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DO	DESEJO	Á	ESPERANÇA:	TEMPO	E	INTERSUBJETIVIDADE	EM	GABRIEL	
MARCEL	

José	Manuel	Beato	
	

"Se ele não esperar, não descobrirá o inesperado que é árduo e difícil de encontrar." 

"Aos homens, depois da morte, aguardam coisas que eles não esperam nem imaginam." 

(Heraclito de Éfeso, fr. 18 e 27 DK) 

Resumo: O século XX legou-nos uma intensa e heterogénea reflexão sobre a  esperança 

que marcou presença em tendências tão diversas como a filosofia existencial ou o neo-

marxismo, o personalismo cristão, o pragmatismo e a filosofia analítica. Este amplo 

esforço meditativo manifesta a tensão de cisão e aproximação, de inclusão ou mútua 

exclusão destas modalidades da consciência intencional. Gabriel Marcel, de quem este 

ano se assinala os 40 anos da morte, é um dos intervenientes nesta problemática. Para 

Marcel, a esperança tem um alcance metafísico que transcende amplamente o desejo 

entendido como apetência associada a uma prefiguração objectiva ou projecção 

antecipante. 

Palavras-chave: Esperança, desejo, desespero, tempo, intersubjectividade, Gabriel 

Marcel 

Resumen: El siglo XX nos ha legado una reflexión intensa y heterogénea en la 

esperanza que hay marcado presencia en tendencias tan distintas como la filosofía 

existencial o el neo-marxismo, el personalismo cristiano, el pragmatismo y la filosofía 

analítica. Este amplio esfuerzo meditativo expresa la tensión de división y 

aproximación, de mutua o exclusión recíproca de estas formas de la conciencia 

intencional. Gabriel Marcel, quien este año se conmemora el 40 º aniversario de la 

muerte, es una de las partes interesadas en este tema. Para Marcel, la esperanza tiene un 

amplio alcance metafísico que trasciende el deseo entendido como apetencia asociada 



José Manuel Beato 
[Do desjo á esperança] 

229 

 

 

con una prefiguración objetiva o proyección antecipante. 

Palabras clave: Esperanza, deseo, desesperación, tiempo, intersubjetividad, Gabriel 

Marcel. 

 

 

Introdução 

Porque falar da esperança no âmbito de uma reflexão em torno do desejo? Em primeiro 

lugar, pelo facto da "esperança", independentemente das questões filológicas que 

rodeiam a "elpis" grega e a "spes" latina, as dissensões filosóficas e as concepções 

teológicas em confronto, tender, na linguagem e senso comuns, a ser entendida como 

uma modalidade do desejo sujeito ao diferimento temporal e interior à experiência da 

espera. Ter esperança é, pois, espontaneamente entendido como desejar e aguardar um 

bem tido como possível situado no futuro. Filosofia e teologia não contrariam o 

essencial desta perspectiva. Porém, de que modo o tema da esperança expande e 

subverte a problemática do desejo? Qual a especificidade e alcance do pensamento de 

Gabriel Marcel no contexto desta problemática de dupla face? Tais são as questões 

charneira que presidiram à presente reflexão. 

O século XX legou-nos uma intensa e heterogénea reflexão sobre a esperança que 

marcou presença em tendências tão diversas como a filosofia existencial ou o neo-

marxismo, o personalismo cristão e o pragmatismo, assim como a filosofia analítica. 

Este amplo esforço meditativo manifesta a tensão de cisão e aproximação, de inclusão 

ou mútua exclusão destas modalidades da consciência intencional. Gabriel Marcel, de 

quem este ano se assinala os quarenta anos da morte, é um dos intervenientes nesta 

problemática. Para Marcel, a esperança tem um alcance metafísico que transcende 

amplamente o desejo entendido como apetência associada a uma prefiguração objectiva 

ou projecção antecipadora. 

I. Filosofia(s) da esperança no séc. XX 

O tema-problema da esperança conheceu no pensamento contemporâneo notáveis 
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desenvolvimentos. O século que conheceu duas guerras mundiais, a primeira 

conflagração nuclear e o despoletar do drama ecológico à escala global, ou seja, que viu 

o homem tornar-se, na expressão de Günther Anders, o "senhor do apocalipse", 

produziu uma intensa e heterógena reflexão sobre a consciência e experiência 

elpidianas.  

Tal parece reforçar a ideia de Gabriel Marcel retomada por Paul Ricoeur de que a 

esperança nasce sempre no interior do conflito, do drama, do sofrimento, da provação e 

da angústia e onde, precisamente o impulso desiderativo parece definhar no sorvedouro 

do desespero. Para Ricoeur, a esperança é simultaneamente "irracional", porque existe e 

exerce-se "apesar de" todos os antagonismos, e "racional" na medida em que afirma a 

"lei da sobreabundância do sentido sobre o não sentido".  

É importante notar que só entre 1933 e 1968, surge um conjunto de trabalhos essenciais 

onde se expressam uma corrente neo-tomista – explorada por Josef  Pieper, uma 

abordagem espiritualista e personalista – esboçada por René Le Senne e Paul-Louis 

Landsberg, uma perspectiva fenomenológico-existencial – meditada por Gabriel Marcel, 

uma vasta investigação socio-histórica de cunho neo-marxista da lavra de Ernst Bloch, 

uma análise de amplo espectro  antropológico com Pedro Lain-Entralgo e, finalmente, 

uma reflexão arrojada no âmbito da teologia fundamental proposta por Jürgen 

Moltmann e na esteira da qual se colocaram alguns protagonistas  da "Teologia da 

Libertação". Já nos anos 80 e 90, também a filosofia anglo-saxónica de tradição 

empírico-analítica se debruçará sobre o tema da esperança. Indiquemos dois exemplos. 

Richard Rorty confere-lhe um papel fundamental na sua doutrina neo-pragmatista, 

fazendo da promoção da "esperança social" um desígnio filosófico central. John Patrick 

Day analisa os conteúdos proposicionais das locuções que envolvem o uso das formas 

"to hope" ou "to be hopeful" com os seus significados de possibilidade, probabilidade e 

respectiva dimensão conativa, expressos na linguagem comum. Os protagonistas destas 

várias abordagens contemporâneas reactivam propostas reflexivas e analíticas 

anteriores. São Tomás de Aquino, Espinosa, Hume, Locke, Hobbes, Kant, são assim 

mobilizados num diálogo filosófico de largo espectro. 
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No discurso filosófico sobre a esperança observa-se uma flutuação entre uma atitude 

descritiva ou analítica e uma perspectiva crítica ou normativa. Como bem notou 

Nicholas H. Smith, uma filosofia da esperança não é somente a análise de uma 

determinada experiência afectiva ou volitiva. Mais do que um tópico de análise faz-se 

da "esperança" um "princípio" – ou seja, um fundamento dinâmico orientador da 

concepção do homem e do mundo a partir do qual se visa informar, propor ou estimular 

uma determinada atitude existencial, socio-histórica ou espiritual. Mais do que pensar 

sobre a "esperança" estas filosofias pretendem ser, em muitos casos, uma "fonte de 

esperança". Já Kant, fazendo da pergunta "O que me é permitido esperar?" uma das 

questões centrais da filosofia inscreve-se nesta óptica. Ele não pergunta, pois, em que 

consiste esperar ou ter esperança, mas sim, repito, "o que me é permitido esperar?". 

Paul Ricoeur, por sua vez, debruçando-se sobre o significado da pergunta kantiana, diz-

nos que a "esperança" não serve somente uma concepção itinerante da existência 

humana e uma hermenêutica do sentido da história aberta a uma consumação 

escatológica. Na verdade, a própria inteligibilidade da esperança convida a "uma 

modificação estrutural do pensamento e discurso filosóficos". Atender à noção de 

esperança não é apenas acolher um "objecto inverificável", "inobjectivável", " 

transcendente", ou fora dos limites da própria práxis – quer seja a salvação ou o fim dos 

tempos – mas é sobretudo aceitar o desafio dos limites da racionalidade e da própria 

acção humana. "O primeiro passo de uma filosofia da esperança consiste num acto de 

renúncia pelo qual a pura razão especulativa abandona a sua pretensão a concluir o 

pensamento do incondicionado na linha do conhecimento dos objetos empíricos". A 

esperança visa ou reenvia para algo para lá das condições objectivas da verificabilidade, 

associando-se à noção de "crença racional". Ela rompe os limites da "evidência 

especulativa" através de uma "exigência prática e existencial" que assume os limites do 

entendimento mas afirma um plano de superlativação da vontade e da liberdade 

convertidas à "paixão do possível", horizonte transfinito que a razão teórica não pode 

exaurir. 

II. Algumas perspectivas sobre o âmbito problematológico. 
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Como distinguir desejo, aspiração, voto, espera, expectativa, esperança, no plano de 

uma fenomenologia da consciência afectiva, volitiva e intelectiva? Que vivência da 

temporalidade está inerente à "esperança"? A esperança é uma modalidade do desejo 

inscrito numa dinâmica projectiva e futurologista, ou será o contrário de uma intenção 

desiderativa e, deste modo, uma abertura ao mistério de uma temporalidade aberta ao 

puro (im)possível? Será uma modalidade da espera paciente, confiante e intransitiva ou 

uma consciência expectante e antecipante que prefigura um objecto a alcançar? Como 

convergem ou divergem o sentir, o querer e o pensar na vivência da esperança? Pode ela 

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

esperança ser uma categoria inscrita na história de um indivíduo ou de um povo para 

além de uma soteriologia e escatologia de perfil judaico-cristão? As formas ideológicas 

do "progresso" ou as formulações utópicas constituirão realmente uma modalidade de 

"esperança" ou uma mera projecção de "desejos"? Tal é o conjunto de interrogações que 

se perfilam no horizonte da nossa reflexão e se situam no cruzamento de uma teoria das 

faculdades, da axiologia e da moral, da filosofia da história e do tempo, de uma 

soteriologia e de uma escatologia.   

O termo grego "ἐλπίς" (elpís) indicava essencialmente a ideia de espera e de estimativa 

do futuro – sobre o bem ou o mal que este reserva e de que essa espera fica suspensa. Já 

o termo latino "spes" envolve mais claramente a ideia da expectação de algo desejado. 

No período medieval, a influência do judeo-cristianismo foi essencial na constituição da 

noção de "esperança" associada às "promessas" e "profecias" lavradas nas Sagradas 

Escrituras, desde a libertação do cativeiro do Egipto até, claro está, à mensagem 

salvífica da Ressureição dos Corpos. Tomás de Aquino, por exemplo, desenvolve uma 

reflexão tripartida sobre a "spes". A sua posição situa-se na encruzilhada do pensamento 

grego e da mensagem evangélica de São Paulo. Ele acolhe, por um lado, o tratamento 

aristotélico das "paixões" – termo que então designava toda a vida afectiva e sensitiva e, 

por outro lado, a prédica neo-testamentária que fazia da esperança uma das virtudes 

cristãs. Em São Tomás, a esperança é, por um lado, umas das onze "paixões" – ou seja, 

um dos afectos fundamentais do homem juntamente com o amor e o ódio, o desejo a 

aversão, a alegria e a tristeza, a que acresce o temor, a cólera e o desespero, a que se 
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opõe directamente. O eminente teólogo propõe-nos, aliás, a mais conhecida das 

definições: "A esperança é um movimento da faculdade apetitiva resultante da 

percepção de um bem futuro, árduo e possível; é portanto a tendência do apetite para um 

objecto dessa natureza". Ela distingue-se do desejo, paixão "concupiscível" dirigida a 

um bem "aprazível", de fácil acesso ou de tendência espontânea. Ela é uma das paixões 

"irascíveis" - dada a mobilização combativa contra as dificuldades e contrariedades. 

Ainda que dirigida a um bem incerto caracteriza-se por uma relativa confiança dado 

nela assumir-se a possibilidade de alcançar o seu objecto. Por outro lado, o movimento 

da esperança expande-se, já racionalmente conduzido e para além da apetência sensível, 

no âmbito das virtudes naturais da "força" e da "magnanimidade", "habitus" dirigido à 

realização da grandeza e excelência humana. A esperança é inerente à força e 

capacidade de realização humana. Por fim, o aquinense consagra ainda a virtude 

teologal da esperança que visa a comunhão com Deus. Ela depende da fé e é solidária 

da caridade. É uma virtude infusa, uma graça divina. 

Esta sucinta referência a São Tomás é-nos útil porque permite observar o leque 

problemático e abrir o debate em vários planos. O que encontramos ao longo da tradição 

filosófica ocidental é uma tensão de aproximação e afastamento, de inclusão e de cisão, 

de gradação ou mutação entre o desejo e a esperança. Tudo depende da determinação e 

extensão conferida a ambos os conceitos no contexto da doutrina das faculdades e da 

moral de cada sistema de pensamento. Basta recordarmos o léxico grego com que Platão 

e Aristóteles trabalhavam. Tanto a "epithumia" (ἐπιθυµία) – o desejo sensível e 

passional – como a "boulêsis" (βούλησις) – vontade racionalmente caucionada – podem 

ser entendidas como modalidades da "orexis" (ὄρεξις), ou seja do "desejo" em sentido 

lato. O desejo pode distanciar-se da mera "necessidade" ou "falta", da "tendência" ou da 

pulsão libidinal cega, e ser reconhecido na sua dinâmica de "excesso" – energia e 

criatividade - solidária da racionalidade. 

Se Aristóteles, Descartes e Espinosa farão depender a esperança do desejo, já Hobbes, 

Locke, Hume ou o próprio Kant distingui-los-ão. Como explicita J. P. Day, Hume, por 

exemplo, foca a estimativa de probabilidade inerente à esperança, ou seja, a avaliação 

cognitiva associada a um determinado investimento e empenho volitivo que a distingue 
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claramente do mero desejo. O desejo, tomado como mero "afecto", formula uma 

apetência ou um voto, visa um certo prazer associando uma representação a uma  

tendência, mas não pondera possibilidades, nem empenha meios ou esforços que visam 

a obtenção do estado ou do objecto visados. Mas se esta perspectiva permite cindir 

desejo e esperança, também é a chave da conversão do primeiro na segunda, 

nomeadamente na visão de Ernst Bloch. Para este autor, “a esperança é uma 

propriedade universalmente humana, fundada sobre a propriedade humana mais 

universal, […] o desejo". Bloch tematiza a passagem da esperança como "sonho diurno" 

ou "afecto de espera" a uma "douta esperança", sentimento que toma consciência de si, 

prefigura fins, concebe meios, projectando e propulsando o agir humano no seio da 

dinâmica dialéctico-materialista da história e da natureza. J. Pieper, P-L. Landsberg e G. 

Marcel, por sua vez, tenderão clara e decididamente a cindir a esperança do "desejo", 

assim como a separá-la de qualquer estimativa de probabilidade ou de prefiguração 

objectiva. Essa possibilidade passa por uma distinção central entre "espoir" e 

"espérance" que apenas encontramos na língua francesa. Podemos, na vida quotidiana, 

esperar uma multiplicidade de coisas contingentes e acessórias ou de ocorrências 

pragmáticas que são, no fundo, múltiplas formas de diferimento temporal do desejo. São 

expectativas comuns e mundanas de que "aguardamos" a realização: dependem do 

tempo, do lugar, das circunstâncias. "L' espoir" é, portanto, a espera de um bem 

representável e designável numa tensão apetitiva. Contudo, há uma "esperança 

fundamental", diz Pieper, uma "esperança infinita", diz Le Senne, ou "esperança 

absoluta", diz Marcel, que, pelo contrário, nem sempre corresponde a um objecto 

discernível ou um acontecimento definido. Ela inscreve-se no plano mais íntimo e no 

horizonte último de realização do ser humano. Tem um carácter intencional e extático 

sem que, porém, a sua visada seja objectivável. Por outro lado, releva de um 

enraizamento e comprometimento mais profundo da pessoa humana. A esperança seria 

assim o fundamento ou o princípio dos "espoirs" e designa o movimento que tende para 

aquilo que "ainda não é" e que de algum modo não se pode antecipar ou prefigurar, mas 

que constituiria um "mais-ser" – um modo de ser pleno e realizado. Se esta esperança 

fundamental pode ser o sustento das pequenas esperas circunscritas, ela pode ser, pelo 
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contrário, a atitude que emerge quando essas esperas e expectativas são defraudadas, 

aniquiladas, por exemplo, nas situações limite. Ela surge portanto, além da 

circunscrição do desejo, num plano teleológico diverso – pneumatológico, diria. 

3. A esperança em Gabriel Marcel: entre fenomenologia e metafísica. 

3.1. Posição do problema: a itinerância existencial. 

A fenomenologia e metafisica da esperança de Gabriel Marcel fornecem uma via de 

acesso a esta problemática. Para este pensador do corpo-próprio, da intersubjectividade 

e da abertura à transcendência, pioneiro da filosofia existencial e da fenomenologia em 

França, que concebeu a vida humana como uma itinerância da "existência" ao "ser", a 

esperança é um sentimento de alcance metafísico-ontológico, resposta à provação do 

tempo enquanto disjunção cronológica, desafio da contingência e inelutabilidade da 

morte. 

A particularidade da análise de Marcel consiste em começar num plano fenomenológico 

para ascender a um nível que designa de "hiperfenomenológico" – esta mutação 

metodológica marca a passagem do existencial ao ontológico, explorando o alcance 

metafísico da descrição do concreto. Esta reflexão, se bem que magnetizada por uma 

"exigência de transcendência" permanece, contudo, aquém de qualquer referência 

confessional explícita e sem tomar conta de qualquer doutrina revelada.  

Para Marcel, “ser é estar a caminho” (HV: 10): a existência envolve uma dinâmica 

extática e peregrina. É no seio desta consciência da itinerância, inserta na tragicidade 

concreta do mundo mas aberta à alteridade do tempo, que deve ser situada a reflexão 

marceliana sobre a esperança. Se a "existência" é vivida como insuficiência, disjunção 

temporal, precariedade, "cativeiro" e “exílio” face à “aspiração metafísica” e "exigência 

ontológica" do “homo viator”, cabe à esperança ser o "viático do ser".  

3.2. Uma luta activa contra o desespero 

Gabriel Marcel insiste em realçar o “estatuto metafísico da esperança” (MEII: 156), o 

seu “valor ontológico” enquanto verdadeiro “acto de transcendência” e não mera 
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“disposição subjectiva”. Em nada se reduz a qualquer processo ou estado psicológico: 

optimismo, auto-sugestão, ilusão desiderativa, ou outra figuração obsidiante visando 

iludir a realidade. O malogro, o sofrimento, a consciência da contingência e da finitude 

são o chão de onde brota, e deve brotar, a esperança, pois, como estabelece a 

fenomenologia marceliana, “as condições de possibilidade da esperança coincidem com 

as do desespero” ou, dito de outro modo, “na base da esperança há a consciência de uma 

situação que nos convida a desesperar” (EAI:115, 92). A esperança é uma “resposta do 

ser” à “provação da existência” na vivência das “situações-limite” do exílio, da 

servidão, da doença, mas também da própria condição fundamental do homem sujeito à 

angústia da temporalidade e ao "inespoir" ante a morte que nela acena, a que acrescem 

os males do mundo contemporâneo em cujo diagnóstico Marcel se demora: a 

massificação social, a ilusão cibernética, a alienação no quotidiano funcionalizado, o 

tédio ou a angústia, a perda ou perversão do sentido do sagrado, etc. Foi em plena 

Ocupação - durante a II Grande Guerra - que emergiram estas reflexões, mas este 

contexto histórico apenas permitiu evidenciar o alcance fundamental desta experiência. 

É, portanto, a própria existência humana que pode aparecer, de modo essencial, como 

um "cativeiro" e um "exílio". 

Ora, a esperança, sob o signo da "disponibilidade" e de uma misteriosa garantia, 

inspirada por um apelo incondicionado e lançando uma invocação transcendente, é a 

resposta activa e criadora que pode abrir um horizonte de possibilidades superlativas à 

condição existencial. Marcel elabora e dá testemunho de uma “metafísica da esperança” 

que, inscrita no âmbito do inverificável, ousa “dar crédito à realidade” (EAI: 92).  

A esperança constitui, antes de tudo, uma “luta activa contra o desespero”. Desesperar 

consiste em capitular “perante um certo fatum” (HV: 48) ou seja, renunciar à 

mobilização e coesão interiores, validando passivamente o balanço de uma situação tida 

como inevitável ou irremediável e, simultaneamente, cedendo à tentação presuntuosa de 

uma antecipação negativista que, de algum modo, conjura a própria fatalidade. Na 

verdade, a presunção e o orgulho niilistas conduzem ao desespero, sendo que a 

esperança assenta na “humildade”, não se outorgando o direito de ajuizar sobre o futuro, 
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remetendo para uma realidade dinâmica e um tempo aberto. A esperança, embora não se 

particularizando em conjecturas definidas, “faculta a uma determinada possibilidade 

favorável um espaço vital onde lhe será permitido tomar corpo” (SE: 75). Essencial à 

esperança é, nesta medida, a recusa da antecipação negativista e nihilista que enclausura 

o universo dos possíveis. 

3.3. O tempo abrindo-se para além do desejo 

O que encontramos, portanto, na “metafísica da esperança” é uma particular experiência 

da temporalidade: uma concepção aberta do tempo e da experiência. Deve valorizar-se a 

experiência enquanto abertura virginal ao mais insondável (im)possível. Para esta 

metafísica, “quanto mais o real é real, menos ele se presta a uma contabilidade dos 

possíveis estabelecida na base da experiência adquirida” (HV: 65). Deste modo, para 

além da antecipação ou da conjectura, a “esperança está […] comprometida com a 

trama de uma experiência em formação, […] de uma aventura em curso” (HV: 66). 

Trata-se de uma experiência tecida de acolhimento e criatividade – disponibilidade – em 

que o “inesgotável concreto” se entrelaça com uma indefetível e misteriosa "garantia" 

(assurance) de foro ontológico na vivência de um "tempo aberto" e fecundo. O tempo 

da esperança envolve, assim, paradoxalmente, a "espera do inesperado". 

 Para Marcel, enquanto recusa activa do desespero, a esperança não é o oposto do temor, 

como defendera Espinosa e, deste modo, não se pode assimilar a uma modalidade do 

desejo (MEII: 159). “O desejo e o temor são termos complementares dentro da sua 

própria oposição”, pois ambos pertencem ao plano do “problemático”, à esfera do “ter”; 

a esperança, por sua vez, situa-se numa outra ordem espiritual: a do "mistério do ser" 

(PA: 71; SE: 76). Não se opondo ao temor mas ao desespero, a esperança não se 

assimila mas, pelo contrário, transcende o desejo. Em primeiro lugar, porque não se 

especifica nem determina: a esperança não se formula num “esperar que…”, consiste, 

antes, num “esperar…”, que, permanecendo suspenso, em aberto, se erige em 

“incondicionado” (HV: 57, 82, 38). A enunciação completiva “esperar que…” 

indiciando a formulação de um objeto, determinando-se numa expectativa definida, 

expõe-se à refutação empírica. Tudo está, nesta medida, em tomar o “esperar” 
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absolutamente e não relativamente. Tendendo a “transcender os objetos particulares aos 

quais parece inicialmente afeiçoar-se” (HV: 41), a esperança é, em última análise, 

espera de um livramento do cativeiro fundamental, de uma salvação: converte-se em fé.  

O desejo, para Marcel, tende a manifestar-se de dois modos essenciais. Uma delas é a 

mera veleidade sem real compromisso e empenho ontológico do sujeito. A outra, é a 

tensão apetitiva, em que a consciência está já possuída pela ausência do que quer obter – 

"possui sem ter" e desse modo é possuída pela ansiedade, pela representação obsidiante 

de uma determinada satisfação. A sua dinâmica degenera na cobiça e na ambição e pode 

originar todas as modalidades de ilusão subjetiva, de alienação ou autossugestão 

imaginativa. A esperança, pelo contrário, não consiste em acreditar no que se deseja 

ardentemente, em projetá-lo fora de si, deixando a consciência “hipnotizar-se” por uma 

imagem precisa. A esperança não deve “figurar”, projetar imaginativamente, sendo este 

um dos pontos fundamentais para uma conceção metafísica que a afaste desses 

mecanismos psicológicos. Deste modo, a esperança não é “um desejo revestindo-se de 

juízos ilusórios que disfarçam uma realidade objetiva de que há interesse em 

desconhecer os verdadeiros contornos”. Ela não se reduz ao psicologismo do "wishfull 

thinking" (PA: 70). 

Mas mais do que isso, o desejo, antítese do temor, partilha com este a crispação, o 

raidissement, “uma concentração do si sobre si” (HV: 49-50). A esperança é, pelo 

contrário, marcada pela détente (distensão), pela paciência activa próprias da 

“disponibilidade”. Num texto mais tardio face aos que temos seguido, "Desire and 

Hope" (1967), a oposição do desejo e da esperança é retomada e reforçada. 

Curiosamente, este artigo permaneceu inédito em francês e foi subtraindo-se à atenção 

da maioria dos comentadores de Marcel. Citemos: “o desejo implica um estado de 

tensão entre uma certa situação actual […] e a ideia de uma satisfação imaginada, que 

tem de ser alcançável. O desejo parece-me ser essencialmente cobiçoso”. Ele "implica a 

consciência de uma necessidade" e uma "apropriação antecipada", ou seja, ele projecta 

e visa uma determinada posse ou assimilação que vêm satisfazer essa necessidade. Por 

outro lado, "o desejo é essencialmente um acto do "eu" e "pertence ao domínio do ter". 
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Reforça-se a ideia de tensão desiderativa, de crispação possessiva, bem como a 

dinâmica egocêntrica. Mas importa ainda notar, para o que seguirá, que o desejo é 

"essencialmente impaciente", "não tolera esperas", isto é, ele "recusa o tempo", 

enquanto meio e condição para alcançar os objectos que visa. 

Apesar da sua dinâmica "passional", o desejo acaba por depender de uma “razão 

calculadora” que contabiliza hipóteses na articulação de meios e fins, que suputa e 

elabora um “cálculo de probabilidades” (HV: 82). Ora, a esperança não pode depender 

do juízo objetivo, do problemático: ela é "meta-problemática" e visa a esfera do 

"inverificável". Mais ainda: ela é meta-técnica, não se baseia num inventário dos meios 

e na sua articulação com determinados fins. O desespero surge do reconhecimento da 

“ineficácia última das técnicas”, as suas vitórias parciais não anulam o peso da sua 

impotência essencial, por isso, “existe realmente uma correlação dialética íntima entre 

um optimismo do progresso técnico e uma filosofia do desespero” (PA: 72-73). Se, 

como o entende Marcel, “não há técnica que não esteja ao serviço de um certo desejo e 

de um certo receio”, para além de evidenciar-se a natureza meta-técnica da esperança, 

emerge ainda o reconhecimento da sua particular eficácia, necessariamente 

inverificável, misteriosa, e de alcance metafísico-ontológico. Uma eficácia onde, 

paradoxalmente, a “impotência é, com efeito, absoluta”. Por isso ela é a “arma dos 

desarmados ou, mais precisamente, constitui o contrário de uma arma”, não se 

inscrevendo no plano do “fazer”. É o poder de um “não fazer”, não sendo nem 

“mecanismo”, nem magia (EAI: 94-96). Transcende o plano da causalidade assim 

entendida e penetra o âmbito misterioso da oração e do milagre. Inscreve-se, quase, na 

ordem de “um poder profético” que visa e aguarda sem ver: “não incide sobre aquilo 

que deveria ser, ou mesmo sobre aquilo que deverá ser; simplesmente diz: será” (EAI: 

98). “Não desejo, afirmo”: assim formula Marcel o que designa de ”ressonância 

profética da verdadeira esperança” (PA: 69). Neste sentido, ela constitui um verdadeiro 

“acto de transcendência”, “é um élan, […] um salto” que implica uma “espécie de 

recusa radical de suputar as possibilidades” (EAI: 98-99). Ora, “a não suputação dos 

possíveis” fora, justamente, o modo como o nosso autor pensou a noção de vontade, 

naturalmente afastada do mero desejo, da simples veleidade. “Querer é, de algum modo, 

colocar-se aquém do ponto onde podemos distinguir o possível e o impossível”, dizia 
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então, porquanto “a vontade ignora os mas” (JM: 182). O movimento volitivo faz, de 

algum modo, tábua rasa dos obstáculos e aproxima-se da incondicionalidade e 

inverificabilidade da fé. “Querer significa dizer: isto deve ser”, para além do que 

depende ou não de mim, pois, prossegue, “na vontade comprometo-me ao ponto de 

dizer que eu dependo disso, apenas serei se isso for” (JM: 183). Ora, se o “querer” se 

coloca aquém da questão da possibilidade, a esperança será, diríamos, aquilo que se 

coloca para além do cálculo das possibilidades, num plano de superlativação da 

vontade. Uma distinção antitética é assim ultrapassada: aquilo que depende ou não 

depende de mim, delindo-se assim a objeção estoicista à metafísica da esperança (HV: 

64 e 79; EAI: 92).  

Na esperança, encontramos, portanto, uma íntima e misteriosa articulação de vontade, fé 

e visada profética. Deste modo, e por isso, a “esperança é intrépida”, metafisicamente 

“inexpugnável” (SE: 77; HV: 84). Ela é, no fundo, outro nome para a “exigência de 

transcendência” na medida em que constitui o “impulso secreto do homem itinerante” 

(MEII: 163). Oposta a qualquer “inércia” ou “espera entorpecida”, afirma-se como um 

ímpeto da vontade por sobre as circunstâncias, que “sustém ou sobrevoa a ação” (PA: 

75) e que, contudo, não é feito de ambição progressista nem de desafio prometeico, mas 

antes de humildade e paciência, expressões outras da disponibilidade. 

3.4. Entre aspiração e nostalgia: esperar além e aquém do futuro. 

A esperança promove o advir do tempo, confere à "duração" a consistência e densidade 

de uma maturação e, simultaneamente, exerce um "poder de fluidificação" que distende 

a tríade passado, presente, futuro. Escreve Marcel: "se o tempo é, por essência, 

separação e uma perpétua disjunção de si face a si-mesmo, a esperança visa, pelo 

contrário, a reunião, a reconciliação" (HV: 68). Se a vida pode aparecer como uma 

sucessão inconsistente e incoerente de momentos, de valor desigual, uns consumados e 

insignificantes, outros significativos e ainda fecundos, a esperança, tecida de "fidelidade 

criadora" e inscrita na "dimensão espiritual" do "profundo", confere-lhe sentido e 

consistência: direção e significado além da disjunção da tríade cronológica.  
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A esperança visa sempre além do futuro. Ela implica a “ligação supralógica de um 

retorno (nostos) e de uma novidade pura (Kaïnon ti)” (HV: 85-86). Conservação e 

restauro, revolução e renovamento são aspetos que, para além das antinomias 

tradicionais da razão, se conjugam no seio da esperança –, pois, “ela transcende […] a 

oposição [...] usual e pragmática do passado e do futuro: aquilo que é esperado é sempre 

algo que, num certo sentido, pertence ao passado” (SE: 78); aquilo que é restaurado, 

resgatado no tempo, é sempre renovado, isto é, “promovido a uma dignidade ontológica 

superior” (SE: 78). A esperança não consiste somente numa revitalização do futuro, não 

releva, portanto, da simples futurição, não podendo ser interpretada a partir da categoria 

do “projecto" – nomeadamente na sua configuração heideggeriana como “l´être-au-

devant-de soi-même” dominado pelo "cuidado": não consiste na expectativa, feita de 

planeamento ou antecipação. Ela releva, pelo contrário, de um núcleo de fundamental 

"nostalgia", como referência a algo que, essencialmente e misteriosamente “já somos”, 

mas que não corresponde ao “agora” de uma situação concreta precária, cativa ou 

exilada. Por isso, ela aponta sempre para a “restauração de uma certa ordem viva" (EAI: 

93). Deste modo, e aliado ao seu já assinalado "carácter profético", distinto de qualquer 

espírito de previsão, é uma "memória do futuro" (HV: 68). A esperança evolui no plano 

onde as dissensões do tempo são superadas, assoma à dimensão do “inverificável”, 

envolvendo “a afirmação da eternidade, de bens eternos” num verdadeiro impulso de 

transcendência (EAI: 93). 

Face ao exposto, podemos apresentar uma primeira definição da esperança:  

“a esperança consiste em afirmar que há no ser, para além de tudo o que é dado, 

de tudo aquilo que pode constituir matéria de inventário ou servir de base a uma 

qualquer suputação, um princípio misterioso que está conivente comigo, que não 

pode deixar de querer também aquilo que eu quero, desde que aquilo que eu 

queira mereça efetivamente ser querido e é com efeito querido por mim inteiro” 

(PA: 68-69). 

3.5. Esperança e intersubjetividade 

Situada para além do desejo, do mero optimismo das probabilidades, dos mecanismos 
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psicológicos de autossugestão, essencialmente meta-técnica e misteriosa, a esperança 

não é um simples estimulante subjetivo. Este sentimento, de estrutura meta-psicológica, 

alcance metafísico e enraizamento ontológico tem necessariamente uma dimensão 

intersubjectiva: assenta numa comunhão, sendo que amor e esperança são 

consubstanciais. Já víramos que se distanciava do desejo por não se especificar e 

transcender a ordem do “ter”, mas o essencial reside em sublinhar como a esperança 

“não pode permanecer centrada sobre o próprio sujeito”. Ela é uma “vida irradiante […] 

centrada sobre um nós” (HV: 84; SE: 79, 76). Amor e esperança interpenetram-se 

enquanto experiências ontológicas fundamentais. A esperança assenta em laços 

indefectíveis e o amor, por sua vez, vive da esperança: “amar um ser, é esperar dele algo 

de indefinível, de imprevisível; é, ao mesmo tempo, dar-lhe de algum modo o meio de 

responder a essa expectativa”; do ponto de vista interpessoal, “esperar é, de algum 

modo, dar” (HV: 63). Para Marcel, “apenas há esperança ao nível do nós […] da agapê, 

e não de todo ao nível de um eu solitário que se hipnotizaria sobre os seus fins 

individuais” (HV: 9). 

Assim se entende a fórmula “j´espère en toi pour nous” – a intersubjetividade é o “meio 

espiritual” da esperança. Mas esta expressão indica e revela ainda a “dialética 

ascendente” inerente àquele sentimento, que transita do horizonte da comunhão com o 

“tu contingente” àquele que reúne o homem ao “Tu absoluto”. Para Marcel “não pode 

haver um particularismo da esperança”, nem sequer se pode resumir a um “nós dois”, 

nova célula possível de egoísmo, ela é a “afirmação de um nós todos” de uma 

“comunhão universal” (HV: 77; SE: 80). A esperança é por isso, uma "virtude", ou seja 

uma força moral, um impulso ético. 

Para Marcel, a esperança tem como “referente ontológico” último, como extremo limite, 

uma “esperança absoluta”. Esta traduzir-se-ia numa “confiança absoluta”, 

transcendendo “toda a decepção possível” e conhecendo uma “segurança do ser ou no 

ser que se opõe à radical insegurança do ter” (HV: 59). Esta encontra-se suspensa de 

uma fé, incondicional e ilimitada remetida ao Transcendente. Por isso, explicita, a 

“esperança arquetípica, é a esperança da salvação” tecida de amor e visando a 
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comunhão com o Tu absoluto (EAI: 99; 61). 

Na esperança, trama temporal do amor, a consciência não se enclausura entre aquilo que 

constata, ajuizando do mundo e de uma situação, e aquilo a que aspira a sua mais íntima 

e autêntica vontade, pois, enquanto impulso profético, ela é um “saber para além do não 

saber” que se não comuta em previsão, é uma garantia para além do cálculo ou da 

presunção. Esperar é viver em esperança (HV: 78). Não se trata, portanto, de "ter" 

"razões de esperar", pois estamos situados além da facticidade objetiva e de uma lógica 

do cálculo, previsão e verificação. Mais ainda, estamos num plano em que dissolve a 

oposição entre o que depende e o que não depende do sujeito (HV: 79; EAI: 92), em 

que a liberdade se articula misteriosamente com a "graça" dum "dom" de "possíveis" 

face ao qual se exerce, Este dom é vivido como um "apelo" simultaneamente 

transcendente e "mais interior a mim do que mim-próprio", funcionado como uma 

"mediação entre nós e nós-próprios" no cumprimento da injunção de Píndaro retomada 

por Nietzsche e que Marcel faz sua: "torna-te quem és". 

Face ao exposto, podemos agora compreender a definição com que Marcel conclui o seu 

“Esboço de uma fenomenologia e de uma metafísica da Esperança”:  

“a esperança é, essencialmente, [...] a disponibilidade de uma alma assaz 

intimamente comprometida numa experiência de comunhão para realizar o ato 

transcendente à oposição do querer e do conhecer, pelo qual ela afirma a 

perenidade viva de que essa experiência oferece simultaneamente o testemunho e 

as primícias” (HV: 86). 

Conclusão: 

A particularidade da reflexão Marceliana sobre a experiência e consciência elpidianas 

reside, precisamente, em afastar-se da maior parte das doutrinas repertoriáveis. Estas 

aproximam a esperança, por um lado, da estimativa racional ou dóxica sobre o futuro, 

por outro, da passionalidade apetitiva, ou seja, duma modalidade do desejo que se 

suspende dum bem necessariamente futuro. Para Marcel, pelo contrário, a esperança não 

é nem uma tensão desiderativa nem um prognóstico favorável assente no cálculo de 
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probabilidades ou no optimismo. Mais ainda, ela situa-se além do "projecto" e realiza 

um vínculo misterioso entre passado, presente e futuro. Juntamente com o "amor" e a 

"fidelidade criadora", a esperança é antes de mais uma das noções centrais da sua 

"ontologia concreta". Ela tem portanto uma dimensão e alcance metafísicos, estando 

além de qualquer conteúdo de consciência meramente psicológico.  

É a consciência e relação com o tempo que é radicalmente diferente entre o desejo e a 

esperança. O espectro do desejo parece estender-se entre uma vaga e ociosa veleidade e 

uma tensão de possessão cobiçosa. Ele é, desse modo, por um lado, evasão face ao 

tempo, por outro, crispação impaciente face a esse mesmo tempo. A esperança, pelo 

contrário, envolve uma assunção plena e paciente da temporalidade numa conjunção 

misteriosa da maturação e da fluidificação cronológicas. Ter esperança não significa 

aguardar numa passividade vagamente desiderativa. A esperança, para Marcel, é sempre 

um acto de mobilização interior e de participação do esperado. Trata-se, no plano do 

"ser" e não do "ter", de "viver em esperança". Toda a fenomenologia do "esperante", 

"esperado" e acto de esperar, é reconduzida a uma hiper-fenomenologia. A constituição 

fenomenológica do sujeito esperante e do objecto esperado é movida por uma 

intencionalidade aberta ao amplo horizonte do possível e à transcendência, pensada em 

termos de participação misteriosa e inserta numa dinâmica que une o que está aquém e 

além do futuro. Temporalidade existencial e ontológica solidarizam-se no plano 

misterioso e inverificável da eternidade.  

A categoria filosófica da esperança reveste-se de uma força emancipadora face ao 

próprio desejo, sendo que todo o seu alcance e força metafisicas em nada se reduzem ao 

psicologismo do wishfull thinking ou do vago optimismo. O alcance emancipador da 

esperança tem uma clara dimensão ética. Ela é uma virtude, uma força moral e uma 

disposição da vontade conjurando o bem. É sempre nos contextos existenciais do exilio, 

do cativeiro, da alienação, passíveis de ser interpretados numa dimensão social e 

política, que a reflexão sobre a esperança toma a sua inserção concreta. A reflexão surge 

no contexto da ocupação da Segunda Guerra Mundial, e será retomada e expandida face 

a demais situações concretas de totalitarismo político, submissão social e servidão 
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existencial. Aqui poderia referir-se o judicioso diagnóstico dos males do mundo 

contemporâneo, visto como um "mundo partido": o jugo tecnocrático, a alienação 

consumista, a massificação social, o controlo cibernético, a perda do sentido do sagrado, 

etc. Por isso, a reflexão marceliana encontrará, juntamente com a de Ernst Bloch e 

Jürgen Moltmann, amplo eco, por exemplo no movimento da "Teologia de libertação" e 

seus conhecidos combates. Mas mais do que isso, a esperança é o impulso de 

transcendência do "homo viator", culminando numa soteriologia solidária duma 

escatologia, que brota aquém do religioso para desaguar numa fé de rosto confessional. 
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