Sociedade e Estado nos Contractualistas e
em Marx

.
0 pensame?to ~e Hobbes, Locke e Rousseau foi sempre
conslderado como Ideahsta-burgues pelos marxistas, ou liberal
pelos nao marxistas. Este artigo explora a hip6tese de que aqueles
a~tore~ formularam uma po.derosa teoria social e de mudanya soCIal cUJos elementos centralS assemelham-se aos da teoria social
marxista. Estas referem-se ao papel da propriedade e divisao do
trabalho na definiyao do perfil do poder politico, da mudanya e a
uma sofisticada teoria de Estado.
'

1.

Introdu~ao

Para a grande maioria dos marxistas ortodoxos, 0 pensa~~nto de ~arx e considerado a antftese de todo pensamento
POlItICOe socIal produzido anteriormente e posteriormente a Marx
pelos chamados fil6sofos burgueses ou idealistas. As teorias de
Estado e sociedade dos fil6sofos contractualistas como Hobbes e
Locke, por exemplo, sac concebidas pelos pensadores politicos
em ger~ como ~er?~ fun~amentos e pre-fundamentos do pensame~to !Iberal e mdlvlduahsta burgues e sua metodologia como
aplIcayao de urn materialismo primitivo e limitado. Existe hoje urn
c~nsenso que se algum fil6sofo influenciou a obra marxista este
fOlHegel e os materialistas como Feuerbach. Jamais Hobbes. '
,
Neste artigo desejo questionar esta interpretayao maniquelsta que ao trayar urn corte radical entre a ciencia de Marx e a
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ideologia dos outros, ou ao rotular 0 pensamento nao marxista
como liberal e burgues comete dois erros. Primeiro, procura fazer
do marxismo "tabula rasa" para a teoria politica e social contemporanea. Segundo, limita e tolhe 0 pensamento social contractualista na camisa de forya do liberalismo. Meus argumentos se voltarao em favor da hip6tese de que Hobbes, Locke e Rousseau
formularam uma teoria de sociedade e de mudanya social complexa e que seus elementos centrais assemelham-se com concepyoes chaves da teoria social marxista. Refiro-me aqui basicamente
a duas concepyoes. Primeiro, que a divisao do trabalho e as
relayoes economic as entre os homens formam a base da sociedade
politica, do estado. Dito de forma mais geral, a vida social, a
existencia dos homens determinam 0 poder politico. Segundo, a
teoria contractualista do estado refere-se a questOes-chaves mais
tarde presentes na teoria marxista do estado. Por exemplo, 0 estado igualitario e ut6pico como objetivo a ser atingido e a visao de
que 0 estado igualitario pleno tern na propriedade privada seu
principalobstaculo.
Ao meu ver, tanto os contractualistas como Marx compartilharam, obviamente dentro de constfUyoes te6ricas distintas e
mesmo intemamente contradit6rias, de axiomas semelhantes. Em
ambas as teorias 0 estado origina-se da divisao do trabalho e da
propriedade. Propriedade esta que toma-se mais tarde obstaculo
para 0 estado livre e contractual. Ambas veem 0 fim da opressao
em urn estado ut6pico. Sao estas hip6teses que procuro agora demostrar nas leituras que a seguir fayo sobre a teoria contractualista da sociedade e do estado.

A proposiyao mais revolucionaria que emergiu no amago
do Iluminismo referia-se
substituiyao do conhecimento baseado
no decreto divino e no sobrenatural pelo baseado na experiencia e

a

no mundo da natureza, em outras palavras da religiao pela ciencia.
Coube a Machiavel apresentar as bases da politica modema ao
mostra-Ia como inerente ao homem e a sociedade, ao olha-Ia com
realismo, e ao propor uma pratica politica baseada no seu conhecimento. Abria-se assirn 0 caminho metodol6gico para se pensar a
sociedade e 0 estado em bases realistas.
Com 0 estabelecimento desta base metodol6gica, e na
tentativa de compreender as transformayoes sociais da epoca, os
pensadores contractualistas partiram em busca da explicayao do
social e do surgimento do estado. Para teoricamente visualizarem
a dicotomia sociedade primitiva-sociedade estatal, usaram eles a
ideia de urn mundo hipotetico pre-estatal, onde os homens viviam
em estado de natureza. A natureza, neste estado, havia feito os
homens iguais nas faculdades fisicas e intelectuais. Havia nele urna
liberdade basica, urn direito natural que garantia aos homens 0 usa
de seu pr6prio poder para - por meios racionais e adequados preservarem sua vida e reproduzirem a {mica unidade social existente, a familia.
Contudo, para sobreviverem os homens precisavarn viver
em associayao. 0 atendimento das demandas primarias do individuo irnplicava entao num desejo necessario de desenvolver as relayoes rnutuas da sociedade. Homem ou familia algurna poderia
ser autosuficiente. Esta necessidade determinada pela luta, visando
ampliar a base de manutenyao da pr6pria existencia humana,
acarretou no surgimento da divisao do trabalho e da propriedade.
Neste quadro social, 0 trabalho e a ayao de alguns homens, para
garantirem sua sobrevivencia, os premiou com a riqueza. Outros
fracassaram e ficaram amerce
dos ·primeiros. Isto gerou a
desigualdade social.
Na medida em que os homens tomaram-se desiguais
aflorou-Ihes uma natureza egoista. 0 homem lobo do homem e a
maxima usada por Hobbes. Rousseau, por outro lado, identifica
uma bondade natural no homem primitivo. Para ele, esta qualidade
e destruida pelo avanyO tecnol6gico e pela divisao do trabalho. A

desigualdade reprime a bondade hu~ana e, estimula ~ ~goismo.
Assim , os homens passam a compet1r por nqueza e glona, a desconfiarem uns dos outros e se armarem e guerrearem a fim de
manterem suas posses.
,
Esta natureza egoista dos homens era funclOnal para 0
desenvolvimento economico, mas permaneceu em contraposiyao a
continua necessidade de desenvolvimento das relayoes politicas.
Enquanto persistia na sociedade natural uma s~c~a~ilidade primitiva baseada numa incipiente infraestrutura - d1Vlsaode trabalho
e propriedade - e em instituiyoes primarias tip? familia o~ fe.udo,
os conflitos com a natureza egoista eram POS1t1vOS
e poss1ve1s d,e
assimilayao pelas mstituiyoes sociais existe~tes. C~ntudo, 0 cresc~mento desta infraestrutura demandava ma1S e mws 0 desenvol~mento de relayoes sociais mais complexas, 0 que acarretava a mtensificayao de conflitos entre essa necessidade social e a natureza
egoista individual. Para que a soci~dade nao entrasse em col,apso,
o estabelecimento de urn pacto soc1al entre seus membros, cnando
uma sociedade politica, 0 Estado, tomou-se imprescindivel.
Este conflito basico fundamenta-se, em outras palavras,
em uma nao correspondencia entre urna infraestrutura c~mplexa e
urn poder politico limitado pela familia ou feu;do. Na 1~~1cados
contractualistas, apenas a criayao de nova estrutura pohtlca funcional as demand as da crescente divisao do trabalho e do ~esenvolvimento da propriedade possibilitaria a es~abilidade alrn,eJada e
necessaria para a continuidade do desenvolVlmento desta 1nfraestrutura.
.
Apesar de nao estar apresentada de forma art1culada nos
autores contractualistas, pois estavam mais preocupados com, 0
estado do que com a sociedade, esta teoria rnaterialista da SOC1edade e da rnudanya social esta potencialrnente presente nos pressupostos bilsicos do contractualismo. Ela possui tambern grande
similitude com as ideias que Marx mais tarde apresentou. Co~tudo, antes de seguirmos para Marx, querernos insistir em dOlS
pontos sobre 0 conceito de estado de natureza.
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Primeiro, que ele e - acima de tudo - uma hipotese
racional para se conceber a origem do estado, uma sintese das caracteristicas basicas da sociedade pre-estado em forma de modelo.
Assim, este tipo ideal representa, em forma embriomiria, uma
teoria da ordem e mudanya da sociedade e do poder. Forma embriomiria que permaneceu implicita nas obras dos contractualistas
porque a preocupayao daqueles auto res era pensar 0 profunda e
radical corte que ocoma na sociedade em que viviam, 0 nascimento do estado-nayao.
Segundo, ressaltar que 0 estado de natureza nao e desprovido de politica. A politica, entendida como formas de poder
organizativas das relayoes sociais, sempre existiu. Mas estava
contudo limitada dentro da familia e do feudo e inexistia nas outras esferas sociais, onde reinava 0 exercicio do estado de liberdade total, premiado aos homens pela natureza. Liberdade total,
esta, mantida pela ausencia de suficiente pressao da infraestrutura
para mudanya.
Nosso argumento e que a teoria social de Marx assemelha-se bastante ados autores contractualistas, os quais Marx leu e
pelos quais foi bastante influenciado. Mas nao ha duvida que a
teoria social de Marx deve muito a Hegel. A separayao da esfera
privada (chamada por ele sociedade civil) da publica (estado)
possibilitou a Marx conceber de forma profunda 0 papel do espayO das relayoes economicas e sociais na formayao do estado.
Infelizmente, aos autores contractualistas nao e dado
igual merito em relayao ao pensamento de Marx. De certa forma,
Marx e Engels bem como a hegemonia da vertente leninista na
formulayao e divulgayao do marxismo priorizou Hegel e menosprezou os contractualistas. Em seu ensaio sobre as fontes do
marxismo, Lenin indica os socialistas utopicos franceses, a filosofia Alema e a economia politica Inglesa de Smith e Ricardo como
base deste pensamento. Os contractualistas foram, pelo proprio
Marx, rotulados de pensadores burgueses, individualistas e ali-

nhados no campo teorico oposto da luta de classes dos trabalhadores.
De acordo com a interpretayao de Marx, 0 principal problema da teoria social contractualista esta no conceito de estado
de natureza ou na ideia de primeiro homem. Marx ve neste referencial a base de urn suposto essencialismo humano, born ou mal,
anterior a qualquer relayao social que, acima de tudo, limita 0 alcance sincronico da visao historica naqueles auto res. Em outras
palavras, 0 ultimo homem e ou 0 egoista destruidor ou 0 primitivo, jamais 0 comunista. Inexiste no contractualismo a sociedade
pos-capitalista e 0 homem igualitario comunista como Marx concebeu. Contudo, apesar de apresentado como uma conciliayao no
futuro entre homem, natureza e liberdade, 0 homem comunista
idealizado por Marx assemelha-se bastante ao homem do estado
de natureza. Voltaremos a este ponto no fim da segunda secyao.
As referencias de Marx aos autores contractualistas e
fragmentada e esta centrada nas chamadas obras da juventude.
Nelas, Hobbes e Locke aparecem como filosofos da teoria do conhecimento. Na "Sagrada Familia", por exemplo, Marx apresenta
o primeiro como sistematizador das obras de Bacon e destruidor
de seus pressupostos teistas e 0 segundo como fundador do sensualismo filosofico. Pode-se tambem inferir da Questao Judia uma
leitura dos contractualistas proxima da visao aqui exposta. Marx
afirma que a revoluyao politica liberou 0 espirito individual que
emergia da sociedade feudal. Como membro da sociedade civil, 0
homem natural e egoista passou a ser fundamento do estado ao
incorporar os direitos do homem. Retomando sua critica a filosofia entao em yoga, Marx volta a declarar os limites burgueses dos
contractualistas e, dentro de seu materialismo historico, parece
coloca-Ios como autores ultrapassados.
E nossa opiniao que a ausencia de uma teoria politica
propriamente dita em Marx e de uma percepyao mais ampla entre
o marxismo e 0 pensamento contractualista, longe de reforyar 0
marxismo, empobreceu seu potencial como filosofia aberta.

Nao cabe aqui a questao se os contractualistas influenciaram diretamente Marx. A relevante questao e que 0 pensamento
social destes autores possui grande poder sociol6gico interpretativo e repousa sobre premissas semelhantes as quais Marx erigiu
sua teoria social. Vejamos: 0 papel que os contractualistas dao a
divisao do trabalho, ao desenvolvimento da tecnologia e da propriedade corresponde ao que Marx da a sua chamada infra~strutura material. A dialetica entre este nivel e as rela~oes sociais e
politicas sac tambem semelhantes.
Duas diferen~as entre a constru~ao marxista e a contractualista sac contudo claras. A primeira refere-se a importancia da
sociedade civil (conceituada por Hegel), em outras palavras das
organiza~oes privadas da sociedade na compreensao da sociedade
e do estado. A segunda liga-se com a corrente de historiadores
franceses que influenciou profundamente Marx com suas anaIises
~~sea?as na luta de ~lasses. Assim como fez com a economia pohtIca mglesa, Marx mcorporou estes dois desenvolvimentos intel~c~uai~ em. sU,a.teoria enquanto que os contractualistas - por
hmIta~oes histoncas - nao deram a importancia devida a sociedade civil segundo a concep~ao de Hegel e assim identificaram a
politica apenas com a natureza ou 0 estado. Ao contrano de Marx
que introduziu 0 conceito de classe social como central na analise
das a~oes humanas, os contractualistas nao foram alem de urn individualis~0-metodoI6gico na sua visao de sociedade e poder.
Fmalm~nte, existe consideravel semelhan~a na concep~ao
de mudan~a socIal das duas teorias. Ambas baseiam-se em urn determinismo infraestrutural. Sao a divisao do trabalho e a
~r.opriedade que. produzem e comandaJ;n as rela~oes sociais e pohtIcas. Est~ teona que aparece, de certa forma, mais implicita nos
cont~actuallstas e explicita nas obras de Marx, nao e por isso mais
precIsa e clar~ no segundo. As referencias de Marx ao processo de
mudan~a socIal tern gerado urn numero de interpreta~oes partindo
dos poucos tr~c?os em que Marx 0 descreve. Alguns entendem-no
como determtrusmo, outros como mero fator condicionante.

.Alguns descrevem-no como determinismo tecnol6gico, outros
como ligado a divisao do trabalho e das rela~oes sociais
econ6micas. A teoria de mudan~a baseada na nao-correpondencia
entre a infraestrutura e a politica tern tambem tornado outras formas em pensadores nao-marxistas contemporaneos, como Willian
Ogburn que ve a mudan~a social como produto da defasagem entre urn determinismo tecnol6gico e uma estrutura social determinada. Seja como dialetica entre fatores diversos presente ou como
determinismo de fator unico, as interpreta~oes de inspirayao
marxista da infraestrutura como motor de mudanya mostram que
mesmo explicitando a ideia, Marx colocou mais interroga~oes do
que respostas. Desta forma, a distancia entre sua concep~ao de
mudanya e ados contractualistas parece menor do que se possa
supor.

Como vimos, os contractualistas entendem 0 estado
como urn pacta politico que permite 0 desenvolvimento da sociedade. 0 estabelecimento do contrato ao qual os homens sac compelidos para manuten~ao da paz, liberdade, propriedade e seguran~a - estados desejados pelos homens mas permanentemente
em amea~a no estado de natureza - leva a constitui~ao da sociedade civil, 0 estado. Bobbio identifica tres aspectos ou pactos presentes na teoria do estado contractualista: 0 de associa~ao; 0 de
submissao e 0 de constitui~ao (Bobbio, 1986: p 279). Ao nosso
ver, existem, alem destes tres pactos, dois outros aspectos importantes na teoria contractualista de estado.
Pode-se falar que, de maneira sistematica, 0 estado e
concebido pelos pensadores contractualistas classic os em cinco
dimensoes. Sao elas: a dimensao de associa~ao, a de submissao a
de constitui~ao, a de nega~ao e a ut6pica.

A primeira dimensao corresponde ao pacta de uniao en~
tre homens baseado na renuncia da liberdade natural e na transfe~
rencia ou alienayao do direito de cad a urn para 0 estado soberano
com 0 intuito de - ao estabelecer uma· forya superior -- garantir
a seguranya para que todos possam trabalhar com a certeza de que
desfrutarao deste trabalho sem serem vitimados pelo egoismo OU
pela forya de terceiros. Este pacta de uniao toma forma de as~
sociayao consciente e voluntaria entre homens que racionalmente
concordam em celebra-Io como unic~ meio de garantir a proteyao
da pessoa e dos bens do associado. E a ayao do corpo moral e soberano desta legitima forya comum que tern 0 direito de agir e resolver pOI'todos.
Para urn grande numero de estudiosos, este caracter associativo forma a essencia da teoria contractualista. Partindo desta
percepyao, a teoria contractualista do estado e apresentada como
I?recursora das teorias liberal-pluralista e funcionalista de estado.
E bem possivel que tais concepyoes contemporaneas possuarn
uma divida com 0 contractualismo. Contudo, conceber a teoria
contractualista dentro dos limites do liberalismo e do funcionalismo e cometer 0 mesmo engano de Marx, i.e. rotular Hobbes,
Locke e Rousseau como pensadores liberais. Os pensadores marxistas que nas ultimas decadas enfatizaram 0 conceito de hegemonia como central para a compreensao do estado como organizador da sociedade fazem, de certa forma, uma concessao ao aspecto associativo do estado.
A segunda dimensao corresponde ao pacto de submissao
ao poder soberano. Para Hobbes, 0 grande problema dos pactos
esta na garantia ao seu respeito. Sem isto, os pactos seriam vaoS.
Para ele, como a forya das palavras e fraca para garantir 0 cumprimento dos pactos, e 0 medo das consequencias do descumprimento do pacta que garante sua existencia (Hobbes, 1979: p.84).
Assim, para garantir 0 pacta e todas as vantagens decorrentes
dele, os homens concordam em submeterem-se ao poder soberano do estado de onde derivam os direitos e as ayoes politicas.

Aqueles que discord em das decisoes do poder soberano
devem obrigatoriamente respeita-Ias. 0 desrespeito. a tais decis'O"'escontudo , e limitado aos casos que ameacem a Vlda (Hobbes,
.
1979: p.l33) e a propriedade (Locke, 1978: p.82). Qu~to.malOr
autoridade do estado sobre os homens e a obedlencla das
~ecisoes do estado pelos homens, mais forte e sua cap~cidade de
garantir 0 contrato s.ocial. A )ustiya d~ ~oberano estana em sua
capacidade de vel' e Julgar alem das palxoes human~s ~nqu~to a
sua legitimidade em ser escolhido em acordo da malOna, seJ~ pOI'
ac1amayaoou mandato. Nestes dois eixos repousa 0 monop6ho da
forya do estado e a razao da submissao dos individuos ao pacto
social.

E

pacto de submissao que mais tern sofrido criticas.
Hobbes e apresentado pOI'alguns como defensor de urn estado totalitario e autoritario, precursor das ditaduras modemas, enquanto
Locke e Rousseau sao associados com visoes democraticas de
poder (Sills, 1968: p.379; vol. 14). Os formuladores deste tipo de
critica sao pensadores liberais, ardorosos defensores de urn estado
reduzido, minimo, que nao possua poder de intervenyao na sociedade civil.
o paeto de submissao e tambem criticado pOI' correntes
radicais como 0 marxismo. De Rousseau aos marxistas, tal pacto
tern sido denunciado como de submissao dos pobres aos ricos e
poderosos , nunca de todos a urn poder imparcial.
. Tal interpreta~ao procura desconhecer que os contractuallstas procuraram
sernpre mecanismos que impedissem a quebra do pacto pela corrupyao do estado nas maos de uns poucos. Hobbes debate tal
questao ao apresentar as causas que podem destruir 0 pacto e defende a colocayao do soberano acima das leis civis como mecanismo de garantia politica lisura do govemo. Assim: ~ao estando
SUjeito puniyao pOI'uma justiya superior, senao a dlVlna, 0 soberano poderia melhor exercer sua funyao.
,.
A dimensao de constituiyao refere-se
forma pOhtlCOadiministrativa que legitima 0 pacto social, garantindo sua perma-
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nencia e gerindo sua continuidade. Para Hobbes a constituiyao d
pacta pode se dar em tres tipos de govemo. Quando 0 soberano ~
urn homem s6, a monarquia; quando 0 e uma assembleia de todo e
.
s
uma democraCla ou govemo popular; e quando e uma assemble"
"
~
de uma parte, uma anstocraCla. Pessoalmente Hobbes preferia
monarquia por ve-Ia mais qualificada para garantir a ordem na
politicamente conturbada Inglaterra do seu tempo. Contudo, ,e a
~ome?to algum, esta preferencia reveste-se da ideologia nao r:
clOnahsta. Argumentando em favor da importancia da indivisibili_
dade do poder soberano e afirmando que os gastos publicos Com
o monarca sac bem menores que com uma assembleia, Hobbes re~n?amenta .~ monarquia em bases racionais revestindo-a de uma
loglca e legltlmando sua forma tardia, 0 parlamentarismo monarquico (Hobbes, 1979: p.115).
Foi, entretanto, Locke quem decisivamente elaborou a
dimensao institucional do estado. Preocupado com a preservayao
da ,propriedade, Locke indicou 0 poder legislative (assembleia
elelta) como a forma adequada de garantir 0 pacto social. Criticando a visao absolutista e de indivisibilidade do poder em
Hobbes, ele restringiu a ayao do legislativo ao bem publico. Em
nome da democracia, Locke afirma que 0 poder legislativo ou sob~r~o nao pode govemar por decretos extemporaneos ou arbitranos nem pode tirar a qualquer homem parte de sua propriedade
(Locke, 1978: pp. 86-88).
,. Para Locke, urn poder legislativo permanente nao enecessano nem conveniente visto que nem sempre ha necessidade de
elabo~ayao de novas leis. Mas como e sempre necessario executar
as . leIs.' urn poder executivo permanente e dependente do
leglslatlvo deve existir bem como urn poder federativo composto
por administradores do estado (Locke, 1978: pp. 91-97). Desta
forma, Locke contempla as principais instituiyoes da democracia
modema, a assembleia, 0 executivo e a burocracia. E importante
notar qu~ ~ conceito Lockeano de comunidade parece referir-se,
embora tlmtdamente, a ideia de que ha uma sociedade organizada

iodependente do estado. A ascensao de uma concepyao de pacta
~ao absolutista e baseada na divisao de poderes assim como a enfase na propriedade privada abre a possibilidade para que identiBcayao contractualista entre sociedade e estado seja deslocada e
tJlaistarde destruida por Hegel e Marx.
Quando falamos em dimensao de negayao do pacta social, referimo-nos ao que Hobbes chama de coisas que enfraquecern ou levam 0 estado a dissoluyao. Mais precisamente ao fator
mais importante dentre aqueles que e a desigualdade social. Segundo os contractualistas 0 estado garantiria a justiya, a paz e a
igualdade e deveria evitar causas que provocassem seu enfraquecimento, corruyao e destruiyao. Para Hobbes, dentre as enfermidades do estado estao duas, ao nosso ver centrais. A primeira refere-se a impotencia do poder soberano para impor sua vontade.
A segunda liga-se a propriedade. Segundo ele, a doutrina de que a
propriedade privada esta excluida do direito do soberano e fator
de corruyao e destruiyao do estado. Ao contrario de Locke que
nega a possibilidade do estado intervir na propriedade a nao ser
para garanti-Ia, Hobbes percebeu que 0 crescimento da desigualdade baseado na propriedade assim como a influencia de podero80S sobre 0 estado possuia urn caracter negativo e precisava ser
evitado. Assim sendo, ele pensava que a propnedade deveria ser
de competencia do poder soberano que distribuiria as terras de
forma igualitaria e regularia a atividade comercial.
E, entretanto, Rousseau quem melhor percebe este caracter corruptor do estado ligado ao desenvolvimento da propriedade. De uma forma radical, em seu "Discurso sobre a origem e
Os fundamentos da desigualdade entre os homens" ele ve e define
sUasconsiderayoes que estao mais tarde ausentes no "Contrato
Social" ao identificar que a mesma infraestrutura que outrora delllandava urn estado, cria-o refletindo sua desigualdade.
Voltando aos prim6rdios do estado de natureza,
ltousseau identifica uma bondade natural no homem primitivo.
Segundo ele, 0 desenvolvimento da propriedade, baseada no

avan((o tecnologico e na divisao do trabalho, produz ricos e po.
bres, e, concomitantemente, a desigualdade entre os homens. Por
outro lado, tal desenvolvimento tambem produz a sociedade civil,
o estado. A desigualdade entre ricos, magistrados, senhores de UI1l
lado e pobres e escravos, de outro, faz do estado uma associac;:ao
dos primeiros contra os segundos. Este aspecto imperfeito do
pacta social introduz a ultima dimensao da teoria contractualista
do estado: 0 utopismo.
Nos contractualistas 0 utopismo sempre tomou urna
forma de manuten((ao ou volta ao passado. Por exemplo, a insis.
tencia de Hobbes na interven((ao do soberano para evitar a desi.
gualdade reflete sua visao conciliatoria e ate certo ponto indecisa
entre 0 velho - a assimila((ao da sociedade feudal e da monarquia
na nova sociedade emergente e 0 novo expresso pelo
afloramento da propriedade privada. Mais ainda, ela expressa uma
preocupa((ao profunda com a ordem social. So urn pacto social
que sirva a to dos, que seja legitimo e nao seja parcial pode
garantir a ordem. 0 utopismo de Hobbes reside em sua cren((a de
que 0 intervencionismo do poder soberano seria suficiente para
evitar a desigualdade e a corrupc;:ao do estado.
o pensamento de Rousseau e vitima de urn conflito semelhante. Apesar de levar a teoria contractualista aos seus lirnites
quando poe em cheque 0 pacto social de direito com a desigualdade social de fato, Rousseau permanece urn defensor do contractualismo igualitario e utopico. Diferentemente de Hobbes que propoe mecanismos intervencionistas para manuten((ao das qualida~es
do pacta social, Rousseau culpa a dire((ao dada pelas avoes
humanas na constru((ao do estado como causa que permitiu sua
corrup((ao.
,
s
o utopismo em Rousseau almeja 0 retorno as quaIldad~
humanas presentes no estado de natureza e ao pacto igu ai,Itano,
,
baseado na razao. Como em Hobbes, seu utoplsmo
busca a leg1'tlma((ao suprema do social no passado. Mas, para Rousseau 0 estado, a sociedade politica utopica deve negar toda a trajetoria qUe

fez nascer 0 egoismo e a propriedade e levou 0 homem a desigualdade. Tal negavao se da precisamente no retorno ao primeiro
homem. A visao romantizada das sociedades prirnitivas da America forneceu-lhe 0 paradigma de uma sociedade sem estado e
onde 0 homem total, livre do trabalho, da escravidao e da alienayao e finalmente feliz.
As constantes idealizavoes idilicas do passado sac encontradas em urn largo numero de autores. Na famosa e pretensiosa
separa((ao marxista entre socialismo utopico e cientifico, esta febre
de retorno a idade de ouro e apresentada como caracteristica do
socialismo utopico ou reacionario que 0 marxismo, divisor de
aguas, abdicou. Mas nao e bem assim. Encontramos a mesma nostalgia presente nas poucas. referencias que Marx fez sobre comunismo. Persiste a ideia de urn paraiso na terra no Marx que ve
no comunismo 0 lugar onde 0 homem totalmente livre e capaz de
exercer multiplas atividades, onde 0 homem esta reintegrado a si
mesmo como ser social e livre da propriedade privada, e vive em
harmonia com outros homens e com a natureza. Marx inverte 0
carninho do retorno a utopia no passado para a luta pela utopia
comunista no futuro. Assim, sua teoria materialista e coroada com
o sonho supremo dos pensadores, e 0 utopismo e apresentado
como inexoravel objetivo das a((oes humanas. Assim, 0 irracion~lismo da sociedade egoista moderna nao e resultado de uma eqUlvocada direvao dada pelo conjunto das avoes humanas, como
pensava Rousseau. E sim apenas urn estagio necessario do desenvolvimento destas avoes que, em breve, tornarao realidade a utopia.

4.

Os Contractualistas e Marx

So 0 irracionalismo do partidarismo ideologico que profUndamente marcou os ultimos cern anos pode esclarecer por que
apenas Rousseau , dentre os contractualistas, era visto como influ-

enciador do pensamento de Marx. 0 marxismo foi concebido, e
uma maioria de marxistas ainda 0 concebe, como uma hierarquia
piramidal de pensadores em cujo topo repousam Marx e Engels. A
esta pirfunide opoem-se os pensadores burgueses do passado e do
futuro. Partindo de dogmas estabelecidos e de uma filosofia que se
apresenta contraditoriamente como objetiva e partidaria, todo e
qualquer desvio do pensamento de Marx era rotulado como burgues. Este totalitarismo ideol6gico afetou direta, e muito mais
indiretamente, 0 desenrolar do pensamento social no seculo 20.
Neste contexto, a desmitifica'tao das classifica'toes das
ideias impostas durante a guerra fria e tarefa importante para uma
nova avalia'tao da teoria social e do papel do estado democratico.
A filosofia social e a sociologia s6 tern a ganhar com a
recupera'tao do pensamento dos contratualistas. Aqueles que
comigo concordarem que as bases do pensamento marxista devem
muito ao contractualismo, possivelmente estarao tambem de
acordo que, desmistificado e incorporado ao processo humano de
constru'tao te6rica da sociedade e do estado moderno, 0
pensamento de Marx mostrara que seu potencial interpretativo
nao esta limitado apenas ao contexte hist6rico-social do seculo
passado. Ele possui uma poderosa base metodol6gica e te6rica de
grande utilidade a analise sociol6gica e a filosofia social modema.
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