
cidade, do refúgio em que as roupas molhadas secam sem muita 
complicação. O desejo de sossego abafa, em casos mais expressivos, até 
mesmo o arrependimento por omissões e erros cometidos no passado. [...] 
(Bloch, 2005, p. 45-46, vol. I) 
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O escritor que se envolve com o escrito, mas não se enovela na trama, e, a maneira de 

alguém sentado numa praça ou mesmo na mesa de algum café localizada estrategicamente 

numa calçada, observa o espetáculo existencial que se desenrola à sua vista. E se tratando de 

alguém que jamais desvaloriza o detalhe, as minúcias assumem dimensões que as retiram da 

situação de coadjuvantes e as jogam no torvelinho do enredo. Mas a obra blochiana não é 

mera ficção. Nela, a formulação linguística de uma imagem, de uma vivência, de uma história 

está em primeiro plano, e somente por meio dela emerge o pensamento filosófico: 

 

É desagradável ser incomodado. Porém, é estranha a facilidade com que 
nos deixamos interromper pelo novo, pelo inesperado. Como se não 
houvesse recanto da vida tão bom que não pudesse ser abandonado a 
qualquer momento. O desejo de ser diferente arrebata, mas muitas vezes 
engana. Contudo, de qualquer modo ele força a sair do habitual. 

Algo novo deve vir, algo que enleva. A maioria é estimulada já pela 
diferença vazia em relação ao até-agora, pelo frescor, num primeiro 
momento independente de qual seja seu conteúdo. Aí já se sente prazer pelo 
simples fato de ocorrer algo, desde que não implique nenhuma desgraça 
para nós mesmos. Na forma mais rasteira, o que seduz é a fofoca, a notícia 
sobre a briga alheia. Mas também o jornal vive em grande parte da 
necessidade do inusitado: a última novidade é a sensação. Por isso, nada é 
tão indiferente, nem tão imerecidamente indiferente, quanto o jornal de um 
ou mais dias atrás. O jornal de hoje é superestimado; o de ontem, 
subestimado: o ferrão da surpresa lhe foi extraído. Toda essa carência 
ordinária ou mediana pressupõe tédio que necessita ser eliminado, mas põe 
em movimento, ao mesmo tempo, algo mais elevado. No fundo, ela vai ao 
encontro de uma notícia desejada, uma notícia libertadora. Nesta, o 
conteúdo de forma alguma é indiferente, mas transforma o novo no 
esperado, finalmente alcançado, bem-sucedido. O novo é saudado como 
irmão, chegando de viagem da região em que nasce o sol. O desejo 
sensacionalista é trivial e ilusório para almas delicadas e triviais, profundo 
para as fortes, capazes de enxergar. Ele quer que o ser humano não esteja 
em má situação, que ele esteja conforme seu lugar e seu trabalho. Que esse 
trabalho não o abasteça com esmolas, mas que a velha canção da penúria 
finalmente chegue ao fim. 

[...] 

A ânsia pelo melhor permanece, por mais que o melhor seja impedido. Se o 
que se deseja vier a ocorrer, de qualquer maneira será surpreendente.  

(Bloch, 2005, p. 47-48, vol. I) 

 

A ânsia pelo melhor permanece e, nunca é demais lembrar, por mais que o melhor seja 

impedido, a busca para encontrá-lo jamais se vê diante da ausência de uma saída do labirinto 
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de incertezas que perpassa as expectativas humanas. É essa saída que habilita primeiro o 

sonho para, em seguida, possibilitar a ação que se destina viabilizar sua concretização. Do 

vislumbre de algo inatingível, jamais acontecido, para dar lugar às amplas possibilidades do 

que se pode alcançar, na maior parte das vezes esse caminho não se encontra aplainado e nem 

pavimentado. Há nele os mais variados percalços, a começar pela tibieza da crença, e desta 

para a incapacidade da ação. Ambos necessitam ser vencidos. E o são porque assimilam o 

espírito da utopia. Geist der utopie dirige-se a uma só questão, escreve Schmied-Kowarzik 

(op. cit., p. 277, grifo do autor), o auto-encontro existencial, a descoberta do lugar, do qual se 

pode novamente recomeçar a avançar para as grandes esperanças da humanidade, 

acrescenta. Esse papel é primordial da utopia, alavanca indispensável para o avanço das 

grandes esperanças.  

 

Encanto e desencanto 

As grandes esperanças estacionam primeiramente no sonho, se extasiam na imagem da 

tranquilidade do campo em lugar do burburinho constante da cidade; trazem o encanto das 

pequenas coisas, como o refúgio no qual as roupas molhadas ficam secas sem muita 

complicação. Só que esse desejo de sossego pode apresentar resquícios de imobilidade, de 

estagnação, e abafar o arrependimento por omissões e erros cometidos no passado. Tornar-se 

exaurido pela vida, como o mais decrépito dos idosos. É preciso superar essa decrepitude, 

processo que nem mesmo Zeus, o pai dos deuses, conseguiu superar. Quem conta isso é 

Heine, num conto dos mais belos, Deuses no exílio11.  

Trata-se de um relato sobre a metamorfose sofrida pelos deuses gregos e romanos 

depois que o cristianismo assume a supremacia universal, despojados do poder pela vitória de 

Cristo e reduzidos a miseráveis existências na obscuridade de templos em ruínas ou em 

grutas encantadas, escreve Heine (1957, p. 61). Esse despojamento os obriga à fuga 

constante, sob os mais variados disfarces. Zeus é um dos que mais sofre. Numa ilha cuja 

localização o escritor se diz incapaz de informar, aporta um navio e um grupo de marinheiros 

encontra uma miserável cabana. Nela se deparam com um velho imensamente sofrido, 

sentado num banco de pedra. À sua direita uma águia quase sem plumas e judiada ao extremo; 

                                                           
11 HEINE, Heinrich. Deuses no exílio. In: Maravilhas do conto alemão. Introdução e notas de Edgard 
Cavalheiro, organização de Diaulas Riedel, seleção de Albert H. Widmann, traduções revistas por T. Booker 
Washington. São Paulo: Cultrix, 1957. 
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à esquerda uma cabra muito velha, com as tetas cheias de leite. Mesmo assim, o ancião se 

porta com altivez e olhar autoritário. Ao saber da nacionalidade grega de alguns marinheiros, 

indaga acerca da realidade vivida pelo país. Eles desconhecem a localização de muitos lugares 

que o desconhecido indaga, até que um deles diz conhecer a região onde se encontraria 

localizado um templo, o mais belo de toda a Grécia, nas palavras do ancião. Ao ouvir a 

respeito das ruínas nas quais a outrora imponente edificação se transformou, a angústia toma 

conta do estranho morador da ilha. Ele cambaleia, cobre o rosto com as mãos e chora 

copiosamente. A águia solta um grito atrás de outro, enquanto a cabra lambe as mãos de seu 

dono. Assustados, os marinheiros saem apressadamente da cabana. 

 

Ao se encontrarem salvos a bordo do navio, narraram a aventura. Na 
tripulação havia um culto russo, professor de filosofia da universidade de 
Kazan, que considerou o fato de grande importância. Encostando 
sabiamente o indicador ao lado do nariz, assegurou aos marinheiros que o 
ancião, habitante da ilha, seria, sem dúvida, o antigo deus Júpiter, filho de 
Saturno e Réa. O pássaro, a seu lado, era evidentemente a águia que em 
suas garras carregara terríveis raios. E a velha cabra provavelmente seria 
Altéa, a velha ama de Júpiter que o nutrira em Creta e, agora, no exílio, 
novamente o alimentava com seu leite. (Heine, op. cit., p. 74) 

 

Arrependimento por omissões e erros cometidos no passado e exaustão pela vida, eis o 

destino de um deus reduzido à miséria humana. Eis o destino de homens esquecidos da sua 

condição de deuses, situação que os relega aos abismos do nada. Imperioso se faz superar tal 

realidade e que a velha canção da penúria finalmente chegue ao fim. Por isso, a ânsia pelo 

melhor permanece, por mais que o melhor seja impedido e, logo, se o que se deseja vier a 

ocorrer, de qualquer maneira será surpreendente. Algo novo deve vir, algo que enleva, em 

direção ao auto-encontro existencial, à descoberta do lugar, do qual se pode novamente 

recomeçar a avançar. Zeus não percebeu isso, mas a humanidade, guiada por Prometeu, se 

move num continuum, sob a combustão da utopia, como mostra Bloch em sua obra. A utopia 

está presente na música, na poesia, na pintura; também na medicina e na arquitetura. E 

também se encontra no pensamento marxiano, mesmo que alguns marxistas empedernidos se 

esforcem para dizer o contrário, principalmente embasados em escritos de Engels.  

Na introdução da edição italiana de Karl Marx, de Bloch, o filósofo Remo Bodei 

(1968, p. 9) acentua que para Bloch o marxismo é ciência da esperança, uma utopia que se 
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torna concreta e permite que o homem seja resgatado da humilhação, da mutilação e da 

repressão, ao fazer emergir o mundo oculto de desejos e sonhos, um mundo cujas 

transformações ansiadas no presente se fazem possibilidade no futuro. Esse anseio se encontra 

manifesto nas mais diversas expressões culturais. No último capítulo dessa obra, Marx: 

caminhada firme, utopia concreta, Bloch analisa o contexto mundial sob a influência do 

nazismo e do stalinismo. Culto à personalidade, terror, estado policialesco e centralismo 

absoluto são algumas das características dessas duas vertentes. Não apenas delas, porque 

Bloch também detecta algumas contradições oriundas de interpretações no mínimo tortuosas 

do que seria marxismo ou o que poderia estar ligado ao pensamento de Marx. Numa palavra, 

além de excelentes coisas que o pensamento de Marx possibilitou construir, escreve Bloch 

(op. cit., p. 202), o socialismo extremamente antidemocrático se justifica na Rússia em 

decorrência de um histórico reacionário, completa.  

Ele continua e aponta que distorções assim não são fruto do marxismo, mas cuja teoria 

também não impede uma prática diferente, como mostram certas interpretações dos escritos 

de Marx que povoam a história. Vejamos, por exemplo, algumas questões relativas à 

utilização do fazer artístico: uma ditadura pode impor um aparelho que se mostre 

profundamente insensível à atuação de artistas e escritores, o que faz da estética algo pobre e 

incompleto. Isso repercute em meio à juventude, enfatiza Bloch. O jovem tem a característica 

primordial de se ver plenamente envolvido pela contradição e uma estética que não alimenta 

seus anseios em profundidade pode acabar por contribuir para levá-lo a um distanciamento 

muito sério do pensamento de Marx. O jovem aprende e faz barulho, algumas vezes de forma 

anárquica, e, claro, inclina-se para Bakunin ao invés de Marx, aponta Bloch (op. cit., p. 203). 

Marx, assegura Bloch (ibid., p. 208), se mostra conscientemente seguro naquilo que 

predispõe o ser humano ao futuro por, justamente, encontrar-se em plena consciência de como 

buscá-lo. Essa é uma das formas que o diferenciam de seus precursores utópicos. Marx aponta 

que a filosofia deve ultrapassar a sua função de compreender o mundo, para poder contribuir 

na sua transformação. Isso exige uma nova práxis. Daí a necessidade de uma mudança na 

própria conceituação de utopia. Da visão imaginária de uma sociedade ideal calcada 

quimericamente no bem-estar da comunidade e de instituições político-sociais que assegurem 

esse bem-estar coletivo, fato que aponta para algo que nunca passará de uma fantasia ou de 

mero devaneio de uma mente criativa, se arroja para uma significação muito mais ampla. 

Com Bloch, a utopia desloca o eixo no qual até então se calcava para se transformar num 

pensamento crítico embasado na possibilidade e na esperança.  
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Sua intenção vai além, concentrando-se na elaboração das bases teóricas de 
um novo marxismo, baseado menos na análise crítica da economia política 
de Marx do que na reatualização do socialismo utópico e dos conceitos 
éticos de um pensamento voltado para o futuro e enraizado numa ontologia 
do “ainda-não-ser”. (Münster, 1993, p.87) 

 

Num mundo dividido em dois polos, Bloch nunca hesitou em se portar favorável ao 

que preconizava a necessidade de implantação de um regime socialista. Não hesitou, assim 

que foi possível, partir para uma Alemanha dividida e se tornar morador naquela parte que 

orbitava sob hegemonia soviética, a favor da qual colocou a pena e os ideais. A forma 

apaixonada com que abraçou essa causa fez gerar uma série de críticas, principalmente a 

respeito de suas posições. O socialismo que se fez hegemônico na União Soviética stalinista e 

em seus satélites se mostrou, passo a passo, um sistema arbitrário, autoritário e totalitário, mas 

Bloch conseguiu vislumbrar fatores que legitimavam a ocorrência desses distúrbios, como 

demonstra já citado trecho de Karl Marx (op. cit., p. 202): o socialismo extremamente 

antidemocrático se justifica na Rússia em decorrência de um histórico reacionário. A posição 

muitas vezes manifestada de apoio ao stalinismo o tornou desprovido de maior aproximação 

com outros pensadores de língua alemã, que o viam com certo olhar de desconfiança. 

A Alemanha da morte de Bloch, 32 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, 

dividida em duas, é fonte de profunda reflexão, uma reflexão que envolve os mais variados e 

contraditórios sentimentos, exige análises criteriosas e profundidades temáticas, fatores que 

desembocam nas questões do devir. Em 1946, Edgar Morin publica seu primeiro livro, O ano 

zero da Alemanha, livro que versa acerca da banalidade do mal e da irracionalidade de 

dogmas que conduzem o sujeito à intolerância, o reduzem ao que há de mais abjeto 

moralmente. A dor que marca um país de bandeira esmolambada é também uma alavanca 

para a esperança da reconstrução nacional, enfim, um ano zero. Vejamos o que escreve outro 

contemporâneo de Bloch, também exilado como ele nos Estados Unidos durante a Segunda 

Guerra Mundial, o escritor Emil Ludwig12. 

É na edição de setembro de 1945, da revista Seleções do Reader’s Digest, que Ludwig 

faz florescer o discurso da esperança. Na Seção de Livros, parte da revista destinada à 

                                                           
12 Pseudônimo de Emil Cohn (1881-1948). Jornalista e escritor, autor de vários livros de biografias, dentre elas 
as de Stálin, Goethe, Rembrandt e Napoleão, além de outros. 
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condensação de obras da atualidade, o escritor alemão disserta a respeito de A conquista 

moral da Alemanha (p. 99). Ao fazer uma abordagem da obra de Emil Ludwig, a revista 

sintetiza que o escritor oferece propostas que, além de sua novidade, conduz o leitor a meditar 

acerca de meios capazes de extirpar o militarismo alemão e reconduzir aquele povo ao 

caminho da vida civilizada. No livro, o autor disserta a respeito do militarismo prussiano, que 

dura séculos, e da utilização da força na solução de problemas. Cita a opinião de alemães 

famosos, favoráveis a medidas truculentas, como Ostwald, Prêmio Nobel de Química (1894): 

Não reconheço ao Direito outra fonte que não seja a força; também o historiador Treitschke: 

Todo aquele que prega o disparate da paz eterna não tem a mais leve concepção do que seja 

a vida nacional; não esquece o general Bernhardi: A guerra desencadeia os mais altos 

poderes da natureza humana; nem mesmo o austríaco Adolf Hitler é esquecido: O 

humanitarismo é uma mistura de estupidez e covardia (p. 101). 

Emil Ludwig salienta que na civilização ocidental o cidadão considera a sociedade 

humana como um plano em que todos se encontram mais ou menos ao mesmo nível político e 

social, conquanto os mais aptos ou mais hábeis possam levar vantagem aos restantes, em 

prestígio, dinheiro ou criações artísticas (p. 101). Para o alemão, escreve Emil Ludwig, a 

imagem da sociedade é uma pirâmide, na qual o indivíduo é um simples tijolo, que ao mesmo 

tempo agüenta o que está em cima e comprime o que lhe fica abaixo (idem). Assim o escritor 

Emil Ludwig espera a Alemanha do futuro: Qualquer possibilidade de mudança para melhor, 

na Alemanha, depende da esperança de que essa nação possa, enfim, depor a fé que tem 

nutrido na sua própria invencibilidade (p. 103-104). E afirma que as crianças alemãs poderão 

viver o bastante para ver o livre regresso de sua pátria ao concerto das nações (p. 108). 

Para Bloch, não apenas as crianças alemãs, mas a humanidade em seu inteiro é 

envolvida pela esperança sabedora e concreta, aquela que irrompe subjetivamente com mais 

força contra o medo e objetivamente leva com mais habilidade à interrupção causal dos 

conteúdos desse sentimento de inquietação resultante da ideia de um perigo real ou 

imaginário. No caso das crianças alemãs, principalmente aquelas nascidas em 1945, ano do 

final da Segunda Guerra Mundial e do artigo de Emil Ludwig, se tornaram adolescentes 

vendo o país dividido através da construção do Muro de Berlin em 1961 e, adultas, viram esse 

mesmo muro ser derrubado em 1989 e o país reunificado. Viveram sob imperativos de 

sistemas político-econômicos diferentes e também diante da angústia de um possível conflito 

entre Estados Unidos e União Soviética. A divisão do país em uma zona denominada oriental 

e outra ocidental fomentou rivalidades e discórdias, embora a terra de Beethoven e de Goethe 
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fosse uma só. Fazer uma deposição da fé que se nutre na convicção da própria 

invencibilidade, como escreve Ludwig, é não se deixar cair nas armadilhas depositadas pela 

ausência de ideias morais e de uma pseudo-esperança que se sustenta na quimera do que 

Bloch qualifica de futuro inautêntico. 

São as ideias morais em nós, que não têm morada no mundo da realidade mecânica, o 

único cognoscível e sujeito à atividade da razão rigorosa, escreve Bloch no curtíssimo ensaio 

O homem como possibilidade13. As ideias morais se destinariam não apenas às crianças 

alemãs, mas às de todo o mundo e esse único cognoscível e sujeito à atividade da razão 

rigorosa se encontra intrinsecamente ligado a uma pedagogia embasada nos critérios que dão 

solidez à esperança que se enraíza nos princípios de um futuro autêntico. Há ainda o 

expediente de um mundo enigmático sem realidade, reflete Bloch nesse mesmo texto. Um 

mundo que não está determinado ou, ao menos, não totalmente, continua sua reflexão. 

 

O princípio esperança 

Se o mundo não está determinado, a busca do verdadeiro tem suas engrenagens 

lubrificadas nessa constante. E nessa busca a educação se vê diante da necessidade de 

superação dos impositivos que os afetos plenos causam. Os afetos plenos, como o pensamento 

blochiano os define, se encontram mergulhados na temporalidade e no imediatismo. Anseiam 

por algo futuro, mas um futuro que se perde nas comezinhas e somenos, como os ditames 

impostos pela avareza, pela soberba ou pela inveja. São mera vontade dos torvelinhos diários, 

desejos que vão dando lugar a outros que os instantâneos cotidianos impõem.  

O espaço psíquico que os afetos plenos projetam é denominado por Bloch de futuro 

inautêntico, por exigirem a satisfação de desejos que se desfazem com o passar do tempo, um 

tempo sujeito à cronologia, ao passar das horas, dos momentos que se fazem esparsos, ao 

tiquetaquear existencial. Prisioneiro do futuro inautêntico, o homem não ultrapassa a fase do 

mero querer, estaciona na infantilidade, apenas se banha nas águas sem perceber que estas, 

apesar de se entrar várias vezes no mesmo rio, podem conduzi-lo a algo que vai além de suas 

próprias limitações. 

                                                           
13 Texto em documento eletrônico. Ver as referências. 
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Ao se dar conta de que essas águas podem conduzi-lo muito além do mero querer, o 

sujeito se percebe diante do futuro autêntico, cuja jornada é cartografada pela esperança. E 

esta é um não à carência, os sonhos de uma vida melhor acalentando diuturnamente a 

existência humana aberta ao futuro. Toda esperança implica o bem supremo, escreve Bloch 

(2005, O princípio esperança, vol. 1, p. 110), a bem-aventurança irrompendo, que dessa 

forma ainda não existiu, completa. Logo, a esperança afoga a angústia, diz Bloch (op. cit., p. 

113). A angústia pode abrir caminho para o desespero, e este, na visão blochiana se associa ao 

nada. Para se chegar a esse estágio, as diretrizes são traçadas pelo medo, que dá lugar ao 

pavor, substituído intensamente pelo horror.  

 

Perigo e fé são a verdade da esperança, de tal modo que ambos estão 
reunidos nela e o perigo não contém medo, nem a fé tem em si uma quietude 
indolente. Desse modo, a esperança é, em última análise, um afeto prático, 
militante. Ela desfralda bandeiras. Quando da esperança surge a confiança, 
então está efetiva ou praticamente presente o afeto expectante que se tornou 
absolutamente positivo, o pólo oposto do desespero. (Bloch, op. cit., p.114)   

 

O futuro autêntico perpassa por uma tomada de consciência do sujeito diante do ainda 

inexistente e traz um saber cuja característica elementar municia o desejo de mudança que 

deve acalentar o mundo. Portanto, a consciência do devir se insere no saber que se propõe 

como teoria-práxis, passível de decisão e, é claro, uma decisão voltada para mudar o mundo. 

Vencer o desespero e voltar-se para a esperança é perceber que divisões extremamente 

controladas entre passado e futuro se decompõem, implodem. O passado compreendido 

isoladamente e assim registrado é uma mera classificação de mercadoria, ressalta Bloch (op. 

cit., p. 19). O passado deve ser herdado, mediado e plenificado, nunca algo coisificado e 

ausente de seu processo contínuo. A coisificação é algo por demais letal aos anseios humanos 

e não há filosofia que se volte para a plenitude do sujeito que não venha lamentar processo de 

idêntica característica, como as sucessivas disputas pelo poder não importa a localidade. 

O atendimento às necessidades do poder é um flagelo que assola a humanidade, gera 

as mais terríveis vicissitudes contra o ser humano e faz dele personagem transitando num 

cenário no qual a miséria, a tirania e a exploração reinam absolutas. Trata-se de um espectro 

que turba a vista do próprio homem e busca impedir que este tenha o raio de percepção 

expandido, um raio cuja amplidão desconhece fronteiras e vai além dos limites impostos pela 



Ernst Bloch: esperança e educação em tempos de niilismo 
Antônio André Alves 

 

110

estreiteza tanto de ação quanto de pensamento. Esse turbamento, mesmo patente e espesso à 

maneira de um nevoeiro, não é uma fortaleza inexpugnável ou um abismo intransponível. 

Apresenta fissuras, e nelas o ser humano encontra não apenas lenitivo para suas dores, mas 

algo que, à maneira de uma bússola, aponta para um norte e demarca uma rota, a qual 

vislumbra um porvir que emerge do sonho e culmina no anseio real de uma existência que se 

sustenta na dignidade, no respeito e na justiça social.  

 

Elemento utópico 

Ferramenta que impulsiona o ser humano, tanto na busca de bem-aventuranças de 

conotações metafísicas e escatológicas quanto na possibilidade real de ver instaurado, 

material e dialeticamente, um mundo no qual a existência da humanidade se caracterize pela 

implementação de relações sócio-político-econômicas que enalteçam e dignifiquem a 

condição humana, a esperança não é, de forma alguma, termo que subjaz a primazia da 

incompetência, da incapacidade e do conformismo diante das mazelas que afetam o sujeito. 

Também não seria mero elemento de prestidigitação nas mãos de incautos ou mal-

intencionados, utilizando-o de forma a ocultar seu real sentido. Isto porque o homem vive em 

tensão para o futuro e essa tensão o guia para a realização do possível. Esse possível passa 

pela emancipação do sujeito, algo que amplia o seu horizonte, longe de restringi-lo. 

Essa emancipação não se trata de um mero vir-a-ser, mas uma possibilidade que se 

concretiza à medida que o ser humano se conscientiza dela. Também não é uma fuga ao 

conformismo ou ao fatalismo, é algo que traz a ideia de construção. Só se ama as águas 

profundas quando não se permite o desterramento do sonho e também quando se partilha a 

situação dada. Essa situação dada, não importa a historicidade à qual o ser humano esteja 

sujeito, está imbricada na luta de classes, torvelinho que o submerge e o joga nos rochedos 

que caracterizam realidades que fogem ao seu controle, o açoitam e impõem que sofra as mais 

acerbas situações no cotidiano. Senhor e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, burguês e 

proletário, não importa a situação porque em essência as semelhanças são cristalinas, são 

patentes, e, mesmo assim, o sonho de algo melhor não é sepultado; pelo contrário, torna-se 

alavanca para que uma vontade cada vez mais persistente, teimosa mesmo, enverede em sua 

busca. 
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Uma busca que se torna bela porque se permite mergulhar nas águas profundas da 

utopia. O mundo está, antes, repleto de disposição para algo, tendência para algo, latência 

de algo, e o algo assim intencionado significa plenificação do que é intencionado, enfatiza 

Bloch (op. cit., p. 28). Disposição para algo, tendência e latência, tudo isso se encontra na 

arte, elemento profundamente utópico, tanto na forma quanto no conteúdo, cujo pluralismo se 

abre ao vir-a-ser, ao ainda-não, à latência de uma página a ser escrita acerca de um futuro que 

ainda não é, espécie de laboratório de possibilidades que abrem caminho para a realização. A 

obra de arte traz a capacidade de se ultrapassar o limiar do sonho noturno ante o sonho diurno 

e despontar o algo mais que se encontra nos horizontes das aspirações humanas, isto porque 

se traduz na mão que efetua o protesto e na mente que vasculha a forma de superação daquilo 

que não se encontra em conformidade com o que se aspira. É o passaporte para a 

ultrapassagem, enfim uma antecipação, uma junção de possibilidades e potencialidades na 

qual a estética tem como prerrogativa se tornar uma via para o florescimento de tendências e 

latências. 

Bloch tem à sua disposição essencialmente duas linguagens ou sistemas 

terminológicos diferentes para descrever a natureza formal da realização utópica, elucida 

Fredric Jameson (1985, p. 115). O movimento do mundo no tempo em direção ao momento 

final do futuro e a noção mais espacial da adequação do objeto ao sujeito que deve 

caracterizar o conteúdo de tal momento, acrescenta. A utopia se mostra prenhe da 

contentação ontológica do instante vivido. Isto não quer dizer um otimismo fácil ou 

irresponsável, no qual uma venda colocada sobre a visão poderia nos apontar a ênfase de que 

talvez não vivamos no melhor dos mundos, mas certamente vivemos no melhor mundo 

possível. De forma alguma. Um otimismo assim não ofereceria resistência ao grande 

adversário filosófico da esperança, o niilismo, e muito menos daria solidez a qualquer 

proposta pedagógica que se embase na busca de conscientização plena do sujeito, uma 

educação que permite o ser-si-mesmo no ser-em-comum. 

O ser-si-mesmo no ser-em-comum se abre à realização de um processo de 

aprendizagem alicerçado por quatro pilares. O primeiro deles diz respeito ao imperativo de 

aprender a conhecer; o segundo ao de aprender a fazer; ao passo que o terceiro traz a 

prerrogativa de aprender a ser, e, por fim, aprender a viver juntos. A consciência individual 

do Eu sou e o reconhecimento coletivo do eu não me possuo para a latência do primeiro nos 

tornamos. É a contraposição ao niilismo. Do ponto de vista da temporalidade, a experiência 

da esperança consiste numa tomada de consciência daquela relação com o ainda inexistente, 
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implícita em todas estas emoções, afirma Jameson (op. cit., p. 102), e pode ser assumida 

como o seu arquétipo estrutural e igualmente como sua manifestação afetiva mais concreta, 

completa. 

O elemento utópico na educação não é uma falácia e nem um embuste dialético, aliás, 

o fazer pedagógico traz embutido a utopia. Assim tem sido ao longo da história da 

humanidade, mesmo que de umas décadas para cá autores dos mais variados tenham dito que 

a utopia acabou. E assim o futuro fica eliminado e impera a ética do consumismo, quando 

tantos falam em fim da história, fim das ideologias e até mesmo – pasme-se! – fim da luta de 

classes. De Platão até nossos dias tem havido um desfile do fator utópico em seus mais 

variados matizes, embora a visão platônica se mostra desprovida de importantes elementos 

utópicos como a impossibilidade de realização no mundo empírico e a ausência de 

temporalidade. A realidade que Platão busca é a do mundo das ideias, a verdadeira e a ideal, o 

que transforma sua proposta, contida n’A república, fora do tempo, imersa num presente que 

nunca cederá espaço ao futuro. 

A utopia moderna, que se inicia com Thomas More, traz a prerrogativa do inatingível, 

do lugar inexistente, do sonho que se realiza em algum lugar. E a utopia socialista esquece 

dos impositivos da luta de classes e se perde no desejo imenso de se resolver as necessidades 

materiais apresentadas pelas camadas de desprovidos da sociedade, sem que haja a 

consciência da mudança estrutural de um modo de produção. Quanto à utopia socialista-

comunista, de Marx e Engels, se embrenha na própria teimosia de alguns pensadores – a 

começar pelo próprio Engels – de não reconhecer que o pensamento marxista também 

apresenta matizes coloridos pelas tintas do fator utópico. O que seria a implantação de uma 

ditadura do proletariado senão uma sala de visitas para a utopia comunista? Também não 

podemos olvidar a utopia de cunho escatológico, aquela que visa a materialização do reino de 

Deus na Terra ou então num além pós-morte.  

Há também aquelas que almejam a junção do humano com o divino, tão bem retratada 

por Bloch em Thomas Münzer, teólogo da revolução. Parceiro de ideal reformista e opositor 

de Lutero quanto a questões doutrinárias, Thomas Münzer lidera uma revolta camponesa na 

Alemanha renascentista. Mistura de herético e de profeta, fusão de guerreiro e de padre, 

Thomas Münzer se rebela contra luteranos e príncipes e paga um alto preço por isso. Paga 

com a vida. Primeira obra de Bloch levada ao público brasileiro, seus tradutores alertam sobre 

as dificuldades encontradas na realização desse trabalho, por Bloch utilizar termos barrocos 
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seiscentistas. Trata-se de uma leitura por demais pesada, sem os encantos que o escritor capaz 

de envolver o leitor despeja nas palavras, como ocorre em outras de suas obras.  

 

(...) É bom lembrar que Marx e Engels, seguidos por historiadores do 
movimento comunista e socialista, viram na guerra dos camponeses alemães 
do século XVI, mais do que nos acontecimentos da revolução de 1948, o 
acontecimento mais significativo para as lutas de classes na Alemanha, 
talvez a chave para a compreensão do desenvolvimento posterior da história 
alemã. (Münster,1997, p. 182-183) 

   

Um belo exemplo nordestino de utopia nos moldes esboçados por Thomas More é o 

poema de cordel Viagem a São Saruê, do poeta paraibano Manoel Camilo dos Santos. Em 16 

estrofes, sendo 14 sextilhas e duas décimas em decassílabos, o poeta conta que São Saruê é 

uma terra de fartura, coberta de ouro, comida pronta e conta até mesmo com uma fonte da 

juventude. A sempre sonhada barriga cheia a envolver as expectativas de muitos nordestinos. 

Vejamos algumas estrofes14: 

 

"Doutor mestre pensamento" 
me disse um dia: - Você 

Camilo, vá visitar 
o país "São Saruê" 

pois é o lugar melhor 
que neste mundo se vê. 

 
(...) 

 
Iniciei a viagem 

as duas da madrugada, 
tomei o carro da brisa 
passei pela alvorada 

junto do quebrar da barra 
eu vi a aurora abismada. 

 
(...) 

 
Lá tem um rio chamado: 
o banho da mocidade, 

onde um velho de cem anos 
tomando banho à vontade 
quando sai fora parece 
ter vinte anos de idade. 

                                                           
14 http://www.dhnet.org.br/dados/folhetos/cultura/br/saosarue.htm 
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Lá não se vê mulher feia 
e toda moça é formosa 

alva, rica e bem decente 
fantasiada e cheirosa, 

igual a um lindo jardim 
repleto de cravo e rosa. 

 
É um lugar magnífico 

onde eu passei muitos dias 
passando bem e gozando 
prazer, amor, simpatia, 

todo esse tempo ocupei-me 
em recitar poesias. 

 
(...) 

 
Lá existem tudo quanto é beleza 

tudo quanto é bom, belo e bonito, 
parece um lugar santo e bendito 

ou um jardim da divina Natureza: 
imita muito bem pela grandeza 

a terra da antiga promissão 
para onde Moisés e Aarão 

conduzirão o povo de Israel, 
onde dizem que corriam leite e mel 

e caía manjar do céu no chão. 
 

Tudo lá é festa e harmonia 
amor, paz, benquerer, felicidade 

descanso, sossego e amizade 
prazer, tranqüilidade e alegria: 
na véspera de eu sair aquele dia 
um discurso poético, lá eu fiz, 

me deram a mandado de um juiz 
um anel de brilhante e de "rubim" 

no qual um letreiro diz assim: 
é feliz quem visita este país. 

 

Russell Jacoby (2007, p. 15) traça uma distinção entre duas correntes do pensamento 

utópico. A primeira ele denomina de tradição projetista e a segunda, de tradição iconoclasta. 

Os utopistas projetistas mapeiam o futuro a cada centímetro e minuto, escreve Jacoby (idem). 

Bom exemplo de utopista projetista é Thomas More, cujo livro se mostra rico em detalhes de 

como deve ser uma sociedade utópica, desde a instrução que se ministra até a forma de se 

fazer uma refeição. Os utopistas iconoclastas, ao contrário, oferecem pouco de concreto em 

que se aprender, elucida (ibid, p. 17). Esses pensadores sonham com uma sociedade superior, 

mas se recusam apresentar suas características. O futuro, para os utopistas iconoclastas, não 
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pode ser descrito, continua Jacoby (ibid). É possível “ouvir” o futuro, mas não vê-lo, 

acrescenta. 

Bloch é um exemplo de utopista iconoclasta: 

 

Ele invoca um espírito utópico puramente por meio de suas reflexões sobre 
a música, a poesia e a literatura. Eu examino as raízes e os contornos desse 
utopismo iconoclasta – iconoclasta porque evita os projetos, e utópico 
porque evoca uma futura “bem-aventurança dos completamente satisfeitos”. 
(Jacoby, op.cit., p. 17) 

 

A busca desse iconoclasta se vê diante dos mais árduos desafios e, frente aos 

imperativos que a atualidade impõe, o fator utópico faz renascer a cada momento o sonho 

diurno que se transmuta na esperança, uma esperança que não pode deixar de encontrar 

alicerce na educação para não sucumbir à força do niilismo. Desafios? Inúmeros. Mas a 

Coruja de Minerva, em seu voo ao entardecer, nunca deixa de oferecer respostas. 



A imensidão dos espaços sem horizontes 

 

 

 

A arte é não-ilusão, pois ela atua no prolongamento daquilo que se tornou 

existente, na caracterização mais adequada de sua forma. 

Ernst Bloch 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração: 

http://stabi02.unblog.fr/2009/11/08/ernst-bloch-entre-le-reve-et-la-barbarie/ 
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A imensidão dos espaços sem horizontes 

 

Só a leve esperança, em toda a vida, 
Disfarça a pena de viver, mais nada; 

Nem é mais a existência, resumida, 
Que uma grande esperança malograda. 

 
O eterno sonho da alma desterrada 

Sonho que a traz ansiosa e embevecida, 
É uma hora feliz, sempre adiada 

E que não chega nunca em toda a vida. 
 

Essa felicidade que supomos, 
Árvore milagrosa que sonhamos 

Toda arreada de dourados pomos, 
 

Existe, sim: mas nós não a alcançamos 
Porque está sempre apenas onde a pomos 

E nunca a pomos onde nós estamos. 
Vicente de Carvalho 

 
 

Matar o sonho é matarmo-nos. É mutilar a nossa alma. O sonho é o que 
temos de realmente nosso, de impenetravelmente e inexpugnavelmente 

nosso. 
Fernando Pessoa 

 
 

Abandonai toda a esperança, ó vós que entrais! 
Dante Alighieri (A divina comédia) 

 

 

Lições de abismo 

Personagem de uma obra que raras vezes cita seu próprio nome, José está condenado. 

Percebe que sua existência, resumida, é uma grande esperança malograda e se vê diante de 

algo por demais escasso: o tempo, esse grande inimigo dos subalternos, como José mesmo 

diz (1989, p. 26). Tempo é algo que se torna uma miragem, o pote de ouro no fim do arco-iris, 

segue de forma linear, retilíneo, inexorável. José caminha, vai ao trabalho, dorme, acorda, 

toma solitariamente seu café, às vezes conversa com algum colega de trabalho, nomeia suas 

rosas, as quais asperge todos os dias com uma generosa dose de água. Uma se chama Fedra, é 

escarlate, tem aspecto trágico e voluntarioso. A outra é Brunilda, cheia de vigor como uma 

mulher germânica. Isolda exala um perfume que é mistura de amor e de morte, é misteriosa, 
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aveludada, mas não é a mais bela. Esse título cabe a Ester, dourada, tão bela quanto deveria 

ter sido a judia que fez o rei oriental ficar tomado de amores e perceber que a própria realeza, 

diante da apresentada por aquela mulher que, de tão bela, a desvanecia e a relegava ao mais 

simplório dos lugares-comuns.  

José é tomado por um sentimento de proximidade com a moça do café, jovem que 

aparenta estar tísica, mas que sonha com um par de brincos que um cliente ocasional lhe 

prometera. O cliente não mais voltara, mas José, que presenciara a alegria da moça, vai a uma 

joalheria e compra uns brincos com pedras rubras, de alto valor, e manda um menino entregar 

o presente. A moça jamais saberia o autor desse agrado. O mimo custou-lhe o saldo da conta 

bancária? Que importa?, pensa José. Barato, caro, tais características não mais se diferenciam, 

fazem parte da mesma solução homogênea que pipetas e tubos de Béquer aglutinam, às 

pencas, nos laboratórios da existencialidade, mesmo que nessas soluções haja a oposição do 

óleo e da água. O incompatível soçobra e se nadifica, resvala no mesmo diapasão e se imiscui 

naquilo que o sofisma se constrói e no processo que o ser se tangencia no não-ser. Logo, 

carência de possibilidades se faz perceptível no real. Barato, caro... Isso não tem mais 

importância, tudo se dilui, como água entre os dedos; a vida se dilui; o corpo se depaupera, é 

vencido e tem o prazo de validade prestes a se esgotar. A cada dia José se vê mais próximo do 

fim. 

Rebento da capacidade imaginativa do escritor brasileiro Gustavo Corção, as páginas 

de Lições de abismo1 servem de cenário para que José extravase toda sua angústia e suas 

expectativas. Esperança é algo crescentemente fora de suas expectativas. Distante do filho 

Raul e fora do raio de ação que as atenções da ex-mulher Eunice poderiam suscitar, José se vê 

de repente – e literalmente – sem um chão firme no qual possa pisar. O próprio filho não é 

visto como filho, mas ex-filho. Distanciou-se gradativamente do pai para encontrá-lo somente 

em esporádicas ocasiões. Casou-se com uma mulher gorda, que José faz questão de lembrar a 

si próprio que ela é gorda. E Eunice, bem, é melhor ficar longe dela. Há dez anos abandonou-

o, após algumas aventuras extraconjugais. Raul, há dois. O médico não tem dúvida diante do 

exame no qual neutrófilos se juntam a mieloblastos e acentuam a diminuição de plaquetas, o 

que ocasiona uma forma aguda de doença séria. Uma leucemia mieloide aguda o consumirá 

em torno de três a quatro meses. Serão dias nos quais a possibilidade do vazio se traduzirá em 

um nada que permeia o não-ser, enquanto o planeta continuará seu movimento de rotação e de 

                                                           
1 Rio de Janeiro: Agir, 1989. 
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translação, indiferente com o desenrolar existencial dos pobres mortais. José se vê, em toda a 

crueza dessa visão, um ser para a morte. Todas as coisas no mesmo lugar, com as mesmas 

propriedades que tinham há pouco, meia hora atrás, pensa José (op. cit., p. 34), quando eu 

pertencia ainda à espécie, à orgulhosa espécie de gente que vive de incerteza, completa. A 

certeza que grande parte da humanidade não gostaria de ter convive com José, o acompanha 

em toda a parte, provoca angústia enquanto também se alimenta da própria angústia, faz 

dilacerar e se dilacera. 

Há dois universos distintos, reflete José (op. cit., p. 51), o eu e o não-eu. O eu prestes 

a se tornar um não-eu em decorrência de uma leucemia. José, que é professor de filosofia, 

sabe que vai morrer. Castro Alves (2011, p. 91), que era poeta, também sabia que iria morrer:  

 

E eu sei que vou morrer... dentro em meu peito 
Um mal terrível me devora a vida: 
Triste Ahasverus, que no fim da estrada,  
Só tem por braços uma cruz erguida2.  

 

O mal terrível que devorava Castro Alves era a tuberculose, se localizava no peito. O 

mal que devora José não se trata de uma doença localizada num órgão, de uma infecção, 

explica-lhe o Dr. Aquiles (op. cit., p. 35). É antes um comprometimento geral do mecanismo 

formador do sangue, uma alteração profunda, de natureza cancerosa, complementa o 

médico. E esse câncer, percebe José, é quase um ente de razão, um lugar geométrico, 

obliquidade do que deveria ser perpendicular, curvatura do que deveria ser retilíneo (ibid.). 

Não existe a possibilidade da cura, os dias estão contados, e José sabe, tem consciência de que 

esperança não passa de um termo vazio, uma moringa seca em meio à vastidão do deserto. 

A esperança descamba ladeira abaixo ou é conduzida pelas correntezas, como uma flor 

desnorteada diante do vazio que se torna cada vez mais próximo. Mesmo assim, levada pela 

fonte, a flor se alimenta de um rasgo de esperança, um fio que ainda a liga àquilo que um dia 

foi a celebração de uma festa, a festa da vida: 

 

“Deixa-me, fonte!” Dizia 
A flor, tonta de terror. 

                                                           
2 Poema Mocidade e morte. 
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E a fonte, sonora e fria, 
Cantava, levando a flor3. 

 

A esperança vai se desfazendo gradativamente: 

  

Adeus, sombra das ramadas,  
Cantigas do rouxinol; 
Ai, festa das madrugadas,  
Doçuras do pôr do sol.  

 

Indiferente, a fonte segue seu caminho:  

 

E a fonte, rápida e fria, 
Com um sussurro zombador,  
Por sobre a areia corria,  
Corria levando a flor.  

 

Se a flor ainda encontra algum saldo na conta corrente da esperança, José não 

desconhece a ausência de saldo, não o saldo que possibilita a compra de um par de brincos 

presenteado a uma balconista de um desses cafés que ilustram populosos bairros de uma 

grande cidade. José se percebe em débito com a existência. O fim é patente, como também 

percebe Castro Alves (op. cit., p. 91):  

 

E eu morro, ó Deus! na aurora da existência, 
Quando a sede e o desejo em nós palpita...  
[...] Resta-me agora por futuro – a terra, 
Por glória – nada, por amor – a campa. 

 

O futuro de José é a terra, não a terra que se estende na imensidão do olhar do 

conquistador, cujos horizontes desconhecem fronteiras, mas um espaço delimitado para 

receber o caixão de alguém pouco conhecido e que logo, logo, cairá no esquecimento. Glória, 

                                                           
3 Cair das folhas (A flor e a fonte), poema de Vicente de Carvalho. Visualizado em: 
http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_brasis/sao_paulo/vicente_de_carvalho.html 
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também nenhuma; e por amor, que para o poeta se reserva uma campa, também nada.  Castro 

Alves, o homem que arranca aplausos no teatro, tem os amores de Eugênia, de Idalina e de 

Leonídia. José, o homem que uma leucemia corrói, não é feliz com Eunice, o amor aparente. 

Apenas aparente. Eunice o engana continuamente até que, de forma irreversível, ocorre a 

separação. Mas não é apenas a relação fracassada com Eunice que faz José mergulhar na 

profundidade das reflexões. José percebe o duelo do ser e do não-ser (op. cit., p. 47). Às vezes 

apalpo as pernas, o peito e, pensando no monstro líquido que me devora, sinto-me 

infinitamente abandonado, reflete José (ibid., p. 49). 

José não é devorado apenas por um monstro líquido, mas como qualquer ser humano 

se vê diante de dois universos distintos, o do eu e o do não-eu. Há o universo da flor que é 

levada pela fonte, certamente em decorrência de ter sido jogada por alguém ou mesmo após 

haver-se desprendido do caule que a abrigava. Flutuou por alguns instantes, mas nada pode 

fazer para impedir a queda. Simplesmente as circunstâncias a penalizaram. A flor não é dona 

de seu destino, não dispõe de um princípio de mobilidade que se coloque à sua disposição e 

sequer pode optar pela direção a tomar. Fedra, Brunilda e Isolda estão à mercê das vontades e 

caprichos de José, que pode fazer delas o que bem quiser. Aguar-lhes ou deixá-las sedentas, a 

decisão é dele, que pode retê-las ou abandoná-las ao ritmo do vento, às imposições temporais. 

Elas nada podem fazer.  

Mas existe o universo de quem sabe que vai morrer, Triste Ahasverus, que no fim da 

estrada, / Só tem por braços uma cruz erguida. Ao saber que se morre e ao se ter consciência 

disso, o sujeito se descobre um ser para a morte, logo está propenso ao ditame das incertezas, 

das angústias e também às querências do porvir. Porém, as querências do porvir não o 

prendem e nem o amordaçam, não são senhoras, como as parcas, do seu destino. Nem Cloto e 

nem Láquesis, muito menos Átropos, nenhuma dispõe de José, como José dispõe de Fedra, 

Brunilda e Isolda. Há na pessoa, no mistério da pessoa, reflete José (op. cit., p. 54), uma 

força que empurra a morte para trás, que recusa a morte, que denuncia a morte como um 

espantalho da contradição. 

Ser para a morte, cônscio da suprema certeza, José não se tranquiliza (op. cit., p. 56): 

Esta espécie de certeza não me dá o menor auxílio quando à noite me apalpo e penso na terra 

que vai cair em cima de meu caixão. Uma certeza que direciona para uma espécie de nada, de 

lamentável vazio, porque a vida acaba e não deixa coisa alguma acabada, lamenta José (op. 

cit., p 59). Que sentido tem isso?, indaga. Se Heidegger, como bem lembra José, afirma que o 
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homem está sempre maduro para a morte, o que dizer da vida? A vida é um constante morrer, 

de sonhos, de sentimentos, de aspirações. Compreendo que o filósofo queira reduzir todo o 

problema do homem a um só absurdo, o da morte, medita José (ibid., p. 61), mas na verdade 

são dois: o da vida e o da morte, completa. A heterogeneidade da vida é um absurdo e a 

aparente capacidade de escolha que guia certas pessoas dão a mera ilusão de liberdade e 

fortaleza interior. A heterogeneidade provoca a assunção do descontínuo, num momento a 

ilusão, em outro a certeza de uma leucemia. O sentido da vida?, indaga José (ibid., p. 66), tem 

um valor infinito: mas não tem sentido nenhum (grifo do escritor), finaliza. A vida é apenas 

uma sombra que vagueia, continua José (ibid., p. 68). É uma história contada por um doido, 

cheia de rumor e furor, mas sem sentido nenhum, arremata. 

Essa história contada por um doido se perde em um nada tenebroso, um nada que 

assume proporções gigantescas e engole o sujeito, antes esmaga seus ossos com a força de um 

abraço que se trata mais de uma técnica de enrodilhar. Um nada que sequer se poupa de um 

colorido imerso no sem-fundo humano. Se o rei está morto, viva o rei. Se Fedra, Brunilda e 

Isolda são tragadas pelo efêmero, também Ester tem reservado o mesmo destino, três botões 

dão o ar de uma graça também reservada a ser sepultada. Satúrnia, Ninon e Gertrud logo 

passarão. Hoje botões, pensa José (op.cit., p. 92), amanhã entreabertas, completa. Depois, 

gloriosas, arremata (ibid.), e finalmente vencidas, reflete. Absorto em suas reflexões, José 

conclui que a trajetória do ser humano não passa de um baile em compasso binário, cujo erro 

seria um pêndulo, o que jogaria o mundo numa trilha sinuosa. É o equívoco, o erro prático, o 

engano colossal que pesa sobre a condição humana, lamenta José (ibid., p. 101), para 

perceber: 

 

O sentimento de falta de unidade interior leva-me irresistivelmente a 
procurar uma personalidade de empréstimo, um papel a representar, uma 
máscara a afivelar. (Corção, p. 104) 

 

Ao perceber essa representação, José ressalta que o mundo se assemelha a uma oficina 

de deteriorar pessoas e sonhos, uma amarga síntese de que o velho se encontra no moço, e de 

que o defunto já está no velho. A grande angústia de nosso tempo é um sentimento de 

excomunhão, afirma José (op. cit., p. 215), cujo resultado é uma sociedade em pânico, que 

tudo aposta na estridência e na visibilidade, completa. Para superar esse pânico, os homens 
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idealizam saídas, válvulas de escape, se perdem em intrincados labirintos de grande 

magnitude, mas que nem por isso deixam de se mostrar inócuos, espécie de beberagem que 

nada mais seria do que meros placebos nas esferas sociais. Para José (op. cit., p. 205-206), um 

desses placebos é o marxismo: 

 

O marxismo, como ninguém ignora, é uma grande aventura que tem por 
objetivo purgar a história do homem do espírito de aventura. Será a última 
aventura para acabar com a aventura, o último ímpeto de fervor para matar 
o fervor, o último esforço do heroísmo para liquidar o heroísmo. 

 

Se uma das colunas-mestras do marxismo não fosse a esperança, o vir-a-ser, talvez 

José tivesse razão em afirmar tratar-se de uma grande aventura e, cômico, para não cair no 

fosso do trágico, a última aventura. Mas não. O marxismo também se move sob a combustão 

da esperança, impulsiona vontades, recruta combatentes. Que o digam Che Guevara, Patrice 

Lumumba, Carlos Marighela, que até mesmo na morte – a morte cada vez mais real para José 

– vencem quem imagina os ter vencido. Bloch se contrapõe a José e não vê o marxismo como 

uma purgação: 

  

Somente o marxismo criativo é o nosso tempo formulado em idéias, um 
tempo simultaneamente produtivo, herdador, realizador, no qual o espírito 
humanitário não mais permanece restrito ao coração ou a encorajamentos 
ideais (e nenhum centavo foi gasto nisso). No qual a terra realmente pode 
estar a ponto de atingir o ápice do mundo sem que isso permaneça no nível 
de uma imagem mítica que tenha sensibilidade para a “bondade fingida” da 
ruminação verbal do mito que acontece atualmente. (Bloch, 2006, p. 450, 
vol. III) 

 

Não há como matar o fervor, porque não é a consciência que determina a vida, mas 

exatamente o contrário, é a vida que determina a consciência. Quanto a liquidar o heroísmo, 

poderia até ser caso houvesse o mero imperativo de interpretar o mundo de diversas maneiras, 

mas há a busca de um além, o além que se calca na prerrogativa da transformação. Sem a 

prerrogativa da transformação e sem a vivência dessa grande aventura, realmente – e nisso 

José se encobre de razão – a sociedade é assolada pelo pânico, se excomunga, procura uma 

personalidade de empréstimo e um papel a representar, para tudo apostar na estridência e na 
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visibilidade, dois termos que se tornam por demais exaustivos e se apontam um dos maiores 

desafios na lide educativa da atualidade. 

José, que deixa de ser um josé singular e se torna um josé coletivo imerso no tecido 

social, dilatado no equívoco, no erro prático, no engano colossal que pesa sobre a condição 

humana, tem os pés atados a uma bola de ferro que o atola na areia movediça dos torvelinhos 

da historicidade – e busca arrojar o sujeito no esquecimento de si próprio. Essa bola de ferro 

faz parte de uma imensa engrenagem, gigantesco mecanismo que envolve o mundo e tritura 

arremedos de esperança; se disfarça no império da tecnicidade, se traveste no consumismo 

exacerbado e se vê sob os impositivos da estridência e da necessidade criada da visibilidade. 

Esse mecanismo tem nome: niilismo. Nada mais, nada menos, do que a expressão que se 

traduz no duelo do ser e do não-ser, monstro líquido que devora o sujeito e o torna um 

abandonado, infinitamente abandonado. 

 

O eu e o outro 

É Nietzsche quem faz o alerta e quem melhor define o que se arroga como um 

posseiro no latifúndio do sem-fundo humano, buraco negro a devorar consciências, poderoso 

campo de gravitação que dificulta o ser humano de se locomover em plenitude. O nihilismo4 

está diante da porta: de onde nos chega esse mais estranho e mais ameaçador de todos os 

hóspedes, indaga o filósofo alemão (2007, p. 49). Esse hóspede estranho e ameaçador 

assombra José (op. cit., p. 110), o homem que sabe estar diante do epílogo da própria 

existência: Como fazer agora, se é o próprio chão, e as coisas que nele se firmam, que me 

dão vertigens, e uma desesperada sensação de vazio? Não se trata mais de se estar diante da 

porta porque a porta, de uma forma ou de outra, pode sucumbir às investidas que vêm 

passando e simplesmente escancarar-se. 

Uma leitura atenta de Nietzsche nos mostra que tudo existe, mas não há fins, e nesse 

tudo existe até mesmo o vazio é preenchido, mas um preenchimento paradoxal, imerso na 

ausência que provoca a angústia e o alheiamento ocasionado pela indiferença ou pela 

                                                           
4 Essa é a grafia contida na obra Fragmentos finais (2007, trad. Flávio R. Kothe). Adotamos neste trabalho a 
grafia contida no Dicionário Eletrônico Houaiss: niilismo; também utilizada na maioria das obras em língua 
portuguesa consultadas. Mas, em caso de citação, seguimos a grafia contida na obra consultada. O Houaiss 
informa a derivação do francês nihilisme (com datação de 1801). 
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decrepitude dos valores. No conto de Heine5, Zeus, uma divindade decrépita, mesmo não 

estando às portas do inferno não deixa de talvez ser tomado pelo vergaste que a frase mais 

cruel de toda a literatura universal impõe na condição humana e, se tratando de um deus que 

já fora o maior de todos, a dor se mostra inenarrável: Abandonai toda a esperança, ó vós que 

entrais6. Ao entrar no inferno, sepulta-se a esperança. Até então Zeus ainda sobrevivia com 

algumas doses de esperança, mesmo homeopáticas. Ladeado pela cabra que o amamentara na 

infância e pela águia que se encarregava de espalhar seus raios, ainda sonhava com o retorno à 

glória, mas se vê diante do irremediável ao saber que sequer era lembrado e que o templo 

mais bonito de toda a Grécia, construído em sua homenagem, não mais existe. A conversa 

com os marinheiros o joga no vazio, sepulta-o no abismo cujo mergulho não permite mais 

uma volta.  

Talvez a figura humana retratada 

por Edvard Munch, no quadro O 

grito7 (1893; ao lado), tenha se 

visto na entrada do inferno e ao 

ler a inscrição dantesca é tomada 

por intenso desespero e se 

esmaga sob o peso de toneladas 

de existencialidade, 

principalmente as consideradas 

por terceiros como somenos, porque são estas, realmente, que nos causam tormentas. Uma 

figura humana, que não sabemos se é homem ou mulher, dá um grito de desespero. Se 

encontra numa ponte e o medo, a angústia e a incerteza que a envolvem tomam-na 

inteiramente. O céu, as águas que passam sob a ponte, a própria figura humana, são curvas, a 

mistura de cores causa forte perturbação, emoções desencontradas são patentes nos olhos, na 

boca, nas mãos que protegem os ouvidos. Pessoas próximas se mostram indiferentes, cada 

uma parece imersa em seu próprio mundo, voltada para a própria vida, que passa, apenas 

passa. As cores quentes que tomam conta do céu contrastam com o frio do azul que forma as 

águas sob a ponte de concreto. Talvez nelas seja levada uma flor que uma fonte despejou e, a 

contragosto, vai sendo levada para o mar. As águas, rápidas e frias, com um sussurro 

zombador, correm céleres. Certamente a figura humana se veja no desejo de nelas pular e se 

                                                           
5 Deuses no exílio, ver capítulo anterior. 
6 ALIGHIERI, Dante. A divina comédia. Tradução Fábio M. Alberti. São Paulo: Nova Cultural, 2003. p. 17 
7 Imagem extraída de: http://revistacult.uol.com.br/home/2012/02/o-grito/ 
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deixar levar pelas correntezas para, só assim, se ver livre do que a atormenta. Trata-se de uma 

obra de arte perturbadora, como perturbadora é a inscrição que Dante coloca na porta que abre 

caminho ao inferno.  

Não há vazio em O grito, mas uma mescla de sentimentos que se alternam e fazem da 

condição humana algo que perpassa as mais variadas formas que o sem-fundo humano 

despeja em nosso existir. Artista expressionista, Munch pinta O grito sob as mais variadas 

formas, seja em litogravura, seja têmpera sobre metal, têmpera sobre madeira, têmpera a 

pastel sobre metal, óleo sobre tela..., em todas o desespero, a dor, a angústia, a existência se 

dissolvendo em milhares de fagulhas que demarcam o cotidiano e queimam – como queimam 

– moralmente o sujeito.  

Nascido na segunda metade do século XIX (1863) o norueguês Munch vive épocas de 

efervescência sob os mais variados matizes. Desorientações, descalabros, maquinações de 

toda ordem se desenrolam, mas também a natureza se escancara, revela segredos diante da 

capacidade humana de se inovar e renovar. Conquistas no campo da ciência, inovações na 

seara artística; na filosofia um pensador que alerta a necessidade de não apenas compreender 

o mundo, mas de transformá-lo, enquanto outro afirma que Deus morreu.  

Munch morre no final da primeira metade do século XX (1944), vê duas guerras 

mundiais, o seu país ser dominado por uma Alemanha na qual apreendera técnicas de pintura, 

a mesma Alemanha que submete a França – onde também aprimorara seu fazer artístico – ao 

passo de ganso das tropas e à humilhação de ser dominada, de ver um opressor em seu 

território. Dois países amados pelo artista, mas impregnados pela dor, uma dor que se revela 

sob pinceladas de um profundo sentimento de desespero que domina a consciência de nação, 

joga por terra a condição humana e faz com que os olhos de quem se atreve a colocar na tela 

pitadas de desalento e forte sentimento de desânimo se vejam diante de uma porta cuja chave, 

aparentemente, foi jogada fora. Buscar essa chave se faz urgente. Mas, se há um grito, mesmo 

que seja diante da porta do inferno dantesco, há uma saída, porque as águas correm sob uma 

ponte sólida. Essa ponte pode se sustentar na esperança, mesmo que um grito que se traduz na 

junção de todos os sentimentos que aniquilam o ser humano ecoe, célere e medonho. 

Desespero não quer dizer vazio, e mesmo o vazio pode ser preenchido. 
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Nietzsche, que Munch mesmo sem conhecer pessoalmente chega a 

pintá-lo8 (ao lado), não acredita em inferno. Acredita na vida, na 

capacidade humana da superação, na pujança do intelecto. 

Pensador cuja sinceridade chega a doer mais até do marteladas 

sobre pregos na madeira que pode simbolizar a existência humana, 

melhor do que ninguém traz o diagnóstico do tempo em que 

vivemos, época na qual tudo existe, mas não há fins, e não há fins 

porque o niilismo está diante da porta. 

 

1.1. Ponto de partida: é um erro apontar como causa do nihilismo as 
“situações de necessidade social” ou as “degenerações fisiológicas” ou até 
mesmo a corrupção. Essas permitem sempre ainda explicações 
completamente diversas. No entanto, em uma explicação bem determinada, 
na moral cristã, reside o nihilismo. É a era mais honesta, mas compassiva. 
Carência – carência psíquica, física, intelectual – ainda não é capaz de 
provocar por si só o surgimento do nihilismo, ou seja, a rejeição radical de 
valor, de sentido, de desejabilidade. (Nietzsche, op. cit., p.47) 

 

As situações de necessidade social não geram o vazio, mas multiplicam carências e, de 

uma forma ou de outra, anseiam pela superação delas. Até mesmo o conformismo, cujas 

portas podem se abrir diante do nada quando direcionadas para a ausência de esperança, se 

traveste na possibilidade que o sonho diurno traz de superação. Nesse caso, uma centelha, por 

mínima que seja, brilha na escuridão. É nessa centelha que, muitas vezes, o conformista pode 

até se agarrar como uma brasa imersa na cinza, aparentemente inerte e sem vida, mas que ao 

menor sopro do vento se aviva e mostra brilho, chega até mesmo traçar rotas que, se fossem 

seguidas, poderiam vislumbrar a realidade do possível. Como na maioria das vezes não passa 

de um lampejo, o conformismo se mantém como lodo em rochas perenemente umedecidas, 

musgo que se perpetua para nunca mudar de situação porque bastam as águas que o banham e 

o ambiente que o rodeia. O que virá – ou poderá vir – assume dimensões cada vez mais 

restritas, porque o conformismo vive fraterna comunhão com a resignação e, ao se ver 

orbitando nesse campo gravitacional, se mimetiza com a realidade vigente. 

As situações de necessidade social, por outro lado, também ostentam o caráter da 

revolta e da indignação; e se há revolta e indignação é porque a realidade não se apresenta em 

                                                           
8 Extraído de: http://vidamadurecendo.zip.net/images/nietzsche_munch.jpg 
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conformidade com os anseios de quem se mostra tomado por graus de crescente insatisfação. 

O sujeito se vê diante de uma conjuntura que em hipótese nenhuma o satisfaz, impossível 

aceitar algo que o agride, o rebaixa, o dilapida, e mesmo que velhos ensinamentos apontem o 

mister da resignação e se imponham para que o conformismo impere, ele avança no protesto, 

não se detém diante dos obstáculos e demarca a territorialidade de sua indignação. Dá um 

grito, não o que se origina por se estar diante da porta do inferno, mas o que o impulsiona para 

algo do qual ainda não tem plena consciência.  

Assim eram as invasões de trabalhadores rurais no Nordeste brasileiro, na década de 

1980, época na qual ocorreram longos períodos de estiagem, o que forçou centenas de 

homens, mulheres e crianças invadirem pequenas cidades e saquearem armazéns e 

mercadinhos em busca de comida. Forçados no sertão a comer calangos, roedores e plantas da 

caatinga – algumas com espinhos que eram queimados para que o miolo pudesse ser 

transformado numa iguaria que só estômagos sedentos são capazes de apreciar. Eram seres 

imensamente desesperados e – quem sabe – desesperançados. Mas não se encontravam 

imersos no vazio ou mesmo no nada. Com o passar do tempo, programas de inclusão social 

governamentais distanciaram esses trabalhadores dessa realidade. 

 

Impotência dos homens 

Niilismo não seria desespero ou qualquer sentimento de mágoa ou revolta. É a 

impotência dos homens, e não a impotência diante da natureza, que gera a amargura mais 

desesperada contra a existência, esclarece Nietzsche (op. cit., p. 50). Percebamos o grifo 

nietzschiano: não. Os homens estão sujeitos à moral e, por mais avassaladoras que se 

apresentem as intempéries, elas podem ser aguardadas e previstas, o que possibilita o 

resguardo e a prevenção – ou pelo menos encontrar formas de atenuar seus efeitos –, mas a 

impotência humana fustiga com mais força, dilacera, provoca efeitos mais danosos do que os 

que a natureza impõe. Caso pudesse ser olhada no espelho, algo que representasse essa 

impotência teria o imenso desprazer de perceber alguém aparentemente normal, apenas 

aparentemente, porque traria em seu interior o que pode existir de mais amargo contra a 

existência, ou seja, uma rejeição radical de valor. O nihilista filosófico está convencido de que 

todo acontecer é vão e sem sentido, atenta Nietzsche (ibid., p. 57), e não deveria haver um ser 

sem sentido e gratuito, completa. 
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 Não são as águas que passam sob a ponte que geram a amargura mais desesperada 

contra a existência, nem o céu, mesmo que este seja pintado com uso e abuso de formas 

curvas e cores que provoquem um entendimento de que algo não se encontra harmonioso 

como deveria se apresentar. De onde nos chega esse mais estranho e mais ameaçador de todos 

os hóspedes? Vem impulsionado na crença que se sustenta na ausência total de valores e no 

desconhecimento do outro, fatores que geram crise das mais sérias, a começar pela decadência 

que provoca a percepção de que nada mais passa a ter sentido. A decadência da civilização. 

Nossa forma de vida centrada em interesses materiais, tecnológicos, industriais, no sucesso e 

no dinheiro empobreceu radicalmente o homem, analisa Giovanni Reale (2002, p. 12). Para 

entender melhor essa realidade, primeiro reflitamos sobre o que diz o próprio Nietzsche: 

 

O mundo cresceu monstruosamente e continua crescendo: a nossa sapiência 
aprende por fim a pensar de modo menor sobre si; nós, intelectuais, 
começamos inclusive a saber menos... (op. cit., p. 53, fragmento 7 (40)) 
grifo do autor) 

 

Agora façamos uma reflexão a respeito de algumas palavras de Rui Barbosa, em 

discurso no Senado, no início do século passado, quando o então senador expressa uma visão 

cheia de preocupação no tocante à falta de uma justiça atuante no país: 

 

De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver prosperar a desonra, de 
tanto ver crescer a injustiça. De tanto ver agigantarem-se os poderes nas 
mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da 
honra e a ter vergonha de ser honesto.9  

 

O mundo cresceu monstruosamente, a desonra tem prosperado, as injustiças não 

param de crescer e os intelectuais sabem menos porque o conhecimento se encontra 

fragmentado. Sabemos muito sobre um mínimo e nos orgulhamos da nossa condição de 

especializados, o que nos joga na lamentável introjeção da doxa em nosso viver.  

                                                           
9 Trecho do discurso "Requerimento de Informações sobre o Caso do Satélite - II". Não há original no Arquivo 
da Fundação Casa de Rui Barbosa. Obras Completas de Rui Barbosa. V. 41, t. 3, 1914. p. 86. Extraído de: 
http://www.casaruibarbosa.gov.br/scripts/scripts/rui/mostrafrasesrui.idc?CodFrase=883 
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E, contrariando o Oráculo de Delfos e seus ensinamentos registrados na rocha, 

jogamos por terra a lição socrática de que precisamos nos conhecer melhor, com a nossa 

sapiência aprendendo a pensar de modo menor sobre si. Queremos, portanto, mais técnica e 

menos ética, o que nos robotiza e nos aliena. Não rimos da honra e nem mesmo nos 

desanimamos com a virtude, até porque, em ritmo crescente, vamos esquecendo da 

profundidade desses termos e nos empobrecendo. A alteridade some dos horizontes e o 

individualismo assume, como água preenchendo espaços, o domínio da realidade. 

 

Escassez de alteridade 

Alteridade pressupõe consciência de si e conhecimento do outro, tornamo-nos 

genéricos para assumirmos aquilo que pensadores como Edgar Morin denominam de 

complexos. O mundo cresce monstruosamente e continua crescendo, mas isto não significa 

um aspecto negativo ou mesmo um efeito colateral nas pretensões humanas de avanços em 

quesitos como respeito, dignidade e tolerância, enfim a percepção ética. Nietzsche aponta o 

diagnóstico, enraizado na carência de ideais e na perda dos valores supremos. O niilismo é a 

doença do século e a decadência é o seu mote, enquanto a glosa é a própria forma como o 

mundo se apresenta. Falta a meta e também a resposta ao porquê. Temor diante de um “em 

vão” geral, ressalta Nietzsche (op. cit., p. 51, grifo do autor). 

 

Um ponto em particular parece ter sensibilizado Nietzsche, a saber, que a 
décadence se caracteriza pela dissolução fisiológica do organismo e pela 
desagregação das partes que se separam do todo para se fazerem 
independentes. (Volpi, 1999, p. 51) 

 

Nietzsche detecta que a parte se impõe ao todo, dita as regras e define o ritmo dos 

acontecimentos. Pensemos no tempo ao ser dominado pelo instante, no espírito obrigado a 

sujeitar-se às injunções do sentido, o logos ao somenos. Se o instante domina o tempo, a 

esperança declina até perder sua razão de ser porque não há mais necessidade dela. Sepulta-se 

o inédito-viável e joga-se concreto em seu túmulo. Também a alteridade se vê corroída até 

que se imploda. O botão dessa implosão é acionado pelo niilismo. Se eu, porventura, aspiro 

por mais técnica e menos ética na educação, que valor teria o outro para mim? Uma educação 

nesses moldes coloca o sujeito em plano inferior e o reduz à mera condição de objeto, peça 
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que se locomove numa linha de montagem para jogá-lo num mundo em que exércitos de 

reserva se locomovem continuamente.  

A velha máxima baconiana de que o saber traz o poder norteia a educação no sentido 

de que a técnica – ou o mero tecnologismo – dita as regras e dá as cartas no fazer pedagógico. 

Acentuada pelo credo positivista de que fora da ciência não há salvação, essa máxima conduz 

inicialmente à crença de que a solução dos problemas humanos passa pelo domínio de uma 

técnica solidificada pela tecnologia, ou seja, o fazer com base na solidez que o conhecimento 

científico proporciona. Feito isso, é introduzida a ideia de que o fazer confere um sentido de 

praticidade aos valores, os quais ficam reduzidos à sua utilidade. Tornam-se como aquelas 

ervas caseiras destinadas a chás que muitos, se vendo no imperativo de tomá-las, indagam sua 

serventia e eficácia para debelar algum incômodo ou mal orgânico. Servem para quê?, 

indaga-se. A fundamentação da técnica contribui para que seja dada origem à figura do 

especialista o qual, se tomado por uma certa mentalidade tecnocrática, se tornará aquele 

indivíduo que se orgulhará de tanto saber sobre um algo que o impedirá de também saber 

esmiuçadamente sobre um todo. 

Isto pressupõe, sim, questões éticas. É notório que a técnica e a tecnologia 

proporcionam mudanças comportamentais, políticas, econômicas, sociais e influenciam, 

sobremaneira, o sujeito em seu existir. Se escritores do século XIX realçam termos como 

alcova, camafeu, escarradeira, correio elegante, os de agora não têm como deixar de ressaltar 

o telefone celular, a internet, a camisinha e, talvez, o macarrão instantâneo. Nossos bisavós, 

que talvez se apresentassem comportadamente pudicos, teriam muito a dizer a respeito de 

namorados trocando intimidades. Escritores de outrora não mostram a transitoriedade nos 

locais de trabalho, como ocorre hoje. Enquanto era buscado um emprego para toda a vida, 

atualmente nos vemos diante do desafio de sempre nos encontrarmos na iminência do 

desemprego e de sermos obrigados à perene reciclagem, para que não nos percamos diante 

das inovações que pululam diariamente. Isto nos joga na areia movediça das relações de 

trabalho e nos obriga ao equilíbrio na corda-bamba que atravessamos tendo abaixo a incerteza 

e a insegurança. Daí, o salto no vazio para ser envolvido pelo nada é apenas questão de 

segundos. 

O estar-no-mundo que caracterizava nossos avós não é o mesmo estar-no-mundo que 

nos caracteriza, como também não será o de nossos netos. A técnica não é a mesma coisa que 
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a essência da técnica, reflete Heidegger (2007, p. 375)10. Portanto, não podemos ficar 

restritos ao agir e ao pensar técnicos. Aristóteles, cuja visão a respeito do tema Heidegger 

analisa em sua conferência A questão da técnica, faz esse alerta. E Alberto Cupani (2011, p. 

40), inspirado nesses dois pensadores, faz esta advertência: 

  

Quando se enfoca a técnica utilizando irrefletidamente o modo de pensar 
técnico, um instrumento é concebido como algo capaz de causar um efeito, 
permanecendo dessa forma nesse contexto a noção de causa como 
aparentemente óbvia.  

 

Aristóteles faz uma distinção entre ato e potência, o primeiro seria a manifestação 

daquilo que já existe, em sua atualidade, enquanto a segunda são as possibilidades do ser no 

que diz respeito ao que ainda não é, mas pode vir a ser. Ato e potência estão imersos na 

causalidade. É exatamente a causa (aition) que determina a realidade do ser. O pensamento 

aristotélico faz uma distinção entre quatro tipos de causas fundamentais. Temos a causa 

material, que seria aquilo de que é feita uma coisa; a causa formal, que é propriamente a 

configuração dessa coisa; a causa eficiente, que nada mais seria do que o agente que produziu 

a coisa; e, por fim, a causa final, que seria o objetivo ou a finalidade da coisa. Aristóteles dá o 

exemplo de uma estátua, cuja causa material seria o mármore utilizado para realiza-la, 

enquanto sua forma (de homem, de cavalo...) seria a causa formal. O escultor seria a causa 

eficiente e a intenção de vender a estátua ou prestar uma homenagem ou mesmo admirá-la 

seria a causa final.  

Realizar uma escultura pressupõe a utilização da técnica como habilidade produtiva, 

destinada a uma finalidade (telos). Isto dá a entender o reconhecimento da necessidade do 

trabalho e a consciência dessa necessidade, porque nesse caso o sujeito não se encontra 

limitado ao exercício de funções que o colocariam no mesmo patamar dos animais, ou seja, 

meramente calcado às funções de se alimentar, reproduzir e dormir. Teria, sobremaneira, a 

consciência de pertencimento ao gênero humano, ou seja, daquilo que o ensinamento 

marxiano aponta como ser genérico. E como ser genérico que é, não deixa de ser distinguido 

pela noção de ser livre, porque a vida genérica é, sobretudo, estar consciente da atividade 

liberta. Castores, abelhas, formigas produzem aquilo que necessitam para si próprios e para a 

                                                           
10 Documento eletrônico: http://www.scientiaestudia.org.br/revista/PDF/05_03_05.pdf 
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descendência, mas apenas o homem produz segundo o modo do trabalho. Se a produção do 

animal está ligada às necessidades do corpo físico e, satisfeitas, elas cessam, com o homem há 

uma determinação livre dos objetivos de seu trabalho e, assim, são determinados os objetos 

desse trabalho. Escreve Marx (2006, p. 85) que a consciência que o homem tem do seu gênero 

se transforma, portanto, mediante o estranhamento, de forma que a vida genérica se torna 

para ele um meio. 

É no trabalho que o homem manifesta a sua humanidade, porque o trabalho para ele é 

um fim, não um meio. Por isso o homem trabalha, mesmo quando suas necessidades estão 

satisfeitas. Logo 

 

Nem o filósofo que trabalha na elaboração de um conceito ou na sua 
aplicação a um conjunto de fenómenos, nem o pintor diante da sua tela, nem 
o construtor de instrumentos no fabrico de uma guitarra são simplesmente 
técnicos, se o que eles produzem estiver de acordo com os objetivos mais 
elevados perseguidos pelas suas atividades. (Renaut, op. cit., p.240) 

 

Inspirado pelo pensamento marxista, Bloch (2006, p. 228, vol. 2) aponta que o sujeito 

mediado socialmente consigo próprio se medeia com o problema do sujeito da natureza, 

contrariamente ao técnico que poderia não passar, em muitos casos, de um mero enganador ou 

de um espoliador. O marxismo descobriu no ser humano trabalhador o sujeito da história que 

se produz no real, escreve Bloch (ibid.). É provável que na tecnologia o marxismo também 

avance até o sujeito desconhecido, em si mesmo ainda não manifesto, completa (ibid.en). O 

homem pode ser sujeito da história; um castor, uma abelha ou uma formiga, não. Nesse 

sentido, ele não pode prescindir da ética, a qual, como em todas as ações humanas, também 

urge constar na técnica. 

Mas o extremismo técnico-científico com seus excessos corre o risco de expulsar-nos 

daquele paraíso terrestre que queríamos conquistar, alerta Giovanni Reale (op. cit., p. 81). 

Ou que acreditávamos já ter conquistado, mas que, na verdade, nunca alcançamos, 

acrescenta. É inegável que a técnica, nestes mais de trezentos anos de revolução científica, 

tenha proporcionado grandes conquistas para o ser humano e aberto possibilidades que até 

então não passavam de meros exercícios de imaginação. Também é inegável que essas 

possibilidades permitem com que o ser humano se arroje na senda que conduz às suas buscas. 
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Não se trata disso. Ninguém, em sã consciência, afirmará ser a técnica algo destinado a causar 

graves atropelos ou mesmo ensejar aspectos meramente negativos. De forma alguma.  

Mas a técnica, vista no sentido de produção de instrumentos úteis ou funcionais, em 

determinados momentos parece enterrar a ética, a moral e a própria trajetória do sujeito para 

um beco cuja saída é inexistente. Enterram-se a ética e a moral porque até mesmo estes dois 

segmentos podem renascer sob uma nova ótica, a de que a ciência, ao sofisticar a técnica, 

proporciona uma nova visão de mundo e uma nova forma comportamental a servir de guia. 

Há uma visão hostil, oriunda da Grécia antiga, que aponta negatividade em toda atividade 

entranhada com a materialidade funcional das coisas, ao passo que a partir do Renascimento 

essa visão se modifica e faz da prática algo que deve ser elevado a extremo rigorismo, o que 

leva a uma atitude embasada no princípio de que o homem é dono e senhor da natureza, e esta 

deve ser dominada em proveito do ser humano. Essa visão se dilata com a Revolução 

Industrial e a técnica se eleva à condição de canal que se abre à própria construção da 

felicidade. Mais na frente, nestes séculos XX e XXI, com a abertura crescente em leque das 

conquistas que ocorrem nos mais variados segmentos da atividade humana, não há nada que 

não necessite do fazer e dos caminhos que o conduzem. 

Estamos num mundo tecnificado e nos vemos diante de meios e de fins. Os fins devem 

estar calcados na ética, mas, e quanto aos meios, estão isentos? Se estão isentos, então nada de 

mais com a seguinte declaração: Queremos mais técnica e menos ética. Mesmo que em 

termos existenciais a propagação de uma visão dessas conduza primeiro a um estado de 

alienação e, em seguida, ao abismo niilista, superficialmente é possível, sim, legitimar essa 

declaração. Apenas superficialmente, porque nenhum pensador que se debruce de forma séria 

e profunda sobre o tema busca dissociar a técnica da ética, com seus meios e fins, embora, é 

claro, ostente visões distintas de outros pensadores. Todos são unânimes em afirmar que a 

técnica não é algo acidental ou marginal na existência humana, pondera Vázquez (2001, p. 

160). 

Há pensadores que percebem, demasiadamente, a técnica como aplicação do 

conhecimento científico, embora 

 

[...] não descartam, é certo, a relação entre teoria e prática, da qual a 
técnica seria uma variante, mas, nesta relação, a primazia corresponde à 
teoria que determina a prática e reduz esta à sua aplicação. Nesta 
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concepção teoricista, a técnica – como a ciência em que se baseia – tem 
uma lógica própria, autônoma, à margem da história e da sociedade reais. 
E, como na ciência, essa lógica interna, imanente, a torna asséptica ou 
neutra ideologicamente, o que a exime de toda responsabilidade pelos riscos 
e consequências que trazem para a existência humana. (Vázquez, op. cit., p. 
161) 

 

Uma lógica própria, localizada à margem da história e da sociedade atuais, cujas 

concepções éticas a colocam num patamar que se encontra não muito distante de um fosso no 

qual a esperança se apresenta, não como a docta spes percebida por Bloch, mas algo 

imediatista e voltado para as comezinhas diárias. Em todo homem dormita um proprietário, 

que o dinheiro desperta, reflete Comte-Sponville (op. cit., p. 23). Nesse sentido, a esperança 

se reduz ao ter, ao possuir, ao portar. José, que ao raspar a conta bancária para presentear a 

moça do café com um par de brincos muito caros, se comporta de forma muito diferente à 

costumeira apresentada por outras figuras literárias como o Sr. Grandet ou o Sr. Séchard, 

personagens balzaquianas, muquiranas ao extremo, que impõem aos próprios filhos atitudes 

das mais avaras. O dinheiro é um instrumento de troca, mas só se pode trocar o que se tem 

pelo que não se tem, medita Comte-Sponville (ibid.). 

A percepção do que não se tem é o que dá funcionamento às utopias, desenferruja as 

engrenagens que fazem movimentar o sonho diurno. Mas o niilismo embaça essa percepção e, 

aparentemente, o desenvolvimento, sob a ótica de um progresso desenhado pela visão 

imediatista do novo que aparece, ocasiona a origem de novos valores; aparentemente, porque 

termos como integralidade, dignidade, honradez, probidade e muitos outros, essencialmente 

atravessam gerações e não se pode perder o seu real sentido, embora até haja insistentemente 

tentativas dos mais variados moldes de reduzi-los a dimensões que o cotidiano proporcionaria 

de imediato a sua diminuição e desvalorização.  

No âmbito religioso também pode não ocorrer diferente, caso a fé professada seja 

mensurada por questões monetárias e, sendo assim, o outro não passaria de um instrumento 

destinado ao enriquecimento alheio, a cumprir mero papel de objeto. Numa análise 

nietzschiana, seria mais um entre tantos ídolos que a visão religiosa do mundo forjaria, para 

que o ser humano possa suportar a ausência de sentido de um mundo no qual ele é forçado a 

viver. Criar, inventar, idealizar para encontrar um sentido que possa, pelo menos, seduzir, 

porque o que realmente se coloca à frente é o caos. Enfrentar o caos, discerni-lo frontalmente, 

é o grande desafio, tarefa por demais concernente à educação. 
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O outro  

Nesse desafio se encontra a determinação de negar verdades e valores absolutos, o que 

seria o cerne do niilismo. Ele se torna inevitável tão logo a ideia de uma ordem da realidade 

racional e valorada fundamentada em Deus se torna questionável, afirma Wolfgang Röd 

(2008, p. 544, vol.2). Feito isso, a consequência é a dura afirmação de que Deus morreu.  

Com o advento do niilismo, que valor o outro teria para mim? 

 

Questão que pode surpreender pelo simples facto de ser necessário pô-la. 
Porquê o outro ser humano, esse Eu que não sou eu, mas se apresenta a 
mim como constituindo também ele um outro Eu, porquê esse outro Eu além 
de mim, esse outro eu-mesmo, ou esse alter ego, seria um especial motivo de 
dúvida para o pensamento? Podemos perguntar a nós mesmos se a 
evidência do outro como tal não basta a si mesma, se o outro Eu, ou a outra 
consciência, não se impõe à minha de forma suficientemente transparente, 
através de uma multiplicidade de experiências. Nessas experiências que vão 
do amor ao ódio, do diálogo à guerra, da cooperação à volta de uma mesma 
tarefa até à concorrência e à luta para se impor numa competição, não se 
me torna imediatamente claro o que o outro tem de idêntico a mim? Haverá 
verdadeiramente alguma coisa que me escape do que o torna meu 
“semelhante”, ou pelo menos meu próximo”? (Renaut, 2010, p. 95, grifo do 
autor) 

 

O outro, nesse sentido, não se encontra no cogito cartesiano. O penso, logo existo nos 

traz a confirmação da individualidade, a máxima certeza da existência individual, mas não 

joga o sujeito no turbilhão da humanidade, não o deixa entre outros sujeitos que se esbarram 

na multidão e, mesmo assim, se reconhecem partícipes de um processo que descamba na 

consciência do que é ser ser humano. Há um conto de Machado de Assis, O espelho11, que 

enquanto ilustra o cogito abre uma brecha para essa consciência. Através da personagem 

Jacobina, Machado de Assis afirma não existir uma alma, mas duas. Cada criatura humana 

traz duas almas consigo, afirma Jacobina. Uma que olha de dentro para fora, outra que olha 

de fora para dentro, acrescenta. Acompanhemos o raciocínio de Jacobina: 

 

                                                           
11 http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000240.pdf 
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A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, 
um objeto, uma operação. [...] o ofício dessa segunda alma é transmitir a 
vida, como a primeira; as duas completam o homem, que é metafisicamente 
falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente 
metade da existência; e casos há, não raros, em que a perda da alma 
exterior implica a da existência inteira. 

 

O outro não seria alguém que cruza com um semelhante nas movimentadas ruas de 

uma grande cidade e passa – simplesmente passa – sem perceber que o idêntico a si próprio 

não significa apenas a forma humana e um traje que o momento pode ditar como moda ou 

uma forma de como uma cultura se apresenta. O outro, esse Eu que não sou eu, está 

identificado com o semelhante, sujeito em meio a sujeitos, num exercício de alteridade. Isto é 

descobrir-se como partícipe no contexto social, superestruturalmente, não importa a diferença 

que se revela. É alguém que se percebe e, ao perceber-se como trabalhador e cidadão, se torna 

presente num mundo imerso no processo do ainda-não ser. Esse reconhecer-se é a porta que 

se abre às revoluções, à viabilidade do porvir.  

Num poema por demais intimista, Mário de Andrade aborda esse exercício de 

alteridade, a consciência a respeito desse Eu que não sou eu e demonstra a característica do 

pertencimento inerente à consciência do Outro.: 

 

Descobrimento 
 
Abancado à escrivaninha em São Paulo 
Na minha casa da rua Lopes Chaves 
De supetão senti um friúme por dentro. 
Fiquei trêmulo, muito comovido 
Com o livro palerma olhando pra mim. 
 
Não vê que me lembrei que lá no Norte, meu Deus! 
muito longe de mim 
Na escuridão ativa da noite que caiu 
Um homem pálido magro de cabelo escorrendo nos olhos, 
Depois de fazer uma pele com a borracha do dia, 
Faz pouco se deitou, está dormindo. 
 
Esse homem é brasileiro que nem eu.12 

  

                                                           
12 Extraído de: http://www.revista.agulha.nom.br/and.html 
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A consciência acerca do Eu que não sou eu, elemento que traz sinonímia com 

paridade, isonômico, palavra geradora que se liga a outras como dignidade e cidadania. Esse 

Eu que não sou eu, esteja não importa a região do país ou mesmo se localize em algum rincão 

do planeta, traz a radiografia da condição humana, e ao ser essa condição dimensionada num 

sonho diurno coletivo dá-se início à movimentação que se encaminha a um porvir mais 

condizente com o querer nosso de cada dia, caso esse querer ultrapasse a condição do mero 

desejo que povoa o cotidiano individual. O poeta tem consciência a respeito do outro: Esse 

homem é brasileiro que nem eu. Se tem consciência a respeito do outro, logo tem certeza do 

próprio existir e vive sua existência como partícipe de um processo que pode culminar na 

valorização da condição humana. O calvo poeta se identifica com o homem pálido de cabelo 

escorrendo nos olhos, não fisicamente, mas humanamente.  

Ambos trabalham, pertencem à mesma classe, estão separados geográfica e 

socialmente, talvez até um seja – ou reúna condições de ser – um intelectual orgânico no 

sentido gramsciano (talvez), enquanto o outro certamente engatinha nas primeiras letras, mas 

são trabalhadores. Dois trabalhadores distintos, um tendo a pena como instrumento e o outro a 

força e a agilidade para realizar uma sangria na árvore e afixar habilidosamente uma bacia 

para recolher o látex, ambos atentos à própria labuta. Os dois envolvidos por selvas que não 

escondem inclemência; um sujeito aos desafios de um emaranhado de edifícios, ruas 

movimentadas, burocracia, material de escritório, trânsito caótico, ir e vir constante, solidão 

em meio a outros que se lhe assemelham. Males ocasionados por algo que caracteriza uma 

situação que pode ser chamada de modernidade, pós-modernidade, sociedade líquida, 

conforme a visão de quem se debruça ao seu entendimento. Talvez o peito ostente dores e 

exames rotineiros de saúde apontem elevação de taxas de níveis de colesterol e triglicerídios.  

Uma selva diferente, verde e espessa, toma conta do outro, longas distâncias se 

apresentam sob o mesmo matiz. Não há trânsito caótico, mas lugares de difícil acesso, árvores 

muito parecidas umas com as outras e perigos muito diferentes do que passa o homem urbano. 

De repente uma imensa cobra capaz de engoli-lo ou uma de tamanho insignificante, mas com 

veneno profundamente letal; uma outra fera, um espinho venenoso, tantos são os obstáculos 

ao seu trabalho, empecilhos que ultrapassam dificuldades naturais e o fazem ser engolido por 

um modo de produção que o transforma em artefato de uma engrenagem cuja função 

primordial é deglutir homens e consciências.  
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Repentinamente um friúme por dentro e a comoção a respeito desse outro Eu que não 

sou eu, uma garimpagem ética, uma tomada de consciência em relação a alguém que nunca 

saberá da existência de quem se conscientiza de seu existir, de suas necessidades, de seus 

sonhos, alguém que faz pouco se deitou, está dormindo, ser humano cujas necessidades 

começam a ser reconhecidas e, atingido esse estágio, eleva-se o reconhecimento à própria 

dignificação. Esse homem é brasileiro que nem eu, eu que tenho acesso à escola, a um 

hospital se precisar, e a uma moradia cujas goteiras são ausentes, o que me permite um sono 

embalado por uma chuva que molha as madrugadas.  

O perceber desse outro Eu que não sou eu se insere num apelo que atravessa as 

consciências: Trabalhadores de todos os países, uni-vos. Esse trecho, dos mais conhecidos do 

pensamento político-econômico-social integra uma obra que, mesmo que seus autores Marx e 

Engels não cogitem a pretensão, traz elevadas doses da posologia utópica por ser, também, 

uma antevisão do futuro.  

 

Ausência de sentido 

Mas não é assim – não tem sido assim –, embora devesse ser. Esse apelo que marca o 

Manifesto comunista também se torna uma porta aberta para que as utopias encontrem terreno 

favorável para sua disseminação, embora haja aqueles que depositam a utopia nos fundões do 

desprezo ou a jogam no baú de inutilidades que muitos transformam a história. Mas algo 

escapa e complica esse propósito, até porque nem todos conseguem ver com olhos de poeta a 

necessária igualdade entre seres humanos, elemento que foge ou se distancia. Essa coisa que 

me escapa e impede que o outro se torne meu semelhante, ou pelo menos meu próximo, é 

abastecida continuamente pelo ideário niilista. Não que esse ideário seja uma máquina de 

fabricar egoístas e egocêntricos, autômatos voltados para as próprias comezinhas. Muito 

menos malfeitores que se comprazem em disseminar toda e qualquer atitude torpe, numa 

lamentável mostra de sadismo. De forma alguma. O niilismo implode crenças e valores e abre 

espaço para que a existência seja vista como algo desprovido de qualquer sentido ou utilidade, 

além de abrir caminho para que a realidade tenha como princípio a dominação pelo império 

da técnica.  

O niilismo tal como Nietzsche o descreve nos impulsiona a percebê-lo sob o 

englobamento de três aspectos. O primeiro é a privação de ideais, o segundo é o decréscimo 
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acentuado dos valores supremos, ao passo que o terceiro é a morte de Deus. Esses aspectos 

decorrem da inconsistência que os chamados valores tradicionais vão apresentando com o 

passar do tempo, à maneira de um barco cujo casco é perfurado e se encontra à deriva após 

uma quebra do leme. Essa inconsistência apresenta uma realidade que invalida a soberania 

desses valores, ou seja, se eles se embasavam em imperativos que ditavam toda uma série de 

normas de conduta e norteavam orientações comportamentais, vão perdendo a força diante de 

novas exigências que as mudanças culturais trazem continuamente. Tornam-se, por assim, 

dizer, moedas sem validade após a implementação de novas políticas monetárias. Até mesmo 

esse termo valores deve ser visto com uma certa reserva porque nesse caso melhor se 

encaixaria a expressão valoração subjetiva, porque se o termo valor expressa algo que se 

encontra ligado a um princípio ou a uma norma e corporifica um ideal de perfeição ou 

plenitude moral buscado pelos seres humanos13, valorações subjetivas, como as entendem 

autores como Röd (op. cit., p. 546), seriam imposições de valor na forma de atos da vontade. 

Numa das mais completas análises do pensamento nietzschiano, Heidegger (2010, p. 

142, vol. 1) aponta que a sentença “Deus está morto” não é nenhum princípio doutrinário 

ateísta, mas a fórmula para a experiência fundamental de um acontecimento da história 

ocidental. Com o termo niilismo, escreve Heidegger (ibid.), Nietzsche tem em vista o fato 

histórico, completa. Um fato histórico que reúne a desvalorização dos valores supremos, da 

aniquilação de todas as metas e da colisão de todos os juízos de valor, acentua Heidegger. A 

visão nietzschiana a respeito do niilismo é uma forte crítica ao platonismo e ao positivismo, 

duas visões que contribuem de forma considerável na busca do entendimento do que seja 

conhecimento. O platonismo almeja a compreensão do ente e, nesse sentido, é a partir das 

ideias que se determina o ser do ente e a sua consistência. As ideias, num sentido platônico, se 

dão em vista de sua quididade: 

 

[...] o conhecer precisa se adequar ao supra-sensível, à ideia, trazer o que 
não é sensivelmente visível para diante de seus olhos, trazê-lo em geral para 
diante de si: re-presentá-lo. Conhecer é adequar-se representacionalmente 
ao supra-sensível. [...] O conhecer é, em essência, teórico. 
[...] Tanto o “teórico” quanto o “prático”, assim como a cisão entre os 
dois, só são concebíveis a partir da respectiva essência do ser, isto é, 
metafisicamente. Nem o prático se altera sempre a cada vez em razão do 
teórico, nem o teórico em razão da modificação do prático, mas sempre os 
dois simultaneamente a partir da posição metafísica fundamental. 
(Heidegger, op. cit., p. 138) 

                                                           
13 Entendimento apontado pelo Dicionário Eletrônico Houaiss 
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Trazer o que não é sensivelmente visível para diante dos olhos e também para diante 

de si é libertar-se das amarras dos sentidos e ir além, muito além, do saber que esse tipo de 

conhecimento permite. Platão menciona a respeito da segunda navegação, que é exatamente 

aquela na qual diante da ausência do vento para mover a embarcação se faz necessária a força 

dos remos. Essa força conduz primeiro à consciência da própria capacidade de superação de 

obstáculos e, segundo, a viabilizar a compreensão do verdadeiro conhecimento, aquele que se 

encontra no que o filósofo denomina de mundo das ideias. Nietzsche se opõe a essa visão. E 

também se opõe ao que ensina o positivismo a respeito do conhecimento. 

Ao escrever a respeito do entendimento nietzschiano acerca dessa questão, Heidegger 

pontua que mesmo diversa da visão platonista, percebe-se o conhecimento como uma 

adequação e também como um processo dotado de critérios normativos. O critério normativo, 

comenta Heidegger (op. cit., p. 138), é, nesse caso, o que se encontra inicialmente diante de 

nós e o que está posto constantemente diante de nós, o positum, completa. Nesse sentido, vale 

o que é dado nas sensações, o sensível. O positivista faz uma profissão de fé na ciência, é 

como se dissesse fora da ciência não há salvação. Nietzsche vê na arte uma relação estreita 

com a verdade. É uma relação que precisa ser concebida como a relação entre arte e 

conhecimento científico ou entre beleza e verdade, acentua Heidegger (ibid.). 

 

A arte e a afirmação do sensível 

A arte, para Nietzsche, é a afirmação do sensível, contrariamente à visão platonista 

que vê a relação com a arte um processo de exclusão. Se a filosofia nietzschiana é inversão do 

platonismo, lembra Heidegger (op. cit., p. 147), e o verdadeiro é, com isso, a afirmação do 

sensível, então a verdade é isso mesmo que a arte afirma: o sensível, completa. Só que a arte, 

também ensina Nietzsche, possui mais valor que a verdade porque traz a prerrogativa de 

garantir e assegurar a vida em perspectiva com a vitalidade que lhe é peculiar. Para que não 

sucumbamos à verdade, o sujeito tem a arte à sua disposição. A arte é um “valor” mais 

elevado, escreve Heidegger em seu itinerário de interpretação do pensamento nietzschiano 

(op. cit., p. 389), isto é, uma condição perspectivística da “vida” mais originária do que a 

verdade. 
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O pensador que mais compreende a essência do niilismo vê na arte e sua capacidade 

de criar a partir do sensível uma contraposição através da vida criativa colocada em obra. 

Frente ao dualismo arte/verdade, Nietzsche aponta que essa relação, capaz de gerar rebentos 

como a criação e o conhecimento que dela se origina, configuram imensamente o sensível. 

Em vista da fundamentação das novas avaliações, sintetiza Heidegger (op. cit., p. 146), a arte 

e a verdade, assim como, com isso, a meditação sobre sua essência, recebem o mesmo peso, 

reflete, para concluir: De acordo com a sua essência, elas aparecem juntas a partir de si 

mesmas no interior da nova existência histórica. 

Para Bloch (2005, p. 24, vol. I), no entanto, as grandes obras de arte mostram 

essencialmente uma pré-aparência tomada da realidade, construída a partir do seu próprio 

objeto na sua forma plena. Ou seja, as obras de arte contêm função utópica. Por estarem 

repletas de manifestações, elas podem trazer um querer tornar-se e simbolizar o que ainda não 

é. A função utópica está agindo, afirma Bloch (ibid., p. 25), entusiasticamente nas obras 

menores, de maneira precisa e realisticamente sui generis nas grandes obras, acrescenta. Na 

obra de arte se encontra a tendência para algo, a latência e, consequentemente, a plenificação 

do que é intencionado. Ao criar, o artista dá impulsão aos mecanismos que movimentam a 

consciência antecipadora, e esta se realiza através da obra ao mesmo tempo em que se 

configura numa mostra de algo que ultrapassa o mero querer. A obra de arte pode mostrar 

algo que se encontra além desse mero querer e abre as portas para a busca do acontecer. 

Todo acontecer, porém, é vão e sem sentido sob a ótica niilista, processo de 

desvalorização que impõe o sentido de insignificância ao que pode ser visto como algo ou um 

bem precioso para o sujeito ou mesmo para uma coletividade. Se valor é o que torna algo 

válido, nesse sentido se torna um modo de ser, cuja existência é legitimada em um ser-um-

valor, também se torna abertura para que algo seja, se não apenas desejado, buscado. Mas, e o 

oposto do que seja valor, seria simplesmente a imersão no nada? O fato de os valores 

supremos até aqui se desvalorizarem, escreve Heidegger (ibid., p. 209), significa: esses ideais 

perderam a sua força histórico-conformadora, completa. 

 

A desvalorização dos valores supremos até aqui leva inicialmente a que o 
mundo pareça sem valor. Os valores até aqui são, em verdade, 
desvalorizados, mas o ente na totalidade permanece e a necessidade de 
erigir uma verdade sobre o ente apenas se intensifica. O caráter 
imprescindível dos novos valores antepõe-se. A instauração dos novos 
valores anuncia-se. Emerge um estado intermediário pelo qual a história 
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atual do mundo atravessa. Esse estado intermediário traz consigo o fato de 
ainda se esperar ao mesmo tempo pela volta do mundo valorativo até aqui, 
sim, de esse mundo continuar sendo mobilizado e, contudo, de ser 
pressentido o presente de um novo mundo valorativo que, ainda que contra 
a vontade, já é até mesmo reconhecido. (Heidegger, op. cit., p. 210-211) 

 

Pressentir um novo mundo e não desconhecer a permanência do ente na totalidade 

pressupõe algo que se acentua na busca do que seja possível engendrar uma superação, o que 

ocasiona abertura de caminho para uma transvalorização. Isso é domínio da metafísica e, 

nesse caso, pode-se conceber o ente como algo que se torna sinônimo de verdadeiro e, se 

verdadeiro, tem como meta o certo. Em contraposição, o niilismo apresenta um bem fincado 

alicerce e colunas de sustentação que dão uma aparente solidez ao nada – e além desse nada, 

ao pessimismo. A visão niilista se direciona, em boa parte, para as questões ligadas à moral, 

como atenta Heidegger (ibid., p. 211): A causa do niilismo, porém, é a moral no sentido do 

estabelecimento dos ideais supra-sensíveis do verdadeiro, do bom e do belo que são válidos 

“em si” . Um em si que rebenta no sentimento da ausência de valor, da nulidade, e isso faz do 

niilismo o mais perturbador dos hóspedes.  

 

Negação e inquietação 

Se Nietzsche é o grande intérprete do niilismo e o pensador que se propõe engendrar 

meios de superá-lo, não é o idealizador do termo. Boa parte dos autores que tratam do assunto 

aponta o russo Turgueniev como o criador do termo, embora Volpi (1999, p. 11) venha 

esclarecer que com base em estudos lexicográficos, sabe-se que a paternidade reivindicada 

por Turgueniev seria mais presumida que real. O escritor russo utiliza o termo niilista no 

romance Pais e filhos, livro que traz uma história ambientada no século XIX, boa parte numa 

rica propriedade rural no interior da Rússia, na qual a personagem Ievgueni Bazárov mostra 

um comportamento inadequado para os padrões vigentes, sem acatar qualquer ordem ou 

instrução de quem o rodeia, principalmente dos mais velhos.  

Amigo de Arkádi Kirsanov, herdeiro da propriedade rural, com quem vai passar uma 

temporada na localidade, Bazárov se diz um niilista, nega o amor, a religião, a arte, mas crê 

na ciência. Essa crença na ciência traz a concepção positivista na capacidade científica de 

resolução dos problemas humanos, que tanto influenciou o Ocidente no século XIX. O pai de 
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Arkádi, Nicolai Petróvitch, se encontra diante de um grande problema que seria como 

administrar suas terras após a determinação da monarquia russa de libertar os servos. Numa 

conversa com o pai e o tio Pável, Arkádi explica o sentido de niilismo: 

 

- Niilista, disse Nicolai Petróvitch. – Vem do latim nihil, nada, até onde 
posso julgar; portanto essa palavra designa uma pessoa que... que não 
admite nada? 
- Digamos: que não respeita nada – emendou Pável Petróvitch e novamente 
se pôs a passar manteiga no pão. 
- Aquele que considera tudo de um ponto de vista crítico – observou Arkádi. 
- E não é a mesma coisa? – indagou Pável Petróvitch. 
- Não, não é a mesma coisa. O niilista é uma pessoa que não se curva diante 
de nenhuma autoridade, que não admite nenhum princípio aceito sem 
provas, com base na fé, por mais que esse princípio esteja cercado de 
respeito. 
- E o que há de bom nisso? – interrompeu Pável Petróvitch. 
- Depende, titio. Para uns é bom, mas para outros é péssimo. (Turgueniev, 
2004, p. 46-47) 

 

O Dicionário Eletrônico Houaiss aponta o ano de 1877 o registro histórico da palavra 

niilismo14, em língua portuguesa. Saint-Sernin (2007, p. 252, vol. 2) pontua que embora o 

termo apareça em 1761 com um sentido religioso, em 1793 com um sentido político, e em 

1800 num sentido metafísico em Hegel, ele é verdadeiramente lançado por Turgueniev em 

Pais e Filhos. Ele ressalta três vertentes de niilismo: a antiga, a cristã e a moderna. A antiga 

muitas vezes se confunde com um determinado ceticismo. Escreve Saint-Sernin (op. cit., p. 

251), mesmo, se de fato, é artificial e historicamente contestável aplicar um termo moderno a 

uma escola filosófica antiga, é todavia útil, para compreender o niilismo como tipo ideal, 

considerar a figura de Pirro. 

Saint-Sernin acrescenta (ibid.) que se o ceticismo antigo não se constitui um niilismo, 

trata-se de uma doutrina que abastece de argumentos os niilistas posteriores. Ele cita um 

episódio contado por Diógenes Laércio, antigo historiador da filosofia, que envolve Pirro15 e 

seu discípulo Anaxarque. Trata-se de uma anedota na qual mestre e discípulo caminham num 

terreno pantanoso, Anaxarque escorrega e afunda e Pirro continua seu caminho, 

imperturbável. Há um pedido de socorro, que não é respondido, porque Pirro não se perturba. 

                                                           
14 O Houaiss cita a seguinte fonte: Diccionario da Lingua Portugueza, por Antonio de Morais Silva, natural do 
Rio de Janeiro, 1ª edição, Lisboa, 1789 – 7ª edição, 1877. 
15 Pensador grego (365-275 a. C.), um dos principais nomes do ceticismo, escola filosófica que faz veementes 
críticas ao conhecimento sensível e à opinião.  
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Anaxarque consegue, à própria força, safar-se da situação, alcança o mestre e não o recrimina 

pela falta de socorro prestado e, ainda por cima, o elogia por sua amizade. 

 

Tudo nesta narrativa é simbólico: o molhe, erguido por homens, mas 
escorregadio e frágil; o pântano, que ameaça e engole; a luta pela 
sobrevivência, que o indivíduo deve travar sozinho; os pedidos de socorro, 
inevitáveis e inúteis; a gratidão daquele que, mesmo em perigo de morte, 
sente que o mestre ou o amigo, apesar das aparências, não deixou de velar 
por ele e de instruí-lo; a depreciação da causalidade transitiva e a 
valorização da causalidade interna que faz do indivíduo o artesão de sua 
salvação e o autor de seu ser; a gratidão a que irrevogavelmente se 
destinam os solitários que renunciaram à ilusão da salvação coletiva; e 
sobretudo, o extremo laconismo da história, que é apresentada sem 
comentários. Não se deve imaginar que este niilismo cético seja ingênuo: ele 
é sábio, sutil, e repousa sobre a análise da sensação, do julgamento, da 
imaginação da vontade. (Saint-Sernin, op. cit., p. 251) 

 

Nessa espécie de niilismo, há uma dependência da sabedoria ou da loucura, frisa 

Saint-Sernin, ao mesmo tempo em que não é constituída uma força social. Se encontram 

ligadas à experiência do acaso a desordem e a contingência. Também não se ocultam a dúvida 

e as lacunas da organização e da finalidade. 

Um caminho negativo e místico na direção de Deus com duas vertentes, uma que se 

coloca em direção à própria concepção do Criador e a outra que critica de forma assaz radical 

o próprio Eu. Assim o niilismo cristão vai sendo delineado, conforme elucida Saint-Sernin 

(op. cit., p. 251). O pensamento cristão sempre considerou que a experiência da dúvida, 

“noite obscura”, do nada, fazia parte da experiência religiosa integralmente, analisa Saint-

Sernin (ibid., p. 252). Ao inteirar-se desse nada acalentado pela noite obscura, o ser humano 

se percebe num caminho cuja abertura só ocorre com a morte em Deus – é claro que essa 

morte não pode ser vista de forma nietzschiana, mas de uma maneira pela qual se perceba que 

ao se aproximar de Deus surge a necessidade de se afastar da razão. Por quê? Porque Deus 

não pode ser concebido e por mais rica que seja uma linguagem nunca será capaz de 

representá-lo com a fidelidade necessária. Logo, morrer em Deus – ou para o mundo – leva o 

sujeito a se nadificar para poder entrar em comunhão com o divino.  

Daí o sentido profundo da renúncia para o crente, o não ao mundo para possibilitar o 

sim ao que transcende, ao que se encontra além do compreensível, tal a condição de ascetas 

ou de quem se isola num mosteiro ou num convento para viver de contemplação, oração e 
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êxtase. O hilo sustentador do cristão não é mais orgânico e terrestre, escreve Saint-Sernin 

(ibid.., p. 252), ele é espiritual e celeste, acrescenta. Não se trata de um niilismo ontológico, 

porque se o Eu é envolvido por um estado de redução e de impessoalidade, o ser se encontra 

ligado a Deus, como o profeta ao anjo, acentua Saint-Sernin (ibid.., p. 252). Ao ser envolvido 

por esse estado de redução e de impessoalidade o Eu se aniquila e se despersonaliza, mas tem 

assegurada a ascensão ao que se lhe foi proposto. 

Na Primeira epístola a Timóteo16 (2006, p. 2069), o apóstolo Paulo manifesta a 

seguinte certeza: 

 

14Superabundou, porém, para mim, a graça de Nosso Senhor, com a fé e o 
amor que há em Cristo Jesus. 15Fiel é esta palavra e digna de toda 
aceitação: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais 
eu sou o primeiro. 16Se me foi feita misericórdia, foi para que em mim 
primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua longanimidade, como 
exemplo para quantos nele hão de crer para a vida eterna. 

 

Bloch (2006,  p. 230, vol. 2) lembra a vivência dos iogues, cujas técnicas de respiração 

permitem um estado tal de concentração que os levam a desprender-se de si próprios. Tanto 

no ser humano quanto na natureza, prana, a respiração, é considerada vento vital ou divino 

que tudo move, escreve Bloch. Dominar a respiração no corpo visa, pois, anular o ritmo 

cronológico exterior, a dependência da trajetória dos astros, acrescenta (ibid.). E dá-se início 

a um processo de aniquilação do Eu: O iogue se sente no pequeno mundo de seu corpo, como 

transformado na própria respiração do mundo (ibid.). O iogue se espelha e se espraia na 

técnica indiana do Brahma, pois do centro da respiração do mundo busca marcar o ponto de 

origem da possibilidade desse mundo ser governado. 

Se a técnica indiana do Brahma enfatiza a superação do Eu, outra ramificação do 

pensamento oriental, o Budismo, também não ignora essa superação. Bloch (ibid., p. 232) a 

vê como uma doutrina cujo único desejo é, na verdade, esquecer todos os desejos. E ao 

esquecer todos os desejos, exercita-se uma virtude perfeita conquistada através de uma 

profunda paz mental e poder tornar-se muitos sendo apenas um e, ao ser apenas um em 

                                                           
16 Bíblia de Jerusalém (op. cit.) 
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muitos, pairar no ar, andar sobre as águas sem afundar e apalpar e tocar com a mão a lua e o 

sol. 

 Referindo-se à mística cristã, Bloch (ibid., p. 233) aponta que Zoé e Phos, vida e luz, 

são as características básicas de Cristo. E completa: 

 

Uma vez que sem a manifestação de ambas no ser humano não existe vida 
celestial, mas cada cristão deve tornar-se participante dessa vida, a 
intensificação ensinável das energias da saudade conduz à produção 
artificial da visão. Aqui, portanto, a técnica subjetiva invadia o mundo 
superior crido e forçava a obtenção do que como tal é impossível forçar: a 
graça. 

 

Logo, o hilo sustentador do cristão não é mais orgânico e terrestre, é espiritual e 

celeste. E não se trata de um niilismo ontológico. 

  

Rupturas 

O niilismo moderno, cujas raízes estão fixas na morte de Deus e, consequentemente, 

na transferência ao homem da liberdade divina, também apresenta, além dessa, mais duas 

rupturas. Uma entre a natureza e o homem e a outra entre o ser humano e ele mesmo. Quando 

Copérnico deslocou a Terra do centro do universo e reduziu o homem à insignificância de 

mero grão habitando um pequeno planeta na imensidão, não apenas abalou estruturas 

religiosas, mas implodiu concepções que até aquele momento cumpriam muito bem o papel 

de sustentáculo da primazia humana. O geocentrismo permitia uma casa burocraticamente 

arrumada, e a casa nada mais era do que a própria Terra, soberana no espaço, cujo ápice da 

criação era o ser humano. Com o heliocentrismo, a Terra foi obrigada a obedecer leis, a 

perceber a inexistência, no espaço, do alto e do baixo; e quanto aos deuses, estes foram 

desalojados da solidez que um céu azul proporcionava. O homem ocidental viu-se esmagado e 

um sentimento de solidão tomou conta dele, aliado a uma certeza cada vez mais cruel de que 

nenhuma força sobrenatural iria resolver seus problemas.  

Se por um lado a revolução científica do século XVII possibilitou uma técnica e uma 

tecnologia melhor lapidadas, esmigalhou o homem, o tornando algo nadificado e reduzido à 
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condição de simples máquina, todo-poderoso em decorrência do manuseio e da habilidade no 

uso de instrumentos, frágil e indefeso diante das tormentas existenciais. Se os primeiros 

telescópios detectam canais em Marte, outros mais avançados desfazem a ilusão da vida 

humana no planeta; se na Lua São Jorge reina soberano, em companhia de um dragão 

encarregado de representar um papel de braveza, nessa mesma Lua, já desmitificada, a 

ausência de vida e de sonhos prepondera. O homem não é mais a imagem e semelhança de 

seu criador. Aliás, se vê, algumas vezes, tão perdido quanto essa imagem que se desfez. 

Rupturas, fraturas, entorses com Deus, com a natureza, com o próprio homem. Junte 

fortes pitadas de solidão, generosas doses de ausência da capacidade contemplativa que 

herdamos dos antigos e acrescentemos todo um processo no qual nos encontremos abertos a 

abrigar um indesejado hóspede que nos traz como oferendas o vazio e a pobreza de valores. O 

niilismo moderno é esse hóspede, aquele que nos acompanha tanto numa olhada displicente a 

uma vitrine de um shopping center movimentado quanto na certeza do perder-se diante de 

uma barreira imposta quando nos defrontamos com uma doença incurável e a realidade da 

morte. Como José às voltas com suas dores morais e diante da iminência do vazio, percebe-se 

que o incompatível soçobra e se nadifica, resvala no mesmo diapasão e se imiscui naquilo que 

o sofisma se constrói e no processo que o ser se tangencia no não-ser.  

Como José às voltas com uma leucemia mieloide aguda, é possível ver que uma 

carência de possibilidades se faz perceptível no real. Barato, caro, dia, noite... Numa postura 

que talvez hoje fosse condenável, por motivos de natureza ética – por não haver primeiro 

indagado se podia ou não –, o Dr. Aquiles entra em contato com Eunice, a ex-mulher, e a 

informa a respeito do estado de saúde de José. Ela o visita, mas José, em estado de tensão 

crescente, embora não exteriorize, não gostaria de vê-la; seria talvez a última pessoa com 

quem desejaria se encontrar. Há entre os dois um abismo, o qual José não tem nenhuma 

intenção de transpor. Mas, tanto faz. Isso não tem mais importância, tudo se dilui, como água 

entre os dedos; a vida se dilui; a existência se depaupera, é vencida e tem o prazo de validade 

prestes a se esgotar. Somos pó e ao pó retornamos, enquanto a mesma mão que afaga é a 

mesma que apedreja, a mesma voz que enaltece é a mesma que calunia, desconstrói e se 

banha na perfídia. A gratidão tem memória curta. 

 

O niilismo não é somente uma doutrina; ele é antes um estado e um 
comportamento: ser niilista é, antes de tudo, aceitar a lição milenar do 
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ceticismo e consentir, como Pirro, com a solidão irredutível do indivíduo; é 
também se determinar contra as imagens e acreditar que os espelhos mais 
fiéis são aqueles que não refletem a luz; é enfim reivindicar a liberdade sem 
se sentar sobre a razão. (Saint-Sernin, op. cit., p. 253) 

 

Reivindicar a liberdade sem se sentar sobre a razão é, no dizer de Saint-Sernin (ibid.), 

a negação embriagada do impossível, é se colocar, aparentemente, com os pés no chão e 

afirmar que a realidade jamais poderá ser modificada ou submeter-se a um processo de 

transformação dos mais fecundos. A existência, com seus atropelos e alternância de grandezas 

e mesquinharias, está aí e quem quiser submeter-se a uma felicidade de rebanho e mergulhar 

nas ilusões também poderá fazê-lo, mas não mudará um milímetro sequer do que o Cosmos 

nos apresenta. Não mudará a solidão irredutível do indivíduo e o efêmero da existência de 

Brunilda, Fedra e Isolda, as flores que José tanto ama.  

Como afirma Machado de Assis, nas últimas linhas do romance Quincas Borba: O 

Cruzeiro, que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não 

discernir os risos e as lágrimas dos homens17. Daí a indiferença de Pirro diante do discípulo 

que cai no pântano; daí a indiferença nossa de cada dia ao nos vermos perdidos na multidão. 

 

O niilismo existe em estado puro apenas como figura do pensamento; nos 
comportamentos históricos ele aparece em estado de combinação. 
[...] 
Este novo niilismo é uma mistura: do ceticismo antigo, ele pretende guardar 
a crítica radical da sensação e da causalidade; da mística cristã, ele adota o 
tema da diminuição do eu. Todavia, ele se carrega de um poder destrutivo 
que as doutrinas que o precedem – e, mesmo, em certa medida, o prefiguram 
– não possuíam. (Saint-Sernin, op. cit., p. 253) 

 

Ao se carregar desse poder destrutivo, abastecido pela libertação tanto de Deus quanto 

da natureza, há uma laicização e um deslocamento do Eu e uma intensificação de um certo 

mimetismo que submete o sujeito às injunções cotidianas, o que faz do niilismo não mais a 

negação do real, mas a negação embriagada do impossível. Este é o arsenal que fornece as 

armas do conjunto de críticas que se faz à sociedade e também, inúmeras vezes, à inoperância 

que toma conta de milhões de seres humanos transformados em meros instrumentos da linha 

                                                           
17 http://www.machadodeassis.ufsc.br/obras/romances/ROMANCE,%20Quincas%20Borba,1891.htm  
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de montagem existencial. Consente-se, portanto, com o processo de solidão irredutível que 

toma conta do sujeito e o submete às desesperanças do torvelinho existencial. 

Um torvelinho que, aparentemente, possibilita com que se veja todas as coisas no 

mesmo lugar, com as mesmas propriedades que tinham há pouco, meia hora atrás, como 

pensa José, condenado à morte e mergulhado no vazio, figura que um dia pertencera à 

orgulhosa espécie de gente que vive de incerteza. José vive de certeza, apenas uma certeza, se 

encontra diante de uma verdade, apenas uma, porque não há mais necessidade de outra. O 

niilismo traz uma verdade que precisa ser pensada: 

 

[...] pensar o “niilismo” também não significa trazer na cabeça “meros 
pensamentos” sobre ele e se desviar como espectador daquilo que é real. 
Pensar o niilismo é muito mais encontrar-se naquilo em que todos os atos e 
tudo o que é real nessa época da história ocidental têm seu tempo e seu 
espaço, seu fundamento e seus panos de fundo, seus caminhos e suas metas, 
sua ordem e sua justificação – com uma palavra: sua “verdade”. 
(Heidegger, 2007, p. 29, vol. 2) 

 

A razão do real 

A verdade do niilismo exige uma reflexão das mais rigorosas. A concepção 

nietzschiana aponta que os valores superiores se aviltam e faltam fins. Portanto, não há 

respostas aos para quês que surgem à nossa volta, pelo menos respostas abalizadas como a 

realidade exige. Se faltam fins há um embotamento, mera tergiversação, insignificância. 

Desde que se ponham as esperanças pessoais acima do real, o real só pode parecer 

decepcionante, percebe Comte-Sponville (2000, p. 104). Enquanto se preferir alguma coisa 

ao real, vai-se rumo ao niilismo, continua esse pensador (ibid.), enquanto se prefere alguma 

coisa ao todo, percebe-se o nada, reflete. 

 

O real tem sempre razão, não porque é bom, doce, humano, mas porque não 
tem de sê-lo, porque não pode sê-lo. Podemos transformá-lo, às vezes; mas 
aboli-lo, não. O real continua o real; é a maneira dele de ser verdadeiro. 
Que loucura seria querer refutar o mundo! O niilismo é essa refutação, pelo 
menos desejaria sê-lo, e essa loucura, se não basta para refutá-lo, condena-
o. (Comte-Sponville, op. cit., p.106) 
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Para Comte-Sponville (ibid., p. 107), o otimismo não é o contrário do niilismo, muito 

menos o entusiasmo ou o fanatismo. Dois termos assumem a condição contrária ao niilismo, o 

amor e a coragem. Quanto ao nada, Comte-Sponville (op. cit., p. 101) afirma que só existe 

enquanto se fala dele. Isto não significa uma filosofia do silêncio, porque o silêncio, como 

aponta Comte-Sponville (ibid., p. 101), deixa o real intocado.  

E Heidegger, como aponta mais acima, afirma que tudo o que é real nessa época da 

história ocidental tem seu tempo e seu espaço, seu fundamento e seus panos de fundo, seus 

caminhos e suas metas, sua ordem e sua justificação. Enfim, sua verdade. Uma verdade com 

recheio e imagem niilistas capaz de submeter qualquer projeto pedagógico ou alguma séria 

intenção no campo educacional a grandes desafios. Uma verdade com forte poder destrutivo. 

Em sala de aula, como qualquer professor em suas rotinas, tenho vivido momentos que 

se revelam por demais profícuos na demonstração da privação de ideais e da propagação 

dessa verdade. Inesquecível o adolescente de quinze anos e sua ênfase na defesa da 

agiotagem: Se eu empresto R$ 1,00 ao meu colega, tenho sim que receber R$ 1,40, R$ 1,50. A 

menina da mesma idade que apesar do bom tamanho da barra de chocolate que tem nas mãos, 

se recusa dar um pedaço ao colega, embasada na seguinte justificativa: Namorado e chocolate 

a gente não empresta e nem dá. Outra, que não se encontra em faixa etária diferente, numa 

aula na qual se fala sobre tipos de amor – filía, ágape e eros – aponta, no desenrolar das 

discussões que tomam conta da sala nada ter a ver com a situação de africanos famintos: Não 

seria problema dela. Além do mais, completa: O que poderia fazer?, indaga.  

Lembremos Bazárov, o niilista que Turgueniev descreve em Pais e filhos (op. cit., p. 

84): Nossas ações se fundamentam naquilo que julgamos útil . Uma sala de aula é palco das 

mais variadas experiências, cenário no qual a vida se encanta e se desencanta, se articula e se 

move, ora do geral para o particular, ora do particular para o geral. Também pode-se perceber 

os tentáculos daquilo que virá e da desvalorização dos valores supremos, séria doença que 

atinge o momento que vivemos. Um momento niilista, que se carrega de um poder destrutivo 

que as doutrinas que o precedem não possuíam.  

 

O niilismo é, pois, a “falta de sentido” que desponta quando desaparece o 
poder vinculante das respostas tradicionais ao porquê da vida e do ser. É o 
que ocorre ao longo do processo histórico no decorrer do qual os supremos 
valores tradicionais que ofereciam resposta àquele “para quê?” – Deus, a 
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Verdade, o Bem – perdem seu valor e perecem, gerando a condição de 
“ausência de sentido” em que se encontra a humanidade contemporânea. 
(Volpi, op. cit., p. 55-56) 

 

A letargia diante dos valores tradicionais, aliada à ausência de sentido que abarca o 

estado de insegurança e de indiferença que envolve gerações, ocasiona sérias fraturas no 

esperançar que deveria compor o mosaico do ambiente da escola. O individualismo 

extremado, seja numa clara exaltação da agiotagem ou mesmo em já rotineiras demonstrações 

de indiferença em relação à condição do Outro, desconhece a essência da alteridade e reduz a 

patamares mínimos todo e qualquer senso solidário. Se não tenho nada a ver com a situação 

de africanos famintos ou se o meu colega deve me pagar o que lhe emprestei acrescido de 

juros escorchantes fica patente a distorção na qual o meu estado de conhecimento a respeito 

da realidade se encontra, profundamente superficial, quebrado em partes mínimas. As partes 

cada vez menores, analisa Reale (op. cit., p. 38), fazem com que se perca a visão do todo, 

completa.  

 

O todo perdido nas partes 

Essa afirmação de Reale apresenta grande pertinência e se torna necessário trazê-la 

para o cotidiano, porque na sociedade as partes cada vez menores se impõem e nos fazem 

perder a noção do todo, fato que se torna imensamente prejudicial. Se as partes se tornam 

crescentemente diminutas, o todo vai sendo relegado a dimensões que se distanciam da 

essência e podem causar, entre tantos dissabores, a percepção de uma realidade que não 

condiz com a integralidade vivida. Vejamos um exemplo que bem ilustra essa afirmação.  

Em cidades como a potiguar Caicó, distante 256 quilômetros de Natal, capital do Rio 

Grande do Norte, é comum ver pessoas a pé segurando um capacete. O objeto parece ter a 

importância de uma bolsa ou de uma mochila e quem visita a cidade pela primeira vez fica 

surpreso ao se deparar com pessoas indo de um lado a outro com um capacete na mão, muitas 

delas sem serem proprietárias de uma moto. Como a cidade não dispõe de um sistema de 

transporte coletivo adequado às suas necessidades, impera, em grande parte, a locomoção 

através de mototaxistas. As pessoas que portam um capacete sem serem proprietárias de uma 

moto aguardam uma carona num desses meios de transporte ou então, receosas de contrair 
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problemas ocasionados por caspa, piolhos ou qualquer outro distúrbio capilar, evitam usar o 

capacete de reserva que os mototaxistas entregam aos passageiros, haja vista a legislação 

obrigar o uso do acessório.  

Fazer de um capacete um artefato tão necessário quanto uma bolsa ou uma mochila é 

forte sinal de que a sociedade local além de já ter se acostumado com a ausência de um 

transporte coletivo condizente com as suas necessidades não envida esforços necessários para 

mudar tal situação, ou seja, não se vê nenhum tipo de manifestação popular em prol da 

instalação de um sistema de transporte coletivo digno no município. Sim, existe uma empresa 

de ônibus que atende determinados pontos da cidade, mas de forma insuficiente e precária. 

Aos domingos, a população se torna inteiramente refém do sistema de mototáxi e quem 

precisar se locomover para bairros mais distantes obrigatoriamente utiliza esse tipo de 

transporte.  

Teórica e obrigatoriamente, uma moto comporta duas pessoas, o condutor e o 

passageiro, mas é comum ver em Caicó três ou até quatro pessoas se equilibrando nesse 

veículo de duas rodas. Se o cidadão comum, sem recursos financeiros para comprar um 

automóvel ou mesmo uma moto se vê diante do problema cotidiano da locomoção, ser 

mototaxista em Caicó se transformou numa atividade de subsistência, o que faz com que 

muitos que integram o exército de reserva produtivo na cidade garantam o próprio sustento e 

o de suas famílias com essa atividade. A depender da distância a ser percorrida, mototaxistas 

cobram passagens cujos preços variam entre R$ 3,00 e R$ 5,00, valores que muito oneram o 

orçamento doméstico do caicoense que não dispõe de meio de transporte próprio. Certa feita, 

quatro de meus alunos de graduação perderam o ônibus que os conduziria, do campus Caicó 

do Instituto Federal para bairros não muito distantes do centro da cidade, e tiveram de 

caminhar cerca de quatro quilômetros. Nenhum deles dispunha da quantia necessária para 

pagar um mototáxi. Não existe uma linha regular de ônibus que atende aos alunos do campus, 

o transporte que os beneficia faz uma viagem para deixá-los na escola e outra de retorno.  

Pois bem, nesse exemplo existe a parte que envolve o usuário do sistema de transporte 

coletivo no município, refém das deficiências que esse sistema provoca; existe a situação do 

mototaxista, na busca de garantir a sobrevivência e também existe um importante item, de 

natureza subjetiva, o da preferência à moto em lugar do ônibus porque a primeira conduz o 

usuário até a porta de seu destino, enquanto o segundo estaria submetido às paradas locais. 

Quanto à municipalidade, esta se vê frente à frente com um dilema: se organiza, como 
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deveria, o sistema de transporte coletivo, joga ao desemprego algumas centenas de 

mototaxistas; e se nada faz e permite com que a situação atual perdure, dificulta o 

desenvolvimento da própria cidade porque boa parte de uma economia não pode se tornar 

refém de um instrumento de duas rodas. 

 A realidade vivida pelo cidadão caicoense é um exemplo de que as partes cada vez 

menores fazem com que se perca a visão do todo. O todo seria a implantação de um sistema 

de transporte coletivo apto a satisfazer as necessidades da população, mas a dependência ao 

sistema de mototáxi se fragmenta e uma de suas quebras é exatamente pessoas circulando a pé 

com um capacete na mão, esquecidas de que a essência do problema que enfrentam não é a 

possibilidade de contrair caspa ou piolho caso utilizem o capacete oferecido pelo mototaxista, 

mas a ausência de ônibus circulando devidamente numa cidade de 62 mil habitantes. Uma 

ausência que impõe a desesperança na hipótese de uma modificação da realidade e faz do 

capacete carregado de lá pra cá, como se fosse uma bolsa ou uma mochila, símbolo de um 

vazio. 

A fragmentação é combustível, dos mais inflamáveis, para que o niilismo prolifere. 

Aquilo que é fragmentado está mais propenso à desvalorização e à negação porque as partes 

separadas do todo se embaralham e provocam confusões de todos os matizes e feitios. O 

niilismo é um petardo direcionado ao princípio primeiro – que no caso poderia ser Deus –, ao 

ser, ao bem, à verdade e ao fim último, o que diminui intensamente a presença do Estado, da 

religião e da família nos passos dados pelo ser humano em sua trajetória existencial. A 

fragmentação se torna um aditivo no desconhecimento da presença do todo e um nadificador 

da realidade. Isso provoca uma crise moral que vai corroendo valores e mergulhando uma 

sociedade num mal-estar que pode chegar às raias do absurdo. Portanto, nada mais passaria a 

ter sentido, o que se torna grave patologia de ordem social. 

A doença do século XX, que se estende ao XXI, traz o ranço da exaltação positivista 

ao progresso científico e técnico, em detrimento daquilo que realmente se mostra apto a 

proporcionar as devidas transformações do ambiente escolar. Logo, o fazer pedagógico se vê 

diante da possibilidade real de um mergulho na decadência. Essa decadência, de acordo com a 

visão nietzschiana, é um flagelo que consome a atualidade e atinge frontalmente as 

instituições. Também desagrega, debilita e acentua a perda da capacidade de assimilação 

humana da realidade que a envolve.  
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Ao analisar o termo decadência, Nietzsche faz uma abordagem na qual percebe o 

processo de desvalorização dos valores como marca da trajetória do pensamento ocidental. 

Essa decadência começa com Sócrates e Platão e sua visão a respeito de um mundo que 

transcende aquele no qual vivemos. Esses dois filósofos afirmam que a verdadeira vida se 

encontra em um mundo ideal, suprassensível, ao qual o mundo sensível (esta vida que 

vivemos) é feito de aparências. Essa visão socrático-platônica contribui fortemente para que 

as grandes especulações de natureza metafísica se imponham, de uma certa forma, na cultura 

ocidental e se tornem alavancas para que as visões religiosas assumam predominância sobre 

uma imensidade de seres humanos. Isso tem causado uma sobrevalorização de um mundo 

inteligível, oposto a um subvalorizado e menosprezado mundo sensível.  

Ultrapassar essa afirmação socrático-platônica, de acordo com a visão nietzschiana, é 

tarefa de quem não se deixa reduzir e nem se enganar. É tarefa programada para uma 

humanidade futura, a do além-do-homem, porque o homem é quem, realmente, é responsável 

pelo fundamento da religião. Falar em início e desenvolvimento da religião é perceber que o 

próprio homem, ninguém mais, é o princípio da genealogia religiosa, mas esqueceu disso para 

se lembrar que o divino se encontra no exterior de si próprio e caso se liberte dessa crença, se 

encontrará inserido naquilo que se pode denominar de Espírito livre. Mas, enquanto não se 

liberta, se vê diante do termo decadência, o qual é percebido no sentido de caducidade, de 

degradação e de ruína. 

 

A realidade e a incerteza 

Vencer a caducidade, superar a degradação, reconstruir a partir das ruínas e, 

sobretudo, não permitir que a visão do todo se perca em decorrência da contínua 

fragmentação das partes. Bloch (2006, p. 258, vol. 3) afirma que se ainda não há na natureza 

uma solução positiva para o nosso destino, tampouco há uma concludente solução negativa. 

Trata-se de um veemente não à visão niilista, a qual, se apresenta um bem fincado alicerce e 

colunas de sustentação que dão uma aparente solidez ao nada, e além desse nada, ao 

pessimismo, se destoa da própria luta pela sobrevivência que caracteriza o sujeito. E, além 

disso, como bem afirma Bloch (id, p. 239), a parca confissão do nada dificilmente bastaria 

para se manter a cabeça erguida e agir como se não houvesse um fim. O fim a que se 

destinam as utopias, o que se almeja para o ser humano, é muito além do vazio, do nada. 
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Comte-Sponville (op. cit., p. 101) reforça essa afirmação: 

 

O niilismo, tomando-o ao pé da letra, é um pensamento impossível. Se não 
houvesse nada (nihil), não haveria nada que dizer dele, e ninguém para ser 
niilista. Não se escapa de Parmênides, ou jamais totalmente. Deve-se pensar 
apenas isso, que é. Uma filosofia do nada, rigorosa, seria um nada de 
filosofia: de nada, nada é verdadeiro. O niilismo se auto-refuta assim que se 
enuncia. 

 

Necessário se faz aquilatar a continuidade desse pensamento: 

 

Que haja algo, basta o pensamento para atestá-lo. Cogito, ergo est, dizia 
Nietzsche corrigindo Descartes: “Penso, logo é.” Mas esse ser é apenas o 
contrário do nada: é o não-nada. Isso não significa que haja caracteres 
tradicionalmente atribuídos – ao menos desde Parmênides e Platão – ao 
ser: a unidade, a identidade consigo, a permanência, a absolutidade... A 
essência, numa palavra: não o mero fato de ser (a existência), mas isso que 
se é (um ser, e este ser). [...] Seria possível que não houvesse nada que seja, 
como diz Montaigne – que tudo, simplesmente, advenha e morra. Não há 
ser: o devir. Não há o nada: a aparência. Daí outro niilismo, já não 
absoluto, porém relativo, que é apenas recusa, levada até o fim, de qualquer 
ontologia. Nada é: tudo se torna. Nada permanece: tudo aparece e 
desaparece. [...] Se não houvesse absolutamente nada, não estaríamos aqui 
para tomar consciência disso. (Comte-Sponville, op. cit., p. 102-103) 

 

Em O homem como possibilidade18, Bloch afirma que a realidade é uma categoria 

sujeita à dúvida e destinada à transformação, logo está aberta ao porvir. Nesse caso, nada 

permanece, tudo aparece e desaparece, se torna. É preciso tomar consciência disso. Mas, se 

algo se torna é porque é. Pensamento e ser, afirma Bloch, são possuidores da mesma matéria, 

o espírito. Oriundo de uma simples opinião, escreve Bloch, o pensamento provém do erro, e 

para que surja a unidade de ser e de pensar, se faz necessário examinar o próprio pensamento. 

O pensamento supremo não apenas não engana como é também a suprema realidade, elucida 

Bloch. Não há lugar, portanto, para o nada, porque algo há e não se trata de um não-nada.  

Trata-se de um algo que não seria mero desespero ou qualquer sentimento de mágoa 

ou revolta, mas como elucida Nietzsche é a própria impotência dos homens, e não a 

                                                           
18 Material disponível em documento eletrônico. Ver a introdução deste trabalho. 



Ernst Bloch: esperança e educação em tempos de niilismo 
Antônio André Alves 

 

157

impotência diante da natureza, que gera a amargura mais desesperada contra a existência. 

Essa impotência é combustível para o niilismo, que se instala como um posseiro na existência 

e conduz o sujeito a caminhos nos quais o vazio se faz presente. Esse mais estranho e mais 

ameaçador de todos os hóspedes torna a existência por demais escorregadia, tão escorregadia 

quanto o piso de um shopping center, fato que obriga um caminhar lento e cuidadoso com o 

olhar voltado para o colorido das vitrines. É necessário substituir o supérfluo contido na 

maioria das vitrines pelo ainda-não consciente, o inédito-viável, ultrapassar o arremedo de 

ética que aquilo que é chamado de pós-modernidade impõe no cotidiano. Para isso, se torna 

imperativo o contrário do niilismo, o amor e a coragem, como pontua Comte-Sponville (op. 

cit., p. 107). 

Que revolucionário não tem se movido com essa força? O amor que o envolve e a 

coragem que o delimita. O combustível que irriga o princípio esperança e o arroja para uma 

pedagogia da esperança, elementos cujas baterias se direcionam na contraposição do niilismo 

e trazem ingredientes que não podem faltar no ambiente da escola, porque é nessa instituição 

que o cotidiano se entrelaça com a realidade, embora em grande parte das vezes a escola se 

deixe acrisolar numa torre e se fechar numa ilha, para semear certezas muitas vezes 

inquestionáveis, o que corrói completamente o seu papel. Se a escola nos passa certezas 

absolutas, como ficam as incertezas? Porque não as ensina e sequer lhes dá a devida 

importância, a escola contribui para que uma sociedade seja refém, exatamente, das 

incertezas. E estas, caso não sejam vistas com a devida compreensão que exigem, fragilizam o 

sujeito e o reduzem à mera condição de objeto, tornando-o presa fácil às investidas do nada e 

do vazio. 

A aquisição da incerteza é uma das maiores conquistas da consciência, escreve Edgar 

Morin (2005, p. 99), porque a aventura humana, desde seu começo, sempre foi desconhecida, 

acrescenta. Esse desconhecimento é o que fecunda a gestação das utopias, é o que impulsiona 

para frente e traz no cerne a insatisfação e o descontentamento com uma dada situação, uma 

certa realidade. O banal, o trivial e o efêmero implodem o costumeiro e o enchem de 

indagações, como aconteceu com os gregos há mais de dois mil anos e encheu a humanidade 

de porquês.  

Por que existe aquele rio?, poderia perguntar um menino ateniense à sua ama, e esta 

responder-lhe de maneira singela: Aquele rio existe porque uma deusa, caída de amores por 

um outro deus, foi rejeitada por ele; e ao se ver rejeitada caiu num estado de tristeza tão 
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profundo que as lágrimas se avolumaram, se tornaram enxurradas, ficaram mais caudalosas 

e hoje correm para semear a vida por onde passam. Mais tarde, mais crescido, o mesmo 

menino fez a pergunta a si próprio: O que é um rio? E como o rio caudaloso que as lágrimas 

da deusa fizeram surgir, as indagações para vencerem as incertezas se multiplicam na 

aventura humana e o pensamento se junta à consciência filosófica. 

Indagações também sugerem crises e estas nunca deixarão de ser portas entreabertas 

com um convite estampado acima. Detalhe importante: um convite, não uma afirmação 

esculpida na concretude contendo a certeza do irremediável, do conformismo, da 

desesperança. De forma alguma. É vencendo crises que a humanidade avança, sem otimismo 

e sem ilusão, ingredientes que não condizem com a esperança. A esperança nasce da tomada 

de consciência das nossas carências, ressalta Pierre Furter (1976, p. 94). Só quando 

refletimos sobre o nosso inacabamento é que estamos sendo chamados a agir, acrescenta 

(ibid.).  

Somos carentes e inacabados. E temos fome, uma fome que não se resume somente na 

satisfação dos imperativos do estômago, mas também nos impulsiona para a frente, numa 

perene mescla das possibilidades do ato com as da potência. Ser-em-possibilidade.  Todo ser 

humano, na medida em que almeja, vive do futuro, enfatiza Bloch (2005, p. 14, vol. 1), o que 

passou vem só mais tarde, e o presente autêntico praticamente ainda não está-aí, completa. 

Se o presente autêntico ainda não está-aí, isso nos aponta que os alicerces ontológicos da 

esperança se encontram fixos num ainda-não. 

Um ainda-não em cujo ventre se encontra em gestação o inédito-viável. Seu líquido 

amniótico é a pedagogia. Uma pedagogia da esperança que não teme a incerteza. 

 



Nascer do impossível chão 

 

 

Toda obra de arte, toda filosofia central possuía e possui uma janela utópica 

em que se descortina uma paisagem que ainda está se constituindo. 

Ernst Bloch 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração: 

http://stabi02.unblog.fr/2009/11/08/ernst-bloch-entre-le-reve-et-la-barbarie/ 
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Nascer do impossível chão 

 

Juca Mulato freme. Imerge os olhos entre  
as estrelas curiosas. 
 
Não sabe que anda o amor nos espaços profundos  
a fecundar o ventre  
das próprias nebulosas  
na eterna gestação de novos mundos... 

Menotti Del Picchia 
 
 
Somente quando o nadador também partilha a situação dada, nada 
para a liberdade e ama as águas profundas. 
 
A Terra tem espaço para todos, ou melhor, teria, se fosse 
administrada com o poder do atendimento das necessidades, e não 
com o atendimento das necessidades do poder. 
 
Tudo está tão certo como certo, porém, mesmo aqui, para o sonho de 
algo melhor, é preciso que uma vontade persiga o caminho dele. 

 
Ernst Bloch 

 

Cercado de distâncias 

Quando o hoje bispo emérito D. Pedro Casaldáliga, de São Félix do 

Araguaia, uma remota localidade do Estado do Mato Grosso, viu a 

cruz da catedral de Natal (ao lado) no início de outubro de 1991, 

sentiu um estalo, alguma coisa tomá-lo por inteiro e foi impossível, 

então, conter a explosão poética que o dominou totalmente. Daí a 

poesia transbordou, formou um filete em sua sensibilidade e 

transformou-se num rio poético. Me tocou a catedral de Natal, vista 

de fora. Aí entendi melhor aquela cruz. Não sei por que, talvez pela 

companhia, do clima, do ambiente..., me disse o prelado numa 

entrevista1, continuando um poema de improviso, saído num repente, 

que tomei a liberdade de dividir os versos: 

                                                           
1 Publicada no jornal Cult, edição de novembro/1991, Sindicato dos Bancários/RN. Tratava-se de uma das 
poucas publicações culturais editadas por um sindicato de trabalhadores no Brasil. D. Pedro Casaldáliga estava 
em Natal para participar do XII Congresso Eucarístico Nacional, evento que contou com a presença do papa 
João Paulo II.  
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“... senti um pouco 

a cruz de todas as cruzes. 
E a cruz, em todas as direções, 

rosa dos ventos 
Natal que seria essa cruz 

a rosa cruz.” 
 

Uma cruz, cuja lembrança certamente o acompanhou de volta a São Félix do Araguaia, 

onde vive cercado de distâncias, conforme escreveu em seu diário assim que chegou àquela 

localidade, em 1968 – cercado pelas distâncias geográfica, de comunicação e cultural. Um 

cerco que não cerca e não tem fronteiras. Muitas vezes fazemos poesia para desabafar e 

gritar, assim como fazemos poesia quando estamos muito felizes, me lembrou D. Pedro, 

espanhol da região da Catalunha, terra de artistas singulares como Miró, Picasso e Pablo 

Casals. 

D. Pedro Casaldáliga nunca teve jeito de bispo, com seu corpo mirrado, rosto fino e 

cabelo curto. Quem o vê e não o conhece pode ser levado a pensar se tratar de alguém que 

ganha a vida desenvolvendo atividades consideradas subalternas. Até mesmo a roupa que 

veste não tem a sobriedade daqueles ternos escuros ou cinzas que os bispos costumam vestir 

quando não estão de batina: uma camisa de mangas curtas e uma calça de tecido comum é a 

sua indumentária costumeira. Por falar em batina, a que usou em Natal foi emprestada por um 

clérigo amigo, o então bispo da cidade paraibana de Campina Grande, D. Luiz Gonzaga 

Fernandes.  

O que terá feito o papa Paulo VI, num momento de rara distração, transformar um 

pároco de uma localidade perdida no Mato Grosso, em príncipe da Igreja? A resposta é do 

próprio D. Pedro: Não morava padre naquela região, eu fui o primeiro e, por isso, não havia 

outro para o papa escolher. Foi por exclusão. Quando chegou a São Félix do Araguaia não 

havia televisão, telefone, ônibus, e se houvesse necessidade de comprar um simples prego 

tinha que percorrer muitas léguas. Num cenário desses, lugarejo de pouco mais de 600 

habitantes, o bispo-poeta começou a organizar seu rebanho com ajuda de alguns leigos e 

freiras. Nos víamos perdidos, me confessou. 

Na entrevista, D. Pedro Casaldáliga afirma que o ideal do socialismo continua vivo: 
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Se o socialismo tivesse acabado mesmo, como também chegou o fim da 
história, como eles dizem, acabou a perspectiva para a humanidade porque 
o horizonte fechou e o egoísmo seria a norma, e a lei a prepotência. 

 

Um socialismo que não oculta características imersas num ideal que nunca deixa de ser 

vislumbrado: 

 

Dizem que o socialismo real morreu, então dizemos viva o socialismo 
utópico. É bom relembrar que conhecemos um socialismo real e um 
cristianismo real. Esse socialismo real não corresponde ao ideal socialista e 
o cristianismo real, infelizmente, nem sempre corresponde ao ideal cristão. 

 

D. Pedro Casaldáliga manifesta a opinião de que vivemos não o fim, mas um momento 

da história, porque não acreditamos que a humanidade seja suicida. Quem sabe a experiência 

que temos vivido de impérios, de nazismos, de socialismos reais, de capitalismos, afirma na 

entrevista, pode ajudar muito a humanidade a partir para outra realidade, porque vivemos 

uma hora de decepções salutares e de criatividade, completa. Para ele, é necessário conciliar 

o socialismo à democracia, o que faz surgir um outro desafio para a política e a sociologia que 

é, em última instância, conjugar liberdade com justiça. Para isso, se faz necessário insistir na 

democracia econômica, política, étnica e cultural. 

Indagado a respeito da morte de Deus, D. Pedro Casaldáliga analisa que esse fenômeno, 

como o classifica, atingiu mais os setores intelectualizados da sociedade, enquanto os setores 

majoritários se deixaram levar pelo secularismo da própria Igreja ou mesmo pelo 

indiferentismo, tipo tanto fez como tanto faz, afirma. E acrescenta que os valores éticos devem 

fazer parte do cotidiano das pessoas. Todos reclamamos da corrupção, da hipocrisia, do 

farisaísmo, acentua, lembrando que é necessário se viver com intensidade e coerência e que a 

sociedade não permita nenhum tipo de fraude. Indagado a respeito do poder concreto da Igreja 

Católica e das estruturas desse poder, D. Pedro Casaldáliga opina que o papa não seja chefe 

de Estado: Como também não quero que um bispo se faça chamar de excelentíssimo senhor, 

porque acho isso mais do que estúpido e ridículo. 

D. Pedro Casaldáliga não oculta sua simpatia pelos movimentos populares e escreve 

poesia porque esta desconhece fronteiras. Muitas vezes fazemos poesia para desabafar e 
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gritar, assim como fazemos poesia quando estamos muito felizes, afirma na entrevista. E 

mesmo cercado de distâncias, como os horizontes que as várias direções que a cruz da 

catedral de Natal descortina, não deixa de ressaltar que a palavra deve ser por definição 

comunicativa e, sobretudo, emocional. 

 

O teólogo da revolução 

Comunicativa e, sobretudo emocional, é a palavra de Thomas Münzer, que vive, como 

Pedro Casaldáliga, cercado de distâncias e também incomodado com os rumos tomados pela 

forma como a fé é propagada. Cinco séculos distanciam os dois e, mesmo Pedro regando com 

convicção sua fé católica e Thomas se enfileirando nas trincheiras reformistas, os dois dilatam 

a visão não apenas para questões de cunho religioso, mas para o ser humano envolto por 

questões políticas, econômicas e sociais, porque não há como dissociar esses fatores da 

trajetória humana. E se não há possibilidades dessa dissociação, processos educacionais que 

se propõem encará-los e se tornarem alternativas viáveis à concretização de uma postura 

pedagógica condizente com esses propósitos se fazem necessários.  

Escreve Bloch (1973, p. 90) que Münzer tem a seguinte característica física: baixa 

estatura, com cabelos negros, pele morena, olhar inflamado. A larga, ossuda face, mais tarde 

mantida cheia de barba, parece de origem eslava, completa. Bloch acrescenta que Münzer 

traz uma expressão que mais parece com a de um grande bandido, pois os heróis 

revolucionários sempre guardam traços de um grande bandido. Ele era pobre, assim 

permaneceu e morreu, jamais guardando o mínimo para si, informa Bloch (ibid.). Porém, 

Münzer é acusado por seus detratores, de assumir um comportamento que é pura selvageria 

fanática, além de uma certa libertinagem, pois, entre outras calúnias, conforme Bloch (ibid., 

p. 91), goza carnalmente com a mais bela das suas ouvintes no momento, antes de cada 

sermão. Münzer, contudo, reconhece Bloch (ibid., p. 92), era, sem dúvida, vaidoso e, o que é 

pior falastrão, não medindo bem suas ameaçadoras palavras. 

Thomas Münzer não agrada a príncipes, é detestado pela Igreja Católica, a quem acusa 

de ter se tornado uma prostituta, através de um adultério espiritual, rompendo, assim, um 

casamento místico (Bloch, op. cit., p. 15). Também é visto com maus olhos por Lutero. 

Ambos são contemporâneos. Lutero, urbano e com grande proximidade da burguesia, defende 

a fé como única via destinada à salvação, é acusado por Münzer, rural e campônio, por 
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romper com o verdadeiro espírito do Evangelho e por não ser dotado da capacidade de 

propagar a fé cristã em sua autenticidade. E mais: Lutero se vende aos príncipes, ao invés de 

se colocar ao lado daqueles que realmente necessitam da graça divina, os pobres. A opção 

política de Lutero possibilita com que angarie forças para contrapor-se ao papado e faça 

difundir sua doutrina. A secularização dos bens da Igreja, que nomes como Münzer e Andreas 

Carlstadt, influentes lideranças reformistas, apontam que deveria se destinar aos pobres, serve 

para abastecer os cofres dos príncipes. O empobrecimento da Igreja enriquecerá os grandes, 

não o povo, elucida Marianne Schaub (1981, p. 18). 

Para Münzer, Lutero renega aqueles que poderiam, verdadeiramente, construir uma 

nova concepção de Igreja e, além disso, joga os que realmente necessitam de amparo à sanha 

dos poderosos. Pobres continuam pobres e camponeses não têm situação diferente, enquanto 

os ricos contam com Lutero para lhes adoçar a vida. Excomungado pela Igreja Católica, a 

qual exige sua prisão e sua ida a Roma, Lutero se vê numa complicada situação política. Na 

encruzilhada dos caminhos, ele optou pelos príncipes, analisa Marianne Schaub (ibid.), e essa 

escolha pesa com toda força sobre o devir do luteranismo, acrescenta. Essa decisão o leva a 

renegar, vencer e relegar ao esquecimento figuras proeminentes que contribuíram para que o 

movimento reformista alcançasse a magnitude que obteve, como Carlstadt e o próprio 

Münzer. 

Lutero ensina que o pecador pode ser regenerado, da mesma forma que um doente é 

curado por seu médico. Essa regeneração se dá pela fé, a qual é uma concessão da graça e, 

esta, por sua vez, é outorgada por Deus. Nesse sentido, a filosofia não teria espaço – e nem 

necessidade. O homem não precisaria dela, a qual não passaria de uma mera soberba humana. 

Tradutor da Bíblia, dos originais para sua língua nativa (o alemão), e inovador na forma com 

que esses escritos são lidos e interpretados, não apenas por clérigos mas por quem se propõe 

discuti-los. Há uma dessacralização e uma desclerização, através da secularização da moral e 

aumento da responsabilidade do indivíduo para consigo, porque agora recai sobre si, com 

mais força, a obrigação de responder pela própria conduta. Isso significa uma profunda 

mudança comportamental e aquilo que estava reservado a privilegiados se torna acessível às 

outras camadas que dispõem de condições de leitura.  

Com a autoridade que uma postura firme assumida contra uma hierarquia eclesiástica 

corrompida lhe confere, aliada à riqueza de estilo e profundidade de seus escritos, Lutero, 

com essa credibilidade, legitima a repressão com a qual o campesinato revoltado é esmagado. 
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Se torna, na visão de Marianne Schaub (ibid.), alguém que rompe com o autêntico espírito do 

evangelismo para tornar-se o reformador dos grandes, o organizador de uma Igreja 

novamente cativa, incapaz de propagar a autêntica fé cristã. Essa é a grande acusação que 

pesa sobre Lutero e a repressão aos camponeses ocorre em 1525, na Turíngia, por se 

revoltarem contra a continuação do tratamento feudal que os grandes senhores lhes reservam. 

O mentor da revolução é Thomas Münzer. 

Münzer acredita na proximidade da implantação do Reino de Deus na Terra e apregoa 

abertamente essa concepção, transformando-a num convite ao povo para que se empenhe na 

busca de fazer de uma rebelião daqueles que se acham oprimidos, num fato cuja vitória pode 

se tornar patente. Seja em praça pública, em frente ou próximo a uma catedral, Münzer chama  

o povo, transforma camponeses em guerreiros e os coloca em posição de combate contra 

aqueles que, na sua concepção, se denominam de poderosos. Expulso de uma cidade, se 

desloca a outra para ser novamente enxotado, mas sempre elevando a voz em prol dos 

oprimidos. Se Lutero traduz a Bíblia para o alemão, é nesse idioma que Münzer também vai 

cavar suas trincheiras e se torna um dos primeiros teólogos a escrever uma missa em alemão, 

sempre afirmando que o reino de Deus está próximo e, quando instalado na Terra, a paz e a 

justiça seriam uma realidade. Critica Lutero pela sua conciliação e certa submissão aos 

poderes constituídos. 

Münzer é um cristão que não mede as consequências de suas palavras, radicaliza o 

discurso e acredita que o reino de Deus não se encontra muito longe e, diferentemente de 

Lutero, afirma que esse reino pode – e deve – ser também aqui na Terra. E, pior, defende o 

direito do oprimido de se sublevar, pegar em armas e buscar implantar esse reino para, nessa 

mesma vida e dimensão, usufruir de suas benesses, contrariamente à posição conciliadora e 

comprometida com os poderes estabelecidos, levada adiante pela visão luterana. Se Lutero 

chega a se alinhar com o príncipe da Saxônia e outros altos membros da nobreza, Münzer 

busca o campesinato e afirma, em todas as letras, que o cristão tem o dever de se opor, de não 

ceder a toda e qualquer forma de tirania, de poder despótico, de não se submeter a quaisquer 

injunções ditatoriais, enfim, de resistir. Essa resistência se legitima na própria Bíblia, nos dois 

Testamentos.  

No Velho, pela justificação do direito à força quando o momento assim o exigir; assim o 

faz Moisés, assim o faz Josué, assim o faz Davi, assim o fazem outras tantas figuras 

proeminentes. No Novo, em decorrência dos preceitos éticos lá apregoados. Enfim, a 
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autoridade das figuras de Moisés e de Cristo, o primeiro o guia de um povo que atravessa o 

deserto rumo a uma libertação que se descortina, muitas vezes, como um ainda-não-ser por 

demais longe; o outro, cujas lições de amor e de respeito não permitem a opressão. Se o 

templo se encontra repleto de vendilhões, o chicote se faz necessário para expulsá-los. Que 

diz, afinal, a Escritura logo depois de se tornar histórica?, se pergunta Bloch (2006, p. 52, 

vol. II). O Deus que Moisés concebe não é um deus de senhores, e sim de beduínos livres na 

região do Sinai, complementa. 

Esse é o Deus que Münzer e Casaldáliga concebem. O profeta Isaías assevera que: Ai 

dos que juntam casa a casa, dos que acrescentam campo a campo até que não haja mais 

espaço disponível, até serem eles os únicos moradores da terra.2 Se a nobreza alemã em 

tempos de Renascimento despoja camponeses e os alija do acesso a uma vida mais digna, a 

moderna nobreza brasileira, conhecida sobremaneira como elite, não faz diferente e a questão 

agrária percebida por um bispo cercado de distâncias não se diferencia, em essência, daquela 

de mais de três séculos atrás. Só que tanto o bispo quanto o religioso reformista não visam 

apenas camponeses em suas prédicas, também miram sua atenção à realidade precária 

vivenciada por trabalhadores urbanos igualmente merecedores de um quinhão de justiça 

social. 

Continua Isaías: Iahweh dos Exércitos jurou aos meus ouvidos: certamente muitas 

casas serão reduzidas à ruína, grandes e belas, não haverá quem nelas habite3. No sentido 

político-econômico-social, as edificações alicerçadas na exploração e na transformação de 

seres humanos em meros joguetes de interesses mesquinhos não serão poupadas pela ira de 

Iahweh. Implodidas, primeiro se transformarão em ruínas inabitáveis para se destinarem a 

uma nova construção, cuja pedra fundamental trará a argamassa da solidez. Desse modo, Javé 

é invocado como inimigo dos expropriadores de camponeses e da acumulação de capital, 

como vingador e tribuno do povo, analisa Bloch (ibid., p. 53). É nesse vingador e tribuno que 

Münzer se joga nos braços, confia, e se atira numa causa que vai lhe custar a própria vida. 

O direito à resistência, defendido por Münzer 

 

[...] se apoia na figura de Cristo que expulsa os vendilhões do templo e que, 
ao mesmo tempo, faz o sermão da montanha, é defendido explicitamente 

                                                           
2 Bíblia de Jerusalém. Isaías, 5,8, p. 1261. 
3 Ibidem. 5,9. 
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contra a tendência básica do evangelho e da teologia paulinos, os quais, 
apoiados no mandamento do “suporte e tenha paciência”, parecem colocar 
em questão esse direito elementar dos fiéis, não sem vantagens para os 
dominadores de plantão. (Münster, 1997, p. 197) 

 

Visões tão opostas colocam Lutero e Münzer em campos de ideias irreconciliáveis. 

Enquanto Lutero se torna o reformador preferido dos bem aquinhoados e organiza uma igreja 

que caminha a passos largos para se tornar cativa dos detentores do poder, Münzer segue em 

outra direção. A identificação com os miseráveis leva não só Münzer a insistir sobre o valor 

da religião popular, escreve Pierre Furter (1974, p. 192), mas a desenvolver a dimensão de 

fraternidade implícita no Evangelho contra a concepção hierárquica do luteranismo, 

acrescenta.  

Essa dimensão de fraternidade levada às últimas consequências, Münzer a percebe ao 

organizar as ligas camponesas e levá-las a contrapor-se à ordem vigente. Furter (ibidem) 

escreve a respeito do isolamento que Münzer enfrenta nessa organização. Não consegue o 

apoio da burguesia urbana e a pequena aristocracia lhe dispensa uma frágil aliança. Sem o 

apoio necessário e diante da oposição sistemática que o luteranismo lhe dispende, mesmo 

assim não deixa de buscar organizar as fileiras camponesas e de promover uma tentativa de 

ampliá-las com a presença de mineiros que atuam nas redondezas. Mas estes, proibidos de 

frequentar suas prédicas pelo conde Ernst Mansfeld, proprietário das minas, também se 

afastam diante da promessa de conclusão de um falso acordo salarial, mesmo sob a 

advertência de Münzer de que não passaria de um engodo. Destemido, envia ao conde uma 

mensagem na qual se encontra contida uma enérgica admoestação, que Bloch (op. cit., 67) 

assim transcreve: Olha miserável saco mesquinho de vermes, quem te fez príncipe de novo, 

qual Deus te redimiu com seu sangue? [...] o eterno Deus vivo prometeu derrubar-te da 

cadeira, com a força a nós concedida. Dificuldades de toda ordem se avolumam e o 

isolamento se faz crescente até que, em Frankhausen, ocorre a batalha na qual Münzer, diante 

da superioridade da tropa inimiga, chega até mesmo ansiar a intervenção dos poderes divinos 

para contrabalançar a vantagem adversária e vencê-la, mas a derrota o aguarda.  
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A fé revolucionária 

Ao descrever a batalha de Frankhausen, seus antecedentes e consequentes, Bloch (op. 

cit., p. 68) acentua que a nobreza da região se faz unificar em torno do propósito de levar a 

cabo a destruição completa da ameaça que Thomas Münzer representa: E, sim, ainda de muito 

longe, erguera-se a classe principesca em solidariedade, contra seus servos da gleba. Os 

camponeses se veem cercados por 800 cavalos armados, três mil infantes e uma artilharia bem 

afinada, em decorrência de já haver participado de outras batalhas. Deste modo estava quase 

decidido o destino do exército cristão, revolucionário exército messiânico, informa Bloch 

(ibid.). Esse exército, ao qual Bloch se coloca a favor, não possuía nem pólvora e nem 

armamento suficientes. A tentativa de negociar com os príncipes vai por água abaixo, como 

demonstra a resposta desses nobres, transcrita por Bloch (ibidem.): 

 

“se nos entregardes o falso profeta Thomas Münzer, em companhia de seus 
asseclas e vos renderdes a nosso favor e desfavor, então vos aceitaremos na 
medida conveniente e, conforme as circunstâncias das coisas, podereis 
merecer nossa graça.” 

 

Münzer sobrevive à batalha de Frankhausen, esconde-se no porão de uma casa, mas um 

camponês que vagava pelas redondezas fazendo uma ou outra pilhagem, como informa Bloch 

(op. cit., p. 72), o descobre e, percebendo os papéis que leva consigo, o reconhece e o 

denuncia. Preso, é conduzido à presença do conde Ernst Mansfeld, seu mais sério e irado 

adversário, informa Bloch (ibid.). Da tortura brutal na torre do castelo de Heldringen não 

demora muito para a execução em Mühlhausen, em fins de maio de 1525. Sua morte, porém, 

não oculta o que representa sua vida para o movimento posterior de trabalhadores, pois não se 

trata apenas de algo que se volta, única e exclusivamente, para interesses de características 

messiânicas. É algo que se estende além daquilo que a fé estabelece como limites e também 

não cai no redemoinho da escatologia, com uma esperança que se estende para um além 

metafísico. A teologia de Münzer se organiza em torno de uma reflexão extensa sobre a fé, 

aponta Furter (op. cit., p. 194).  

Essa fé que o leva a mover montanhas seria uma atitude em sua totalidade, a qual 

permitiria a mobilização humana em favor da implantação do Reino ainda neste mundo. 

Trata-se de uma fé, analisa Furter (ibid., p. 195), na qual se conjugam de uma forma dialética 
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o amor e a ação. Também se percebe que esse Reino se direciona para uma compreensão cuja 

historicidade aponta para a busca de uma sociedade caracterizada pela ausência das diferenças 

de classe. Necessita, portanto, ser implantado aqui e agora e vencer as diferenças de todo 

poder estatal que se compraz na imposição de um existir embasado na luta de classes e na 

propriedade privada. Münzer, o primeiro a rezar e a pregar em alemão, a falar no púlpito a 

língua nativa e se fazer entender na verbalização de um ensinamento que era ministrado em 

latim, fator que direcionava as pessoas a verem o conteúdo bíblico como algo notadamente 

mágico e misterioso, traz em suas atitudes esse amor e essa ação. Não faz parte do grupo 

daqueles que, no dizer de Bloch (op. cit., p. 188), falam da fé sem a ter provado. 

Ao se juntarem, o amor e a ação se tornam ventos que sopram numa direção cujo leme 

aponta a necessidade de se mudar toda e qualquer estrutura que não corresponda aos ideais de 

justiça e dignidade que primeiro caracterizam as utopias, e, segundo, ressaltam a possibilidade 

de sua concretização. Essa possibilidade assume proporções que não podem prescindir das 

dimensões do coletivo e do comunitário, tão característicos à teologia münzeriana. Há um 

entusiasmo crescente na afirmação dessas duas dimensões e uma profunda ligação com o 

sentimento de fraternidade que deve envolver a todos, principalmente os menos favorecidos. 

Fala, enfim, da fé e demonstra tê-la provado. 

 

Em vez de insistir como os luteranos sobre a transcendência absoluta da 
ação divina, Münzer põe em valor a fraternidade humana em que se refletia 
a grandeza divina. Antes de ser a expressão da submissão cega ao Todo 
Poderoso, a fé se realiza na laudação ao Criador na e pela Comunidade dos 
Santos. Neste ponto, Münzer se distingue do individualismo evangélico que 
malgrado a sua confiança nas possibilidades do homem de testemunhar da 
graça que recebeu, no entanto restringe-se ao grupo seleto e exclusivo dos 
“eleitos”, anunciando já a teoria elitista do desenvolvimento. Ao contrário, 
para Münzer, a dimensão comunitária da fé implica na abolição das 
distinções, inclusive de classe, e numa confiança nas possibilidades da 
humanidade inteira na sua afirmação coletiva numa sociedade justa para 
todos. (Furter, op. cit., p. 196) 

 

Essa teologia repercute uma profunda reflexão sobre a fé, uma fé que se fortalece diante 

da perspectiva da obra e sua realização e, como sob o imperativo de um dínamo, a arroja e a 

impulsiona através do tempo, ou seja, se eterniza e se mostra possível à medida que a 

consciência da possibilidade da mudança se dilata e se torna algo que toma forma através do 
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sonho diurno. Este, ao ultrapassar o simples querer, toma forma e se alimenta do esperançar. 

Como Casaldáliga, Münzer se vê cercado de distâncias que geram e se alimentam de tensões. 

Aliás, a tensão é uma característica das religiões porque nelas habita uma dimensão utópica. 

E, no caso da tradição judaico-cristã, não faltam as possibilidades de um maná oriundo do céu 

ou de um território no qual emanam leite e mel, para apanágio dos aflitos. O novum se mostra 

real na possibilidade, como bem demonstra o Êxodo, o qual, no dizer de Furter (op. cit., p. 

180), não é só sair, é também entrar; enfim, não tem somente o tamanho de um protesto, mas 

se habilita a dimensões nas quais a promessa tem se tornado uma constante. 

Ao afirmar a possibilidade de implantação de uma realidade mais justa aqui mesmo na 

Terra, Münzer irriga os anseios de uma vida melhor, tão aspirados por diferentes figuras do 

pensamento, desde aquelas religiosas como também as de caráter laico. Na visão de autores 

como Bloch e Engels, a fé que expressa é revolucionária, possibilita a consciência da 

libertação e dá forças para colocar em marcha os mecanismos de sua execução. A instrução 

do povo é, aos olhos de Münzer, um elemento absolutamente capital para uma verdadeira 

Reforma, afirma Marianne Schaub (op. cit., p. 33). O papel real da Igreja seria portanto o de 

um pedagogo político, completa (ibid., p. 34). 

 

Münzer, ao fazer convergir a visão escatológica e a realidade histórica, 
racionaliza uma história dos fins e radicaliza a teologia até negá-la: a 
verdadeira ciência de Deus é a da História, pois é a História que revela, no 
sentido forte do termo, a natureza autêntica, a vontade de Deus que se pode 
conhecer. (Schaub, op. cit., p. 36) 

 

Münzer, como lembra Marianne Schaub (op. cit., p. 36), é um exaltado do Evangelho, 

que, entre tantos outros motivos, se nega aceitar não haver um compromisso da divindade 

com o mundo, um compromisso que exuma a fraternidade e a traz para a bem-aventurança 

dos filhos de Deus, nesta existência mesmo. Daí a força para se perseverar na busca da terra 

prometida, cuja liberdade não está situada no além, mas a partir desta existência. Mas precisa 

ser conquistada, para que o povo seja livre sob o reinado divino, inclusive, se necessário, com 

a utilização da força, porque nem um camponês ou, mais na frente, um operário em plena 

efervescência da Revolução Industrial, logra melhoria de sua condição socioeconômica 

através de um anseio que não vai além das fronteiras da inércia e da passividade. 
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É exatamente essa concepção histórica que vai atrair a atenção de Bloch para os escritos 

de Münzer e perceber neles a engrenagem dialética que movimenta o ser humano, primeiro 

com o sonho diurno se expandindo para a utopia e esta dando cadência às aspirações que 

abrem vagas para o acontecer das realizações humanas. Duas razões motivaram Bloch a 

chamar Münzer das trevas do esquecimento, aponta Furter (op. cit., p. 191). A primeira delas 

é por não medir consequências provocadas por uma encarnação histórica numa fé 

esperançosa; depois, porque como bom teólogo, além de viver a sua fé, foi um dos primeiros a 

pensar em términos políticos e sociais a novidade da Boa Notícia, completa Furter (ibid.). 

Se Münzer qualifica a Igreja Católica de prostituta, por romper seu casamento místico, 

se apresenta como um pastor capaz de conduzir seu rebanho à terra prometida. Bloch, cujo 

estilo de escritor se caracteriza pela elaboração de longos parágrafos, muitos deles ocupando 

em torno de três páginas, não economiza nas citações de textos elaborados por Münzer. É 

numa dessas longas citações que podemos ver esse sentido messiânico apregoado com 

extrema convicção: Fui contratado pelo céu, por um vintém de diária, e afio a minha foice, 

para cortar a colheita (Bloch, op. cit., p. 15). 

Essa declaração consta de uma proclamação feita aos Irmãos Boêmios e Bloch informa 

que o texto foi redigido em três vias, sendo uma em tcheco, outra em latim e a terceira em 

alemão. Münzer se anuncia como quem canta um cântico novo e afirma que de minha boca 

deve refletir a mais alta verdade, e meus lábios devem amaldiçoar os ímpios (ibid.). Trata-se 

de uma entusiasmada proclamação, uma firme maneira de exortar companheiros e lhes 

mostrar que, através da luta, é possível alcançar grandes objetivos. Ainda apresenta garantias: 

exorto-vos, em nome do roxo sangue de Cristo, tomo-vos as contas e quero prestar também 

as minhas (ibidem.). Se não o puder fazer, proclama Münzer (ibidem.), então prefiro ser filho 

da morte temporal e eterna (ibidem.). E cheio de uma confiança geral e irrestrita afirma: Não 

apresento garantia maior (ibidem.). 

Esse líder religioso que transforma a própria fé em mecanismo de convocação popular, 

um chamamento à busca de implantação daquilo que vai possibilitar um viver que se traduz 

na mais genuína das solidariedades, divulga a boa nova como algo crível e possível. É um 

chamamento à luta em campo aberto, às claras, à luz do dia. De um lado, o burguês em 

germinação às costas dos príncipes; de outro, o campônio macerado por séculos que a luta de 

classes denuncia. A luta, ora plenamente visível, mas também às ocultas, como denuncia o 

Manifesto comunista, não tem como ser varrida ou colocada atrás da porta ou embaixo do 
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tapete. Não há como fugir dos imperativos da historicidade, como apontam Marx e Engels. E 

no caso de Münzer, não há como evitar outro imperativo que a ótica marxiana aponta, o de 

que as estruturas da sociedade precisam estar prontas, aptas, para o grande salto que uma 

revolução de trabalhadores precisa dar. Por isso, o que de pior pode acontecer a um líder 

revolucionário é tentar tomar um governo e implantar uma nova estrutura sem dispor da 

realidade propícia. Isso seria possível apenas em 1917, com a Revolução Russa, mas numa 

Alemanha que sequer é o país que conhecemos hoje, dividida em feudos e nem sequer se 

apresentando como a localidade mais avançada da época do Renascimento, não há como essa 

realização. Engels, que traça um paralelo entre a guerra liderada por Münzer, no século XVI, 

e a Revolução de 1848, vê nele um símbolo de um comunista revolucionário e, 

consequentemente, portador de ideais que sobreviveram à sua época e permanecem. 

 

A reflexão de Münzer, a “teologia da revolução” faz com que seu destino 
não só acabe num fracasso, mas volte para nós. [...] Münzer não é só figura 
trágica, mas é antes de tudo e para nós um autor que ultrapassou e continua 
ultrapassando a sua tragédia pessoal ao se pensar numa reflexão que nos 
atinge hoje. Mais uma vez encontramos a concepção “em espiral” que 
Bloch tem da história em geral e dos destinos individuais em particular. 
Diante da pessoa, podemos ter vários sentimentos; mas frente à obra de 
Münzer estamos obrigados a reinterpretá-la de maneira se hoje não é 
plenamente verdadeiro e possível o que ontem parecia impossível e 
contraditório. (Furter, op. cit., p. 194, grifos do autor) 

 

Essa mistura de agitador político e de liderança religiosa, imersa numa tragédia pessoal 

que ultrapassa sua própria individualidade e se implanta no todo coletivo no qual gravita o ser 

humano, se joga no torvelinho da historicidade. Percebe-se que Münzer não aprova a 

propriedade privada, até porque em sua visão ascética a propriedade privada não traz nenhum 

benefício para que o reino de Deus seja implantado. Mas nota-se nesse opositor de Lutero 

uma dimensão pedagógica. Homem de um tempo no qual uma das grandes inovações é a 

imprensa, não menospreza esse recurso. Publica sermões e mensagens endereçadas aos fiéis e, 

ao ser derrotado militarmente, sua tipografia é destruída.  

Bloch vê em Münzer essa personagem que nos obriga reinterpretá-la dialeticamente, 

porque se o hoje não é plenamente verdadeiro e possível, o ontem se apresentava como 

impossível, o que dá espaço para a mudança ocorrer futuramente. No pensamento 

revolucionário e filosófico de Bloch sempre se insinuam, lado a lado, dois tipos de revolução, 
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ressalta Arno Münster (op. cit., p. 187). A econômico-política e a metafísico-religiosa, 

completa (ibid). Münster acrescenta (ibidem), que a intenção de Bloch, ao estudar Münzer, 

vai na linha de uma superação do conceito de revolução amarrado a categorias econômico-

políticas do marxismo vulgar. E aponta que a razão do filósofo tomar essa direção é corrigir a 

unilateralidade da perspectiva revolucionária do marxismo-leninismo. As vertentes de 

pensamento ligadas ao marxismo-leninismo, consideradas ortodoxas, menosprezam, enquanto 

filosofia social, as percepções humanas no que diz respeito às suas aspirações de natureza 

mística, religiosa, metafísica e teológica. 

Bloch direciona seu interesse filosófico para questões de tal porte e, nesse aspecto, abre 

um leque que abriga figuras como a de Thomas Münzer, a quem chega comparar com 

algumas do século XX, como Karl Liebknecht4 e até mesmo Lenin. É claro que não aponta 

Lenin e seu ateísmo como alguém que se torna rebelde em prol das causas cristãs. De forma 

alguma. Mas, ao ressaltar a importância desses direcionamentos na condição humana nos 

mostra que a estética, assim como a arte em si, revela que o pensamento aponta para a frente, 

através da atividade produtiva e criadora. Arte e literatura são meio e objeto para que sejam 

promovidos esses ideais. Para que eu possa ser, primeiro preciso me possuir e, atingindo uma 

dimensão coletiva, logo, primeiro nos tornamos. Destarte, nomes como o de Thomas Münzer 

não podem passar ao largo. Sua dimensão revolucionário-pedagógica norteia rumos, 

cartografa meridianos políticos, econômicos e sociais e, assim, traça diretrizes que 

possibilitam uma tomada de rota que possa conduzir a um melhor porvir. Essa é a tônica de 

uma abordagem pedagógica que contenha a esperança como um de seus pressupostos. Logo, 

aspirações de natureza mística, religiosa, metafísica e teológica são trazidas à tona pelo 

pensamento blochiano 

 

[...] por estar convencido de que o movimento mundial comunista e 
socialista, que varreu de um só golpe o mundo inteiro, herdou os objetivos e 
a radicalidade das guerras dos camponeses alemães, que podem ser tidas 
como sinais e etapas no lento e difícil caminho da humanidade que procura 
sair do estado da menoridade e da escravidão rumo à liberdade, uma 
herança que não deve ser valorizada menos do que a da queda da Bastilha 
ou a da declaração dos direitos humanos na Revolução Francesa. (Münster, 
op. cit., p. 194) 

 

                                                           
4 Fundador do Partido Comunista da Alemanha; colaborador de Marx e Engels. 13/08/1871-15/01/1919. 
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Esse lento e difícil caminho, com tantas bifurcações a emprestar-lhe dúvidas e 

desânimos que impõem um estado de menoridade e escravidão sob os mais variados matizes, 

é bem conhecido de todos nós. Percorrê-lo, ensina o pensamento marxiano, é buscar, nada 

mais nada menos, do que a promoção da humanidade, como também, através da 

produtividade criadora que enseja o fazer artístico, apontar para a frente do pensamento. O 

sentido ontológico da esperança canaliza pormenores que ostentam, em sua integralidade, as 

características do para onde, do para que e do afinal. Münzer sabia disso e direcionou seus 

esforços numa busca que autores de influência marxista acentuam com profundo respeito e, 

como Pedro Casaldáliga, se veem cercados pelas distâncias que as utopias teimam em 

encurtar: 

 

[...] o livro de sonhos da humanidade, que Münzer preenchera com 
realidade histórica concreta, assume novos conteúdos sociopolíticos e de 
classes, de tal modo que no início do século XX o fogo do pregador de 
Allsted uniu-se ao marxismo “no mesmo passo e plano de campanha”, como 
“força da viagem e fim de todo o mundo ambiente, no qual o homem 
aparece como ser desprezível, humilhado, desaparecido; como reconstrução 
da estrela, terra e vocação, criação, conquista do reino. Münzer, com todos 
os quiliastas, continua sendo um pregador nessa peregrinação impetuosa”. 
E Bloch o seu profeta, que aponta muito além do horizonte das lutas de 
classes do século XVI. (Münster, op. cit., p. 199) 

 

Esse livro de sonhos nunca deixa de ser editado pelo imaginário, porque enquanto 

houver o que desarticula e desafina superestruturalmente não vai deixar de haver também um 

diapasão cuja disponibilidade estará ao alcance de quem o desejar. Se o homem aparece, em 

muitos casos, como um ser desprezível e humilhado, há caminhos que convidam para uma 

peregrinação impetuosa e, se há um princípio esperança, existe necessidade de uma junção 

com uma pedagogia da esperança, de um ainda-não consciente com um inédito-viável. A 

realidade histórica concreta se apresenta como algo que, aparentemente, pode ostentar a 

estagnação de águas paradas. Só aparentemente, porque essas águas nunca são as mesmas a 

banhar sonhos, quereres e quefazeres. Nunca deixam de trazer o revolucionário. Se o hoje não 

é plenamente verdadeiro e possível e o ontem se apresentava como impossível e contraditório, 

o que se dizer do amanhã? 
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A corda no espaço 

Henri Desroche (1985, p.13) escreve que a esperança de Lutero e a teologia que a 

acompanha não é a de Thomas Münzer, tampouco a de Eusébio de Cesareia é a de Irineu, 

Pápias ou Tertuliano. Virtude teologal, a esperança, com Bloch e outros autores que seguem 

até sendas diferentes, assume um aspecto que a direciona não para questões de natureza 

escatológica, mas para o cotidiano cujas regras são impostas pelo viver material e as 

expectativas apontam para a realização do fazer e do acontecer nesta vida que vivemos. 

Esperanças plenas ou esperanças vazias?, questiona Desroche (op. cit., p. 15). Ao invés, 

aponta (ibid.), plenitudes e vazios de toda e qualquer esperança. Aparentemente uma 

rendição ao niilismo. Só aparentemente, porque como aponta o próprio Desroche (ibid., p. 

16), uma grande esperança social acompanha o surgimento das sociedades industriais e a 

formação dos primeiros proletariados. 

Nesse caso, desnecessário lembrar as ranhuras, fissuras e rachaduras sofridas pela 

esperança na escalada do capitalismo, profundamente analisadas por Marx e outros que o 

acompanham. Mas se a esperança se encontrava murada, não foram poucas as brechas 

abertas, notadamente de caráter pedagógico, para que pudesse, primeiro de forma sorrateira, 

em seguida abrindo comportas e se espalhando à exaustão. A esperança do encurtar distâncias 

ganhou reforço com a invenção do trem, e a de vencer doenças foi incrementada com a 

invenção da vacina e da ênfase na medicina preventiva. Escusado lembrar que o telégrafo, o 

rádio, a televisão e agora a internet são a realização de um esperançar na área das 

comunicações, como também as conquistas obtidas por acordos salariais bem negociados 

reverberam o bem-fazer das expectativas de camadas e mais camadas de trabalhadores. Uma 

sentença atribuída a Aristóteles, transcrita por Diógenes Laércio e ecoada por Bossuet 

sintetiza a realidade da esperança. Vejamo-la, citada por Desroche (ibid., p. 18): Que vem a 

ser a esperança? O sonho de um homem em vigília. 

Sonhos em vigília emergem questões sociais que, a princípio podem apenas fazer parte 

delas como algo talvez que nunca ultrapasse as raias do tangível, ou seja, poderiam integrar-se 

àquilo que nunca sairá dos domínios da ilusão. Mas o sonho também é uma unidade estrutural 

da sociedade, tem seu próprio dinamismo. Supera, desta forma, o imobilismo e, de mera 

especulação, se torna caudaloso nas engrenagens que movimentam uma sociedade. 

Lembrando Jean Lacroix, Desroche (op. cit., p. 27, grifos do autor) aponta que reconhece-se a 

dialética da esperança entre o que se deve fazer para responder à solicitação subjetiva dos 
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desejos e o que se pode fazer para responder à situação objetiva das possibilidades. 

Detectada essa assertiva, abre-se caminho para que o vazio dê lugar à plenitude. 

 

Seja qual for a polarização da esperança, ora num “alhures” ora num 
“ainda-não, ela é uma estratégia de transição entre o Próprio e o Outro: as 
situações tais quais são, não estão destinadas a permanecer idênticas a si 
mesmas, mas podem e devem vir a ser outras, até mesmo totalmente outras, 
sem excetuar a situação que faz de mim o que eu sou e sua metamorfose que 
acena para aquele que ainda não sou. É esta certeza que faz da esperança 
também uma fé. (Desroche, op. cit., p. 40) 

 

Porém, não se pode jamais esquecer que o fervor e a espera somente não se tornam 

ferramentas capazes de atender aos imperativos nos quais o sujeito se vê envolvido. Fervor e 

espera, levados à exaustão da passividade, se mostram presos a uma elementar lei dos estados 

físicos, aquela de que um corpo tende a permanecer em repouso caso uma força não atue 

sobre ele. Se faz necessária uma compulsão dialética. Vejamos o exemplo da caravana, que 

Desroche (ibid., p. 155) utiliza. Nesse exemplo há dois caminhos, o da busca e o da posse. No 

da busca alguém dirá que apenas as miragens levam a caravana a caminhar, não obstante 

caminho algum tenha levado a caravana a alcançar sua miragem. No caminho da posse, outro 

insinue que em tempo algum nenhum caminho levou a caravana a chegar à própria miragem, 

embora somente as miragens fazem com que a caravana caminhe. 

Desroche (ibid., p. 7), logo no início de sua obra, lembra um prodígio de faquirismo. O 

faquir lança para cima uma corda e esta se eleva no ar. A corda deveria cair, mas o oficiante 

assegura que ela se fixou misteriosamente em algum lugar e, como prova, ele próprio ou seu 

discípulo sobe pela corda. E a corda, surpreendentemente, não se desprende, se mostra firme, 

fica sustentada e suporta o peso de quem nela sobe. Embasado nos estudos de Mircea Eliade a 

respeito, observado em várias culturas, esse milagre da corda reúne várias interpretações, 

principalmente às ligadas à destreza de quem a manipula.  

 

[...] seja qual for a explicação do rito, fica uma interrogação: a referente às 
lições que tal mito pretende inculcar. Pois “se as imagens do fio e da corda 
apresentam-se sempre à imaginação e especulação do homem”, tal fato 
significa que essas imagens correspondem a experiências extremamente 
profundas e afinal de contas revelam uma situação humana aparentemente 
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intraduzível por outros símbolos e conceitos. (Mircea Eliade, apud 
Desroches, op. cit., p. 7-8) 

 

Desroche (ibid.) lembra Angelus Silesius, um místico antigo, que afirma ser a esperança 

uma corda e essa corda é lançada no vazio, nas nuvens, no céu, parece não estar fixada a nada, 

mas se sustenta e dá sustento a quem nela sobe. Se a esperança “é uma corda”, seu milagre 

não é precisamente o de semelhante criatividade ou, para adotar a perspectiva aberta por E. 

Morin, o de um “evento”?, reflete Desroche (ibidem, p. 10). O privilégio da esperança seria 

então o de promover um “evento” a “advento”, completa. Mas, ao invés de se tornar mera 

questão de cunho mental, essa promoção exige reflexão, a qual conduz à ação e apresenta, 

dessa forma, uma engrenagem dialética da qual não se pode fugir, por se tratar não de um 

mero significante, mas de algo que tem gerado os mais variados significados ao longo da 

trajetória humana e servido como combustão à materialização daquilo que costumamos 

chamar utopias.  

 

Interpretar e transformar 

Essa reflexão se sustenta no em-absoluto daquilo que os homens no fundo querem, 

como enfatiza Bloch (2005, p. 310, vol. I). É por isso que todo sonho diurno sólido é a 

experiência ainda não encontrada, a ainda-não-experiência experimentada em cada 

experiência que ocorreu até o momento, completa. A história da Educação traz inúmeros 

exemplos dessa afirmação, a começar pelos ensinamentos de quem é visto como o pai da 

ciência da educação, o grego Sócrates.  

Ao nos proporcionar as ferramentas que possibilitam nos debruçarmos na reflexão em 

torno de nós mesmos, nos conduzindo à capacidade da compreensão a respeito do entender e 

do querer, Sócrates nos abre a porta para que também possamos nos voltar para o espetáculo 

do mundo. Entender esse espetáculo não significa, necessariamente, concordar com os rumos 

tomados, mas, sobretudo, compreendê-lo, e na dinâmica desse processo de compreensão 

perceber os ditames do querer. Compreendo uma situação, um fato, um momento histórico, 

mas posso não concordar e nem aceita-los. Circunstâncias compreendidas mas não aceitas se 

encontram grávidas do querer da mudança. Não é possível fazer uma reflexão sobre o que é a 

educação sem refletir sobre o próprio homem, afirma Paulo Freire (2006, p. 27). Comecemos 
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por pensar sobre nós mesmos e tratemos de encontrar, na natureza do homem, algo que 

possa constituir o núcleo fundamental onde se sustente o processo de educação, acrescenta 

(ibid.).  

O método Paulo Freire é caracterizado com a ainda-não-experiência experimentada em 

cada experiência e recheado de esperança. O entender e o querer são palavras geradoras que, 

em progressão geométrica, recolhem cantos e os lançam para que outros também os recolham 

e não deixem de os lançar novamente, seja numa pequena cidade do interior nordestino ou 

numa distante localidade africana. Não importa o espaço geográfico, é um método que se vê, 

portanto, diante da prerrogativa de fornecer elementos destinados a possibilitar a passagem do 

reino da necessidade para o da liberdade. Dois pressupostos se fazem necessários, o amor e a 

raiva – não a raiva imersa na mesquinhez, na inveja e no despeito, que desaproxima e 

distancia os homens.  

Esse não é o tipo de raiva que norteia Thomas Münzer e Pedro Casaldáliga, ambos 

percebem a raiva como instrumento de transformação, consequentemente transformado em 

indignação. A indignação, por sua vez, faz perceber todo um contexto que precisa ser 

modificado, porque do jeito que se encontra, é uma mina de privilégios e favorecimentos a 

uns poucos, enquanto uma maioria se vê privada dos instrumentos que possibilitam uma 

existência digna.  É uma raiva substanciada no entender e no querer, no entender de que a 

realidade não é algo estático, imutável, e no querer mudar. 

O amor envolve toda a humanidade e enaltece princípios que se traduzem na dignidade 

e no respeito, para desaguar na cidadania. Já a raiva assume um caráter coletivo por trazer a 

indignação política e o inconformismo, elementos profundamente necessários à 

transformação. Transformar, esse verbo transitivo e pronominal, é palavra geradora que 

impulsiona as engrenagens que movimentam a sociedade. Afinal, o mundo não deve apenas 

ser interpretado, mas transformado. Logo, compreender significa apreender alguma coisa não 

como foi, no seu ter sido, mas apreendê-la como o tornar-se de um processo que ainda não 

alcançou sua meta. Realizar essa causa conveniente pressupõe o amor e a raiva, interpretar o 

mundo e, consequentemente, transformá-lo. O homem, como ser de relações, necessita de 

amor: 
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Não há educação sem amor. O amor implica luta contra o egoísmo. Quem 
não é capaz de amar os seres inacabados não pode educar. Não há 
educação imposta, como não há amor imposto. Quem não ama não 
compreende o próximo, não o respeita. (Freire, 2006, p. 29) 

 

Paulo Freire enfatiza a necessidade de entrelaçamento da transformação da educação 

com a da sociedade, mas transformar a sociedade exige uma educação transformadora, ao 

passo que em Bloch a esperança, como Docta spes, não se encontra fora desse processo de 

transformação. A Docta spes é a mola-mestra de uma esperança sem subterfúgios, fantasias 

ou ilusões, é instrumento de mediação azeitado pela dialética e construído racionalmente. É o 

alicerce da esperança, uma esperança sem ilusões e nem dotada de matizes que apenas lhe dão 

o colorido da insuficiência e da esterilidade. A Docta spes faz germinar uma esperança crítica 

e isto a transforma em necessidade ontológica. 

 

Não sou esperançoso por pura teimosia mas por imperativo existencial e 
histórico. 

[...]  

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. 

[...] Daí a precisão de uma certa educação da esperança. É que ela tem uma 
tal importância em nossa existência, individual e social, que não devemos 
experimentá-la de forma errada, deixando que ela resvale para a 
desesperança e o desespero. (Freire, 1992, p. 10-11)  

 

O desespero que o vazio niilista pode fazer desencadear e jogar a esperança na espera vã 

é ultrapassado quando o sujeito se percebe aprendiz na diferença, porque como aponta Paulo 

Freire, não se aprende na igualdade. É perceber o diferente que a aprendizagem se torna 

cidadã e o futuro não se transforma numa incongruência gerada por um beco sem saída. A 

diferença de gênero, de habilidades ou qualquer outra que deve fazer parte de uma sociedade 

que se pauta na busca da cidadania e se materializa na conscientização que permeia o 

ambiente escolar, faz do exercício da alteridade uma rotina. É claro que, como bem lembra 

Paulo Freire (2001, p. 181), o futuro não é um pré-dado e nem é inexorável, mas 
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problemático. Cabe a mim, metido na futuridade, e na presentificação, trabalhar esse futuro 

que vem, que há de vir, assinala (ibid.). E esse futuro que há de vir é a possibilidade, 

complementa (ibidem). 

Se o futuro que há de vir é a possibilidade, o esperar é uma prerrogativa, mas não se 

trata de um esperar mergulhado na inação, muito menos um mero aguardar ou vaga 

conjectura. Eu espero na medida em que começo a busca, afirma Paulo Freire (2006, p. 30). 

Pois não seria possível buscar sem esperança, acrescenta (ibid.). Se essa busca sem esperança 

não é possível, o que dizer do fazer educativo? Eis a resposta de Paulo Freire (ibidem): Uma 

educação sem esperança não é educação. Uma educação metida na futuridade, na 

possibilidade que já se acentua na presentificação. 

 

Esperança e razão 

Uma possibilidade que acentua a ultrapassagem da tendência de deslocamento para o 

vazio que o individualismo extremo e o espírito de competitividade sem limites impõem 

atualmente. Se faz necessário descobrir-se ser no mundo. E ser no mundo, ensina o 

pensamento freiriano, é transformar e retransformá-lo, jamais adaptar-se a ele. Essa 

possibilidade não seria – jamais poderia ser – um mero desejar, como alerta Bloch (2006, p. 

440, vol. III): O mero desejar ainda não saciou ninguém. E acrescenta (ibid.): De nada 

adianta, sim, até debilita, se a ele não se junta um querer enfático. Esse mero desejar é 

rejeitado por Marx, enfático ao lembrar que não basta aos filósofos interpretarem o mundo, 

mas buscar transformá-lo. 

A filosofia marxista não se pauta pela contemplação; consequentemente, um de seus 

elementos-chave é, exatamente, a proposta de uma transformação capaz de mudar a realidade 

do mundo e, na ótica de Ernst Bloch, é a que melhor proporciona as ferramentas para que o 

ser humano supere os obstáculos impostos pela alienação e busque suprimir a opressão que o 

domina ao longo da história. Não há, portanto, lugar nessa filosofia para um espírito 

humanitário geral e abstrato: 

 

Marx cultiva, em vez de um espírito humanitário geral e abstrato, um com 
endereço certo, um que está voltado para os únicos que necessitam dele. E 
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juntamente com Münzer, Marx também lançou mão do açoite com que Jesus 
havia expulsado os cambistas do templo. Portanto, o seu espírito 
humanitário, exatamente por ser concreto, apresenta também um traço 
indiscutivelmente acre, isto é, ele implica, no mesmo ato, dependendo para 
que lado ele se volta, perfeitamente tanto ira quanto conclamação e busca, 
encontra e comunica aquilo que redime objetivamente. Da mesma forma, na 
miséria Marx não vê apenas a miséria, à maneira de todos os compadecidos 
abstratos e ainda dos utopistas abstratos; ao contrário, o revoltante da 
miséria de fato assume esse nome, tornando-se a força ativa da revolta 
contra aquilo que a causa. (Bloch, 2006, p. 443, vol. III) 

 

A educação fornece meios para que uma força ativa se torne combustível para que haja 

uma revolta destinada a se insurgir contra os fatores responsáveis pela miséria. Mas é claro 

que nem o sentimento da esperança e nem a educação, por si mesmas, se bastam nesse 

propósito. No caso da esperança, se faz necessário como Bloch (op. cit., p. 453) acentua, que 

se encontre planejada e vinculada ao possível-vencível. A esperança apenas transcende o 

horizonte, escreve Bloch (ibid.), ao passo que o conhecimento do real mediante a práxis o 

desloca de maneira sólida, completa. A razão não consegue florescer sem esperança, a 

esperança não consegue falar sem a razão, sintetiza Bloch (ibidem). E Paulo Freire (2001, 

op. cit., p. 28), como se complementasse o filósofo, alerta que o sonho possível não se trata 

de uma idealização ingênua. Ele vem à tona exatamente por se originar da reflexão crítica 

acerca de toda uma realidade que não se adequa aos padrões exigidos para que seja instaurado 

um clima de justiça social. 

Essa idealização nada ingênua faz com que os homens 

 

ao terem consciência de sua atividade e do mundo em que estão, ao atuarem 
em função de finalidades que propõem e se propõem, ao terem o ponto de 
decisão de sua busca em si e em suas relações com o mundo, e com os 
outros, ao impregnarem o mundo de sua presença criadora através da 
transformação que realizam nele, na medida em que dele podem separar-se 
e, separando-se, podem com ele ficar, os homens, ao contrário do animal, 
não somente vivem, mas existem, e sua existência é histórica. (Freire, 1985, 
p. 105)  

 

Estamos no mundo e com o mundo, o que nos torna seres capazes de nos relacionarmos, 

de nos transcendermos e de nos objetivarmos, nos distinguirmos entre um eu e um não-eu. 

Nos identificamos com nossas próprias ações, objetivamos o tempo e fazemos história. O 
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homem primitivo viveu sob o tempo, e quando teve consciência do tempo se historicizou, 

ensina o educador Paulo Freire (ibid., p. 31). Ao contrário de nós, para o animal não há ontem 

e nem amanhã e suas relações são inconsequentes, por não terem a liberdade para criar ou não 

criar. As abelhas, por exemplo, não podem fazer um mel especial para consumidores mais 

exigentes, comenta Paulo Freire (ibidem). Não podem porque estão determinadas pelo 

instinto.  

O instinto traz em seu âmago a capacidade da repetição na linha de montagem da 

natureza. O homem, também peça dessa linha de montagem, permite-se a novas descobertas 

através da cultura e vai além dos animais, por não apenas repetir, mas recriar. Enche de 

cultura os espaços geográficos e históricos, como lembra o pensamento freiriano. O homem 

não é, pois, um homem para a adaptação, continua Paulo Freire. Destina-se à transformação; 

portanto, a educação não é processo de adaptação do indivíduo à sociedade, pontua o 

educador (ibid.). 

 

As relações do homem são também temporais, transcendentes. O homem 
pode transcender sua imanência e estabelecer relação com os seres 
infinitos. Mas esta relação não pode ser uma domesticação, submissão ou 
resignação diante do ser futuro. 

[...]  

Uma educação que pretendesse adaptar o homem estaria matando suas 
possibilidades de ação, transformando-o em abelha. A educação deve 
estimular a opção e afirmar o homem como homem. Adaptar é acomodar, 
não transformar. (Freire, 2006, p. 31-32) 

 

A história e a existência humana integram um feixe de possibilidades e virtualidades, o 

que dá origem à esperança histórica, mais precisamente o inédito-viável. Trazendo o inédito-

viável para uma junção com pressupostos blochianos percebe-se a fome como elemento 

catalisador dos anseios humanos, porque todo ser humano, na medida em que almeja, vive do 

futuro. Portanto, o homem vive em tensão para o futuro e essa tensão o guia para a realização 

do possível, o impulsiona. A dimensão cósmica desse impulso, Bloch a denomina de fome. 

Esperança ou desejo são manifestações desse impulso na vida humana. Essa tensão constitui 

o caminho para a emancipação humana, algo que amplia o horizonte do homem. 
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Para que esse horizonte seja ampliado, se faz necessário um saber que tanto valorize os 

ensinamentos filosóficos e científicos quanto aquele que denominamos de saber da tradição, 

porque o educando, imerso no próprio cotidiano, não separa, cognitivamente, as informações 

que transforma em conhecimento. E ao fazer essa incorporação, introjeta outras significações 

que o saber cotidiano do grupo social vivencia, como estes: como se conhece, como se produz 

e como a sociedade utiliza o conhecimento. Esse pressuposto freiriano se interliga ao que 

Bloch nos mostra que primeiro o sujeito se torna e, ao se tornar, enseja uma virada utópica e 

esperançosa cuja direção nada mais seria do que a destinada ao ainda-não do por vir. Um por 

vir que se dimensiona, primeiro da escala individual e logo para a coletiva, através da 

esperança. 

Mas, para que esse tornar seja possível é preciso superar o estranhamento que ocorre 

entre nós. É Marx (2006, p. 86) quem aponta a necessidade dessa superação. Ele diz o 

seguinte: Em geral, a questão de que o homem está estranhado do seu ser genérico quer dizer 

que um homem está estranhado do outro, assim como cada um deles [está estranhado] da 

essência humana. Continua Marx (ibid.): O estranhamento do homem, em geral toda a 

relação na qual o homem está diante de si mesmo, é primeiramente efetivado, se expressa, na 

relação em que o homem está para com o outro homem. Estar diante de si e do eu que não sou 

eu, de outro ser humano, esse outro eu além de mim, é ver-se diante da urgência da 

compreensão do apelo que atravessa as consciências: Trabalhadores de todos os países, uni-

vos. 

Trabalhadores que são eus diante de outros eus-além-de-si, e quando cientes da 

interseção do eu com o nós, a compreensão do apelo feito pelos autores do Manifesto 

comunista transforma expectativas em generosas doses de otimismo militante. A empresa de 

Marx, no que diz respeito à transformação revolucionária da sociedade, tem como base uma 

justa relação entre o espontâneo e o reflexivo, analisa Sánchez Vázquez (2007, p. 295). Essa 

relação se faz necessária porque só é possível subverter uma ordem econômica e social 

alienadora se houver uma práxis consciente e reflexiva. Para se libertar, o trabalhador precisa 

adquirir consciência de que é explorado, como também de sua missão histórica. Necessita, 

por conseguinte, escreve Sánchez Vázquez (ibid.), de uma práxis que se desenvolva no marco 

de uma série de condições objetivas dadas. Essas condições exigem forte consciência de seus 

limites, fins e possibilidades. 
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A educação, como ressalta o pensamento freiriano, por si só, não liberta ninguém, como 

também a esperança que se deixa levar pela inércia não leva a lugar algum. Mas a educação e 

a esperança integram o sonho diurno e esse pertencimento faz desabrochar a amplitude 

humana. O eu do sonho desperto pode se expandir a ponto de representar os outros, analisa 

Bloch (2005, p. 93, vol. I). Se expande, porque criamos e recriamos, e não fomos feitos, como 

se pode pensar de forma equivocada, para a adaptação. José, que sabe que vai morrer5, não se 

adapta a essa contingência, embora se perceba impotente para suplantá-la no que diz respeito 

à própria saúde.  

José se vê diante do nada, do vazio, da desesperança, mas não se vê como mera peça 

destinada a adaptação da vida em sociedade. José tem fome e tem consciência da dimensão 

dessa carência, a qual não se reduz à fome e à sede orgânicas – estas não o afligem porque 

tem um emprego que lhe permite um salário capaz de atendê-las. José se vê diante de outras 

carências e tem consciência delas porque possui o sentimento de si e das próprias 

necessidades. José, à medida que se aproxima do grande momento de sua existência, percebe 

a necessidade do auto-encontro existencial e da descoberta do lugar. 

Respeitadas as diferenças de estilo, que são muitas, tanto Bloch quanto Paulo Freire 

trazem em comum a interseção do ser humano naquilo que o eleva à universalidade. Se Bloch 

apresenta uma concepção em espiral da história em geral e dos destinos individuais em 

particular, como analisa Pierre Furter, Paulo Freire, cujo pensamento é construído com pitadas 

da visão marxista de mundo e dos horizontes desenhados pela interpretação de justiça 

oriundos da visão cristã percebe o sujeito como alguém que nunca será uma folha em branco, 

portanto como um ser de historicidade. Mas quando há referências ao pensamento de um 

autor da magnitude de Paulo Freire, não podemos cair nas redes do simplismo. Moacir 

Gadotti (1989, p.115) comenta que a visão humanista de Paulo Freire se inspira no 

personalismo de Emmanuel Mounier, bem como no existencialismo, na fenomenologia e no 

marxismo. Contudo, não pode dizer, a partir daí, que Paulo Freire seja eclético, alerta 

Gadotti (ibid., p. 116). Ele integra elementos fundamentais dessas doutrinas sem repeti-las 

mecânica ou sectariamente, acrescenta.  

A associação entre o humanismo e o marxismo, entre temas cristãos e temas marxistas, 

continua Gadotti (ibidem), enriquece seus textos e faz com que eles sejam lidos por um 

público muito numeroso, pontua. E se a obra de Bloch, como aponta Schmied-Kowarzik 

                                                           
5 Ver capítulo anterior. 
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(2006, p. 277), se dirige a uma só questão, que se encontra ligada ao auto-encontro existencial 

e à descoberta do lugar, a de Paulo Freire se abre à realidade, a traz para a escola e a joga para 

a vida, sem enfeites, subterfúgios e paternalismos. Professora é professora, nunca tia. Se a 

filosofia de Bloch se transforma em caudaloso rio no qual trafegam os apontamentos 

marxistas e a mística judaico-cristã, a pedagogia de Paulo Freire se universaliza e cartografa 

uma abordagem na qual o homem se faz consciente da busca de sua cidadania e do seu papel 

ao sol.  

 

Auto-encontro existencial 

O ser humano tem fome, mas nem sempre tem consciência da dimensão dessa carência, 

o que o aproxima dos animais que também experimentam a sede e a fome, o reduz à 

percepção orgânica. Suprir essa carência é a batalha de todos os dias, mas, diferentemente dos 

outros animais, o homem se vê diante de outras carências. A carência só se faz presente para 

nós na medida em que possuímos o sentimento de nós mesmos e de nossas necessidades, 

reflete Thomas De Koninck (2007, p. 13). Somente na proporção em que vencemos nossa 

finitude, acrescenta (ibid.), é que nós tomamos consciência dela. Daí a necessidade do auto-

encontro existencial e da descoberta do lugar, porque se fôssemos somente animais, 

estaríamos direcionados apenas à quietação quando o estômago estivesse saciado. 

 

No coração de nossa condição se descobre a liberdade, potência dos 
contrários, poder do bem e do mal, cujos dois componentes mais essenciais 
são a afetividade e a inteligência, ambos, na realidade, exigindo permanente 
atenção em todos os momentos. 

 [...] a plena realização do espírito no melhor de suas potencialidades, a 
cultura do pensamento e do amor, implicando desde então a ética e a 
política, o amor e a beleza, todos estes valores que nós associamos tanto ao 
coração quanto à inteligência. Na escolha de sua cultura, o ser humano 
interpreta nada mais nada menos que seu próprio destino. (De Koninck, op. 
cit., p. 15) 

 

Ao interpretar, nada mais nada menos, o seu próprio destino, o sujeito se percebe em 

perpétuo devir e nesse sentido germina a reflexão a respeito dos caminhos nos quais uma 

proposta educativa embasada na esperança deve tomar, porque educar para a esperança é 
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educar para a consciência da liberdade. É esperançar, marco que interliga as camadas da 

união, da não-desistência e também de complexidade. Alavanca e motor de si próprio, o 

sujeito se vê diante da vida que passa e convida para a aventura de viver, uma aventura plena 

que, muitas vezes, é abalada pelos soterramentos que aparecem sob os mais variados prismas. 

Nós jamais somos a vivenciável ou concebida unidade de sujeito e objeto, pondera Schmied-

Kowarzik (op. cit., p. 280). Mas no coração de nossa condição se descobre a liberdade e, 

então, um instante, um chamado, uma alegria tornando feliz, uma dor mais profunda, 

avançam qual relâmpago até nosso mais íntimo ser do instante vivenciado, torna a ponderar 

Schmied-Kowarzik (ibid.) 

O mais íntimo ser do instante vivenciado se faz presente em cada momento de uma 

escola, mas a educação não se resume num ambiente escolar, se encontra por toda parte, pois 

quem aprende verdadeiramente é porque se deixa aprender e percebe que um futuro se 

constrói a partir deste momento, do agora. Deixar-se aprender é um desafio de qualquer 

militante das hostes pedagógicas. Se nos passos de Paulo Freire, o professor diz aos alunos 

que não é dono da verdade e nem detentor da certeza, que, pelo contrário, está ali também 

para aprender, para receber conhecimento, e ao receber, compartilhar, porque quando se 

compartilha se abre ao futuro e, assim, traz em comunhão o presente.  

O conhecimento do presente é necessário para o conhecimento do futuro, o qual é 

necessário para o conhecimento do presente, frisa Edgar Morin (2010, p. 14). Não se trata de 

um mero jogo de palavras. Quando se educa para a esperança se resgata a percepção do tempo 

como história e permite-se ao sujeito perceber-se em sua subjetividade e não como mero 

elemento de natureza mercadológica. Ao perceber-se na própria subjetividade, o sujeito 

adquire a perspicácia necessária para que se veja, não como mero coadjuvante, mas também 

protagonista do espírito que caracteriza o momento histórico no qual se encontra inserido. 

Logo, um instante que seja, um chamado que ocorra, uma alegria ou uma dor mais profunda, 

não há como impedir o avanço, qual relâmpago, até nosso mais íntimo ser do espaço de tempo 

vivenciado. 

Esses pensadores não podem ser interpretados como quem dispõe de uma bola de cristal 

ou tem a capacidade de sacar da cartola as certezas do futuro. De maneira alguma, até porque 

as certezas não são dotadas de completude. Não vivemos nelas, mas principalmente de seu 

contrário, as incertezas, as quais não deixam de ocupar seu devido lugar na trajetória humana. 

Lidar com elas é o que precisa se deixar aprender o ambiente escolar. Cada um, à sua 
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maneira, tem como herança o pensamento marxista, e Marx ensina que a razão é um 

constitutivo da práxis humana e que, ao seguirem sua própria práxis, os homens se veem 

diante de circunstâncias que podem levá-los a restringir imperativos éticos. Essa restrição 

ocorre quando o homem se encontra submisso aos seus próprios interesses, fato que o atira ao 

que é ditado pelas imposições econômicas, técnicas e burocráticas. Isso ofusca a noção do que 

seja futuro e pode levar a uma visão equivocada do pensamento blochiano nesse sentido:  

 

[...] Entende-se Bloch de maneira totalmente errada, quando se pensa que 
ele quisesse, com suas imagens de esperança, com seus sonhos de uma vida 
melhor em O princípio esperança, prescrever-nos o nosso futuro, e nem 
sequer quisesse ele pintar-nos – como Adorno falsamente pensava – o 
mundo futuro. O futuro é inconstruível, ele é em princípio aberto. De que se 
importa Bloch: estimular, encontrar-nos a nós mesmos nos horizontes do 
que nos é possível, do futuro a nós proposto, clarear a esperança, com a 
qual nós já estamos sempre a caminho para a frente. (Schmied-Kowarzik, 
op. cit., p. 283) 

 

Se o futuro é em princípio aberto e se, diante do que nos é proposto não somente pela 

necessidade do existir, mas pelo imperativo de que devemos nos encontrar nos horizontes do 

que nos é possível, premente clarear o caminhar para a frente. A própria flecha do tempo 

assim o faz, como também o faz a Coruja de Minerva, mesmo com certo, e compreensível, 

atraso. O presente nos brinda com uma crise de paradigmas sem precedentes, nos 

encontramos diante de conceitos novos ou então velhos conceitos com nova roupagem, 

remodelados à guisa de peças de vestuário cujas formas determinaram modificações nos 

costumes de uma certa época e então retornam, décadas depois, com nomenclatura diferente e 

forma igual.  

Não faz muito tempo alguns exaltados chegaram a bradar Socialismo ou barbárie, 

enquanto outros juntavam gestos e palavras para empunhar uma bandeira a lembrar que o 

mundo seria melhor com muita paz e amor. Também houve os que disseram haver acabado a 

história, com o triunfo do capitalismo, fato que jogava as utopias na lata de lixo.  Entre estes 

últimos, o segmento dos adeptos desse triunfo e o segmento dos que lamentam esse fato, mas 

se encontram tomados por um sentimento de apatia e desolação. Esquecem da práxis 

revolucionária. 
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Competitividade, individualismo extremado e mais técnica com menos ética... inúmeros 

são os desafios e incontáveis as pedras no caminho. As perspectivas se mostram, no mínimo, 

desafiadoras e instigantes. Perspectiva é algo que denota possibilidade, traz um sentido 

dinâmico, remonta a esperança. Enfim, alarga horizontes e distancia a visão do objeto a ser 

visto, para que possa melhor ser visualizado. As perspectivas imersas na via niilista estreitam 

possibilidades e manufaturam uma ética por demais peculiar. Alguns filósofos burgueses da 

atualidade propiciaram familiaridade com o nihil de um jeito aparentemente original, analisa 

Bloch (2006, p. 242, vol. III). Bloch denomina esses pensadores de filósofos da decadência, 

por associarem o problema da morte individual com o da sua sociedade, o que tem provocado 

a transformação do mero nada do futuro capitalista num nada absoluto-inevitável (ibid.). 

Ao seu nada acrescentaram simultaneamente, mediante falsificação, imagens do desejo 

obscuro-edificantes, primeiramente derrotistas, por fim mefistofélicas, continua Bloch (ibid., 

p. 243). Se há imagens derrotistas, o distanciamento com o fracasso é quase nulo, e é 

exatamente essa linha, por mais tênue que pareça ou se apresente, que se transforma em 

possibilidade, primeiro para contenção, em seguida como alternativa viável de contraposição 

a esse nada. Tornar-se real para fracassar é o nome da experiência não antecipável a ser 

obrigatoriamente realizada de que o plenificado é também o desvanecente, considera Bloch 

(ibidem); e para deixar essa afirmação mais clara, pondera: Tornar-se real para fracassar 

autenticamente constitui, para a existência temporal, a derradeira possibilidade (!): ela 

submerge na noite que lhe serviu de fundamento. 

Tornar-se real também é se dar a conhecer e, nesse processo, abre-se a possibilidade 

viável de não fracassar. Uma possibilidade que se acentua à medida que se abre a visão para a 

necessidade tão bem enfatizada por Morin (ibid., p. 14) e que se faz preciso relembrar, a de 

que o conhecimento do presente é necessário para que se conheça o futuro, o qual é 

indispensável para que o presente se faça conhecer. Nesse intrincado, as utopias florescem e 

apontam um descontentamento, porque sem descontentamento diante de uma determinada 

realidade não há utopia. Daí vem a expectativa da superação e nascem a possibilidade e a 

viabilidade da luta.  

 

 

 



Ernst Bloch: esperança e educação em tempos de niilismo 
Antônio André Alves 

 

189

A consciência do risco 

Nota-se uma junção e, ao mesmo tempo, a constituição de algo que se decomposto não 

perde suas características, como ensinam os antigos gregos, notadamente Anaxágoras, cujos 

ensinamentos elucidam que em cada coisa existe uma porção de cada coisa, ou seja, o todo 

possui as partículas e cada partícula possui o todo. Abrem-se, assim, novas perspectivas 

diante dos imperativos que se avolumam à frente do sujeito. 

O termo perspectiva traz movimento, possibilidade, vir a ser, passa direcionamentos, 

indicações; tudo isso aponta o fator mudança e, a partir deste, a sedimentação do esperançar. 

Se na arte possibilita uma visão panorâmica, ao representar paisagens e objetos sob uma 

determinada distância, no cunho político aponta mudança e traz em si a capacidade de 

enquadrá-la, primeiramente de forma utópica, para, em seguida, dar início ao trabalho que 

visa alcançá-la. Perspectiva se liga ao futuro, logo também traz uma conotação dialética, se 

liga à práxis. Ligada a um projeto de luta coletivo que englobe uma nova forma de relações 

humanas caracterizada, primeiro pelo reconhecimento das contradições existentes na 

sociedade capitalista, e, em seguida, pela busca consciente de superar essas contradições, essa 

práxis se torna revolucionária, visto que não existe práxis revolucionária sem consciência de 

classe e sem organização política, pondera Sánchez Vázquez (2007, p. 309). 

Consciência de classe e organização política não são possíveis sem que o homem venha 

deter atenta percepção de sua historicidade e de que se encontra navegando num mar de 

incertezas. A incerteza, que Morin classifica como um buraco negro que traz o fazer 

pedagógico para seu campo gravitacional, é uma ilustre desconhecida da rotina das salas 

escolares, locais cuja presença marcante são, exatamente, as certezas. O que se ensina são as 

certezas, lamenta Morin (2005, p. 95). Enquanto o ambiente escolar caminha na contramão e 

vai se perdendo numa prática linear, a necessidade de aquisição da incerteza seria, na visão 

moriniana, uma das maiores conquistas da consciência, palavra por demais preciosa para os 

ensinamentos socráticos, ligada às personalidades intelectual e moral. A consciência envolve 

a habilidade de querer e entender, o querer um mundo e uma existência melhores e entender 

os porquês desse querer, fatores que são combustíveis para as utopias.  

É preciso ensinar também que sabemos hoje que a aventura humana é desconhecida e 

que dispomos apenas de dois instrumentos para enfrentar o inesperado, alerta Morin (ibid., p. 

99). Esses instrumentos são a consciência do risco e do acaso e a estratégia. Isso implica ser 
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capaz de modificar o comportamento em função das informações e dos conhecimentos novos 

que o desenvolvimento da ação nos propicia, complementa Morin (ibidem). É através dessa 

percepção que se abrem as portas para uma compreensão do mundo que nos envolve, como 

também de nosso próprio mundo interior, o que permite a subjetividade se abrir para uma 

compreensão mais expandida da objetividade e possibilitar com que o legado de nossa própria 

história se torne mediador de nossas buscas. Sabedores dessa busca e sem esquecer da lição 

de que o caminho se faz ao caminhar, não se esquece que o não-ainda-ser é um ainda não 

passível de ser realizado e se constitui caminho para a emancipação humana e, assim, um 

leque de perspectivas é aberto.  

Diante de perspectivas, nosso anseio de compreender um mundo que se movimenta por 

nós e para nós primeiro nos joga para um encontro pessoal e, em seguida, para quefazeres 

que, se bem direcionados, podem desaguar nas correntezas da alteridade. Porém, há um 

turvamento nessa lente que dificulta o elastecimento da nossa visão para melhor 

compreendermos o nosso papel de sujeito de forma melhor contextualizada. Ao invés de nos 

dotarmos de uma cabeça bem-feita, por exemplo, somos aprisionados por uma cabeça cheia... 

de informações, de preconceitos, de comezinhas. Há aqueles que afirmam isto acontecer por 

causa dos meios de comunicação desmancharem em poucos minutos, à noite, o que a escola 

teceu durante o dia. Justificativa, convenhamos, por demais simplória. 

Essa banalização de um problema que nos afeta, levada ao lugar-comum, tem seu ranço 

ideológico. Falar que a escola constrói e os meios de comunicação destroem é esquecer uma 

velha indagação, aquela que toca, sem pena e nem subterfúgios, numa ferida 

permanentemente aberta e, consequentemente, sempre hemorrágica. A indagação incomoda, 

como toda e qualquer indagação que exige uma postura reflexiva, aliada ao mais sincero dos 

mea-culpa: Quem educará os educadores?  

Essa pergunta é dotada de uma amplitude que nunca deixará de ser crescente, mas, 

convenhamos, fica por demais precipitado atribuir uma responsabilidade sem par ao papel dos 

educadores e à postura nada condizente com que alguns se apresentam em seu fazer 

pedagógico, uma postura lamentavelmente adaptadora. Fazer isso é transformar a parte muito 

maior do que o todo, tornando-a capaz de engoli-lo. Para isso, a fragmentação e depois o 

encastelamento de cada uma das partes tornando-as refratárias umas às outras e, em alguns  

casos, adversárias, como adversários do mundo e das pessoas atuam em suas práticas alguns 

profissionais da área da educação em relação aos alunos. 
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Não são poucos os educadores, inclusive, que falam na finalidade 
adaptadora da educação, como se homens, seres da práxis, portanto, seres 
da transformação, da recriação, da re-invenção, devessem ficar amarrados 
a uma realidade que, por sua vez, tão inacabada quanto os homens e as 
mulheres, só é porque está sendo. (Freire, 2001, p. 45) 

 

Se, por exemplo, um pretenso educador exterioriza o desejo por mais técnica e menos 

ética, tal postura também é uma decorrência de um processo no qual se encontra inserido e 

diante de exigências de colocar no mercado uma mão-de-obra apta a desenvolver atividades 

que exigem elevada destreza no manuseio de maquinário cada vez mais sofisticado e imediata 

capacidade de proporcionar aos seus empregadores rendimento imensamente superior ao 

capital empregado para fazer o maquinário funcionar. Se exibe tal sagacidade, como homo 

habilis, não apresenta desenvoltura semelhante como homo sapiens sapiens demens que é, 

precisa ser, deveria ser. Meramente homo habilis, se encontra tão intrinsecamente entrelaçado 

com o instrumentário que manipula habilmente, que surge a dificuldade de diferenciar um do 

outro, quando surgem referências a questões de cunho político e social. O homo habilis é 

incapaz de se perceber como animal político.  

 

Consciência antecipadora 

Não há como o homo habilis se indagar a respeito do eu sou, como também refletir 

acerca do eu não me possuo e, certamente, se voltar a uma reflexão em torno da consciência 

antecipadora; enfim, se perceber como alguém que necessita caminhar no rumo de uma 

existência humanamente realizada. A consciência antecipadora está fincada no sonho diurno, 

o qual, se o colocarmos no trem da existencialidade, perceberemos um impulso inicial, 

seguido da visualização da possibilidade de sua realização não importam os percalços que se 

apresentem. O mundo está, antes, repleto de disposição para algo, tendência para algo, 

latência de algo, afirma Bloch (2005, p. 28, vol. I), e o algo assim intencionado significa 

plenificação do que é intencionado, completa (ibid.). O sonho diurno, portanto, integra a 

argamassa que forma a consciência antecipadora e traz em seus escaninhos as representações 

que permeiam a caminhada do ser humano em sua busca de um porvir melhor. 
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  O sonho diurno, como acentua o pensamento blochiano, abastece movimentos 

libertários, pois estes se guiam pelo que é desejado inicialmente de forma utópica, em seus 

mais variados sentidos e consequências, porque nele o eu não desaparece; pelo contrário, se 

mantém vivo e não se submete a qualquer censura. Se o eu não desaparece, os desejos 

exercem melhor sua função impulsionadora e nos apontam que nada de grande surge na 

história sem ter sido primeiro esboçado, para depois da consequente racionalização ser então 

planejado. Inicialmente sob o domínio da fantasia e suas ramificações desejantes, o sonho 

diurno se arremessa para frente e, enquanto o conteúdo dos sonhos noturnos se camufla, o que 

é construído diuturnamente se deixa mexer nos caldeirões da latência para se apresentar como 

uma possibilidade em si. E aquilo que é desejado é transmitido.  Deseja-se liberdade e esta é 

projetada para diante, sendo visualizada por outros que a recebem e a retransmitem. O sonho 

diurno tem a característica da aproximação, do chamamento, do convite para a realização do 

que é ansiado coletivamente. 

Logo, se trata de um empurrar-para-a-frente, de colocar em funcionamento o que se 

torna capaz de fazer movimentar essa engrenagem, enfim, uma esperança que já surge antes 

mesmo de saber exatamente o que espera, esclarece Bloch (op. cit., p. 73). No ato de 

imaginar, como no ato de pensar, há um ato do intencionar, continua Bloch (ibid.). O sonho 

diurno, portanto, procede de uma carência e dela quer se desfazer porque busca uma vida 

melhor. Todo aquele que se vê diante de uma privação se encontra apto a sonhar que seus 

desejos serão realizados. O sonho diurno apresenta muitas diferenças com o sonho noturno: 

 

O sonho noturno tem três marcantes características que lhe permitem 
transformar ideais desejantes em alucinações. Primeiro, no sono o eu adulto 
está enfraquecido, não podendo mais censurar o que lhe parece inoportuno. 
Segundo, da vigília e de seu conteúdo restam apenas as chamadas sobras do 
dia, isto é, representações associativas bastante inconsistentes, às quais a 
fantasia onírica se incorpora. Terceiro, em conexão com o eu enfraquecido, 
o mundo exterior – com suas realidades e propósitos práticos – está 
bloqueado. (Bloch, op. cit., p 81) 

 

Se os sonhos noturnos, como aponta Bloch (op. cit., p 89), se nutrem da vida impulsiva 

que ficou para trás, o sonho diurno impulsiona para a frente e proporciona ideias que não 

exigem apenas interpretação, mas elaboração. No sonho noturno nada acontece de novo sob o 

clarão de sua lua descoberta (ibid., p. 89), ao passo que no diurno as portas são abertas e a 
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liberdade se apresenta em sua dimensão real. Ele abrange desde o sonho desperto do tipo 

cômodo, trivial, rude, fugaz, desproporcionado e paralisante, esclarece Bloch (ibid.), até o 

tipo responsável, engajado na causa com ações precisas e tipo modelador da arte, acrescenta 

(ibid.). 

O sonho diurno impulsiona a esperança e a transforma num ato direcionador de espécie 

cognitiva e se volta para a possibilidade ainda não realizada, o que faz do futuro uma marca 

do presente. Essa é a forma adotada por uma abordagem educacional voltada para a esperança 

em toda sua concretude. O caráter concreto da esperança, sua correlação com as 

possibilidades reais da época, escreve Luiz Bicca (1987, p. 83), é unicamente aquilo que lhe 

permite um futuro “autêntico”, ou seja, fundamentado. Nesse processo se encontra a 

condição humana diante do que pode viabilizar a afirmação desse futuro autêntico. Essa 

abordagem educacional nunca deixará de relegar os caminhos por essa viabilidade e muito 

menos em não se aventurar nessa busca. 

Sob o império de um tecnicismo exacerbado, cuja visão educativa é jogar, às pencas, 

peças humanas no chamado mercado de trabalho, uma abordagem pedagógica que viabilize a 

afirmação de um futuro autêntico se vê diante das mais variadas ameaças. Atualmente, não se 

entende mais educação como formação, mas apenas como treinamento, exterioriza Paulo 

Freire (2001, p. 36). Muitas de nossas escolas nos treinam, ou pior, nos adestram para que nos 

tornemos condicionados a atender às exigências do mercado. Partes de um mecanismo que 

fazemos funcionar e que ao mesmo tempo nos tritura, a possibilidade do vazio nos tomar 

inteiros é sempre crescente. 

É bastante comum, atualmente, a utilização de termos que denotam realidades 

mercadológicas, como arena para denominar campo de futebol, cliente em lugar de paciente, 

dentre outros. Despesas ocasionadas para pagamento de cursos de pequena ou média duração, 

eufemisticamente chamados de preparação para o mercado de trabalho, são denominadas de 

investimentos, palavra muito utilizada publicitariamente. Ao invés do ato de educar, a mera 

aquisição de artifícios que permitam um melhor digladiar, tanto conosco quanto com o 

próprio mundo no qual habitamos. Um bom exemplo são os quadros de honra que algumas 

escolas gostam de ostentar contendo retratos e nomes dos alunos que se sobressaem no quadro 

bimestral e anual de disciplinas, numa clara ênfase ao pugilato intelectual, o que ofusca a 

dimensão do conhecer acerca do eu sou e ao caminhar para frente. 
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Novamente o “sou” é o ponto de partida, aquele existir impensável, que nós 
sempre já somos e que nunca possuiremos, porque ele, como existente, 
sempre antecipa insondavelmente o pensar, mas é ele mesmo que nos impele 
e movimenta. Precisamente o não querer fixar a ele – e com isso a nós –, 
mas com ele dirigir nosso pensar e agir mais para a frente, perfaz o caráter 
básico da consciência antecipadora. (Schmied-Kowarzik, op. cit., p. 293) 

 

Na consciência antecipadora se encontra o Princípio esperança, elemento básico para 

que haja direcionamento a uma existência humana plena, na qual a possibilidade se expande 

para e busca a realização do ainda-não-ser. Por isso, o decisivo é que apenas o saber como 

teoria-práxis consciente diz respeito ao que está em devir e que, por isto mesmo, é passível de 

decisão, escreve Bloch (2005. P. 18). O que está por vir é matéria-prima do embate do novo 

com o velho, um embate no qual o existir se mostra imerso no estar-aí (Dasein). Nesse 

existir, a ética jamais poderá ser suplantada pela técnica. Aliás, por nada que diga respeito ao 

ser humano e ao mundo que ele habita. Somos mundo e o mundo somos nós. Se a técnica é, 

talvez, a forma mais extraordinária que a práxis tomou no século XX, pondera Furter (1976, 

p. 35), ela não teria tido, no entanto, este formidável desenvolvimento sem uma valoração do 

trabalho humano como tal, acrescenta. 

A valoração do trabalho humano traz em si o afeto expectante, o qual nada mais nada 

menos, é a própria esperança em suas cores mais vivas, o lado voltado para a frente, nunca 

para trás, isto porque ao fazer-se o caminho se percebe que no presente já se encontra 

incubado um impulso capaz de nos arrojar a vencer os desafios da escuridão. Escreve Bloch 

(2005, p. 23, vol. I), que o ainda-não-consciente no ser humano efetivamente faz parte do que 

ainda-não-veio-a-ser, do ainda-não-produzido, do ainda-não-manifestado no mundo. E 

completa Bloch (ibid.): O ainda-não-consciente comunica-se e interage com o que-ainda-

não-veio-a-ser, mais especificamente com o que está surgindo na história e no mundo. 

Essa interação é uma busca que se revela quando exposta ao inacabamento do mundo e 

à incompletude do sujeito e daí a comunicação com o que está surgindo em toda sua 

historicidade. A esperança antecipa o futuro e a ânsia pelo melhor permanece, por mais que o 

melhor seja impedido, pontua Bloch (ibid., p. 48). Esse querer é fermento da consciência 

antecipadora, a qual envolve o sujeito e o dota da qualidade do pertencimento, ou seja, o 
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pertencer ao que ainda-não-veio-a-ser, ao ainda-não-produzido, ao ainda-não-manifestado no 

mundo.  

 

Ação transformadora 

O urgente se exterioriza primeiramente como almejar, ambicionando alguma coisa, 

reflete Bloch (ibid., p. 49, grifos do autor). Se o almejar é sentido, então passa a ser um 

ansiar, a única condição sincera de todos os seres humanos, pontua (ibid., grifos do autor). 

Essa completude assume conotação ontológica e faz da esperança uma referência a algo que 

ao vislumbrar inicialmente o que ainda-não-é, aponta a possibilidade de sua realização. 

Primeiramente o ansiar se direciona a algo e se torna, em seguida, um buscar. Esse buscar não 

passa sem a imaginação, porque, como elucida Bloch (ibid., p. 50), ainda que o ato de desejar 

não provenha da imaginação, só vem à tona através dela. 

Esse buscar impulsiona a Docta spes e se torna elemento de transformação. É 

exatamente a ação transformadora da realidade objetiva, como acentua Paulo Freire (1983, p. 

108), que permite aos homens criarem a história e se fazerem seres histórico-sociais de forma 

simultânea. A consciência do que é ser histórico-social impulsiona a busca da concretização 

do que há de vir, um melhor porvir, saber que o ainda-não-ser ainda-não-é em decorrência de 

fatores que, gradativamente, são vencidos. O homem é consciente e, na medida em que 

conhece, tende a se comprometer com a própria realidade, escreve Paulo Freire (2006, p. 36). 

Ele aborda a respeito de dois níveis de consciência, a ingênua e a crítica. Na primeira há uma 

busca de compromisso, ao passo que na segunda há patente o compromisso. Além disso, na 

consciência ingênua a realidade é estática e não mutável, enquanto a consciência crítica é 

dialógica e tem anseio de profundidade na análise de problemas, por não se satisfazer com as 

aparências. 

Ao se repelir as posições quietistas, via de regra também aparece uma repulsa ao 

fatalismo que uma posição ingênua dá origem. Esse fatalismo imobiliza e desmemoria, torna-

se um véu opaco que turba a visão da realidade e pode condicionar o indivíduo na percepção 

de algo que se traveste da realidade sem, realmente, ser. O simplismo predomina numa 

situação com essas características e impõe imagens distorcidas a respeito dos quefazeres 

cotidianos, mas a sua superação, por outro lado, se faz premente a partir da percepção de que 

não apenas nos encontramos na realidade, mas também com ela. A realidade está sempre 
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aberta ao ainda-não-ser. Logo, nos estimula a primeiro nos encontrarmos nos horizontes do 

que nos é possível e nos coloca a caminhar para a frente. O velho não é repelido, pelo mero 

fato de ser velho, e o novo não é aceito por ser novo, mas na medida que se torna válido. 

O ensinamento socrático do compreender e do querer nutre-se do diálogo homem-

mundo, subjetivo-objetivo, e as inquietações se tornam uma das rotinas fortalecidas na 

contraposição ao quietismo, por conduzirem à profundidade na análise dos problemas que se 

colocam diante do sujeito. As conclusões nunca são apressadas ou superficiais. Não há como 

se olhar superficialmente à questão que Bloch se coloca: Eu sou; Mas, eu não me possuo; 

Primeiro nos tornamos. Sou partícipe do existir, consciente de que sou e também desse outro 

eu que não sou eu e, imerso nesse exercício de alteridade, me vejo na possibilidade real de nos 

tornarmos, eu e o outro eu que não sou eu. Nos tornarmos plenos desse existir. O caminho 

verdadeiro, justamente por isso ainda não perfeito, aponta Bloch (2006, p. 428, vol. II), é a 

arte do caminho correto para casa nesse estar-a-caminho, completa (grifo do autor). Estou 

voltando pra casa, diz Antonino no filme Spartacus6. Escravo que foge de Roma para se 

juntar aos rebeldes de Spartacus, um ex-escravo e gladiador que organiza um exército em luta 

contra o império romano, Antonino é um poeta e, numa bela cena de imenso bucolismo, 

declama um poema no qual expressa o desejo de quem trabalha de colocar-se a caminho de 

casa ao final de um dia de muita labuta.  

Spartacus, sua mulher e companheiros ouvem extasiados. Num raro momento de 

quietude, o poema arranca lágrimas e as faz jorrar do rosto de Spartacus e ele percebe, mais 

ainda, o valor da luta pela liberdade. Se o brilho da tarde cede lugar à noite que cai, numa 

paisagem esboçada pelo poeta, a liberdade e a luta para conquistá-la se transformam num dos 

bens mais preciosos para o ser humano. O exército de Spartacus é derrotado e, feito 

prisioneiro, o guerreiro é obrigado a lutar com Antonino, o mata para evitar que seja 

crucificado e se reserva ao martírio da cruz, morte reservada pelos romanos a estrangeiros. E 

mais uma vez na história da humanidade, mata-se um homem, mas não se consegue matar 

seus sonhos.  

Estou voltando pra casa, diz Antonino, e essa volta representa a busca por algo ainda 

não obtido, por isso o colocar-se a caminho à procura do que se precisa obter. 

                                                           
6 Produção americana de 1960, trata-se de um épico dirigido por Stanley Kubrick, com roteiro de Dalton Tumbo 
e Kirk Douglas protagonizando o papel principal, de Spartacus. Tony Curtis interpreta Antonino. Fonte: 
http://virtualiaomanifesto.blogspot.com.br/2010/01/spartacus.html 
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A consciência antecipadora é esse colocar-se a caminho, é estar-se sempre disposto às 

revisões necessárias, é perceber becos sem saída e não enveredar neles ou aventurar-se na 

abertura de trilhas que a esperança robustece. O sonho acordado traz a fome como 

combustível, pois é na fome que a humanidade se comunica numa mesma ansiedade e numa 

comum procura para o essencial, como analisa Furter (1974, p. 81). Ao ser consciente da 

fome, o sujeito busca sair de sua miséria e se vê num emaranhado de porquês. São indagações 

a respeito de como saciar sua fome, as buscas, os caminhos a ser percorridos. Não se trata 

somente da fome fisiológica, satisfeita com um prato de comida, mas aquela que sai das 

grutas do desejo, como a afetiva e a intelectual, todas paridas pelo desejo. 

 

A consciência da fome é altamente significativa e profundamente rica, 
porque é constituída por um processo dinâmico e dialético, através do qual 
toma-se consciência de uma carência, de um bem desejado e da 
possibilidade de  atuar para passar da carência à satisfação. (Furter, op. 
cit., p. 80) 

 

A galinha pedrês 

Paulo Freire se encontrava entre os onze e doze anos de idade quando, numa manhã de 

domingo, uma galinha pedrês surgiu no quintal de sua casa. Estavam ele e seus irmãos mais 

velhos. A galinha se aproximou e apanhou um gafanhoto e eles apanharam a galinha. 

Pegamos a galinha num salto, sem haver um acerto prévio, conta Paulo Freire (2001, p. 87). 

A mediação de nossa ação era a fome dos três, era a razão de ser da prática, e quando minha 

mãe ouviu os gritos da galinha e correu até nós no quintal, ela já não gritava porque entrava 

nos estertores, acrescenta (ibid.). Paulo Freire imagina um problema de natureza ética que 

surge diante da mãe, católica e muito séria, a respeito do que fazer: devolver a galinha ao 

proprietário e pedir desculpas pelo ato dos filhos? De repente, sem dizer palavra, vira para o 

terraço e encaminha-se para a cozinha, com o corpo quente da galinha pedrês do vizinho e 

prepara uma refeição inesquecível. 

Na verdade, não éramos e nem fomos delinquentes, comenta Paulo Freire (ibid.), 

matamos a galinha pedrês do vizinho para comer. Tínhamos fome, acentua, para revelar: 

Inclusive, naquela época, eu não furtei dinheiro porque não houve chance, senão teria 
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furtado (ibidem). Dinheiro, não, mas açúcar de uma mercearia nas proximidades de sua casa 

chegou a tirar. Havia uma carência que precisava ser vencida. 

 

Penso nos meninos com fome, nos meninos traídos, nas meninas 
vilipendiadas nas ruas deste país, deste e de outros continentes. Meninos e 
meninas que estão inventando outro país. E nós, mais velhos, temos que 
ajudar essas meninas e esses meninos a refazer o Brasil. E é com esta 
convicção, é com este sonho que eu falo a vocês e que eu termino minha 
fala. Ajudemos estes meninos a reinventar o mundo. (Freire, op. cit., p. 88-
89)  

 

A consciência da fome se constitui por esse processo dinâmico e dialético, ingredientes 

que a tornam altamente significativa e profundamente rica por trazer à tona elementos que 

possibilitam ao sujeito uma tomada de consciência diante da necessidade de superar o que se 

lhe apresenta em estado carente e, assim, engendrar meios de reinventar o mundo. Ao nos 

tornarmos conscientes da nossa fome, também podemos nos tornar conscientes da fome desse 

outro eu que não sou eu. Dessa forma, assumimos a nossa condição de historicidade, de seres 

genéricos porque a fome não se encontra apenas nos imperativos do estômago. Combustível 

que azeita a consciência antecipadora, faz utopias saírem reluzentes de sua forja. O meu 

discurso em favor do sonho, da utopia, da liberdade, da democracia é o discurso de quem 

recusa a acomodação e não deixa morrer o gosto de ser gente, que o fatalismo deteriora, 

escreve Paulo Freire (op. cit., p. 86). 

Esse gosto de ser gente que o fatalismo deteriora é analisado por Bloch (2005, p. 326, 

vol. I), que faz o seguinte alerta: 

 

Todo sonho permanece sonho pelo fato de ter tido muito pouco êxito, de ter 
conseguido levar pouca coisa a termo. Por isso, ele não pode esquecer o que 
falta, e mantém a porta aberta em relação a todas as coisas. A porta no 
mínimo entreaberta, quando se dirige para objetos agradáveis, chama-se 
esperança. [...] não há esperança sem angústia nem angústia sem 
esperança; ambas se mantêm mutuamente em suspenso, por mais que a 
esperança prepondere para o valente, por meio do valente. No entanto, 
também ela, sendo possivelmente ilusória qual fogo-fátuo, deve ser uma 
esperança sabedora, uma em si mesma previamente refletida. 
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Uma pedagogia que se movimenta nos trilhos da esperança também se vê, em vários 

momentos, diante do fatalismo que deteriora, da angústia que ilude qual fogo-fátuo, e para 

não se perder nos obstáculos que impossibilitam ou atravancam a chegada, como sonha 

Antonino, o poeta cujos versos arrancam lágrimas de Spartacus, a condição humana não pode 

ser relegada a segundo plano. Vivemos num mar de incertezas e é nele que somos obrigados a 

navegar, com nossos medos, angústias, quereres e esperanças. Muitas vezes vislumbramos 

horizontes que nada mais são do que miragens e cada porto no qual ancoramos apresentam o 

vazio e o nada em suas docas.  

Nos vemos então na situação de José, o personagem de Gustavo Corção7 (1989, p. 66) 

e também indagamos a respeito do sentido da vida. E talvez até concordemos com a seguinte 

afirmação: Tem um valor infinito: mas não tem sentido nenhum (grifo do escritor). A vida é 

apenas uma sombra que vagueia, diz José (op. cit., p. 68), é uma história contada por um 

doido, cheia de rumor e furor, mas sem sentido nenhum, arremata. Essa visão niilista não 

condiz – não pode condizer – com o que o próprio existir nos apresenta quando a esperança 

indica os caminhos que devem receber o carimbo de nossas passadas, imperativo que se 

contrapõe às ilusões que o fogo-fátuo que todos nós somos obrigados a vivenciar nos oferece. 

A condição humana se vê diante das incertezas e estas, ao invés de causar assombro, 

encantam porque São Saruê e muitos outros locais semelhantes nos oferecem a brisa que nos 

transporta até lá. 

Edgar Morin (2004, p. 59) pondera que a condição humana está marcada por duas 

grandes incertezas, a primeira é a incerteza cognitiva e a segunda é a histórica. Portanto, 

conhecer e pensar são um diálogo com a incerteza. A incerteza no conhecimento obedece a 

três princípios, segundo Morin. O primeiro deles, cerebral, nos mostra que o conhecimento 

nunca é um reflexo do real. Por ser tradução e construção, o conhecimento comporta riscos de 

erros; notadamente, a história humana nunca deixou de apresentar a marca do caos. O 

segundo princípio aponta o aspecto físico, porque a interpretação se encontra amalgamada aos 

fatos ocorridos, ao passo que o terceiro princípio é de natureza epistemológica. Decorre da 

crise dos fundamentos da certeza, afirma Morin (op. cit., ibid.), tanto em filosofia quanto em 

ciência. É preciso, portanto, prepararmo-nos para o nosso mundo incerto e aguardar o 

inesperado, afirma Morin (ibidem, p. 61), para alertar: Preparar-se para nosso mundo incerto 

é o contrário de se resignar a um ceticismo generalizado. 

                                                           
7 Ver capítulo anterior. 
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Resignação não é um sentimento que se compatibiliza com a vontade de ir adiante e 

estar em constante preparação para o nosso mundo incerto. Resignar-se pode levar o 

indivíduo a consentir com a irredutibilidade de sua própria solidão e, ao abrir-se para esse 

consentimento, se torna apto a crer, indevidamente, que os espelhos mais fiéis são exatamente 

aqueles que não refletem a luz. Urgente se faz reivindicar a liberdade de uma forma que 

supere a negação embriagada do impossível e arroje o sujeito para adiante, sem medo do 

ainda-não-ser, para que não se submeta – ou seja engolido – a uma felicidade de rebanho. 

No processo de superação da negação embriagada do impossível, a aposta na incerteza 

germina estratégias, como aponta Morin (op. cit., p. 62): Uma estratégia traz em si a 

consciência da incerteza que vai enfrentar e, por isso mesmo, encerra uma aposta. O sujeito 

deve estar consciente dessa aposta, para que não caia nas armadilhas da falsa certeza, porque 

esta, como lembra Morin, nunca deixou de enganar e de conduzir pessoas ao desastre. O 

Titanic era um navio que, segundo seus construtores, jamais afundaria, como também uma 

das mais bem equipadas máquinas de guerra, como o exército americano, nunca seria 

derrotado por uma força muito inferior, como a dos combatentes vietnamitas. Também 

Gandhi, visto como um ignóbil faquir pela soberba britânica, jamais teria obtido êxito na 

condução de um povo milenar no rompimento dos grilhões impostos pelo imperialismo. A 

aposta é a integração da incerteza à fé ou à esperança, reflete Morin (ibid.), por estar ligada 

à nossa vida. 

 

Cada um deve estar plenamente consciente de que sua própria vida é uma 
aventura, mesmo quando se imagina encerrada em uma segurança 
burocrática; todo destino humano implica uma incerteza irredutível, até na 
absoluta certeza, que é a da morte, pois ignoramos a data. Cada um deve 
estar plenamente consciente de participar da aventura da humanidade, que 
se lançou no desconhecido em velocidade, de agora em diante, acelerada. 
(Morin, op. cit., p. 63)  

 

A esperança não ignora a incerteza, como também a condição humana é capaz de se 

sobrepor ao vazio e ao nada. A incerteza, como o mundo, é real, não há como abolir. Que 

loucura seria querer refutar o mundo, medita Comte-Sponville (2000, p. 106). A aventura da 

humanidade, agora em velocidade crescente, se percebe num rumo condimentado pela 

esperança bem fundada: 
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[...] a esperança, sendo menos bem aquinhoada do que a memória, pode 
parecer um mal se tomada pelo lado da incerteza, e a esperança ilusória, 
infundada, certamente o é. Mas é certo que também a esperança infundada 
não pode ser classificada entre os males habituais do mundo como se ela 
fosse o mesmo que doença ou preocupação. Tanto mais distante do mal está 
a esperança bem fundada, isto é, mediada pelo possível real, tão distante até 
do fogo-fátuo; ela representa justamente a porta no mínimo entreaberta que 
parece levar a objetos agradáveis, num mundo que não se tornou uma 
prisão, que não é uma prisão. (Bloch, op. cit., p. 327, vol. I) 

 

É nesse mundo que não é e nem se tornou uma prisão que a condição humana se 

encanta e se desencanta em seus labirintos. E se a esperança bem fundada se encontra 

mediada pelo possível real, a condição humana vivencia o que pode se apresentar tanto em 

seu aspecto encantador quanto desafiador. Se há um arrojo para a frente não há vazio. As 

coisas que a gente faz, conhece ou sabe são o produto de uma complexidade de influências na 

vida da gente, nos lembra Paulo Freire (2001, p. 161). Não há por que tornar ou querer tornar 

o mundo uma prisão. Impossibilidade não é sinônimo de incerteza; a impossibilidade pode até 

nos legar os ditames do vazio e nos relegar uma condição de imutabilidade, mas podemos 

rejeitar essa herança, pois a realidade é mutável. Só o ser que se tornou, através de sua longa 

experiência no mundo, capaz de significar o mundo é capaz de mudar o mundo e incapaz de 

não mudar, aponta Paulo Freire (op. cit., p. 168). 

 

A impensável educação sem esperança 

Ao nos tornarmos capazes de significar o mundo e de mudá-lo, ao mesmo tempo que 

nos sentimos incapazes de não nos mudarmos, nos abrimos para sua dialeticidade e rompemos 

o que podemos denominar de casca de ovo mecanicista, como pontua Bloch (op. cit., p. 328, 

vol. I). O mundo se encontra em e com predisposição do ainda-não para o tudo, do alienado 

para a identidade, do meio ambiente para a pátria mediada, como ressalta Bloch (ibid., p. 

329). Logo, se a transformação da natureza permeia um cenário de possibilidades, a da 

sociedade não se faz diferente, na busca da contemplação dos sonhos diurnos, destinada a 

realização posterior. Essa mudança não é individual, mas social, com uma dimensão 

individual, como aponta o pensamento freiriano. Isso exige tino para que se perceba o 
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processo dos condicionamentos superestruturais que perpassam a sociedade e a educabilidade 

do ser humano. 

 

[...] sem esperança não há como sequer começar a pensar em educação. 
Inclusive, as matrizes da esperança são matrizes da própria educabilidade 
do ser, do ser humano. Não é possível ser um ser interminado, como nós 
somos, conscientes dessa inconclusão, sem buscar. E a educação é 
exatamente esse movimento de busca, essa procura permanente. (Freire, op. 
cit., p. 171, grifo do autor) 

 

O ainda-não-ser, para ser algo que se coaduna com a nossa busca, se encontra 

entranhado nessa procura permanente à qual se (pre)dispõe a educação, cujas matrizes estão 

fincadas na esperança, e esta nunca deixa de ser fermento e adubo da prática educativa. Se em 

Bloch a esperança assume caráter ontológico, em Paulo Freire é o suporte cognitivo de um 

fazer pedagógico que se alicerça na consciência da cidadania e possibilita a realização de uma 

proposta educativa que se alicerça em um ainda-não-ser consciente. Daí, como aponta Bloch 

(2006, p. 12, vol. III), se compreende e se apreende o antigo a partir do novo: Surge aí o 

andar ereto, o ser-si-mesmo no ser-em-comum, alunos e professores vivem à frente, nos 

limites que avançam constantemente, vivem onde o próprio alvo é recente, no rumo do qual o 

discente se torna desperto e entra em forma. 

Uma educação voltada para a esperança tem como imprescindíveis esses quatro 

pilares: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a ser; aprender a viver juntos e, 

sobretudo, a se arrojar nos mares da incerteza, mares nos quais a condição humana veleja sob 

as mais variadas circunstâncias. Em tempos nos quais a escola é uma transmissora de 

certezas, em detrimento das incertezas, a educação não pode ver sepultada a noção do 

imprevisível e do imensurável, tampouco da necessidade de buscar meios que possibilitam 

melhor entendimento dos aspectos relacionados ao ainda-não-ser.  

Esses quatro pilares para a educação formam a mola-mestra dos trabalhos da 

Comissão sobre a Educação no século XXI, instalada em 1991 por Federico Mayor Saragoza, 

então Diretor-Geral da Unesco, sob a presidência de Jacques Delors. A comissão tinha como 

objetivo propor perspectivas inovadoras e realistas em atendimento às necessidades e à 

diversidade dos países que fazem parte da Organização das Nações Unidas. Agora, que 

superamos a primeira década do século, percebe-se, mais ainda, a necessidade desses pilares; 



Ernst Bloch: esperança e educação em tempos de niilismo 
Antônio André Alves 

 

203

mas aprender a conhecer, a fazer, a ser e a viver juntos pressupõe uma abordagem pedagógica 

que se calque na consciência da cidadania, tendo a esperança como uma de suas prerrogativas 

principais. 

Educar para a esperança é educar para a consciência da liberdade, é esperançar, 

palavra geradora que, ao abrir-se em leque, traz termos como união, não-desistência, certeza 

de que longe é um lugar que não existe e também de complexidade. Nesse sentido, educar 

para a esperança é mostrar que a construção do futuro ocorre a partir deste momento, do 

agora, porque como frisa Morin (2010, p. 14), o conhecimento do presente é necessário para 

o conhecimento do futuro, o qual é necessário para o conhecimento do presente. Quando se 

educa para a esperança se resgata a percepção do tempo como história e permite-se ao sujeito 

perceber-se em sua subjetividade – não como mero elemento de natureza mercadológica.  

Quando se percebe em sua subjetividade, o sujeito também se percebe numa existência 

que é também atividade social. Marx, em cuja fonte se saciam Ernst Bloch, Paulo Freire e 

Edgar Morin, esclarece que o que faço a partir de mim, faço a partir de mim para a 

sociedade, e com a consciência de mim como um ser social (2006, p. 107). Minha consciência 

universal é apenas a figura teórica daquilo de que a coletividade real, o ser social, é a figura 

viva, pontua Marx (ibid., grifos do autor). Daí, elucida Marx, que o que for feito a partir de 

mim será feito a partir de mim para a sociedade. 

 

Acima de tudo é preciso evitar fixar mais uma vez a “sociedade” como 
abstração frente ao indivíduo. O indivíduo é o ser social. Sua manifestação 
de vida – mesmo que ela também não apareça na forma imediata de uma 
manifestação comunitária de vida, realizada simultaneamente com outros – 
é, por isso, uma externação e confirmação da vida social. A vida individual 
e a genérica do homem não são diversas, por mais que também – e isto 
necessariamente – o modo de existência da vida individual seja um modo 
mais particular ou mais universal da vida genérica, ou quanto mais a vida 
genérica seja uma vida individual mais particular ou universal. (Marx, op. 
cit., p. 107, grifos do autor) 

 

A natureza humana é histórica e se constrói em sua dialeticidade. Nesse caso, 

construir significa apontar para o futuro e vislumbrar um porvir que se encontra inserido nessa 

busca é o imperativo de toda abordagem educativa que se veja diante da consciência do ser 

genérico, que é o sujeito diante do outro eu que não sou eu. A consciência do ser social. 
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Conhecer, que é sempre um processo, supõe uma situação dialógica, afirma Paulo Freire 

(1981, p. 86), para acrescentar: Ao nível humano, o conhecimento envolve a constante 

unidade entre ação e reflexão sobre a realidade (ibid., p. 87). Conscientizar o sujeito em 

relação ao outro eu que não sou eu é o desafio de um processo educacional alicerçado na 

esperança, cujo grande desafio é educar com olhos voltados para o futuro e com a 

preocupação de combater a quebra que afeta o homem genérico e o desvencilha de uma ética 

que se volta, profundamente, para responsabilidades políticas e coletivas. 

Esperançar é se desincompatibilizar inteiramente com os ditames do nada que nos 

rodeia, sem, no entanto, deixarmos de reconhecer esse nada e as consequências que ele nos 

provoca. Se o niilismo está diante de nossa porta e busca se alojar em nossa existência como o 

mais perturbador de todos os hóspedes, uma de suas forças motrizes é a fragmentação do 

ensino ministrado e o consequente despreparo existencial que ele produz.  

 

Os problemas da sociedade e os problemas políticos se mostram cada vez 
mais globais e complexos, já que são tecidos conjuntamente; no entanto, os 
desdobramentos dos conhecimentos seguem em sentido oposto, passam por 
labirintos cada vez mais especializados, fragmentados e desligados de tudo. 
Paradoxalmente, cada vez menos pessoas são preparadas, por sua 
formação, a enfrentar esses problemas globais. (Koninck, 2007, p. 210) 

 

Uma educação alicerçada na esperança nos permite nunca esquecermos que somos 

seres de ação e de reflexão sobre o mundo e nos lembra, como Bloch (2006, p. 451, vol. III) 

gosta de enfatizar, que o sonho diurno, ao nos trazer uma consciência revolucionária, é capaz 

de embarcar no carro da história sem que o lado bom do sonhar necessite ser deixado para 

trás. É esse lado bom do sonhar acordado conscientemente, no firme propósito de conduzir 

para frente, que nos impulsiona e impede que vejamos o aluno como uma folha em branco na 

qual se deposita o conteúdo que queremos e permite que nunca esqueçamos de que boa parte 

dos educadores precisa ser educada. 

Educar para o futuro é se compenetrar da lição blochiana: 

 

[...] a esperança planejada e vinculada ao possível-vencível é a coisa mais 
forte e a melhor que existe. A esperança apenas transcende o horizonte, ao 
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passo que o conhecimento do real mediante a práxis o desloca de maneira 
sólida; ainda assim, é exclusivamente a esperança que conduz à 
compreensão de mundo estimulante e consoladora e permite obtê-la, ao 
mesmo tempo, como a compreensão mais sólida e mais tendencialmente 
concreta. (Bloch, op. cit., p. 453, vol. III) 

 

Bloch divide a esperança em subjetiva e objetiva, a primeira é a que espera, enquanto 

a segunda é a esperada. A subjetiva é uma esperança crida, embora aquilo que espera chega a 

ser apenas provável, ao passo que a objetiva é designada pela subjetiva, possui uma certa 

confiança que proporciona a uma forma de crer a tenacidade e o vigor que podem lhe dar uma 

determinada sustentação. Escreve Bloch (2006, p. 458, vol. III): A causa indicada pela 

esperança que espera, por mais que ela seja inflexível e ativamente incitante ao extremo, a 

saber, a causa objetiva da esperança no mundo mesmo, de fato ainda não lhe está 

assegurada de modo líquido e certo. 

Ele acrescenta que a esperança quando legitimada se encontra no nível da tendência e 

da história, opera em mediação com o processo objetivo e se percebe numa empreitada cuja 

ousadia é por demais notória, por se encontrar na linha de frente desse processo. A esperança, 

desta forma, é compreendida dialeticamente, por estar pressuposta pelas categorias centrais do 

processo dialético, que são a linha de frente, o novum e a matéria. Bloch percebe a matéria 

como Aristóteles a vislumbra, tanto no sentido de sendo-conforme-a-possibilidade quanto no 

de sendo-em-possibilidade, o primeiro sentido visto como algo que determina o que se torna 

capaz de dar-se a conhecer historicamente, e o segundo aquilo que se encontra inserido na 

possibilidade do processo dialético. 

 

Esse mundo permanece fundado unicamente na matéria, que com certeza é 
movida de muitas formas, não sendo, portanto, estereotipada; que é tanto o 
sendo-em-possibilidade que impõe condições pela lei quanto o ser-em-
possibilidade aberto em termos de substância. O olho para essa gênese é o 
órgão da filosofia; a visão dialeticamente direcionada, sistematicamente 
aberta, para a matéria modelada pela tendência é sua nova forma. (Bloch, 
op. cit., p. 461, vol. III) 

 

A dialética não está relacionada somente a uma maneira de trazer o lógos à superfície, 

à modelagem do raciocínio, mas se liga ao fluxo perpétuo, ao vir-a-ser no qual se encontra 
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inserida a humanidade historicamente. Marx compreende a história num sentido crítico e 

revolucionário, e o passado da humanidade se inclui dialeticamente no fluxo formativo do ser 

humano, porque somos inconclusos e o amanhã vive no hoje, como nos lembra Bloch (op. 

cit., p. 461). Consequentemente é na práxis social que se encontra o desenvolvimento 

histórico da sociedade. Produção social significa, em primeiro lugar, o ajuste de contas com 

a natureza para a manutenção e conformação da existência humana, comenta Schmied-

Kowarzik (1983, p. 43). Se a produção social tem essa característica, práxis revolucionária 

significa o projeto de luta comum pela constituição de um novo inter-relacionamento da vida 

humana, que implica simultaneamente uma renovação dos indivíduos em suas relações 

humanas, completa Schmied-Kowarzik (ibid., p. 47). 

Destarte, uma pedagogia que tem como uma de suas matrizes a esperança, movimenta 

engrenagens que trazem uma renovação dos indivíduos em suas relações e a práxis educativa 

se movimenta, então, num rumo emancipador do sujeito. Isto faz da ciência da educação um 

instrumento libertário que se destina contribuir de forma efetiva para a concretização desse 

processo emancipador. Uma ciência específica só se torna dialética ao encontrar sua 

autocompreensão da e para a práxis humana na auto-reflexão e na negação determinada 

desta, ressalta Schmied-Kowarzik (op. cit., p. 16). Mas são as ciências práticas como a ética, a 

pedagogia e a política que detêm, sobretudo, o papel de orientar a práxis. 

Além de estar ligada à dialética, uma filosofia da esperança que alicerça uma 

pedagogia da esperança está situada sob o signo de uma hermenêutica do tempo que constitui 

o fundo ontológico original da existencialidade. Isto funda uma ontologia do devir e da 

mudança na qual o ser não é determinado estaticamente, mas se caracteriza por uma contínua 

tensão dinâmica para um mais além de si, um processo aberto de inacabamento, de infinitas 

possibilidades ainda não realizadas e cujo pivô é a categoria do possível. Nesse sentido, a 

esperança desenvolve o suporte ontologicamente constituído por um não-ser-ainda e, desta 

forma, se insere numa dialética entre o passado e o futuro.  

O estático-dinâmico se encontra, de um lado, com um ser-mínimo, um possuir-um-

mínimo, um não-ser-ainda que é mais do que não-ser e, de outro lado, uma tensão 

determinada-indeterminada para um ser-plenamente, um possuir-plenamente. A verdadeira 

gênese não se situa no começo, mas no fim, escreve Ernst Bloch na última página do terceiro 

volume de O princípio esperança (op. cit., p. 462), para completar: e ela começará a 
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acontecer quando a sociedade e a existência se tornarem radicais, isto é, quando se 

apreenderem pela raiz. Para se apreender pela raiz, é urgente perceber que: 

 

[...] a ciência da educação se defronta com afirmações acerca de situações 
ou exigências dadas na realidade educacional presente, atribuindo porém, 
ao educador, a obtenção de indicações para o domínio da situação 
educacional concreta, ou então ela oferece pistas para o comportamento do 
educador frente a situações e exigências, na expectativa de que ele descubra 
por si como detectar e subsumir a situação concreta. (Schmied-Kowarzik 
(op. cit., p. 49) 

 

Desafios que exigem soluções e respostas imediatas, todas elas com a necessidade da 

humanização das relações humanas, compromisso sem o qual o ato de educar se apresenta 

capenga e mais deformado se revela caso a esperança não se torne mola propulsora de uma 

pedagogia que se mostre plenamente cidadã. Uma pedagogia mantida sobre as pilastras do 

princípio esperança e também amparada pelo inédito-viável freiriano, humanista, libertadora, 

comprometida com a ação transformadora da práxis. E enquanto educa, o educador se vê 

também educado, numa mostra de que num ambiente escolar todos se fazem sujeitos do 

processo de transformação. 

No embate travado entre Choronzon e Morpheus, o qual caracteriza os tempos que 

vivemos, não podemos esquecer que a nossa natureza se encontra mergulhada nas 

profundezas da historicidade e que a condição humana não está escrita, peremptória e 

irreversível, no DNA. Logo, mudar aquilo que provoca desconforto na dignidade humana e 

deprecia tanto a mim como também ao outro eu que não sou eu se torna imperativo. A 

realidade não é intempérie do destino, mas resultado das vivências e conveniências humanas. 

Se eu posso mudar o mundo que eu não fiz, por que é que eu não mudo o mundo que eu 

faço?, indaga Paulo Freire (2001, p. 179), enquanto Bloch (2006, p. 135, vol. II, grifo do 

autor) joga no vento a resposta: Inquestionável é a própria vontade de transformar. 

Peguemos essa resposta e a espalhemos como um galo que colhe o canto de um outro 

galo e o joga para outro. Esperançar é preciso. 



A superação da embriaguez derrotista do sono 

 

 

 

O realmente possível principia com o germe em que foi disposto o vindouro. 
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A superação da embriaguez derrotista do sono 

 

O compromisso seria uma palavra oca, uma abstração, se não envolvesse a 
decisão lúcida e profunda de quem o assume. 

Paulo Freire 
 

O realmente possível principia com o germe em que foi disposto o vindouro. 
Ernst Bloch 

 
Os filósofos não fizeram mais que interpretar o mundo de diferentes formas; 

trata-se, porém, de transformá-lo. 
Karl Marx 

 
O excesso de sabedoria pode transformar-se em loucura, mas a sabedoria 

só a impede, misturando-se à loucura da poesia e do amor. 
Edgar Morin 

 
Mas o que é um grande filósofo? 

Zygmunt Bauman 

 

Ao fazer essa indagação, Bauman (1998, p. 106) ressalta que um grande filósofo é 

percebido pela forma como seu pensamento provoca modificações na maneira de se ver o 

mundo, a vida, a sociedade e tudo aquilo que se encontra intrinsecamente ligado ao sujeito. 

Um grande filósofo traz a particularidade de provocar inquietações que o filosofar já não pode 

ocorrer da forma como se fazia antes. Um grande filósofo não teme as perguntas e muito 

menos receia a perspectiva de muitas delas ficarem sem respostas. A perpétua irrealização de 

suas inquirições se torna combustível e fermento para suas buscas e põe em marcha um 

pensamento que esboça um sistema e fecunda novas gestações daquilo que pode movimentar 

toda uma engrenagem político-econômico-social e fazer do irrealizável primeiro uma utopia, 

para depois retirar-lhe a condição de perpétuo. 

Nada deve ser depreendido de um filósofo, especialmente de um filósofo antigo, que 

não esteja inerente nele próprio, reflete Bloch (2006, p. 429, vol. II). Não apenas de um 

filósofo antigo, mas de quem se propõe percorrer os intrincados caminhos que o lógos 

submete aos seus exploradores, não como uma esfinge que se compraz tripudiar dos incautos, 

mas como quem convida ao exercício de perscrutar e seduzir pela beleza da busca. É essa 

beleza da busca que seduz o grande filósofo e o leva a não temer as correntezas que fazem 

movimentar sua embarcação e o conduzem. Uma beleza que o torna amante da sabedoria, 
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uma sabedoria que aglutina, desfragmenta e o leva às possibilidades reais de superar o vazio 

de uma cabeça cheia, para a magia da busca de uma cabeça bem-feita. 

 

Não existe hermenêutica, exceto uma hermenêutica atrevida e decadente, ou 
seja, exceto seu oposto, sem a sólida arte de leitura que mais restritamente é 
chamada de filologia. Contudo existe em um filósofo, na medida em que for 
significativo, isto é, capaz do legado cultural, esse elemento inerente a ele 
próprio: de não ter apenas refletido em seu contexto, ou seja, de ter 
formulado em filosofia, em perspectiva filosófica, não apenas seu tempo, 
mas também uma preocupação permanente dos tempos. Do contrário os 
grandes pensadores, e mesmo toda obra grande que foi formada, seriam 
apenas sono do passado, um sono bem superfluamente acordado, ou 
melhor: procurado por quem pessoalmente está dormindo, para aumentar 
sua única embriaguez, a embriaguez derrotista do sono. (Bloch, obra citada, 
p. 429) 

 

O filósofo jamais se submete à embriaguez derrotista do sono, até porque o sono da 

razão produz monstros1 que nunca deixam de assombrar e de provocar as mais lamentáveis 

catástrofes. A razão adormeceu em Auschwitz e se permitiu cremar com Giordano Bruno. 

Transformaram-na em fogo-fátuo e a ninaram com a sinfonia dos canhões. Para exorcizar esse 

assombro percebe-se a urgência na qual se vê todo grande pensador e sua preocupação de não 

se deixar cair nesse estado de sonolência. A preocupação do verdadeiro filósofo tangencia a 

temporalidade, vai às profundezas de uma situação estabelecida que parece buscar eternizar-

se e essa imagem do eterno, do perene, apresenta uma aparente solidez. Apenas aparente, 

porque tudo que é sólido também se desmancha como se fosse um mero castelo de cartas ou 

de areia e o filósofo se vê diante de um vendaval de indagações. 

Se o filósofo se vê nesse torvelinho, o educador não se encontra diferente, tantos são 

os desafios, imensas as inquietações nas quais precisa mergulhar para poder trazer das 

profundezas alternativas que possam viabilizar uma tomada de rota capaz de conduzir a 

abordagem educacional a bom porto. Em meio às suas reflexões percebe algo que pode até 

parecer mera obviedade: o andar da sociedade, as mudanças nas quais ela se vê inserida e a 

variedade comportamental que viceja por toda parte. O ambiente escolar é afetado por essas 

mudanças e por essa variedade e – mais uma vez o que apenas parece um discurso óbvio – 

não pode ficar indiferente a elas. Fui um bobo em vir, diz o menino Pilar ao colega Raimundo 

em Conto de escola, de Machado de Assis (1970, p. 13). 

                                                           
1 Título de um quadro pintado pelo espanhol Francisco de Goya (1746-1828) 
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Era uma manhã de sol e Pilar se encontrava dividido entre as vadiagens e o voo das 

pipas do Morro de São Diogo e do Campo de Sant’Ana e a austeridade da escola do mestre 

Policarpo. Entre os atrativos oferecidos pelo morro e pelo campo, a opção de ir à escola. Não 

era um menino de virtudes, esclarece Pilar (idem, p. 12). Ir à escola decorria do medo de levar 

uma surra do pai, homem ríspido e intolerante. Custa-me dizer que eu era dos mais 

adiantados da escola; mas era (ibid., p. 13). Não há ponta de orgulho nessa afirmação, mas 

um certo ar de modorra e indiferença. Enquanto via da janela uma pipa manobrada por algum 

menino que integrava a fina flor do bairro e do gênero humano (ibid.), Pilar sequer imaginava 

que iria viver um momento rico de sua infância. 

É exatamente o Raimundo, colega de lado, que lhe pede para que faça sua lição de 

sintaxe. Em troca lhe daria uma moeda, cuido que doze vinténs ou dois tostões, não me 

lembra (ibid.). Raimundo é filho do mestre Policarpo, exímio no manejo da palmatória. O 

medo do castigo faz com que busque contratar os serviços de Pilar. Se me tem pedido a coisa 

por favor, alcançá-la-ia do mesmo modo, como de outras vezes, reflete Pilar (ibid., p. 16). 

Certamente a moeda é oferecida porque Raimundo se constrange em solicitar mais um favor. 

A incerteza toma conta de Pilar (ibid.): Não queria recebê-la, e custava-me recusá-la. 

Raimundo lhe entrega a moeda sorrateiramente, Pilar a guarda no bolso, escreve a tarefa num 

pedaço de papel e o passa ao colega. Apalpa a moeda, imagina-se com ela fora da escola, dirá 

à mãe que a achara na rua e não a dará a ninguém. Mas existe o olhar do Curvelo, colega de 

sala.  

Curvelo tem um riso que parece mau. De repente a voz de trovão do mestre, 

chamando. Estremeci como se acordasse de um sonho, e levantei-me às pressas, conta Pilar 

(ibid.. p. 17). Dei com o mestre olhando para mim, cara fechada, jornais dispersos, e ao pé 

da mesa, em pé, o Curvelo, assusta-se (ibidem). Pareceu-me adivinhar tudo, conclui (ibidem). 

Então o senhor recebe dinheiro para ensinar as lições aos outros? disse-me o Policarpo 

(ibidem). O pequeno sofista escuta coisas duras do professor, que tanto ele quanto o filho 

acabavam de praticar uma ação indigna, baixa, uma vilania. Policarpo pega da palmatória.  

 

- Perdão, seu mestre... solucei eu. 

- Não há perdão! Dê cá a mão! dê cá! vamos! sem-vergonha! dê cá a mão! 

- Mas, seu mestre... 
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- Olhe que é pior! 

Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda e fui recebendo os bolos uns 
por cima dos outros até completar doze, que me deixaram as palmas 
vermelhas e inchadas. Chegou a vez do filho, e foi a mesma coisa; não lhe 
poupou nada, dois, quatro, oito, doze bolos. Acabou, pregou-nos outro 
sermão. Chamou-nos sem-vergonhas, desaforados, e jurou que se 
repetíssemos o negócio, apanharíamos tal castigo que nos havia de lembrar 
para todo o sempre. E exclamava: Porcalhões! tratantes, faltos de brio! 
(Machado de Assis, op. cit., p. 18) 

 

A aula acaba, Curvelo dá um jeito de se evadir rapidamente para não levar uns bons 

sopapos de Pilar, e este vai para casa com as mãos inchadas, mas esconde o fato da mãe. À 

noite, adormece mandando ao diabo os dois colegas, o da denúncia e o da moeda; mas o dia 

seguinte traz um sol magnífico, esplêndido, um ar brando – os adjetivos são do contista. Veste 

calças novas, amarelas, presenteadas pela mãe. Na rua, em desfile uma companhia do 

batalhão de fuzileiros, tambor à frente, rufando. Soldados batem o pé, disciplinados, em 

cadência. Pilar não vai à escola, sai cantarolando uma melodia ao som do tambor, passa pela 

Saúde e acaba a manhã na praia da Gamboa. Voltei para casa com as calças enxovalhadas, 

sem pratinha no bolso nem ressentimento na alma, conta Pilar ((ibid., p. 19). E contudo a 

pratinha era bonita, não esquece (ibidem). E foram eles, Raimundo e Curvelo, que me deram 

o primeiro conhecimento, um da corrupção, outro da delação; mas o diabo do tambor..., 

termina (ibidem). 

É o diabo do tambor... que movimenta a existência e traz a magia do educar na 

esperança, por causar espanto e não se amedrontar com a incerteza. Sem o espanto e sem a 

noção consciente da incerteza, o existir pode se encontrar sobre palafitas que se sustentam, 

temporariamente, na areia movediça. Essa situação pode ocasionar dissabores dos mais 

variados matizes, reduzir a noção do existir a caminhadas em becos sem saída e a 

entorpecimentos que levam a condição humana a cair no esquecimento de si mesma, como se 

tivesse tomado a água do Letes, o rio do esquecimento. Ambos, o espanto e a incerteza, 

germinam o anseio de profundidade na análise de problemas e não se satisfazem com as 

aparências, reconhecem que a realidade é mutável e substituem situações ou explicações 

mágicas por princípios autênticos, além de se mostrarem intensamente inquietos. Essa 

inquietação indaga, investiga, força, choca.  
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Ao indagar, investigar, forçar, chocar a inquietação assume novos matizes e pode fazer 

com que o sujeito se encontre, repentinamente, na praia da Gamboa ou em Xangri-lá, porque, 

à maneira lembrada pelo poeta espanhol António Machado2, não existe caminho porque o 

caminho se faz ao caminhar. O sonho diurno é um caminhar perene e uma abordagem 

educacional pautada na esperança pode fornecer as ferramentas para que ele não se perca na 

inação. Nesse sentido, a responsabilidade do educador aumenta de forma assustadora, porque 

é preciso semear esperança, regá-la, colhê-la e entregá-la aos educandos. O educador precisa 

se deixar aprender e também buscar educar-se, como aponta a preocupação externada por 

Marx. Quem educará os educadores senão eles próprios? 

Ao se educar, o educador se vê diante daquilo que Morin (2008, p. 44) denomina de 

auto-ética, que é a ética da liberdade pessoal, da liberdade do sujeito. O caminho, longo e 

difícil, é feito ao caminhar, mas existe um tambor. A auto-ética não nos é dada, lembra Morin 

(ibid.). Precisamos construí-la, completa. Essa construção é percebida por Morin e também 

por qualquer educador consciente, a partir dos primeiros anos de escolaridade, o que resulta o 

paradoxo que gera inquietação em Marx e que Morin (ibidem) acentua da seguinte forma: 

Quem educará os educadores, já que os próprios educadores, que deveriam educar, não 

receberam em sua formação o sentido da complexidade do mundo no qual estamos. Uma 

complexidade que implica a incerteza. 

Essa incerteza parte do sujeito e se espalha com o envolvimento desse outro eu que 

não sou eu, para a consciência da coletividade. A auto-ética desagua, então, na antropoética, 

que é a ética em escala humana, a qual é integrada através de um tripé que reúne o indivíduo, 

a sociedade e a espécie. A plenitude do cidadão supõe que ele seja uma pessoa responsável e 

solidária que possua direitos solidários, ressalta Morin (2005, p. 103). Quando se tem 

consciência do que é ter direitos solidários, se percebe um fazer técnico com ética. Esse fazer 

técnico com ética é abordado por Bloch que analisa, primeiramente, as utopias sociais, para, 

em seguida, dedicar-se às utopias técnicas. As primeiras trazem os sinais da historicidade, 

como A república, de Platão, as obras de Morus, Campanella, Bacon e outros que se dedicam 

a tratar politicamente da busca de uma vida melhor para o ser humano. Nas segundas, a 

relação com a natureza é anunciada. 

As utopias técnicas possibilitam ao ser humano a superação dos desafios impostos 

pela natureza. Não temos pelos que nos protejam do frio, garras ou velocidade que nos 

                                                           
2 Ver o capítulo A esperança como ato de direção cognitiva. 
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garantam enfrentar um inimigo e, como aponta Bloch (2006, p. 180, vol. II), mesmo o punho 

mais viril tem pouca utilidade contra um único lobo. Nós, seres humanos, precisamos de 

extensões para melhor sobreviver, de algo que prolongue a capacidade do olhar, do tocar, do 

escutar, enfim, do aprimoramento dos sentidos. Somos os únicos a fabricar ferramentas e 

tiramos – ou mesmo saqueamos – matéria-prima da natureza para dar origem ao que a 

natureza não produziu. Toda a vida está cercada de um cinturão de criações artificiais antes 

não existentes, escreve Bloch (op. cit., p. 181). Nesse sentido, vejamos o que Marx diz a 

respeito: 

 

O trabalhador nada pode criar sem a natureza, sem o mundo exterior 
sensível (sinnlich). Ela é a matéria na qual o seu trabalho se efetiva, na qual 
[o trabalho] é ativo, [e] a partir da qual e por meio da qual [o trabalho] 
produz. (Marx, 2006, p. 81, grifos do autor) 

 

Mas, ao se apropriar dos meios de vida que a natureza oferece, sem os quais o ser 

humano não pode viver e, através do trabalho os vivencia, ele se vê diante de uma situação 

por demais paradoxal. Se apropria e se priva dos meios de vida. Por que isso? Primeiro, que 

sempre mais o mundo exterior sensível deixa de ser um objeto pertencente ao seu trabalho, 

um meio de vida do seu trabalho, explica Marx (ibid., grifos do autor), para continuar: 

segundo, que [o mundo exterior sensível] cessa, cada vez mais, de ser meio de vida no 

sentido imediato, meio de subsistência física do trabalhador. É a vida se cercando de um 

cinturão de criações artificiais, umas já existentes outras por virem, as quais são possibilitadas 

através do trabalho. As que estão por vir se encontram, muitas delas, na forja das utopias 

técnicas. 

As utopias técnicas são o andamento dos sonhos diurnos que nós, humanidade, 

produzimos e, passo a passo, concretizamos. Com elas a casa humana é imensamente 

expandida, torna-se cada vez mais confortável e venturosa, ressalta Bloch (idem). Mas, 

enquanto aponta esses aspectos positivos, Bloch (ibid., p. 33) não deixa de alertar que na 

sociedade presente a pobreza brota da própria abundância. Nesse fluxo se faz preciso o 

saber inventar, e ao se saber inventar, descobre-se o toque do tambor, como acentua Machado 

de Assis, um toque intenso que destaca e sublinha o fazer e a busca do viver, uma busca que 

se abre ao sonho e ao plano. Saber é poder, como diz a máxima baconiana; logo, à medida que 
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se sabe se une o fogo presenteado por Prometeu ao sonho de liberdade de Spartacus e à 

confortável e venturosa realização do ainda-não-ser técnico. 

A ciência, cujas origens tem pilastras fincadas na magia, no sonho e na metafísica – 

embora pensadores como os neopositivistas repudiem essa afirmação, por acharem, 

principalmente no que tange à metafísica, que trazem a impossibilidade da verificação –, 

apresenta conquistas que modificam continuamente a rotina do ser humano. Mas o pensar 

indutivo que permeia parte considerável do fazer científico no mundo se vê frente a barreiras 

e suas técnicas mecânico-causais trazem embutidas a necessidade da superação. 

 

Inventar segundo as regras, portanto, pressupõe aqui a progressão do 
particular para o geral. Contudo, por mais consistente que seja, a conclusão 
indutiva não visa nem consegue ultrapassar um grau maior ou menor de 
probabilidade. Em sentido estrito, é válida unicamente para a soma dos 
casos individuais observados, porém não para todos os demais, não 
observados, sobre os quais agora é estendida a lei geral obtida. Ao passo 
que precisamente a dedução rejeitada por Bacon acarreta a 
obrigatoriedade, pelo menos em termos de lógica formal: se, em 
conformidade com a premissa superior, todos os seres humanos são mortais, 
Caio, sendo ser humano, tem de morrer não apenas provavelmente, mas 
necessariamente. (Bloch, op. cit., p. 205, vol. II) 

 

Superar barreiras, chegar ao que aparenta não ter chegada, assim se apresentam as 

utopias. Uma utopia não surge do nada, há sempre uma carência para germiná-la, sempre um 

ainda-não-ser a causar inquietações, a se transformar em sonhos diurnos e a se movimentar 

sob a combustão do imaginário. Sempre é necessário que haja uma incumbência que despeje 

água sobre rodas projetadas, reflete Bloch (op. cit., p. 212). Cada ferramenta pressupõe 

carências exatas e tem a finalidade precisa de satisfazê-las, acrescenta (ibid.). A alavanca que 

deu início à movimentação desse processo foi a fome. Bloch (ibidem) escreve que os 

implementos mais antigos são exatamente os destinados à caça e à pesca, os da caça também 

utilizados como armas. Até hoje o inventor, ainda que sonhador, é uma pessoa prática, 

comenta (ibidem), ao mesmo tempo está mais consciente que qualquer criador intelectual de 

que não é uma roda que gira a partir de si própria, acrescenta. 

Se a fome é a alavanca inicial, a ciência, na contribuição da busca de superá-la não 

pode se apresentar desligada da ética, elemento norteador de toda e qualquer abordagem 
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educacional. A ciência não prescinde da técnica, esse conhecimento empírico baseado na 

observação que reúne elementos norteadores da ocorrência de práticas destinadas à ação sobre 

os objetos, a qual, elevada à condição de tecnologia, exige um saber teórico embasado na 

complexidade do conhecimento. Como ser da práxis, o sujeito técnico se vale do 

conhecimento da realidade e produz os instrumentos com os quais se pode transformá-la, 

pontua Sánchez Vázquez (2001, p. 164). Conhecer a realidade é não ignorar a presença do 

outro eu que não sou eu. 

Esse outro eu que não sou eu precisa ser compreendido, só que a compreensão humana 

tem sido ignorada na escola. Como bem lembra Morin (2005, p. 92), não nos é ensinado a 

compreendermos uns aos outros, entendendo-nos como seres humanos e não como objetos, ou 

seja, nos elevando à condição de sujeitos. Sofremos de uma carência de compreensão, afirma 

Morin (op. cit., p. 93). Mas, para compreendermos o outro eu que não sou eu precisamos 

primeiro compreendermo-nos. Por isso, o ensino da compreensão é fundamental. Nessa ótica, 

ansiamos por algo que contemple as nossas expectativas e nos arme das ferramentas de 

compreensão a respeito das inquietações do cotidiano, condição que é um nascedouro de 

utopias. 

 

[...] chamamos ou consideramos utopia a todo projeto ou ideia de uma nova 
sociedade que, pelos valores e princípios que assume, considera-se melhor e 
superior à sociedade presente, na qual esses valores ou princípios são 
negados, limitados ou esquecidos. Trata-se de uma sociedade inexistente 
ainda, mas que, dada sua superioridade axiológica, merece existir, sendo 
por isso preferível e desejável em relação à sociedade existente. Assim 
entendida, a utopia pressupõe uma crítica que marca a inconformidade com 
a realidade presente e um desejo de que esta seja superada. (Vázquez, op. 
cit., p. 378) 

 

Bloch vai além dessa conceituação. A utopia traz as marcas de um ainda-não. 

Incontáveis vezes, seja em conversas informais seja em eventos dos mais diversos, escuto 

profissionais da educação afirmando que o pensar complexo é uma utopia e falar em 

esperança, nos duros tempos que vivemos marcados pelo nada e pelo vazio, é não se adequar 

à realidade e encher de sonhos impossíveis a cabeça dos alunos. Temos que ser realistas, 

escutei certa vez de um pretenso educador. Acontece que os realistas, na concepção estreita 

do profissional da educação, não fazem a História – certamente ele desconhece a obra dos 
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realistas Machado de Assis e Balzac. Quem a faz são os que sonham, os que deliram, os que 

se jogam no sem-fundo humano. Não há esperança na espera pura, porque esta vira espera vã. 

 

Nunca um acontecimento, um fato, um feito, um gesto de raiva ou de amor, 
um poema, uma tela, uma canção, um livro têm por trás de si uma única 
razão. Um acontecimento, um fato, um feito, uma canção, um gesto, um 
poema, um livro se acham sempre envolvidos em densas tramas, tocados por 
múltiplas razões de ser de que algumas estão mais próximas do ocorrido ou 
do criado, de que outras são mais visíveis enquanto razão de ser. Por isso é 
que a mim me interessou sempre muito mais a compreensão do processo em 
que e como as coisas se dão do que o produto em si. (Paulo Freire, 2008, p. 
18) 

 

Por enquanto, A ainda não é A, aponta o ensinamento de Ernst Bloch e seu princípio 

esperança, obra curiosamente acientífica, como pontua Furter (1974, p. 31), e está na 

verdade bem longe das normas positivistas, acrescenta. Também se encontra longe da visão 

dos comunistas ortodoxos, que denunciaram a obra como sendo o produto de um misticismo 

obscuro, lembra Furter (ibid., p. 30). Além disso, a obra afirma que o estudo da arte leva ao 

mais profundo do homem, à reflexão mais densa. 

 

No entanto, a ação de Bloch não pode se reduzir aos eventos significativos 
de sua biografia. Mais importante do que a sua vida, por rica que seja, é sua 
obra na qual devemos fixar a nossa atenção. Afinal, quando Bloch pensa e 
reflete as suas experiências acumuladas numa existência plenamente vivida, 
o seu alvo é a comunicação, e não a mera conservação das experiências. 
(Furter, op. cit., p. 30) 

  

Essa obra é, incontestavelmente, uma das mais ricas do século XX. Deve – e merece – 

ser estudada sob os mais variados ângulos e matizes, o que significa que este trabalho não 

termina aqui. Esta é a conclusão de uma etapa, outras virão, todas imbuídas num princípio 

essencial a um fazer pedagógico pautado na busca da cidadania, cuja prática deve se nortear 

na compreensão de que as incertezas e a condição humana quando vividas com esperança se 

encantam na beleza da busca de um ainda-não-ser. Afinal, há o toque de um tambor... 
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