
A Filosofia, em todos os tempos, discute as questoes mais
cruciais da existen ia humana. Sem duvida, uma destas

questoes e 0 exercicio do poder. Por que um homem adquire poder
sobre 0 outro, exigindo que seja obedecido? Nao somos individuos,
inteiramente responsaveis pOl'esta nossa unica existencia na terra?
Paradoxalmente a hist6ria nos ensina que as sociedades se
organizam ao redor de estruturas de poder, em que alguns mandam,
e outros obedecem. Este poder nas maos de uns poucos pode
garantir tempos de paz, mas tambem tempos de terror e opressao.
Depende pOl'quem e como sao administradas as estruturas de poder.
Em Nietzsche a vontade de poder se transfoTIna na chave de leitura
da hist6ria. Pode-se concordar, au discordar de Nietzsche, mas, de
fato, os grupos humanos nao se estabilizam, nem perduram, sem a
articulayao de uma hierarquia de poder. Sociedades "anarquicas",
em que cada individuo se governa a si mesmo, sem nenhuma
autoridade extern a, rapidamente se dissolvem. POl'isto, parece que
delegayoes de poder, em qualquer grupo humano que queira
perdurar, sao absolutamente necessarias. Mas, como dito acima,
tais poderes podem contribuir para 0 bem, como tornar-se tiranicos.
Esta dupla face do poder se verifica constantemente atraves da
hist6ria, e ainda hoje necessita de uma efetiva critica filos6fica.
Na perspectiva do processo civilizat6rio, as reflexoes filos6ficas
procuram contribuir para a soluyao dos problemas humanos. E 0

exercicio do poder e uma das preocupayoes humanas que
necessitam de uma vigilancia constante por parte da razao
filos6fica. Esta vigilancia filos6ficaja contribuiu, e deve continuar
a contribuir na humanizayao do exercicio do poder, em todas as
instancias onde um homem adquire poder sabre outros homens.
o Fundador do cristianismo nos da uma dica de como 0 poder
deveria ser exercido entre os homens, quando ensina que "aquele
que quer mandar, seja como alguem que serve". E 0 poder de



servi<;:o, e nao de domina<;:ao. Se 0 poder sempre tivesse sido
assumido como Ul1lservi<;:o, certamente a hist6ria da humanidade
seria diferente. Verifica-se, no entanto, que em geral 0 poder reCOlTe
a for<;:ae a violencia para se fazer valer e dominar. Neste caminho
de domina<;:ao instalam-se os mais diversos poderes: poder politico,
poder economico, poder religioso; poderes legais e poderes
paralelos; poder das drogas e das al111aS; poder da midia e da
publicidade ... qualquer funciomlrio atr'as de um bureau alimenta
uma autoconsciencia de poder. Por ai se compreende que Nietzsche
mexeu com uma estrutura psicol6gica profunda quando acentuou
a "vontade de poder". Nesta avalanche de poderes, 0 que resta ao
fil6sofo fazer? Assumir margens de poder? Isto seria
compreensivel se este poder fosse exercido no sentido politico da
Republica de Platao, ou no espirito cristao de servi<;:o. 0 poder dos
mais "sabios", ou dos mais "santos". Mas, a hist6ria nos ensina
que nem mesmo 0 poder dos mais "sabios" e dos mais "santos"
esta imune a distor<;:6es. A hist6ria est a repleta de "despotas
esclarecidos" e de teocratas opressores de consciencias. Por isto,
em rela<;:ao a qualquer estrutura de poder 0 fil6sofo esta convidado
a exercer seu poder de critica e de vigiliincia. Sem esta presen<;:a
da critica e analise racional, os poderes se COlTompem. E, em vez
de sua fun<;:ao de servi<;:o a coletividade, serao manipuladores e
opressores, materiais e espirituais da humanidade. Como fil6sofos,
nao sejamos corujas, que levantam vao ao entardecer, tendo apenas
olhos para ver na escuridao, mas sejamos "galos" que anunciam
um novo amanhecer para a humanidade, sem poderes de
domina<;:ao. 0 unico poder valido e 0 poder de servi<;:o, a servi<;:o
da coletividade, e nao de si mesmo. No fim da vida ninguem nos
perguntara se fomos obedientes e submissos aos que nos mandaram
e oprimiram, mas se fonnos responsaveis pela vida que nos foi
dada e a vivemos com liberdade.
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