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Aceitamos o convite que nos foi proposto como um desafio. “Trabalho, poder & 
cultura”. É um tema? Como articular esses termos e conhecer tal tema, então? 
Como desarticular esses termos daquilo que eles não são? Unir e destrinchar, 
reunir e separar, são as atividades do logos, da razão filosófica, segundo ninguém 
menos que Platão. Por que os termos podem ser reunidos? Se podem ser unidos, 
porque foram separados? Porque deveriam ser unidos? É uma escolha arbitrária da 
instituição que solicitou a palestra, porque são coisas “importantes” que vocês 
“devem saber”? Palavras bonitas, pomposas pra ajudar a entrar no mercado de 
trabalho assalariado? Ou podem significar algo para além delas mesmas? Articular 
termos em um nexo de sentido significa perceber processos, formas e 
configurações da realidade que nos envolve e condiciona. Se formos capazes de tal 
tarefa, algo de nós mesmos e de nossas vidas mais cotidianas e banais pode se 
mostrar sob novo ângulo, sob nova luz. Pode ser até que nos surpreendamos um 
pouco e percebamos que não nos conhecemos tão bem assim. 
 
A prática mais comum da Filosofia ocidental, pelo menos desde Sócrates, é 
perguntar “o que é... ?”, perguntar pelo ser da coisa. Sigamos o exemplo. O que é 
trabalho? O que é poder? O que é Cultura? Referimo-nos, há pouco, ao mercado 
de trabalho. O que é, e por que é importante? Para quem?  As perguntas feitas 
pela Filosofia costumam ter essa característica: são aparentemente simples, até 
inúteis — afinal, todos sabemos o que é o trabalho e para quê ele serve! — mas, 
quando aceitamos o desafio de tentar respondê-las, conhecemos o assombro e o 
desconforto que vêm da nossa própria ignorância. Esse assombro foi chamado por 
Platão de a origem de toda filosofia. Sem reconhecer nossa ignorância sobre o 
assunto, nem sequer começamos nossa investigação. Tudo aquilo que é simples 
demais e que sempre já sabemos costuma ser o grande esconderijo das opiniões 
irrefletidas e inconscientes; um dos nomes que filósofos gostam de dar a essas 
opiniões é preconceito. Outro é senso comum. Não é o caso de afirmar que o senso 
comum é bom ou ruim, de escolher “outro saber”, outro “senso”, melhor e mais 
“científico”, afastando-se assim dos ignorantes. Todos nós somos senso comum, 
filosofia, religião, ciência, esportes e tudo o mais que acontece em nossa 
sociedade. O que está em jogo aqui é termos consciência de como os processos 
“do senso comum” atuam sobre nós e a partir de nós.  Afinal, ser comum não é 
ser de todos?   
 

																																																								
*	Aula	proferida	em	3	de	novembrode	2016,	na	Fundação	Bradesco,	em	Vila	Velha/ES.	Para	alunos	do	último	ano	do	Ensino	Médio	
prestes	 a	 prestar	 ENEM.	 Leonardo	 T.	 A.	 Machado	 é	 Bacharel	 e	 Mestre	 em	 Filosofia	 pela	 Universidade	 Federal	 do	 Espírito	 Santo.	
leo.machado@gmail.com	
http://www.leomachado.net	

	



Há uma tradição de pensamento que entende que o trabalho é um dos principais 
fenômenos que devemos compreender, se quisermos entender a nós mesmos e 
vivermos melhor, fazendo escolhas melhores.  Para tal tradição, podemos dizer, as 
relações do trabalho são aquilo que submete a todos os indivíduos na sociedade. As 
relações de trabalho estruturam e organizam o todo da vida social. Não importa 
qual cor, religião, sexo, time de futebol; as preferências e arbítrios individuais não 
importam; mesmo o rico, o dono, o senhor, o proprietário; eles só tem esse título 
porque pessoas trabalham para eles, fazendo com que a sociedade os reconheça 
publicamente como tais. Isso pode levar a conclusão aparente de que é o trabalho 
que dá valor aos homens, “o trabalho dignifica o homem” — grita o senso 
comum. A velha e superficial ideia meritocrática. Isso parece certo, mas nos causa 
aquela sensação de desconforto e resignação aparente: sabemos que não é assim na 
prática. Nós sabemos que a maior parte do povo vai trabalhar muito e obter 
pouquíssimo, por vezes até nenhum, reconhecimento por parte da sociedade. Na 
prática trabalha-se para sobreviver; se houver alguma dignidade, menos pior. 
Olhando por esta perspectiva, podemos perceber que são as relações de trabalho 
concedem ou negam reconhecimento aos indivíduos, e não a matéria do trabalho, 
de forma direta. Significa dizer que, se há pessoas que podem ficar de férias o 
resto da vida, viajando e desfrutando, isso é possibilitado pelo papel que essas 
pessoas cumprem (e/ou deixam de cumprir) no interior dos processos de 
trabalho. Tais processos são sempre sociais e envolvem participantes com os 
interesses mais diversos. Significa dizer também que, se há pessoas que podem 
passar uma vida longa de penúrias e misérias sem acessar aquilo que julgamos 
“mínimo” a partir do nosso conforto, isso também é possibilitado pelo papel que 
essas pessoas cumprem (e/ou deixam de cumprir) no interior dos processos de 
trabalho. A ideia de que o marginal (em sentido literal, aquele que vive à margem 
da sociedade) faz algum tipo de escolha é equivocada, porque não há realidade 
objetiva para ele escolher. Não há um “mundo natural” para ele se lançar pela 
própria sorte. Há apenas o mundo do trabalho, envernizado pela propriedade e, 
portanto, estar fora dessas relações é estar fora do acesso ao mundo.  
 
A expressão mundo natural deixa de fazer sentido nesse contexto. As relações de 
trabalho se expandiram por sobre toda a realidade natural. Tudo que há em volta 
de nós, corriqueiramente, é natureza transformada pela indústria (trabalho). É 
uma segunda natureza, técnica, artificial. Temos mesas de madeira e metal, 
utilitários eletrônicos e elétricos em geral, cimento, piso, tinta, interruptores, fios 
e etc.; nossa alimentação é picotada, empacotada, enlatada, cultivada com 
agrotóxicos; nossa água é tratada artificialmente, com cloro e outras substâncias; 
nosso ar é uma complexa mistura de gases, muitos deles maléficos à nossa saúde, 
que são restos dos processos dos automóveis, indústrias e etc. Somos minúsculos 
pontos em extensas cadeias produtivas. A realidade é interdependente e histórica. 
É um processo, um movimento, uma dinâmica, e não apenas um mero conjunto 
de coisas, como fomos levados a pensar. Compreender essas relações de 



interdependência é o papel de toda investigação séria, seja filosófica, científica ou 
espiritual. Essas relações mostram o ser, dão-lhe organicidade, vida. Observar as 
relações de trabalho é imprescindível para podermos nos deslocar para o segundo 
elemento do tema, o poder. 
 
Vamos mais uma vez nos comportar como filósofos: — o que é poder? Como 
dissemos acima, compreendendo as relações vislumbramos o ser. De que forma as 
relações de trabalho são ou não são relações de poder?  Tradicionalmente, a 
filosofia política entende o poder como obrigar alguém a (ou impedir alguém de) 
fazer algo.  Assumindo essa definição provisoriamente, a que o trabalho nos 
obriga? E, de que o trabalho nos impede? Somos obrigados a trabalhar — as 
relações de trabalho obrigam a trabalhar (ou a forçar alguém a trabalhar para si). 
Se não ocupar alguma posição útil nesse processo de produção industrial de 
mercadorias, o indivíduo será impedido de relacionar-se diretamente com o 
mundo. No primeiro caso, o trabalho dá acesso ao mundo das coisas. No 
segundo, nega esse mesmo acesso. Como o mundo natural é sublimado†, o 
trabalho constrói e sustenta as relações sociais de poder. Há certos pensadores 
que entendem que todas as relações são, em última instância, relações 
microfísicas de poder. As relações sociais, sejam em suas formas jurídicas, 
filosóficas, ou religiosas, são expressões de relações do poder material elementares. 
Que tipo de relações poder estão vigindo agora, neste espaço relacional aberto por 
essa palestra? Nossas relações são travadas de forma hierárquica, geralmente, 
vertical. O orador, daqui do alto, os ouvintes, daí de baixo. O que nos coloca 
nessas posições? Somos capazes de observar os processos sociais que nos 
constituem, destacando-os da nossa biografia? O professor é reconhecido na 
sociedade do trabalho como alguém útil, cuja mercadoria é de interesse da 
sociedade. Estar autorizado pelos diplomas a vender tal mercadoria me 
transforma em potencial orador para plateias como essa. Assim, sou plenamente 
livre para oferecer meu trabalho a instituições potencialmente interessadas, que 
por sua vez, são também plenamente livres para  me contratar ou não, de acordo 
com suas próprias regras. O exemplo nos ajuda ilustrando mas pode limitar-nos a 
visão. Não podemos nos esquecer que, na prática, não conseguimos ver tão 
claramente a dominação material realizada pelo mundo do trabalho porque ela se 
expressa de muitas maneiras diferentes. Uma das principais é a forma jurídica, ou 
seja, os códigos de leis que regulamentam diretamente a vida dos indivíduos, de 
forma coercitiva.  Por que a forma jurídica é “mais importante” que, por exemplo, 
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a forma religiosa?  Primeiro, porque ela não é uma opção para o indivíduo, como a 
segunda. Segundo, porque a forma jurídica produz a legitimidade das relações de poder. É 
na forma jurídica que se mostra e se decide o que se pode e o que não se pode 
fazer. A Consolidação dos Direitos dos Trabalhadores (CLT), por exemplo, é uma 
expressão jurídica de relações de poder no mundo do trabalho. Ao expressar 
juridicamente, torna-se legal; legítimo; supostamente, reconhecido pela sociedade 
“toda”. O que acontece de acordo com os ditames da lei é legítimo, aquilo que os 
contraria, é punível. 
 
Se as relações de trabalho não são opcionais, significa reconhecer portanto, que 
elas são o poder, de acordo com aquela definição de “obrigar a” ou “impedir de”. 
Dizer o ser não é dar uma definição irrefutável e definitiva. Isso é puro devaneio e 
vaidade intelectual. Dizer o ser é mostrar como ele acontece, e enquanto acontece. 
Perceber a forma como acontece é conhecer. Não se trata de dar definições, mas de 
ver as emanações através de definições. Poder e trabalho estão imbricados de 
múltiplas, sutis e complexas formas. De que maneira, a pergunta pela cultura 
pode nos ajudar nesse ponto?   Como é comum com essas palavras pomposas, o 
termo cultura tem muitos sentidos. Não precisamos elencar os “principais” e 
tentar buscar uma definição geral. O que precisamos é escolher um desses 
significados e tentar compreender-lhes um sentido mais amplo, que caiba a 
história de nossa vida comum. O importante não é acumular definições, mas 
compreender algumas. Ninguém nunca vai saber tudo, por melhor colecionador 
de definições que seja. Uma forma bastante difundida de pensar a cultura tem a 
ver com “cultivo”. Agri-cultura, horti-cultura. Esses usos nos insinuam que a 
cultura é algo que cuidamos ou cultivamos. Como uma horta. Para cuidar, 
todavia, primeiro simplesmente recebemos. No exemplo, recebemos a terra e os 
vegetais; cuidamos, organizamos e nos alimentamos a partir disso, através do 
trabalho. Na cultura não é diferente; recebemos de nossos pais, amigos, 
professores o mundo que vamos habitar. Os hábitos das pessoas que nos 
antecederam no mundo são nossa herança, quer tomemos consciência disso ou 
não. Não somos a última novidade em termos de humanidade porque nascemos 
“na frente”, “no futuro”, “na civilização”. Somos seres humanos que recebem o 
mundo de outros seres humanos, com problemas e possibilidades. O ato de dar 
uns aos outros (e de receber uns dos outros) o mundo é o sentido de cultura que 
queremos utilizar agora. É a cultura que expressa os hábitos que decidimos, 
consciente ou inconscientemente, manter e cultivar. Uma coisa importante sobre 
a noção de cultura é que, ao contrário dos conceitos de poder e trabalho 
discutidos, nela cabem os aspectos simbólicos da vida humana.  O tema da 
cultura nos autoriza a buscar o sentido e a legitimidade das artes, religiões e 
rituais; permite que nos interessemos pelos elementos aventureiros das grandes 
narrativas, pelos ideias de humanidade dos grandes espiritualistas, pelas obras de 
artistas variados. O simples fato de precisarmos atentamente nos recordar desses 
aspectos já nos mostra que, para o mundo do trabalho, eles são secundários ou 



até mesmo irrelevantes. As instituições culturais não determinam relações de 
poder, mas são por elas condicionadas. Não é por poder ouvir ópera, por exemplo, 
que alguém é mais livre que outrem; mas, algumas pessoas que tem tempo e 
disponibilidade de sobra para isso, se interessam por ópera. O hábito é associado 
ao tipo de indivíduo que o performatiza socialmente. Em muitos casos, cria-se 
intencionalmente a vinculação de uma hábito cultural a um certo grupo seleto de 
indivíduos, saciando parcialmente a necessidade de identidade social. Entretanto, 
não é ensinando as pessoas a ouvir ópera que transformaremos as relações 
sociais. Por mais que o exemplo pareça absurdo (e de fato, é extremo para ser 
suficientemente provocativo), alguns reprodutores do discurso do “acesso à 
educação e à cultura” parecem propor isso, na medida em que idealizam situações 
onde, pelo simples fato de acessarem alguma informação, alunos se 
transformariam em “pessoas melhores”.  É preciso levantar a tampa e olhar a 
fundo, para ver os processos sociais de trabalho que permitem ou negam que cada 
um tenha acesso a diferentes tipos de educação. Não existe uma educação 
enquanto tal. Não existe educação em si mesma. Não existe uma cultura por 
excelência. Existem visões dominantes. Existem culturas dominantes que se 
sustentam sobre a dominação materializada nas relações sociais de trabalho. 
Pela primeira vez, trabalho, poder e cultura articulados na mesma sentença. O que 
aprendemos com isso?  
 
O mundo natural é sublimado na, pela e para a cultura através das relações de 
trabalho. A cultura explica, justifica, adequa, “resolve” o mundo. Aprendemos e 
nos acostumamos com o mundo culturalmente. Isso explica nosso espanto 
quando ouvimos pela primeira vez que alguém tem hábitos muito diferentes dos 
nossos, como por exemplo, o hábito de comer carne de cachorro ou gafanhoto. 
Achamos absolutamente normal comer carne de porco, de frango e de boi, mas 
achamos monstros as pessoas que se alimentam de carne de cachorro ou de 
gafanhoto. Independente de quais justificativas vamos escolher dar aos outros e a 
nós mesmos, recusamo-nos a reconhecer o autenticamente o trivial: pessoas 
diferentes de lugares e tempos diferentes produzirão culturas diferentes, 
adaptadas as relações entre seus problemas e seus possíveis, que sempre serão 
diferentes. A cultura torna o mundo familiar; o diferente torna o mundo estranho 
novamente. Essa é a dinâmica da vida, onde se alternam o familiar e o estranho. 
Incluir compreensivamente e ampliar a cultura é uma via; a outra é excluir 
simbólica e materialmente. Uma quer ver crescer a vida, incluindo sobre si o 
diferente, adaptando-se e adaptando-o, em mútuo processo. Como um corpo 
absorve uma célula estranha e a integra ao fluir. Aceitar o desafio de conhecer o 
que aparece diferente é reconhecer que a própria cultura é limitada, que a própria 
visão é passível de melhorias. Não somos todos passíveis de melhoria? Então, 
como justificar a insistência repetitiva em se agarrar a valores culturais específicos 
que não promovem a integração? Creio que os grandes valores são transculturais. 
Integrar, compreender, cuidar, educar. Esses desejos são universais. Ao menos, 



são tão universais quanto excluir, violentar, competir e esconder. A cultura é o 
espaço de escolha, porque o significado sempre vai poder ser re-inventado quando 
a realidade assim exigir. Mas esse significado cultural será sempre dependente e 
condicionado pela organização material elementar, pelas relações de poder que 
emanarem das condições de trabalho e acesso aos bens de consumo.  
 
Pois bem, nem a Filosofia e nem ninguém vai responder de forma definitiva às 
questões fundamentais.  A vida não é definitiva, mas dinâmica e histórica. 
Podemos não ser capazes de responder quem veio primeiro, se o ovo ou a galinha, 
e isso talvez nem seja um problema. Talvez esse tipo de questão não seja 
respondível por definição, e devêssemos perguntar de outras formas. Perguntar se 
temos que mudar as relações de trabalho para produzir uma nova cultura ou se 
temos que revolucionar a cultura para salvar as relações é deixar de ver que as 
relações de trabalho e a cultura são recortes diferentes de uma mesma realidade 
socialmente produzida. Temos que realizar as duas coisas. Alguns tem meios de 
produção e possibilidades quanto a frentes alternativas de trabalho; outros, são 
capazes de apresentar novas sugestões de comportamento e interação com o 
mundo. Precisamos da ajuda de todos. Trabalhar por um nova cultura e pensar 
outras formas de trabalho e interação com a natureza. O trabalho que domina e 
esconde a natureza está prestes a destruir toda a diversidade do planeta em nome 
do progresso. Somos participantes de uma sociedade mundial do trabalho e por 
isso refletimos uma cultura do trabalho. Capacitar-se para o mercado de trabalho, 
fazer concurso público, buscar estabilidade através de propriedade material direta 
(imóvel e veículo, sobretudo), subir na vida, vencer na vida, ser alguém, etc. O 
senso comum tem infinitas formas de expressar essa mesma cultura, que 
adquirimos experimentando a necessidade de trabalhar e enfrentando o medo de 
perder o acesso ao mundo. E é perfeitamente compreensível que o trabalho seja o 
vetor determinante, como vimos. Todavia, seguimos vigiando e punindo, como 
demonstra o fato de só desejarmos que se construam mais hospitais, escolas e 
cadeias. Se fôssemos saudáveis, reivindicaríamos parques, limpeza pública, acesso 
a praias, lazer lúdico e saudável; se não estivéssemos obcecados em trabalhar 
competitivamente para “vencer”, desejaríamos mais teatros, mais cinemas, mais 
dança, mais música. Porque é isso que seres  humanos felizes fazem. Desfrutam o 
que podem e satisfazem-se com o que tem. Seres humanos frágeis e incapacitados 
permanecem preocupados com a possibilidade de desfrutar amanhã e com o ódio 
por  não terem desfrutado ontem. Devemos nos perguntar é como podemos 
modificar essa cultura dominante do trabalho, deixando de nos identificar com 
ideais vendidos em clichês culturais que são, por definição, irrealizáveis. Podemos 
trabalhar pela cultura do reconhecimento, já que percebemos sua necessidade. Se 
escolhermos apenas as coisas que existem, nunca seremos capazes de criar as que 
(ainda) não existem.  


