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I commited crime Lord I needed
Crime of being hungry and poor
I left the grocery store man bleeding (breathing?)
When they caught me robbing his store
Hold it steady right there while I hit it
Well I reckon that ought to get it
been
working and working
but I still got so terribly far to go
I heard the judge say five years
On chain-gang you gonna go
I heard the judge say five years labor
I heard my old man scream "Lordy, no!"
Hold it right there while I hit it
well I reckon that ought to get it
been
working and working
but I still got so terribly far to go

Work Song - Nina Simone
Resumo: O presente trabalho tem como proposta apresentar os três conteúdos do
conceito de Vita Activa da obra A Condição Humana de Hannah Arendt. Pretende-se
fazer a distinção entre as atividades do Labor e da Obra, mostrando como a dinâmica do
consumo ocasiona uma mistura destas duas atividades, apesar de serem distintas. Esse
fato gera diversas problemáticas, mas apenas uma será abordada: a da temporalidade
dos objetos. Onde, a partir de uma interpretação de Hannah Arendt, se chega à questão
da reciclagem como aparente solução.
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Abstract: This work wants to show the three elements of the concept of Vita Activa on
the book The Human Condition of Hannah Arendt. A distinction between Work and
Labor is intended, the consumption dynamics makes a mix in these activities. This fact
brings several problems, but only one will be approached: the object’s temporality. On
an interpretation of Hannah Arendt’s, recycling is appointed as a possible solution of
the problematic.
Keywords: Consumption. Hannah Arendt. Political Philosophy.

1. Introdução ao problema do consumo: o ato.
O consumo é um ato que ocorre na atividade do labor. O animal laborans, o
homem que consome, tem essa necessidade, já que é intrínseco ao próprio processo
biológico o ato de consumir algo para manter a vitalidade e suprir as necessidades do
corpo. Tudo que é consumido é destruído após o ato de consumo. Os bens de consumo
propriamente ditos estão em uma dinâmica de destruição e não de descarte. Com o
avanço das tecnologias, principalmente as do meio de produção, o processo de
industrialização e mecanização do trabalho tornou sua atividade menos violenta, ou nãoviolenta, nas palavras de Arendt. Devemos entender esse conceito de violência como a
possibilidade de um trabalho agressivo, num sentido de desgaste e desconforto físico do
trabalhador.
Hannah Arendt irá recorrer à linguagem para fazer sua distinção entre labor e
trabalho (obra). Ela apresenta como exemplo o fato das línguas europeiaspossuírem
duas palavras para distinguir labor de obra. Na modernidade, ambos os termos parecem
sinônimos. A palavra "labor", entretanto, nunca designa um produto final – é a ação de
laborar.
Tal fato fez com que a necessidade do trabalho se tornasse menos percebida
pelos homens. O homo faber, o homem que produz, criou ferramentas para fabricar
outras ferramentas – o fim de seu trabalho, portanto, é o da produção em si mesma. O
homo faber se encontra no campo de atividades do trabalho/obra (no original inglês
Work), ele visa atender à condição humana da mundanidade: a de construir um mundo
de coisas sobre o mundo natural, o habitat humano que perdura por gerações. É através
deste mundo de coisas que os homens constroem sua tradição e “escapam” da
mortalidade, pois os objetos criados pelo homo faber gozam do atributo da
temporalidade que será apresentado posteriormente. E assim se iniciam ciclos: os de
trabalhar e consumir (labor/labor) e os de produzir e usar (work/obra/trabalho). Tais
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ciclos estão fadados à repetição e à desarticulação de qualquer outra coisa que não esteja
inserida em suas dinâmicas. Podemos citar Hannah Arendt em suas distinções de modos
de vida feitas através do pensamento de Aristóteles, acerca da Vida Contemplativa
(pensar, querer e julgar) e da Vida Ativa (labor, trabalho e ação).
Aristóteles distinguia três modos de vida (bioi) que os homens podiam
escolher livremente, istoé, em inteira independência das necessidade da vida
e das relações decorrentes. Esta condição prévia de liberdade eliminava
qualquer modo de vida dedicado basicamente à sobrevivência do indivíduo –
não apenas o labor, que era o modo de vida do escravo, coagido pela
necessidade de permanecer vivo e pela tirania do senhor, mas também a vida
do trabalho dos artesãos livres e a vida aquisitiva do mercador, Em uma
palavra, excluía todos aqueles que, involuntária ou voluntariamente,
permanente ou temporariamente, já não podiam dispor em liberdade dos
movimentos e ações. […] (ARENDT, 1989, p. 20)

O que se quer dizer com tal citação é que os gregos detinham poder de escolha
do seu modo de vida. O povo grego dava conta do problema do labor e do trabalho/obra
com seus escravos. Estavam aptos, portanto, à vida contemplativa, e principalmente à
ação.
Feitas as distinções, agora se há detentar entender como a dinâmica da obra se
relaciona, ou mesmo se mistura, com a dinâmica do labor. Uma das características do
animal laborans é o apetite, aqui inicialmente relacionado à manutenção da vida. O
labor é percebido através dessa característica: podemos afirmar que ela é intrínseca ao
próprio labor. Conforme as necessidades do animal laborans são supridas, o apetite se
torna mais sofisticado.
Cem anos depois de Marx sabemos quão falaz é este raciocínio: as horas
vagas do animal laborans jamais são gastas em outra coisa senão em
consumir;e, quanto maior é o tempo de que ele dispõe, mais ávidos e
insaciáveis são os seus apetites. O fato de que estes apetites se tornam mais
refinados, de modo que o consumo já não se restringe às necessidades da vida
mas ao contrário visa principalmente as superfluidades da vida, não altera o
caráter desta sociedade; acarreta o grave perigo de que chegará o momento
em que nenhum objeto do mundo estará a salvo do consumo e da aniquilação
através do consumo. (ARENDT, 1989, p. 146)

A falácia de Marx a que Arendt se refere é a de que o tempo livre emanciparia os
homens da necessidade e tornaria produtivo o animal laborans. Conforme a citação, o
que ocorre no tempo livre é apenas consumo, e, devido às necessidades do apetite
sofisticado do animal laborans, os frutos da obra passam a ser alvo da dinâmica do
consumo e estão sujeitos à destruição causada pelo consumo e à aniquilação por meio
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deste. Este conceito de aniquilação diz respeito, principalmente, àdesarticulação da
liberdade, já que o homem não pode ser livre se ignora estar sujeito à necessidade, e a
liberdade aqui se manifesta através de tentativas não bem sucedidas de se libertar da
própria necessidade. O homem se aliena na futilidade (o consumo de bens de uso), na
medida em que ela é mais fácil e passa a exigir menos esforço. E não se está mais diante
da necessidade do trabalho, percebido em sociedades escravistas, onde a “maldição” da
necessidade era evidente por demonstrar que “vida é escravidão”.
O fato é que a capacidade humana de vida no mundo implica uma capacidade
de transcender e alienar-se dos processos da vida própria, enquanto a
vitalidade e o vigor só podem ser conservados na medida em que os homens
se disponham a arcar com o ônus, as fadigas e as penas da vida.(ARENDT,
1989, p. 133)

Por que ou para que esse tipo de consumo ocorre? O motivo e sua finalidade
estão na premissa da fuga, fuga dos ônus da vida, dos grilhões da dor e da pena. É nessa
busca que o homem moderno se aliena: numa sociedade de consumidores. Nesta
sociedade, o trabalho deixa de servir para prover o sustento dos homens e passa a
atender, também, a uma demanda de futilidades, já que a necessidade de trabalho está
dispersada em seus meios não-violentos de produção. Apesar de se viver em uma
sociedade de trabalhadores, a necessidade do trabalho não é percebida. Os homens não
percebem mais a prisão em que estão e não caminham mais para outras atividades da
vida, principalmente a atividade da ação e as atividades da vita contemplativa. Esse
caminho, o caminho do consumo, é mais fácil e menos penoso. Aqui há de se buscar os
motivos de porque esse caminho é mais fácil e menos penoso, e talvez esses não sejam
os termos ideais para designá-lo, uma vez que a necessidade do trabalho não é mais
percebida ocorre a impossibilidade de olhar para as fadigas da vida (a necessidade), mas
isso não faria com que os homens necessariamente recorressem a uma dinâmica da
futilidade.
Não se trata também de buscar a natureza psicológica do consumo de objetos (o
consumismo, termo que nem tinha a conotação atual na época em The Human
Condition foi escrito), mas sim as condições gerais que lhepossibilitam ocorrer. A
primeira delas diz respeito à necessidade do trabalho já discutida, o segundo fala sobre a
premissa incontestável da economia política clássica, de que o objetivo final da vita
activa é o crescimento da riqueza.
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O ideal não é novo: estava claramente contido na premissa inconteste da
economica política clássica de que o objetivo final da vita ativa é a riqueza
crescente, a abundância e a <<felicidade da maioria>>. E, afinal, o que é este
ideal da sociedade moderna senão o mais antigo sonho dos necessitados e
pobres, que pode ser encantador enquanto sonho, mas que se transforma em
felicidade ilusória quando realizado? (ARENDT, 1998, p. 145)

Há ainda o argumento acerca da felicidade, desde que Aristóteles a colocou
como fim último do homem em Ética a Nicômaco.Não há, aparentemente, problema em
dizer que uma das “alavancas” da sociedade de consumo seja a busca da felicidade, uma
vez que os caminhos para a ação e para vida contemplativa são penosos e doloridos. O
homem que “decidir” por tais caminhos deve arcar com tais ônus. Contudo, como disse
Hannah Arendt, a felicidade proveniente do consumo de objetos é ilusória e vira um
“paraíso de tolos” assim que é realizada. Aqui, poder-se-ia apontar uma tendência dos
homens ao mais fácil, mas não é com base nessa premissa que irei desenvolver o
pensamento, pois uma tendência, no seu sentido real, o sentido de direção, diz respeito à
possibilidade de escolha, e não se pode haver escolhas sem liberdade, no seu sentido
arendtiano de liberdade como debate, como política. O pressuposto para ocorrência da
liberdade é que os seres têm de ter opinião e aqui se trata do oposto, da tentativa de
impossibilidade de debate e da formulação de opinião.
Estamos diante do primeiro problema do consumo fútil – assim chamaremos o
consumo de objetos–, não descartando o consumo de bens de uso, como meio de
desarticulação da liberdade através da alienação.Em suma, o consumo como opressão.
Entendido que o consumo fútil e o consumo de bens de consumo (este, por sua vez,
pode não estar relacionado ao que será dito, haja vista a condição biológica do consumo,
mas se relaciona na medida em que os homens usam bens de consumo supérfluos, como
o consumo de drogas e as possíveis relações estabelecidas) funcionam como uma
promessa de felicidade.Tal ilusão é o segundo problema do consumo. O terceiro e
aparentemente último problema do consumo diz respeito à destruição do mundo. O
mundo aqui referido diz respeito não ao mundo das coisas, nem ao habitat humano
construído através da violência e dos objetos, e sim ao mundo natural, ao Planeta onde
todos esses outros mundos possíveis existem.
A degradação do planeta, me refiro aqui especificamente às supostas alterações
climáticas (climate change termo utilizado no relatório da Organização das Nações
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Unidas Green Growth and Climate Resilience1) que ocorrerão independente da vontade
do homem, podem estar sendo aceleradas pelas atividades da indústria e o acúmulo de
restos dos detritos do consumo humano que não perecem do mesmo modo que a matéria
orgânica.

Podem, pois não há um consenso entre os estudiosos do tema sobre a

influência das atividades humanas nas alterações climáticas, embora a tese mais
difundida e propagada seja de que as atividades estão relacionadas ao processo de
aceleração das alterações climáticas, do aumento da temperatura, do suposto
derretimento dos polos, etc. O debate sobre o tema é bastante atual, resta saber se a
intenção dessas discussões tem como mudar os moldes da economia e, em decorrência,
os modos de consumo humano em prol da liberdade dos homens e da manutenção do
mundo, ou se querem apenas atender às vontades das grandes corporações e manter a
sociedade de consumo como está, encontrando na tecnologia soluções para os
problemas dos detritos, do lixo, etc.
2. A Temporalidade dos Objetos
O atributo da temporalidade diz respeito à capacidade dos objetos de perdurarem
para além das sociedades.
“O Trabalho de nossas mãos, em contraposição ao labor do nosso corpo – o
homo faber que <<faz>> e literalmente trabalha sobre os materiais, em
oposição ao animal laborans que labora e <<se mistura com eles>> – fabrica
a infinita variedade de coisas cuja soma total constitui o artifício humano. Em
sua maioria, mas não exclusivamente, essas coisas são objetos destinados ao
uso, dotados de durabilidade de que Locke necessitava para o
estabelecimento da propriedade, do <<valor>> que Adam Smith precisava
para o mercado de trocas, e comprovam a produtividade que Marx acreditava
ser o teste da natureza humana. Devidamente usadas, elas não desaparecem, e
emprestam ao artifício humano a estabilidade e solidez sem as quais não se
poderia esperar que ele servisse de abrigo à criatura mortal e instável que é o
homem.” (ARENDT, 1989. p. 149)

1

“Climate change is a change in climate which is attributed directly or indirectly to human activity that
alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability
observed over comparable time periods. (UNFCCC) The following working deﬁnitions have been used in
this Strategy and are taken directly from DFID documentation. Climate change is a new and constantly
evolving agenda. There is continuing discussion between stakeholders, not least within the international
negotiations, as to what is really meant by terms like adaptation and mitigation. “ Definição original
proposta em outubro de 2011 em Green Growth and Climate Resilience.
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É essa capacidade dos objetos de perdurar, suportar e obstar o cerne do problema
do consumo entendido como uso. O objeto perde sua durabilidade, se desgasta, mas não
termina, não se consuma. Seus restos perdurarão por uma temporalidade que mal pode
ser calculada. É este o principal atributo que difere os objetos de meros bens de
consumo. Conforme disse Arendt, objetos usados ou não permanecerão no mundo
gozando de uma certa independência que lhes permite sobreviver. O que ocorre quando
as coisas de uso perdem sua durabilidade? Para Hannah Arendt, elas retornarão ao
processo natural do qual foram retiradas e “contra a qual foram erigidas”. Ela utiliza o
exemplo da cadeira de madeira que voltará a ser lenha, e a lenha perecerá ao ser
queimada em cinzas que, por sua vez, retornarão ao solo de onde a madeira foi extraída.
Há um problema evidente neste exemplo. A cadeira perece, a cadeira é um objeto e a
lenha, um bem de consumo. Os restos da cadeira podem ser reaproveitados, mas nem
todos os objetos criados pelo homo faber gozam de uma durabilidade tão efêmera ou se
transmutam em bens de consumo. Arendt tem uma visão bastante otimista da questão,
apresenta brechas para o que hoje chamamos de reciclagem. Obviamente ela não usa
esses termos, mas reaproveitar um objeto pertence à atividade de reciclar. Reintroduzir a
um ciclo: a dinâmica do uso e do descarte. Infelizmente isso não condiz com a
realidade, pois todo objeto necessita de uma matéria-prima para ser criado, e a matériaprima, na maior parte das vezes (este não é o caso da cadeira, cuja árvore pode ser
replantada e obedecer a um tempo de crescimento que pode ser calculado e planejado
pelos homens) é esgotável. Portanto, a única solução para a dinâmica de uso e descarte,
aparente, com base em nossa tecnologia atual, é a do reaproveitamento. Mesmo que a
tecnologia futura dê cabo desse problema, ou seja, inventando algum tipo de material
cuja durabilidade seja “eterna” e se molde a todo tipo de objeto, ainda haverá outros
problemas: a questão da liberdade e da opressão e a falsa felicidade como instrumento
de alienação.

Referências Bibliográficas
ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989.
_______. The Human Condition. Chicago: The University of Chicago Press, 1998.

46

Revista Aproximação – Edição extraordinária – N° 5
Bibliografia Consultada
BIGNOTTO, Newton; MORAES, Eduardo Jardim. Hannah Arendt: Diálogos,
Reflexões, Memórias.Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.

CRITELLI, Dulce. Consumo e Obediência: a desarticulação da liberdade. Psicol.
USP vol.19 no.4 São Paulo Oct./Dec. 2008.
WAGNER, Eugênia Sales. Hannah Arendt & Karl Marx: O Mundo do
Trabalho.São Paulo: Ateliê Editorial: 2002.

47

