
guerra de Troia pudesse ter ~ido e~que~:ido ~em um poeta que o 
imortalizasse centenas de anos depois. era um lembrete do que po
deria ocorrer corn a grandeza humana. se esta depende~~e apenas 
dos poetas para garantir sua permanên~:ia. 

Nào nos interessam aqui as causas historicas do surgimento da 
cidade-estado grega; os proprios gregos deixaram bem claro o que 
dela pensavam e quai a sua mi.1o11 d"(;/rc. A acreditarmos nas céle
bres palavras de Péricles na Oraçao Funebre, a poli.1 era uma ga
rantia aos que haviam convertido mares e terras no cenârio do seu 
destemor de que nào ficariam ~em testemunho e nao dependeriam 
do louvor de Homero nem de outro artista da palavra; sem a ajuda 
de terceiros, os que agiam podiam estabelecer. juntos, a memoria 
etema de suas açôes, boas ou mâs, e de inspirar a admiraçao dos 
contemporâneos e da posteridade27 • Em outras palavras. a convi
vência dos bomens sob a forma de {Joli., parecia garantir a impere
cibilidade das mais futeis atividades humanas- a açao e o discur
so- e dos menos tangiveis e mais efêmeros «produtos» do bo
rnem- os feitos e as historias que deles resultam. A organizaçao 
da polis. fisicamente assegurada pelos muros que rodeavam a cida
de, e fisionomicamente garantida por suas leis- para que as gera
çôes futuras nào viessem a desfigurâ-las inteiramente - é uma tt-.

pécie de memoria organizada. Garante ao ator morta! que sua exis
tência passageira e sua grandeza efêmera terao sempre a realidade 
que advém de ser visto, ouvido e, de modo gerai, aparecer para a 
platéia de se us semelbantes que, fora da poli.1. so podiam assistir a 
um desempenbo de curta duraçào e, portanto, precisavam de Ho
mero e de «Outros do mesmo oficio» para conbecer os que jâ ha
viam morrido. 

Segundo esta auto-interpretaçào, a esfera'politica resulta dire
lamente da açào em conjunto, da <<comparticipaçào de palavras e 
at os>>. A açào, portanto, nào apenas man té rn a mais intima relaçào 
corn o lado publico do mundo, comum a todos nos, mas ~ a unica 
atividade que o constitui. É como se os muros da polis e os limites 
da lei fossem erguidos em tomo de um espaço publico preexistente 
mas que, sem essa proteçào estabilizadora, nao duraria, nao so
breviveria ao proprio instante da açào e do discurso. Falando me
taf6rica e teoricamente (e nào bistoricamente, é claro), é como se 
os que regressaram da guerra de Tr6ia desejassem tornar perma
nente o espaço da açào decorrente de seus feitos e sofrimentos, e 

27. Tucîdides ii. 41. 
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impedir que esse espaço desaparecesse corn a dispersâo e o rcgrc~
so de cada um a seu Jar. 

A rigor, a polis nao é a cidade-estado em sua localizaçao fîsi
ca; é a organizaçào da comunidade que resulta do agir e falar em 
conjunto, e o seu verdadeiro espaço situa-se entre as pessoas que 
vivem juntas corn tai proposito, nào importa onde estejam. <<Onde 
quer que vas, seras uma polis>>: estas famosas palavras nao so vie
ram a ser a senba da colonizaçào grega, mas exprimiam a convic
çào de que a açào e o discurso criam entre as partes um espaço 
capaz de situar-se adequadamente em qualquer tempo e lugar. Tra
ta-se do espaço da aparência, no mais amplo sentido da palavra, ou 
seja, o espaço no quai eu apareço aos outros e os outros a mim; 
onde os bomens assumem uma aparência explicita, ao invés de se 
contentar em existir meramente como coisas vivas ou inanimadas. 

Nem sempre este espaço existe; e, embora todos os bomens 
sejam capazes de agir e de falar, a maioria deles - o escravo, o 
estrangeiro e o barbaro na antiguidade, o trabalbador e o artesao 
antes da idade modema, o assalariado e o bornem de negocios da 
atualidade- nao vive nele. Além disso, nenbum bornem pode vi
ver permanentemente nesse espaço. Privar-se dele significa privar
se da realidade que, bumana e politicamente, é o mesmo que a apa
rência. Para os homens, a realidade do mundo é garantida pela pre
sença d9s outros, pelo fato de aparecerem a todos: «pois chan_ta
mos de ·Existência2H àquilo que aparece a todos; e tudo o que detxa 
de ter essa aparência surge e se esvai como um sonho- intima e 
exclusivamente nosso mas desprovido de realidade. ,;.~ 

-28-

0 Espaço da Aparência e o Poder 

Oespaço da aparência passa a existir sempre que os homens se 
reunem na modalidade do discurso e da açao, e portanto pre-

28. Aristôteles. Fuca 11 .\'ictÎmaco 1172b36 tf. 

29. Herâclito diz essencialmente o mesmo que Aristôteles no trecho 
citado, ao declarar que o mundo é um sô. comum a todos os que estâo 
despertos; mas, quando alguém dorme, retira-se para o seu prôprio mun
do (Diels, or).( it., 889). 
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cede toda e qualquer constituiçâo formai da esfera pu_bli~a e as va
rias formas de govemo, isto é, as varias formas püSSIVelS de orga
nizaçâo da esfera publica. Sua peculiaridade resid~ no f~to de qu~, 
ao contrario dos espaças fabricados por nossas maas, nao sobrevi
ve à realidade do movimento que lhe deu origem, mas desaparece 
nâo so corn a dispersâo dos homens - coma no casa de grandes 
catâstrofes que destroem o corpo politico -, mas também corn o 
desaparecimento ou suspensâo das propri~s atividad~s. Onde quer 
que os homens se reunam, esse espaça existe potenc~almente; mas 
so potencialmente, nâo necessariamente nem p~ra sempre. A a~
censào e a decadência de civilizaçôes, o dechmo e o desapareci
mento de impérios poderosos e de grandes culturas sem o concurso 
de catâstrofes ex ternas- e, na maioria das vezes, essas <•Causas >> 
extemas sào precedidas por uma degenerescência interna que é um 
convite ao desastre-, devem-se a esta peculiaridade da esfera pu
blica que, pelo fato de decorrer, em ultima analise, da a~â~ e do 
discurso. jamais perde inteiramente seu carater _de potenc!~hda~e. 
0 que primeiro solapa e depois destroi as comum~ades poht1cas e a 
perda do poder e a impotência final; e o poder nao po~e ser arma
zenado e mantido em reserva para casas de emergencia, camo os 
instrumentas da violência: so existe em sua efetivaçâo. Se nâo é 
efetivado, perde-se; e a historia esta cheia de exemptas de que n~~ 
a maior das riquezas materiais pode sanar essa perda. 0 poder so e 
efetivado enquanto a palavra e o ato mio se div_orciam, quando as 
palavras nâo sâo vazias e os atos n~o sâo _brutals, quando as pala
vras nâo sâo empregadas para velar mtençoes mas para revelar rea
lidades, e os atos nâo sâo usados para vialar e destruir, mas para 
criar relaçôes e novas realidades. • . . . 

É 0 poder que mantém a existencia da esfera pubhca, o espa~o 
potencial da aparência entre homens que age~ e falam .. A propna 
palavra, camo o seu equivalente grego, dynanus, e o_latmo, poten
tia. corn seus varias derivados modemos, ou o alemao Macht (que 
vern de nuh:en e mô!{lich, e nâo de machen), indicam seu carater 
de «potencialidade>>. 0 poder é_ semp~e, c?mo diriamo~ hoje, um 
potencial de poder, nâo uma enhdade Imutavel, mensuravel e con
fiavel camo a força. Enquanto a força é a qualidade natural de um 
individuo isolado, o poder passa a existir entre os homens q~ando 
etes agem ~untos, e desaparece no instante ~rn que eles se disper
sam. Devida a esta peculiaridade, que possu1 em comum corn todas 
as potencialidades que padern ser efetivadas mas ~unca inte.ircu:nen
te materializadas, o poder tem espantoso grau de mdependencm de 
fatores materiais, sejam estes numeros ou meios. Um grupo de ho-
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mens relativamente pequeno, mas bem organizado, pode govemar, 
por tempo quase indeterminado, vastos e populosos impérios; a 
historia registra nâo poucos exemptas de paises pequenos e pobres 
que levam a melhor sobre naçôes grandes e ricas. (A historia de 
David e Golias so é verdadeira camo metafora; o poder da minoria 
pode ser superior ao da maioria mas, na luta entre dois homens, o 
que decide é a força, nâo o poder; e a sagacidade, isto é, a força 
mental, contribui materialmente para o resultado nâo menas que a 
força muscular.) Por outro lado, a revolta popular contra goveman
tes materialmente fortes pode gerar um poder praticamente irresis· 
tivel, mesmo quando se renuncia à violência face a forças materiais 
vastamente superiores. Dar a isto o nome de <<resistência passiva >> 
é, sem duvida, uma ironia, pois trata-se de um dos meios mais 
ativos e eficazes de açâo ja concebidos, uma vez que nâo se Ihe 
pode opor um combate que termine em vitoria ou derrota, mas 
somente uma chacina em massa da quai o proprio vencedor sairia 
derrotado e de mâos vazias, vista camo ninguém governa os 
mortos. 

0 unico fator material indispensâvel para a geraçao do poder é a 
convivência entre os homens. Estes so retêm poder quando vivem 
tao proximos uns aos outras que as potencialidades da açâo estâo 
sempre presentes; e, portanto, a fundaçào de cidades que, cornu as 
cidades-estados, converteram-se em paradigmas para toda a orga
nizaçao politica ocidental, foi na verdade a condiçao prévia mate
rial mais importante do poder. 0 que mantém unidas as pessoas 
depois que passa o momento fugaz da açâo (aquilo que hoje chama
mos de '<<organizaçào>>) e o que elas, por sua vez, mantêm vivo ao 
permanecerem unidas é o poder. Toda aquele que, por algum moti
va, se isola e nào participa dessa convivência, renuncia ao poder e 
se toma impotente, por maior que seja a sua força e por mais vali
das que sejam suas razôes. 

Se o poder fosse algo mais que essa potencialidade da convi
vência, se pudesse ser possuido camo a força ou exercido como a 
coaçào, ao invés de depender do acordo fnigil e temporârio de mui
tas vontades e intençôes, a onipotência seria uma possibilidade hu
mana concreta. Porque o poder, camo a açào, é ilimitado; ao con
trario da força, nào encontra limitaçào fisica na natureza humana, 
na existência corporea do homem. Sua unica limitaçào é a existên
cia de outras pessoas, limitaçâo que nào é acidental, pois o poder 
humano corresponde, antes de mais nada, à condiçào humana da 
pluralidade. Pela mesmo motiva, é posslvel dividir o poder sem 
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reduzi-lo; e a interaçào de poderes, corn seus controles e equili
brios, pode, inclusive, gerar mais poder, pelo menos enquanto a 
interaçao seja dinâmica e nao resultado deum impasse. A força, ao 
contrario, é indivisivel; e, embora também seja controlada e equili
brada pela presença dos outros, a interaçao da pluralidade signifi
ca, neste caso, uma definida limitaçao à força do individuo, que é 
mantida dentro de limites e pode vir a ser superada pelo potencial 
de poder da maioria. A identificaçao da força necessaria para a 
produçao de coisas corn o poder necessario à açao s6 é concebivel 
coma' atributo divino de algum deus. Por isto, a onipotência jamais 
é atributo dos deuses no politeismo, por maior que seja sua força 
em comparaçao à dos homens. lnversamente, a aspiraçao de onipo
tência implica sem pre- além de sua huhris ut6pica- a destruiçao 
da pluralidade. 

Nas condiçôes da vida humana, a unica altemativa do poder 
nao é a resistência - impotente ante o poder - mas unicamente a 
força, que um homem sozinho pode exercer contra seu semelhan
te, e da quai um ou vârios homens padern ter o monopolio ao se 
apoderarem dos meios de violência. Mas, se a violência é capaz de 
destruir o poder, jamais pode substitui-lo. Dai resulta a combina
çao politica, nada incomum, de força e impotência - uma legiao 
de forças impotentes que se desgastam, muitas vezes, de modo es
petacular e veemente, mas em completa futilidade, sem deixar mo
numentos nem historia e quase nenhuma recordaçao para a posteri
dade. Na experiência hist6rica e na teoria tradicional, esta combi
naçao, mesmo quando nao reconhecida coma tai, tem o nome de 
tirania; e o velho temor a essa forma de govemo nao se deve exclu
sivamente _à sua crueldade que - camo atesta a longa sucessao de 
tiranos benévolos e déspotas esclarecidos - nao é um de seus tra
ças inevitâveis, mas à impotência e à futilidade a que condena tan
ta govemantes como govemados. 

Mais importante é a descoberta que se deve, ao que eu saiba, 
exclusivamente a Montesquieu, o ultimo pensador politico seria
mente preocupado corn o problema das formas de govemo. Mon
tesquieu percebeu que a principal caracteristica da tirania era que 
se baseava no isolamento - o isolamento do tirano em relaçao aos 
suditos, e dos suditos entre si através do medo e da suspeita gene
ralizada- e que, portanto, a tirania nao era uma forma de govemo 
coma qualquer outra, mas contradizia a condiçào humana essencial 
da pluralidade, o fato de que os homens agem e falam em conjunto. 
que é a condiçào de todas as formas de organizaçao politica. A tira-
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nia impede o dcsenvolvimento do poder, nao so num segmento es
pecifico da esfera publica mas em sua totalidade; em outras pala
vras, gera a impotência tao naturalmente como outros organismos 
politicos geram poder. Na interpretaçào de Montesquieu, isto toma 
necessàrio atrihuir-lhe lugar especial na teoria dos corpos politicos: 
so a tirania é incapaz de engendrar suficiente poder para permane
cer no espaço da aparência, que é a esfera publica; ao contrario, 
tào logo passa a existir, gera as sementes de sua propria destrui
çào111. 

É curioso que a violência possa destruir o poder corn mais fa
cilidade do que destr6i a força; e, embora a tirania se caracterize 
sempre pela impotência dos seus suditos, privados da capacidade 
humana de agir e falar em conjunto, nao é necessariamente carac
terizada pela fraqueza e esterilidade; pelo contrario, as artes e os 
oficios padern tlorescer, em tais condiçôes, bastando que o tirano 
seja suficientemente (( benévolo )) para deixar em paz os suditos em 
seu isolamento. Por outro lado, a força- dom natural que o indivi
duo nào pode partilhar corn os outras - pode enfrentar a violência 
corn maiores possibilidades de êxito do que tem ao enfrentar o po
der- seja heroicamente, dispondo-se a lutar e marrer, seja estoi
camente, aceitando o sofrimento e desafiando todos os tormentos 
através da auto-suficiência e do afastamento do mundo; em ambos 
os casas, a integridade e a força do individuo permanecem intatos. 
S6 o poder pode efetivamente aniquilar a força, e portanto a força 
combinada da maioria é ameaça constante ao poder. 0 poder cor
rompe, de fato, quando os fracas se unem para destruir o forte, 
mas nao antes. A vontade de poder, denunciada ou glorificada pe
las pensadores modernos de Hobbes a Nietzsche. longe de ser uma 
caracteristica do forte, é, como a cobiça e a inveja, um dos vicias 
do fraco, talvez o seu mais perigoso vicio. 

Se a tirania pode ser definida como a tentativa sempre frustra
da de substituir o poder pela violéncia, a oclocracia (o governo da 
multidào), seu exato oposto. pode ser definida como a tentativa, 
muito mais promissora, de substituir o poder pela força. 0 poder 

30. Na~ palavras de Montesquieu. para quem nao havia diferença 
entre tirania e deo;potismo: "Le principe du gouvernement despotique se 
corrompt sans cesse. parcequ'il est corrompu par sa nature. Les autres 
gouvernement-, péri~~ent. parce que des accidents particuliers en violent 
le principe: celui-ci périt par '>On vice intérieur. lorsque quelques causes 
accidentelles n'empêchent point son principe de se corrompre» (op.<it., 
Livro VIII. cap.lO). 
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pode, de fato, aniquilar toda força; e_ sabemos que .. quando a prin
cipal esfera publica é a sociedade, ha sempre o pengo de que, m_e
diante uma forma pervertida de <<agir em conjunto>> - por pressa? 
e artimanha e por manobras de pequenos grupos - subam ao pn
meiro piano os que nada sabem e nada podem fazer. 0 veeme~te 
desejo de violência, tao caracteristico de alguns dos melhor~s artts
tas criativos, pensadores, estudiosos e artifices modemos, e a rea
çao natural daqueles a quem a sociedade tentou privar de força 
através da fraude 11

• 

0 poder preserva a esfera publica e o espaço da aparência e, 
como tai, é também principio essencial ao artificio humano, que 
perderia sua suprema mison J'être se deixasse de ser o palco da 
açao e do discurso, da teia dos negocios e relaçôes humanos e d~s 
historias por eles engendradas. Se nao fosse ao mesmo tempo abn
go e assunto dos homens, o mundo nao seria um artificio .hu~~no, 
e sim um amontoado de coisas desconexas ao quai cada mdtvtduo 
teria a liberdade de acrescentar mais um objeto; sem o abrigo do 
artificio humano, os negocios humanos seriam tao instiweis, futeis 
e vaos como os movimentos das tribos nômades. A melancolica sa
bedoria do Ecle.1iastes - << Vaidade das vaidades, tu do é vaidade 
. . . nao hâ nada que seja novo debaixo do sol. .. nao hâ me mo ria do 
que jâ foi, mas nem ainda havera recordaçao das ~oisas que têm de 
suceder depois de nos,, - nao resulta necessanan:ent~ _de expe
riência especificamente religiosa; mas é certamente mevttavel sem
pre e onde quer que se extinga a confiança n~ mund~ como lugar 
adequado ao aparecimento humano, para a açao e o dtscurso. Sem 
a açao para pôr em movimento no mundo o novo começo de q~e 
cada homem é capaz por haver nascido, <<nào ha nada que seJa 
novo debaixo do sol,; sem o discurso para materializar e celebrar, 
ainda que provisoriamente, as coisas novas que surgem e respl~n
decem, <<nào hâ memoria>>; sem a permanência duradoura do arttfi
cio humano, <<nao haverâ recordaçào das coisas que têm de suce
der depois de nos,. E sem o poder, o espaço da aparê~ci~ prod~zi
do pela açao e pelo discurso em publico desaparecera tao raptda
mente como o ato ou a palavra viva. 

Talvez nada em nossa historia tenha durado tao pouco quanto 

31. Uma observaçao casual de Nietzsche mostra até onde a sua glo
rificaçao da vontade do poder era inspirada nessas experiências ~o inte
lectual moderno: «Denn die Ohnmacht gegen Menschen, mcht dte Ohn
macht gegen die Natur, erzeugt die desperateste Verbitterung gegen das 
Dasein» (Will<' :ur .".luclit. N'! 55). 
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a confiança no poder, e nada tenha durado tanto quanto a descon
fiança platônica e cristà em relaçào ao seu espaço de aparência; e 
- final mente, na era moderna- nada é mais difundido que a con
vicçào de que <<O poder corrompe>>. As palavras de Péricles, na 
versao de Tucidides, sao provavelmente singulares por sua supre
ma fé na capacidade humana de, ao mesmo tempo e num so gesto, 
encenar e preservar a grandeza, e em que tai desempenho é sufici
ente para gerar a dynwni.1 e prescindir da reificaçào transformadora 
do homo jaht'r para mantê-la reaJ12. Embora o discurso de Péricles 
certamente correspondesse e exprimisse as convicçôes mais pro
fundas do povo ateniense, sempre foi lido corn a triste sabedoria da 
visao retrospectiva, por homens que sabiam que suas palavras fo
ram proferidas no começo do fim. No entanto, por mais efêmera 
que tenha sido esta fé na dynwnis (e, por conseguinte, na politica) 
- fé que jâ nao existia quando foram formuladas as primeiras filo
sofias politicas -, sua mera existência bastou para elevar a açao 
ao topo da hierarquia da L'ira actiw, e para que se visse no discur
so o elemento fundamental de distinçào entre a vida humana e a 
vida animal; a açao e o discurso conferiram à polîtica uma dignida
de que ain da ho je nan desapareceu completamente . 

Nas formulaçôes de Péricles - e, aliâs, também nos poemas 
de Homero- fica eminentemente claro que o significado mais pro
fundo do ato praticado e da palavra enunciada independe de vitoria 
ou derrota, e nao deve ser afetado pelo resultado final, por suas 
conseqüências boas ou mas. Ao contrario do comportamento hu
mano - que os gregos, como todo povo civilizado, julgavam se
gundo <<padrôes morais>>, levando em conta, por um lado, motivos 
e intençôes e, por outro, objetivos e conseqüências -, a açao so 
pode ser julgada pelo critério de grandeza, porque é de sua nature
za violar os padrôes consagrados e galgar o piano do extraordinâ
rio, onde as verdades da vida cotidiana perdem sua validade, uma 
vez que tudo o que existe é unico e sui gcnai.1 11

• Tucidides - ou 

32. No paràgrafo da Oraçao Fùnebre mencionado na nota "!.7. Péri
des estabelece um contraste entre a drn11mis da po!i.1 e a arte dos poe
tas. 

33. 0 motivo pelo quai Arist6teles, em sua Pol;ticu. diz que a gran
deza (megetlio.1) é condiçao pré via do enredo dramàtico. é que o drama 
imita a açào, e esta é julgada pelo critério da grandeza, por aquilo que a 
distingue do lugar-comum ( 1450b"!.5). Aliàs, o mesmo se aplica à beleza. 
que reside na grandeza e na 1111i1. a junçao das partes ( 1450b34 ff. ). 
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Péricles - sabia muito be rn estar v iolando os padroes normai-. du 
comportamento cotidiano ao atribuir a gloria de Atenas ao fato do.: 
ter deixado atras de si, <<por toda parte, etema recordaçao llllllc
llleia aidia) de suas boas e mas açoes,. A arte polîtica ensi na m 
homens a produzir o que é grande e luminoso - tu 111cgu/u htll 

/ampra, nas palavras de Democrito; enquanto existir a twfi., a ins
pirar os homens a ousarem o extraordinario, tudo estara seguro; se 
sucumbir, tudo estara perdido14 . Por mais puros ou grandiosos que 
sejam, as razoes e os objetivos jamais sao unicos; como as qualida
des psicologicas, eles sâo tipicos, caracteristicos de diferentes tipos 
de pessoas. A grandeza, portanto, ou o significado especifico de 
cada ato, s6 pode residir no proprio cometimento, e nào nos moti
vos que o provocaram ou no resultado que produz. 

Esta insistência no ato vivo e na palavra falada como as maio
res realizaçoes de que os seres humanos sào capazes foi conceitua
da na noçào aristotélica de encrgciu ( <<efetividade" ), corn a quai se 
designavam todas as atividades que nào visam um fim (que sao 
ateleis) e nào resultam numa obra acabada (nào deixam t'ur· uutu.1 
crga), atividades que esgotam todo o seu significado no proprio de
sempenho15. É da experiência dessa total efetividade que advém o 
significado original da paradoxal idéia do « fim em si mesmo>>; pois. 
nesses casos de açâo e discurso'". nào se busca um fim (tc/o,). mas 
este reside na propria atividade que, assim, se converte cm cntclc

clreia. e a obra nào sucede e extingue o processo, mas esta contida 
ne le; o desempenho é a ob ra, é enl'rgeia'7

• Em sua filosofia polît i
ca, Arist6teles tem ainda clara consciência do que esta em jogo na 

34. Veja-se o fragmenta 8157 do Democrito em Diels, op.cit. 

35. Quanto ao conceito de cncrgcia, veja-se Ética a Niuîmuco 1094 
al-5; Fisica 201b31; Da Alma 417al6, 431a6. Os exemplos citados corn 
maior freqüência siio a visiio e a execuçiio da flauta. 

36. Em nosso contexto, niio importa que Aristoteles visse na con
templaçào e no pensamento, th cori a e till li 1, a mai or possibilidade de 
<<efetividade» e nào no discurso ou na açao. 

37. Os dois conceitos aristotélicos, e11ergcia e cllteiecheia, sao inti
mamente relacionados entre si (encrgcia ... syntcinci pros ten cntele
cheian): a plena efetividade (energeia) nada realiza ou produz além de si 
mesma, e a plena realidade (cntclecheia) nao tem outro fim além de si 
mesma (veja-se Ml'la/1.1ica 1050a22-35). 
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politica. ou seja, nada me nos que a erg on tou unthrot>tllt 'x ("a ob ra 
do homem" cllcfllttnto homem); e, se definiu essa obra como "viver 
be rn>> 1 cu :en!. que ria corn isto dizer claramente que a <<Obra". 
neste caso. nào é produto do trabalho, mas so existe na pura efeti
vidade da açao. Esta realizaçào especificamente humana nada tem 
a ver corn a categuria de meios e fins; a <<ob ra do home rn,, nao é 
um fim. porque os meios de realiza-la- as virtudes ou arelili
mïo sào qualidades que podem ou nao ser realizadas, mas sao, por 
si mesmas, '' realidades >>. Em outras palavras, o meio de alcançar 
um fim ja seria o fim; e este fim, por sua vez, nâo pode ser conside
rado como meio em outro contexto, pois nada ha de mais elevado a 
atingir que essa propria efetivaçâo. 

Y emos um débil reflexo da experiência gre ga pré-filosofica da 
açào e do discurso como pura realizaçào na afirmaçào, repetida 
corn insistência na filosofia politica, desde Demôcrito e Platào, de 
que a politica é uma tedrne. uma das artes, comparavel a ativida
des como a medicina ou a navegaçào, cujo <<produto ,, - como no 
caso do bailarino e do ator- é idêntico ao cometimento do proprio 
ato. Podemos, porém, compreender o que aconteceu à açâo e ao 
discurso, que existem somente em sua realizaçào e, portanto, cons
tituem as mais altas atividades da esfera politica, quando ouvimos 
o que a modema sociedade tem a dizer sobre eles, corn a inflexivel 
e peculiar coerência que a caracterizou em suas primeiras fases. 
Pois esta importantissima degradaçâo da açào e do discurso esta 
implicita quando Adam Smith classifica qualquer ocupaçào que se 
baseie essencialmente no desempenho - como a profissâo dos mi
litares, << clérigos. advogados, médicos e canto res de ôpera, - na 
mesma categoria dos <<serviços domésticos», que é a mais baixa e 
mais improdutiva forma de '' trabalho» 19 • Foram precisamente es
tas ocupaçoes - a medicina. a representaçào teatral, a execuçâo 
da flauta - que constituiram, para os antigos, exemplos das mais 
altas e grandiosas atividades do homem. 

38. Etica a ,VietÎmaco 1097b22. 

39. V.calth of .\'atio11.1 (ed. Everyman's). II, 295. 
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29-

0 Homo Faber e o Espaço da Aparência 

Por tras da estima dos antigos pela politica havia a convicçào de 
que o homem, enquanto homem, ou seja, c~da individuo c_omo 

ser unico e distinto, aparece e confirma-se no d1scurso e na açao, e 
de que estas atividades, a despeito de sua futilidade material, sào 
dotadas de certa permanência propria, vista coma criam a recorda
çào de si mesmas4l1• A esfera publica, o espaço mundano de que os 
homens necessitam para aparecer, é, portanto, << obra do homem, 
num sentido mais especifico que o trabalho de suas màos ou o la
bor do seu corpo. 

A convicçào de que o maximo que o homem pode atingir é o 
aparecimento e a realizaçào de si mesmo nào é, de modo algum, 
natural e corriqueira. Contra ela ha a convicçào do homo jaher de 
que os produtos feitos pelo homem padern vir a ser mais - e nào 
apenas mais duradouros - que o proprio homem, como ha tam
bém a firme crença do animal lahorans de que a vida é o bem 
supremo. A rigor, ambos sào, portanto, apoliticos e tenderào a de
nunciar a açào e o discurso como ociosidade - intrometimento 
ocioso ou conversa ociosa. De modo gerai, julgarào as atividades 
publicas pelo critéria da utilidade para fins supostamente mais no
bres: no casa do ho111o jaher. tomar o mundo mais ùtil e belo; no 
caso do ani111al /ahoran.\, tomar a vida mais facil e longa. lsto. 
porém, nào significa que os dois possam prescindir inteiramente da 
esfera publica, pois, sem o espaço da aparência e sem a confiança 
na açào e no discurso como forma de convivência, é impossivel es
tabelecer inequivocamente a realidade do proprio eu, da propria 
identidade, ou a realidade do mundo circundante. 0 senso humano 
de realidade requer que os homens realizem a condiçào meramente 
passiva do ser como coisa dada, nào para modifica-lo, mas para 
exprimir e dar plena existência àquilo que, se nào o fizessem, te
riam que suportar passivamente de qualquer maneira41

• Esta efeti-

40. Este é um aspecto crucial do conceito grego, mas nao do roma
no. de <<virtude»: onde existe arc tc, nao pode haver esquecimento (cf. 
Arist6teles, Érica a NinÎmaco 1100b12-17). 

41. É este o 5ignificado da ûltima frase da citaçao de Dante que en
cabeça este capîtulo. Embora simples e clara no original em 1atim. a fra
se é quase intradutîvel (/)c nwnarchia i. 13). 
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vaçào do ser consiste e ocorrc naquelas atividades que sù existem 
na mera realizaçào. 

0 unico atributo do mundo que nos permite avaliar sua reali
dade é o fato de ser comum a todos nùs; e, seo senso comum tem 
posiçào tao alta na hierarquia das qualidades politicas. é que é o 
unico fator que ajusta à realidade global os nossos cinco sentidos 
estritamente individuais e os dados rigorosamente particulares que 
eles registram. Graças ao senso comum, é possivel saber que as 
outras percepçôes sensoriais mostram a realidade, e nào sào meras 
irritaçôes de nossos nervos nem sensaçôes de reaçào de nosso cor
po. Em qualquer comunidade, portanto, o declinio perceptive! do 
senso comum e o visivel recrudescimento da superstiçào e da cre
dulidade constituem sinais inconfundiveis de alienaçào em relaçào 
ao mundo. 

Esta alienaçào - a atrofia do espaço da aparência e o declînio 
do senso comum- é, naturalmente, levada a um grau muito maior 
numa sociedade de operarios que numa sociedade de produtores. 
Em seu isolamento, a salvo nào so de ser perturbado mas também 
de ser visto, ouvido e confirmado pelos outros, o honw .fuher con
vive nào apenas corn os produtos que faz, mas também corn o mun
do de coisas ao quai acrescentara esses produtos; continua, assim, 
embora indiretamente, a conviver corn os outros, que nào fizeram 
o munda nem sào fabricantes de coisas. Ja mencionamos o merca
do de trocas, no quai o artesào entra em contato corn seus iguais e 
que, para eles, representa uma esfera pùblica comum, na medida 
em que cada um deles contribui corn algo para a sua existência. No 
entanto, se a esfera puplica como mercado de trocas corresponde 
mais exatamente à ativ1dade da fabricaçào, a troca em si ja perten
ce ao campo da açào, e nào é de modo algum mero prolongamento 
da produçào; menos ainda é mera funçào de processos automati
cos, camo a compra de alimentas e de outros bens de consuma a 
que o labor esta necessariamente sujeito. A afirmaçào de Marx, de 
que as leis econômicas sào camo as leis da natureza, de que nào 
sâo feitas pelo homem para regular os atos livres da troca, mas sào 
funçôes das condiçôes produtivas da sociedade como um todo, so é 
correta numa sociedade de operarios, onde todas as atividades sào 
rebaixadas ao nivel de metabolismo do corpo humano corn a natu
reza, e onde nào existe troca, mas somente consuma. 

Contudo, no mercado de tracas os homens nao entram em 
contato uns corn os outros fundamentalmente como pessoas. mas 
coma fabricantes de produtos. e o que nele exibem nào sao suas 
individualidades, nem mesmo suas aptidôes e qualidades. como na 
'' produçào cons pic ua,, da ldade Média. mas se us produtos. Se o 
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