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RESUMO 
 
O ensaio propõe-se a apresentar a relação dialética existente 
entre emancipação humana e consciência antecipatória. Para 
tanto, vale-se da ideia de fantasia como um elemento 
ontológico fundamental capaz de indicar caminhos para a 
superação do estranhamento, isto é, de toda forma de 
exploração, opressão e humilhação. 
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ABSTRACT 
 
The paper proposes to present the dialectical relationship 
between human emancipation and anticipatory consciousness. 
Therefore, it is worth the fantasy idea as a fundamental 
ontological element capable of indicating ways to overcome the 
estrangement, ie all forms of exploitation, oppression and 
humiliation. 
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1 INTRODUÇÃO: do real à fantasia 

 

A fantasia2 tem uma longa história de má reputação, ainda mais quando confrontada 

com as interpretações não pouco comuns em círculos absolutamente esquerdistas. Assim, 

não passaria de uma enorme obviedade dizer que para os esquerdistas são os elementos 

objetivo-materiais que ordenam o mundo existente, em flagrante oposição à uma suposta 

primazia dos elementos subjetivo-fantásticos. A questão não está precisamente na ordem 

das coisas, de uma ontologia primeira das determinações, mas talvez em como as próprias 

determinações estão inscritas no campo da “possibilidade dos possíveis” (BADIOU, 2012, 

p.138), em formas antecipatórias de pensar ou imaginar que atuem mediando a efetiva 

realização do praticar ou agir como determinantes para a mudança emancipatória do 

mundo.  

O impasse estrutural básico do nosso tempo, pois, não poderia ser apresentado de 

uma maneira mais trágica. Da história política da “direita intransigente” (ANDERSON, 2012, 

p.21), temos o refugo filosófico expresso na fórmula que diz que “não há alternativas” de 

Margaret Thatcher. Entre outros termos, a tese subjacente ao “não há alternativas” produz 

uma ruptura fundamental com a imagem da mudança do mundo. Diante de um ataque 

ideológico vigoroso que sustenta-se na impossibilidade de saídas não-totalitárias às 

coordenadas básicas do capitalismo realmente existente, teríamos a infinitização do mais-

capitalismo 3  como não apenas o melhor dos mundos possíveis, mas como o próprio 

encerramento do campo aberto da “possibilidade dos possíveis”. Numa outra variação do 

mesmo impasse estrutural básico, teríamos a formidável ideia reificadora do “Seja você 

mesmo!”, em que: 

[...] as pessoas não apenas têm a impressão de que as possibilidades de encontrar 
a satisfação na vida são infinitas, como também são encorajadas a ser uma espécie 
de inventoras de si mesmas, isto é, elas são supostamente livres para escolherem 
quem querem ser” (SALECL, 2005, p.11). 

 
Um estranho paradoxo: combinação explosiva entre a pretensa inexistência de 

limites externos ao exercício da vontade individual e a ampliação progressiva do complexo 

sistema de proibições auto-imposto. O curto-circuito materializado num paradoxo que não é 

                                                        
2
 Alguns dos sentidos mais conhecidos e comuns nas interpretações possíveis da fantasia, são: 
“ficção”, “algo ideal”, “imaginação desprovida da realidade”, “utopia”, etc. Todos, “quase” sem 
exceção, indicam um desregramento com a realidade do mundo, com sua mundanidade efetiva. 
Assim, pensar a fantasia, precisamente no sentido filosófico de antecipação do futuro, mas 
potencialmente existente no Real, mostra-se como um problema analítico autêntico dos impasses 
do presente.  

3
 Uso o termo mais-capitalismo no sentido de dar expressão à manutenção ideológica do capitalismo 

como o único horizonte de “possibilidade dos possíveis”, quando qualquer alternativa de superação 
ao atual modo de regulação da vida social é destituída de validade histórica, logo como “propriamente 
impossível” (BADIOU, 2012, p.138).  
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apenas lógico, mas que carrega uma potência filosófica impressionante. Franz Kafka, numa 

fábula antecipadora dos impasses contemporâneos, já havia apresentando a questão em 

sua “pequena fábula”: 

“Ah”, disse o rato, “o mundo torna-se a cada dia mais estreito. A princípio era tão 
vasto que me dava medo, eu continuava correndo e me sentia feliz com o fato de 
que finalmente via à distância, à direita e à esquerda, as paredes, mas essas longas 
paredes convergem tão depressa uma para a outra, que já estou no último quarto e 
lá no canto fica a ratoeira para a qual eu corro.” – “Você só precisa mudar de 
direção”, disse o gato e devorou-o” (KAFKA, 2011, p.171). 

 
Não estaríamos envolvidos no mesmo problema apresentado pela notável “pequena 

fábula” kafkiana? Teríamos alternativas necessárias possíveis, mas que nos levariam à 

mesma resolução, isto é, na antecipação da ausência de futuro, na negação do direito à 

mudança. Mas não seria desprezível ignorar a falsa escolha entre morrer atraído pelo 

destino da ratoeira, ou “mudar de direção” e ser devorado pela ferocidade do gato. Numa 

tradução ousada, o capitalismo realmente existente explora, oprime e humilha, mas são 

desvios eventuais e estritos ao modo de funcionamento do sistema como um todo. Na 

verdade, como sugere Milton Friedman,  “o desejo de discriminação” e, de toda forma de 

ofensa que afete a dignidade humana, “é menor nas áreas onde existe maior liberdade de 

competição” (FRIEDMAN, 1984, p.101). Isto é, Friedman intenta ocultar que a combinação 

de capitalismo e mercado agudiza as “formas de desrespeito” como “formas de 

reconhecimento recusado” (HONNETH, 2003, p.213). Ser devorado pelo gato, numa 

pretensa ação consciente de mudança, ou seguir o curso natural da ratoeira, uma saída 

“onde a desumanidade variava na forma, não no conteúdo” (VANEIGEM, 2003, p.163). Em 

suma, o capitalismo poderia ser não tão eficaz na manutenção do bem-estar e da segurança 

econômica, mas seria inconcebível pensar outro modo de regulação da vida social para 

além da ideia do mercado e de sua liberdade fetichista. A fábula de Kafka não poderia ser 

mais precisa.  

Dito isto, a questão fundamental gira em torno não apenas do estado presente das 

coisas, mas no efeito produzido pelas ideologias dominantes que tornam impossível a 

própria ideia das possibilidades infinitamente criadoras. As afinidades eletivas do capitalismo 

realmente existente têm como imperativo categórico a ideia do “viva sem Ideia” (BADIOU, 

2012, p.132). Isso significa que o presente vivido, como uma totalidade reificada, seria um 

enunciado dialético costurado pela “ausência de futuro”: 

Isto é, não mais de outra maneira senão que o ser humano seja determinado em sua 
essência pelo futuro, entretanto com o indicativo cínico e interesseiro, hipostasiado a 
partir da sua própria condição de classe, de que o futuro seria o letreiro luminoso do 
bar noturno anunciando a ausência de futuro e que o destino do ser humano seria o 
nada (BLOCH, 2005, p.15). 

 
O problema é que a potência da Ideia não pode ser suplantada pela ideologia 

interesseira que objetiva manter a dominação em seu patamar contingente. Não podemos 
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esquecer nunca que “não é possível a eliminação das alternativas sociais radicais” 

(LUKÁCS, 2013, p.585), ainda mais quando se sabe que um dos traços básicos da 

“consciência humana” é justamente “a possibilidade que ainda não veio a ser” (BLOCH, 

2005, p.17). Assim, pode-se falar que “todo ser humano, na medida em que almeja, vive do 

futuro” (BLOCH, 2005, p.14). Em termos propriamente ontológicos, em Marx há um 

importância decisiva atribuída à imaginação, vontade e desejo no processo vital de trabalho, 

a saber: 

Pressupomos o trabalho numa forma em que ele diz respeito unicamente ao 
homem. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e uma abelha 
envergonha muitos arquitetos com a estrutura de sua colmeia. Porém, o que desde 
o início distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a 
colmeia em sua mente antes de construí-la com a cera. No final do processo de 
trabalho, chega-se a um resultado que já estava presente na representação do 
trabalhador no início do processo, portanto, um resultado que já existia idealmente 
(MARX, 2013, p.254-255). 

 
Todavia, a imaginação e o desejo, mesmo subordinadas a sua forma concreto-

material, têm uma potência descolada da mera modificação da forma existente, podendo 

antecipar algo que não exista na dimensão concreto-material, mas somente enquanto uma 

possibilidade inscrita no próprio real: 

Isso não significa que ele se limite a uma alteração da forma do elemento natural; 
ele realiza neste último, ao mesmo tempo, seu objetivo, que ele sabe que determina, 
como lei, o tipo e o modo de sua atividade e ao qual ele tem de subordinar sua 
vontade. E essa subordinação não é um ato isolado. Além do esforço dos órgãos 
que trabalham, a atividade laboral exige a vontade orientada a um fim, que se 
manifesta como atenção do trabalhador durante a realização de sua tarefa, e isso 
tanto mais quanto menos esse trabalho, pelo seu próprio conteúdo e pelo modo de 
sua execução, atrai o trabalhador, portanto, quanto menos este último usufrui dele 
como jogo de suas próprias forças físicas e mentais (MARX, 2013, p.256). 

 
Para além da dimensão fantástica da condição humana, a tipologia de dominação 

engendrada pelo Capital reproduz-se pelo universo onírico-fantástico do mundo existente. 

Marx é quem primeiro observou o caráter fantástico dos mecanismos de dominação 

impessoal do Capital sobre a totalidade da vida social. N‟Capital, em seu notável aditamento 

sobre o “fetichismo da mercadoria”, Marx apresenta a inscrição fantasiosa do real da 

mercadoria. Marx insiste que uma mercadoria é uma coisa banal, trivial, mas também “uma 

coisa muito intrincada, plena de sutilezas metafísicas” (MARX, 2013, p.146). “A vida „real‟ 

sob o capitalismo é uma fantasia” (MIÉVILLE, 2015, p.109). Daí o deslocamento e 

autonomização da dimensão suprassensível sobre a natureza sensível da mercadoria. Ao 

contrário das interpretações economicistas, a dominação da forma-mercadoria assume a 

condição de uma dominação em absoluto fantástica, fetichista: 

Mas tão logo aparece como mercadoria, ela se transforma numa coisa sensível-
suprassensível. Ela não só se mantém com os pés no chão, mas põe-se de cabeça 
para baixo diante de todas as outras mercadorias, e em sua cabeça de madeira 
nascem minhocas que nos assombram muito mais do que se ela começasse a 
dançar por vontade própria (MARX, 2013, p.146). 
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O surpreendente é que Marx pensa o enigma da mercadoria não associado a algum 

conteúdo oculto, mas imbricado na própria forma-mercadoria. Grosso modo, Marx radicaliza 

sua posição, indicando que as mercadorias sensíveis são “dotadas de vida própria” frente 

aos seus criadores humanos, constituindo uma sociabilidade pautada em “relações 

reificadas entre pessoas e relações sociais entre coisas” (MARX, 2013, p.148). Estamos 

falando aqui do “absurdo” (MIÉVILLE, 2015, p.23) do modo de vida capitalista, sem o qual 

torna-se impossível pensar a potência da dominação impessoal propriamente capitalista. 

Como o fetichismo é a “forma fantasmagórica de uma relação entre coisas” (MARX, 2013, 

p.147), “o fantástico pode permitir que nos abramos a uma arte crítica” (MIÉVILLE, 2015, 

p.23) que tenha como horizonte utópico a “esperança do mundo” (BLOCH, 2005, p.17). 

 

2 ESPERANÇA DO MUNDO: fantasias dialéticas e consciência antecipatória 

 

Estamos vivendo um tempo histórico fortemente marcado por uma “excessiva 

indiferença perante o sofrimento” (ZIZEK, 2006, p.13), que além de produzir “uma perda de 

confiança em si e no mundo” (HONNETH, 2003, p.215), conforma-se “como se a própria 

infâmia do sofrimento nos transformasse em expectadores imóveis” (ZIZEK, 2006, p.14). 

Aqui não seria inapropriado perguntar-se, o que imobiliza a passagem do sofrimento à ação 

ativa? A resposta ao problema rascunha o próprio sentido do destino humano, pois, ou 

sacraliza como verdade intransponível a “esperança fraudulenta”, ou adere à profanação 

desmedida da “esperança concretamente autêntica” (BLOCH, 2005, p.15) como abertura a 

um universo de possibilidades infinitas.  

O que temos que pensar como problema filosófico fundamental é que o imobilismo 

prático é produto direto de outro imobilismo mediado, isto é, da impossibilidade humana de 

imaginar outros modos de vida possíveis, quando tornada única forma possível de 

consciência antecipadora. O não envolvimento no mundo resulta de uma ontologia negativa 

que faz com que a principal mediação universal seja uma “diversidade indiferente, de modo 

que cada um para si vale sem consideração ao outro” (HEGEL, 2011, p.146). Um não 

envolvimento, em si mesmo indiferente, que reflete a dialética do “estranhamento do 

homem” que reproduz exponencialmente o “homem situado fora dele” (MARX, 2010a, p.85, 

p.86). Uma confusão estranhada do espírito, uma confusão estranhada da matéria inerte do 

mundo objetivo, da totalidade do estranhamento do mundo. 

Com efeito, a atividade vital sob o domínio do Capital mostra-se como seu contrário, 

como perda do controle sobre a atividade produtiva e como ausência de consciência plena 

sobre os processos de reprodução social da vida genérica. Um homem que não consegue 

reconhecer-se diante do mundo objetivo que ele criou, através da sua condição ontológica 
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de transformação da matéria inerte pelo trabalho, da mesma maneira que não consegue 

reconhecer seu pertencimento com os outros que lhe são semelhantes. Assim, o 

“estranhamento do homem, em geral toda relação na qual o homem está diante de si 

mesmo [...] se expressa, na relação em que o homem está para com o outro homem” 

(MARX, 2010a, p.86) na forma de um ser absolutamente estranho. Seu mecanismo inerente 

de reconhecimento reificado apenas identifica o que de fato o desumaniza. Por isso 

somente podemos falar num “modo pluralista de ser dos estranhamentos” (LUKÁCS, 2013, 

p.607), que domina em sua globalidade a auto-atividade objetivamente estranhada e a 

imagem reificada sobre si mesmo.  

Marx salienta isto quando sentencia que a autoatividade estranhada dos homens 

afirma-se objetivamente “movendo-se no interior do estranhamento” (MARX, 2010a, p.111). 

Logo, sua consciência antecipatória elaborada não pode alcançar a forma de 

transcendência concreta positiva ao presente existente, pois sua radicalidade parcial não 

está separada da “estrutura religiosa do capitalismo” (BENJAMIN, 2013, p.21), isto é, não 

age como oposição radical transcendente em que possa “criar em toda parte as condições 

propícias a uma mudança radical” (VANEIGEM, 2003, p.164) duradoura e irreversível. Não 

apenas o capitalismo é uma religião de culto, como seu culto tem duração permanente, mas 

os homens são marcados pela culpa permanente, “um movimento monstruoso” ou mesmo 

uma “monstruosa consciência de culpa” (BENJAMIN, 2013, p.22), que tem no próprio 

movimento autorreferente do Capital sua única esperança possível, uma “esperança 

fraudulenta” (BLOCH, 2005, p.15). O estranhamento como fenômeno objetivo, que 

associado ao processo reificador-fantástico-suprassensível dos objetos da matéria inerte 

das mercadorias, reduz toda modalidade de esperança ao dilema vivenciado pelo rato, na 

“pequena fábula” de Kafka. Torna-se indiferente ao homem viver ou morrer, pois como o 

Capital é a “potência econômica da sociedade burguesa que tudo domina” (MARX, 2011, 

p.60), é altamente rentável sua contabilização negativa. Aliás, “é o capital que rende juros 

para o inferno do inconsciente” (BENJAMIN, 2013, p.22). 

O que nos parece específico da fantasia é que, modificando a fórmula de Judith 

Butler, que compreende “o corpo como instrumento político” (BUTLER, 2012, p.22), a 

fantasia pode ocupar um lugar profundamente radical na política da emancipação, posto que 

“a fantasia é uma modalidade que, ao construir uma totalidade internamente coerente mas 

efetivamente impossível” (MIÉVILLE, 2015, p.23), torna-se não apenas um valioso 

instrumento para a resistência política, que se desenvolve pela crítica negativa ao que 

existe, mas possibilita o desenvolvimento da “consciência antecipadora” (BLOCH, 2005, 

p.49) diante do real impossível existente, como o exercício fantástico de crítica positiva. Em 
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suma, a fantasia deve ser pensada aqui em sua condição ontológica de resistência e como 

antecipação do impossível da emancipação.  

Mas o impossível da emancipação não pode ser confundido com suas distorções 

empobrecedoras. Isto é, apenas quando observamos realmente as disputas ideológicas e a 

luta de classes do léxico que envolvem as experiências pós-capitalistas, é que uma 

interpretação política mais radical pode ser elaborada. Assim, se quisermos saber algo 

sobre as disputas ideológicas existentes, não podemos procurar noutro lugar que não seja 

ao lugar-interno às interpretações políticas sobre as experiências pós-capitalistas. A própria 

classificação canônica diz muito sobre o conteúdo imanente da luta de classes, mesmo que 

as ideologias burguesas tentem valer-se de uma imparcialidade ontologicamente impossível. 

Denomina-se “socialismo real” a tipificação das experiências socialistas passadas, cujo 

objeto oculto está em tentar separar a realidade totalitária possível do idealismo socialista 

impossível. Novamente temos que pensar o sentido filosófico da “pequena fábula” de Kafka. 

Podemos pensar a ratoeira como o fracasso possível da realidade capitalista, mas um 

fracasso que é desigualmente sentido em razão do complexo sistema de recompensas 

pautado no mérito, na posição de classe, etc. Os liberais de todas as frentes políticas 

insistem em defender o fracasso como episódico, por isso possível e não ordenado numa 

teleologia definida do fracasso. Por outro lado, teríamos a experiência do fracasso socialista. 

Sabe-se que os liberais defendem a liberdade como valor universal, enquanto secundarizam 

a segurança econômica como um exagero do dirigismo estatal contra as liberdades 

individuais. A fantasia pode nos permitir um deslocamento fundamental do “beco sem saída” 

de optar entre a ratoeira e a avidez do rato. Todavia, temos que nos perguntar muito 

seriamente o que significa fracassar? 

É por isso que devemos refletir sobre a noção de fracasso. O que significa 
exatamente “fracassar”, quando se trata de uma sequência da História em que essa 
ou aquela forma de hipótese comunista é experimentada? O que quer dizer 
exatamente a afirmação de que todas as experiências socialistas sob o signo dessa 
hipótese “fracassaram”? Esse fracasso é radical, isto é, exige o abandono da própria 
hipótese, a renúncia de todo o problema da emancipação? Ou é apenas relativo à 
forma, ou à via, que ele explorou e em que ficou estabelecido, por esse fracasso, 
que ela não era a forma certa para resolver o problema inicial? (BADIOU, 2012, 
p.09) 

 
Para Alain Badiou, existem três formas possíveis de um movimento emancipatório 

radical fracassar. A primeira é mediante a vitória direta, quando o poder revolucionário é 

diretamente derrotado pelas forças da reação inimiga. A segunda é quando a derrota se dá 

através da própria vitória, isto é, quando assume a agenda política e a lógica de 

funcionamento do seu imediato antagonista. A terceira, finalmente, quando a vitória é 

identificada diretamente com sua traição. Slavoj Zizek apresenta o impasse de uma maneira 

surpreendente: 
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Além dessas duas maneiras, há talvez a mais autêntica, mas também a mais 
terrível: guiado pelo instinto correto de que toda consolidação da revolução em um 
novo poder de Estado resulta em sua traição, mas incapaz de inventar e impor à 
realidade social uma ordem verdadeiramente alternativa, o movimento revolucionário 
se entrega à estratégia desesperada de proteger sua pureza pelo recurso 
“ultraesquerdista” ao terror destrutivo (ZIZEK, 2012, p.143). 

 
Alain Badiou é ainda mais duro: 

Uma grande palavra de ordem maoísta dos anos vermelhos dizia: “Ousar lutar, 
ousar vencer”. Mas sabemos que, se não é fácil obedecer a essa palavra de ordem, 
se a subjetividade receia não tanto lutar, mas vencer, é porque a luta expõe à forma 
simples do fracasso (o ataque não deu certo), enquanto a vitória expõe a sua forma 
mais temível: perceber que vencemos em vão, que a vitória prepara a repetição, a 
restauração. Que uma revolução nunca é mais do que um entremeio do Estado. Daí 
a tentação sacrifical do nada. O inimigo mais temível da política da emancipação 
não é a repressão pela ordem estabelecida. É a interioridade do niilismo, a 
crueldade sem limites que pode acompanhar seu vazio (BADIOU, 2012, p.22). 

 
Uma hipótese possível explicativa da incapacidade esquerdista em “inventar e impor 

à realidade social uma ordem verdadeiramente alternativa”, conforme indica Zizek, pode ser 

encontrada no sequestro ideológico do conteúdo das antecipações emancipatórias. 

Retomando Marx, poderíamos dizer que se trata de um estranhamento cognitivo agudo, pois 

o “trabalho estranhado inverte a atividade vital consciente do homem apenas num meio para 

sua existência” (MARX, 2010a, p.85). Incapaz de desenvolver uma “consciência 

antecipadora” (BLOCH, 2005, p.49) plenamente vinculada à urgência emancipatória, a 

capacidade fantástica propriamente humana é reduzida à mera banalidade de uma “força 

como impotência” (MARX, 2010a, p.83). O existente é o verdadeiro para uma vida de 

miséria e impotência. Não é estranho que o pragmatismo e o economicismo dominem o 

imaginário das antecipações da consciência reificada. Entretanto, a consciência 

antecipadora emancipatória exige o modo fantástico, pois o “aparente radicalismo 

epistemológico do predicado básico do modo fantástico” é a tradução concreta da ideia “de 

que o impossível é o verdadeiro” (MIÉVILLE, 2015, p.111). Nesse preciso sentido é que se 

pode falar em “utopia concreta” (BLOCH, 2005, p.27) como a antecipação impossível dos 

“sonhos de uma vida melhor” (BLOCH, 2005, p.21).  

Mas estamos falando de uma forma de antecipação impossível operada pelo modo 

fantástico, em que o “impossível-mas-verdadeiro” (MIÉVILLE, 2015, p.112), embora não 

exista empiricamente no real, está presente nas potencialidades da realidade existente. Isto 

é, deve-se “tomar conhecimento do antecipatório com base em uma ontologia do ainda-não” 

(BLOCH, 2005, p.23). Tal ontologia, pois, segue-se não apenas pela vivificação do “mundo 

da pseudoconcreticidade”, que “é um claro escuro de verdade e engano” (KOSIK, 2002, 

p.15), mas pela existência impossível do “ainda-não”, nos termos de Ernest Bloch, posto que 

“a essência mesma do mundo situa-se na linha de frente” (BLOCH, 2005, p.26) do possível 
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existente. Logo, a fantasia é um componente que já se encontra envolvido na matéria inerte 

do real: 

Para Marx, a atividade produtiva humana, com sua capacidade de agir sobre o 
mundo e transformá-lo – o mecanismo próprio pelo qual as pessoas fazem história, 
embora não sob circunstâncias de sua escolha -, está baseada em uma consciência 
do não real. Assim, o fantástico está presente no momento mais prosaico da 
produção (MIÉVILLE, 2015, p.113, grifos do autor). 

 
E continua: 

Além disso, é extremamente significativo que a nossa consciência não se limite a 
girar em torno do impossível enquanto ainda-não-possível: o fato de que o jamais-
possível não tenha sido eliminado e sim tenha se tornado um modo cultural 
extremamente importante, é espantoso. Nossa consciência do não real não é 
simplesmente uma função de atividades físicas imediatas. O fantástico desafiador – 
o jamais-possível – não vai desaparecer. O argumento que se poderia tirar do 
exemplo de Marx sobre o arquiteto e a abelha – de que o fantástico é importante 
apenas como um ponto de referência do não fantástico – é insustentável. Enquanto 
o fantástico realiza o trabalho, também possui (ao menos na modernidade) sua 
própria dinâmica (MIÉVILLE, 2015, p.114, grifos do autor). 

 
Com efeito, a pretensão de verdade da constatação de China Miéville sobre a luta de 

classes do imaginário, em que o jamais-possível e o ainda-não-possível aspiram à 

universalidade efetiva do modo dominante do pensar, reflete a dinâmica de disputa entre as 

duas modalidades próprias das forças antagônicas em sociedades de classes. Refletindo 

sobre o fascismo, Slavoj Zizek não poderia ser mais preciso, numa tradução política estrita, 

das contradições existentes entre o jamais-possível e o ainda-não-possível, a saber: 

Temos que insistir, por outro lado, no facto de que cada universalidade hegemónica 
deve ser incorporar pelo menos duas componentes particulares, a componente 
popular “autêntica” e a sua “distorção” por obra das relações de dominação e 
exploração. Naturalmente, a ideologia fascista “manipula” o desejo popular autêntico 
de verdadeira comunidade e de solidariedade social contra a competição feroz e 
contra a exploração; sem dúvida “deforma” a expressão desse desejo com o fim de 
legitimar a perpetuação das relações da dominação e da exploração sociais. Seja 
como for, a fim de ser capaz de levar a bom termo o seu objectivo, nem por isso 
depara menos com a obrigação de incorporar uma autêntica aspiração popular. A 
hegemonia ideológica não constitui, portanto, o caso de uma certa componente 
particular que preenche directamente a vacuidade do universal vazio; bem pelo 
contrário, a forma precisa da universalidade ideológica documenta a luta entre (pelo 
menos) duas componentes particulares, exprimindo a componente “popular” os 
desejos secretos da maioria dominada, e a componente “específica”, os interesses 
das forças da dominação (ZIZEK, 2006, p.27-28). 

 
Assim, a ideologia do jamais-possível sustenta-se numa forma deteriorada de 

“esperança fraudulenta” (BLOCH, 2005, p.15), que Zizek entende como a “distorção” da 

“componente popular autêntica” (ZIZEK, 2006, p.27) da universalidade hegemônica, isto é, 

“os sonhos de uma vida melhor” (BLOCH, 2005, p.21). O modo fantástico, na verdade, 

opera ideologicamente como um potente mecanismo de reversão de distorções das 

variantes autênticas das antecipações concretas. Faz-nos pensar o não real de uma 

maneira completamente distinta, o que nos permitiria ousar modificar o real. China Miéville 

reflete sobre o trabalho dos escritores de ficção, que com seu deslocamento do real para um 

universo onírico, impossível, possibilita o exercício de mudanças substantivas nas 
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coordenadas básicas do “absurdo” da vida sob a dominância do capitalismo realmente 

existente: 

Em um trabalho cultural fantástico, o artista finge que coisas sabidamente 
impossíveis são não apenas possíveis, mas reais, o que acaba por criar um espaço 
mental que redefine – ou simula redefinir – o impossível. Trata-se de uma trucagem 
mental, alterando as categorias do não real. Levando em conta o argumento de 
Marx de que o real e o não real são constantemente referenciados na atividade 
produtiva pela qual os seres humanos interagem com o mundo, transformar o não 
real nos permite pensar de maneira diferente o real, suas potencialidades e fatos 
(MIÉVILLE, 2015, p.114). 

 
Num belíssimo ensaio de 1995, o filósofo belga Raoul Vaneigem já havia sugerido a 

necessidade incontrolável do nosso tempo, como “a urgência de criar um mundo de que 

possamos maravilhar-nos” (VENEIGEM, 1996, p.20). Quando nossa potência abre-se ao 

fantástico, insistindo na fórmula dos “sonhos de uma vida melhor” (BLOCH, 2005, p.21), o 

“ainda-não-possível” (MIÉVILLE, 2015, p.114) modifica radicalmente o agir sobre o mundo 

existente, intencionando suas coordenadas básicas numa direção positiva ao ideal 

fantasticamente imaginado. Uma vida orientada à superação da ontologia negativa da 

“perda de si” (MARX, 2010a, p.83), ou nos termos de Vaneigem: 

Mas uma vida igualmente alicerçada na criatividade, e não no trabalho; na 
autenticidade, e não na aparência; na exuberância dos desejos, e não nos 
mecanismos do recalcamento e da exteriorização programada. Uma vida despojada 
do medo, do constrangimento, da culpabilidade, da transacção, da dependência. 
Porque essa vida, de modo inseparável, conjuga no indivíduo a consciência e a 
fruição de si mesmo e do mundo (VANEIGEM, 1996, p.19). 

 
A fantasia, pois, enquanto “uma arma política em si” (MIÉVILLE, 2015, p.115), 

requalifica o elemento primordial da luta de classes, em que todo fato objetivo, o real 

existente, é já imediatamente mediado pela “subjetividade combatente” (ZIZEK, 2012, p.144) 

em direção ao futuro emancipatório.  

 

3 CONCLUSÃO: da fantasia à emancipação 

 

Talvez a questão mais importante para a política da emancipação esteja na 

retomada do universalismo e do igualitarismo como autênticos princípios políticos 

insuperáveis. Nesse sentido, “Hoje o comunismo não é o nome da solução, mas o nome do 

problema” (ZIZEK, 2011, p.14). Marx já havia indicado o problema fundamental da 

emancipação quando, em termos estritos, prepondera que “a emancipação política ainda 

não constitui o modo já efetuado, isento de contradições, da emancipação humana” (MARX, 

2010c, p.38). A emancipação política pode ser pensada como um ainda-não da plena 

realização da emancipação humana.  
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Nos Manuscritos de 1844, Marx radicaliza esta posição, num exercício de dialética 

monumental, quando não hesita em apontar a superação do estranhamento e da 

propriedade privada como a realização prática da emancipação, isto é: 

[...] que a emancipação da sociedade da propriedade privada etc., da servidão, se 
manifesta na forma política da emancipação dos trabalhadores, não como se 
dissesse respeito somente à emancipação deles, mas porque na sua emancipação 
está encerrada a [emancipação] humana universal. Mas esta [última] está aí 
encerrada porque a opressão humana inteira está envolvida na relação do 
trabalhador com a produção, e todas as relações de servidão são apenas 
modificações e consequências dessa relação (MARX, 2010a, p.88-89). 

 
O “que torna Marx insuperável” é justamente sua ontologia política que pode ser 

esquadrinhada nos termos de um “espírito humanitário que se compreende ativamente” 

(BLOCH, 2006, p.443). Por isso não basta à política da emancipação “sair duma economia 

desprovida de desejo” para logo adentar “numa economia do desejo”, pois, em termos 

emancipatórios, a “soberania do desejo não se conforma com nenhuma economia” 

(VANEIGEM, 1999, p.77). A saída de Marx parece indicar a centralidade da superação do 

estranhamento, da perda de si, subvertendo “todas as relaçõesem que o homem é um ser 

humilhado, escravizado, abandonado, desprezível” (MARX, 2010b, p.152, grifos do autor). 

Dito isso, o comunismo ou a emancipação humana inteira é a suprassunção positiva do 

estranhamento-de-si, “trata-se do retorno pleno, tornado consciente e interior a toda riqueza 

do desenvolvimento até aqui realizado, retorno do homem para si enquanto homem social, 

isto é, humano”, “autoconfirmação” (MARX, 2010a, p.105) da plenitude da “dignidade 

humana” (LUKÁCS, 2013, p.598) para além de todo embotamento.  

Quando Bloch elabora suas categorias utópicas, a possibilidade objetiva da fantasia 

está precisamente na ideia de um “sonho para frente, da antecipação” (BLOCH, 2005, p.22) 

da emancipação idealmente imaginada, antecipada para o tempo presente. Ou, numa outra 

forma de mediação possível, o “utopismo é uma articulação do fantástico ordenado para 

polêmicas sociais, com fins potencialmente transformadores” (MIÉVILLE, 2015, p.116-117). 

A passagem da fantasia à emancipação exige a identificação de um sujeito materialmente 

radical, dotado de uma subjetividade revolucionária, que carregue em seu coração a 

“esperança do mundo” (BLOCH, 2005, p.17), a saber: 

Eis a nossa resposta: na formação de uma classe com grilhões radicais, de uma 
classe da sociedade civil que não seja uma classe da sociedade civil, de um 
estamento que seja a dissolução de todos os estamentos, de uma esfera que 
possua um caráter universal mediante seus sofrimentos universais e que não 
reivindique nenhum direito particular porque contra ela não se comete uma injustiça 
particular, mas a injustiça por excelência, que já não possa exigir um título histórico, 
mas apenas o título humano, que não se encontre numa oposição unilateral às 

consequências, mas numa oposição abrangente aos pressupostos do sistema 
político alemão; uma esfera, por fim, que não pode se emancipar sem se emancipar 
de todas as outras esferas da sociedade e, com isso, sem emancipar todas essas 
esferas – uma esfera que é, numa palavra, a perda total da humanidade e que, 
portanto, só pode ganhar a si mesma por um reganho total do homem. Tal 
dissolução da sociedade, como um estamento particular, é o proletariado (MARX, 
2010b, p.156, grifos do autor). 
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Uma ontologia política da emancipação pressupõe a irreprimível “vontade de 

ultrapassarmos os limites”, de realizarmos o encontro das “possibilidades inauditas” 

(VANEIGEM, 2003, p.218), mas na coreografia emancipatória das vontades, há de se 

lembrar o discurso não-proferido de Benjamin à juventude escolar, quando imaginava como 

seu princípio fundamental à esperança do mundo, um romantismo provido de toda vontade 

possível, “a vontade romântica para a beleza, a vontade romântica para a verdade, a 

vontade romântica para a ação” (BENJAMIN, 2013, p.57, grifos do autor). E não seria a 

emancipação humana o resultado da vontade romântica para a vida autêntica?  
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