
Do desejo à esperança: encarnação, tempo e soteriologia a partir de Gabriel 

Marcel.  

 

O tema-problema da esperança conheceu no pensamento contemporâneo notáveis 

desenvolvimentos. Desde a perspectiva existencial de Gabriel Marcel, a abordagem 

socio-histórica neo-marxista de Ernst Bloch, passando pela teologia fundamental de 

Jürgen Moltmann ou libertária de Leonardo Boff (qual convergem as perspectivas 

existenciais, socio-história e soteriológicas), a filosofia do tempo de Vladimir 

Jankélévitch, a reflexão antropológica de Pedro Lain-Entralgo ou a hermenêutica de 

Paul Ricoeur, encontramos um amplo horizonte de exploração temática. 

Como distinguir desejo, aspiração, voto, esperança, no plano de uma 

fenomenologia da consciência afectiva, volitiva e intelectiva? A esperança é uma 

modalidade do desejo inscrito numa dinâmica projectiva e futurizante, ou será o 

contrário de uma intenção desiderativa, uma pura abertura ao mistério de uma 

temporalidade aberta? Poderá a esperança, onde convergem o sentir, o querer e o 

pensar, ser validada, para além da esfera existencial, num contexto socio-histórico? 

Poderá a esperança ser uma categoria inscrita na história de um povo para além de uma 

soteriologia e escatologia de perfil judaico-cristão? Tal é o conjunto de interrogações na 

qual se move a reflexão que propomos. 

A fenomenologia e metafisica da esperança de Gabriel Marcel (1889-1973), de que 

este ano se assinalam os 40 anos da morte, fornecerão uma grelha de análise desta 

problemática e um ponto de partida de onde outras leituras serão perspectivadas. Para 

este pensador do corpo-próprio, da intersubjectividade e da abertura à transcendência, 

pioneiro da filosofia existencial e da fenomenologia, que concebeu a vida humana como 

uma itinerância, a esperança é um sentimento de alcance metafísico-ontológico, resposta 

ao desafio do tempo. 

Discutir o tema da esperança é sempre examinar a problemática da vivência 

concreta da temporalidade mas também o "sentido da história" e a interpenetração 

dessas duas interrogações. Fica clara a amplitude filosófica do questionamento tanto 

como a sua inserção antropológica concreta. 
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