A NOVA ORDEM MUNDIAL,
OS ESTADOS UNIDOS E 0
EspiRITO DE HOBBES

Uma analise minuciosa da ordem politica mundial
que se inicia quando 0 milenio atinge seu crepusculo nao constitui
tare fa facil. Trata-se de urn sistema ainda em constru«ao, sem
uma estrutura definida em sua inteireza, e sujeito as modifica«oes
inerentes a qualquer organismo em crescimento. A dificuldade
que se sente para estabelecer urn padrao conceitual unitario e
extensivo, inclusive, a prapria terminologia desse emergente
regime politico internacional. Nova ordem mundial, globaliza«ao,
era pas-industrial,
mundializa«ao,
sociedade pas-moderna,
neoliberalismo, estas sao algumas designa«oes utilizadas para
qualificar 0 universo econ6mico e politico que surge do periodo
pas-guerra fria.
Sua forma basica material raramente e objeto de
consenso entre os intelectuais das diversas areas de estudo,
incluindo partidarios de uma mesma corrente ideolagica. A nova
ordem ora representa urn retorno ao laisser faire classico, ora se
rnanifesta como uma especie de Estado keynesiano militarista; as
vezes rnostra-se como a restrutura«ao produtiva de urn sistema
industrial, cedendo lugar a uma economia baseada na inforrna«ao
e em servi«os. Urn balan«o da estrutura geral desse sistema e,
portanto, bastante cornplexa, como afirma Pierre Salama, e "nao
sabemos precisar com exatidao 0 que e 0 neoliberalismo que

acabou se tomando uma categoria muito difusa"l.
Em principio, 0 proprio conceito da ordem que invade
o novo milenio e indefinido, vago, extenso, discutivel. Palavra
latitudinal de amplo espectro, exprimindo ideias de multiplo
alcance. Termo impreciso e polemico, cujo uso freqiiente nao
esconde a dificuldade de estabelecer uma definiyao concreta para
o seu significado. Expressa-se antes por imagens, reproduyoes
irriagimirias de urn mundo tecnologicamente evoluido, a ciencia
natural desbravando horizontes, propensao idilica do capitalismo
tardio. Isso nao significa que suas tendencias e perspectivas
encontrem-se imunes a investigayao teorica, mas que afirmayoes
decisivas e enfciticas seriam precipitadas. Embora nao seja
prematuro urn exame de sua evoluyao, 0 momenta ainda e
bastante nebuloso no que diz respeito a previsoes. Epocas
historicas levam centenas de anos para fixar definitivamente seu
arcabouyo politico, e ainda assim dificilmente este e encontrado
na sua forma pura. 0 sistema politico mundial que se instaura em
nossos tempos e produto de fatos recentes, 0 que toma
embarayosa uma analise mais profunda. Paul Kennedy se da conta
disso quando acentua, principalmente, as dificuldades nas
mudanyas de habito,2 0 que supoe uma visao de que a nova ordem
so tern condiyoes de ser estudada, com maior precisao, a longo
prazo.
No entanto, e preciso levar em considerayao que, se a
visibilidade e a configurayao desse sistema - a nova ordem
mundial - sao marcadas por eventos especificos (0 esfacelamento
das estruturas economica e politica dos paises do Leste Europeu)3,
"A Trama do Neoliberalismo. Mercado, crise e exclusao social", in Atflio
Bor6n, Pablo Gentile, Pen)' Anderson et alii, pos-Neoliberalismo.
As
politicas sociais e 0 £Stado Democratico, Rio de Janeiro Paz e Terra
1998, p. 142.
"
Paul Kennedy, Preparando Para 0 Seculo XXI, Rio de Janeiro, Campus,
1993, p. 349.
A esses acontecimentos empiricos antecede uma outra crise (te6rica) que 0
fil6sofo frances Jean-Franyois Lyotard chama de a crise dos grandes
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a ideia de urn govemo mundial, apenas em nosso secul04,
retrocede, pelo menos, ha duas decadas e meia. Em fevereiro de
1974, em Salzburg, os integrantes do Clube de Roma promovem
uma reuniao onde e deflagrado, posteriormente, 0 projeto de
Reformulaerao da Ordem Internacional. Nas suas formulayoes
basicas 0 projeto afirma que "a excessiva insistencia numa
soberania nacional" leva as nayoes ao antagonismo e a guerra.5 0
relatorio produzido pelos membros do Clube que participam da
reuniao propoe substituir a velha ordem por uma soberania
planetaria que, embora descentralizada, reconhece, nos Estados
Unidos, 0 veiculo principal de comando. Os vinte anos que
passaram desde 0 encontro podem ser poucos para determinar a
profundidade dos efeitos dessa ordem; mas nao constituem
obstaculo ao estudo de suas origens.
Adicionalmente,
0 progresso
tecnologico
tern
contribuido para que 0 tempo hist6rico avance mais rapidamente.
Assim, 0 desenvolvimento acelerado das decadas revela uma
infancia precoce da nova ordem, 0 que permite ao observador
notar que sua anatomia dificilmente sera alterada de maneira
brusca ou radical, ainda que, aqui e ali, modificayoes estruturais
necessariamente serao implantadas. Economistas e homens de
negocios, a exemplo de Joseph Stieglitz e George Soros, ja estao
propondo uma reorientayao
da atual ordem capitalista
intemacional, preocupados com a crescente quantidade de
exc1uidos e a excessiva especulayao financeira que poem em risco
a evoluyao do proprio sistema. Contudo, apesar de sua
relatos, entendendo 0 marxismo como 0 principal foco das metanatTativas.
Cf. 0 Pos-Moderno, Rio de Janeiro, Jose Olympio, 1979.
Digo 0 nosso seculo porque a concepyao de uma ordem mundial est a
presente na filosofia politica desde a Antiguidade, e foi elevada a categoria
de universalidade pelos ide610gos "eternizadores"
das leis naturais,
particularmente, os pensadores ligados a filosofia est6ica.
Jan Tinbergen, RIO - Resahaping the International Order - A Report to the
Club of Rome, Toronto, New American Librat)', 1977, pp. 49, 51, 62, 67 e
100.
Reuista Perspectiua Filos6.fica - Volume VI - n° 12 - Jul.-Dez. /
13
--1999

indefini<;:aoestrutural, os elementos basicos de sua conforma<;:ao
ja se tomam visiveis. Uma abordagem completa da globaliza<;:ao
seria urn esfor<;:odemasiado amplo, e nas atuais circunsHincias (os
problemas que ela envolve sac inumeros - desde questoes
teoricas a episodios empiricos como as crises do Mexico, Japao e
Coreia) nao teria condi<;:oes de desenvolve-Ia inteiramente. 0
diagnostico de sua genese, entretanto, e plenamente possivel.
Desse modo, este ensaio procura investigar, exclusivamente, as
fontes principais da filosofia que da sustenta<;:ao a nova ordem
mundial.
Patiindo da hipotese de que a marca caracteristica da
nova ordem e a ideia de que, com 0 fim dos antagonismos entre
as duas grandes superpotencias, 0 mundo ingressa numa era de
paz e de prosperidade (felicidade), tento atribuir 0 significado
dessa concep<;:aoa filosofia hobbesiana da paz, entendendo que a
transi<;:ao do estado de natureza para a sociedade civil
intemacional e 0 resultado de uma visao que remonta a cria<;:aodo
Estado burgues na sua formula<;:aoinicial.
2. A Hist6ria sem Fim do Mundo Hobbesiano:
Argumento Introdut6rio
Urn espectro ronda 0 planeta: 0 espectro de Hobbes.
Nossos tempos guard am caracteristicas marcadamente diferentes
daqueles em que viveu 0 maior teorico da soberania; e ainda
assim temos a impressao de que vivemos sob 0 imperio de suas
ideias. Como isso e possivel? Este final de seculo assiste a
numerosas transforma<;:oes, das quais a mais notavel e,
provavelmente, a que pas fim ao conflito entre as duas maiores
potencias do mundo (a Guerra Fria), reduzindo as tensoes que
dominavam as na<;:oesha cerca de 50 anos. 0 termino do conflito
representa 0 fim de uma era inteira. 0 mundo ingressa numa fase
em que os confrontos politicos em grande escala diminuem
sensivelmente. A economia e globalizada, integrando a maioria
14
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dos paises num mercado unificado, sob uma rubrica reconhecida,
genericamente, como liberal, que se convencionou chamar de
Nova Ordem Mundial.
Paralelamente,
essa etapa do desenvolvimento
humano
parece
fortalecer
0
papel
desempenhado
hegemonicamente pelos Estados Unidos no Ocidente. A rapidez
desses acontecimentos traz a superficie a ideia, ha muito
submersa, de que a historia chegara ao fim. Estariamos proximos
a existencia de urn "Governo Mundial", embrHio de esperan<;:a
latente nas mentes dos liberais de todos os tempos?6
Abandonamos aquele estado de guerra que e 0 estado de
natureza, da "luta de todos contra todos", para vivermos na
sociedade civilizada? Aceitamos, enfim, subscrever aquele
contrato, em que para preservar nossas vidas do perigo de uma
cat<istrofe renunciamos alguns dos nossos direitos e escolhemos
urn soberano que nos oferece prote<;:ao e paz em troca de
obediencia - (como, pOl'exemplo, a urn ideario)?
Certamente, 0 leitor percebera uma intencional
linguagem hobbesiana nessas indaga<;:oes; sem duvida, nao e
casual. A hipotese do "espectro de Hobbes" pairando sobre nos urn estado de natureza intemacional cedendo lugar a uma
sociedade civil mundial, dirigida pOl'urn soberano supranacional pode parecer intrigante, mas nao foge ao born senso. A politica
tern revelado que, desde os primordios da Era Modema, a no<;:ao
de Homo homini lupus teve ampla aceita<;:ao da sociedade
emergente, tanto pelas varias tendencias intelectuais como pelo
"senso comum". A natureza humana e perscrutada pelo lado
6

Refiro-rne tanto a alusao de Hannah Arendt a ideia hobbesiana de
soberania, caracterizada, segundo ela, pela nOyao dos suditos subrneterernse a urna "autoridade central que intirnida a todos", quanta a rnenyao
kantiana a urn govemo universal. Cf. Hannah Arendt, 0 Sistema
Totalititrio, Lisboa, Publicayoes Dorn Quixote, 1978. p. 204, e Immanuel
Kant, "Idea de una hist6ria universal en sentido cosrnopolita", in Filosofia
de fa Historia, Mexico, Fondo de Cultura Econ6rnica, 1985, pp. 66, 48-49,
522-53, e La paz perpetua, Madri, Tecnos, 1989, p. 40.
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negativo, e a necessidade de urn soberano intemacional e
frequentemente enfatizada. A rigor, 0 estudo da natureza humana
jamais deixou de preocupar a literatura filosofica e politica do
passado; mas so despertou urn interesse maior com a ruptura entre
o antigo regime e a sociedade burguesa. Os val ores tomam-se
multiplos e a natureza humana e concebida em novas fei90es. E
admitida tambem como perversa - 0 que nao ocorria antes porque e reconhecida como a prMica burguesa, homologada por
uma etica que encobria "rela90es de interesses".7
Rela90es nascidas de uma sociedade em expansao,
que para dar impulso as suas necessidades intrinsecas, exige uma
latitude cada vez mais intensa de poder. 0 instrumento utilizado
para 0 alargamento das bases do Estado que come9a a erigir-se e a
explora9ao de novos mercados que resulta na competi9ao intema
e extema, fomentando lutas fratricidas entre os povos, sejam ou
nao de uma me sma nacionalidade. Essa constante amea9a a paz
sugere a Hobbes urn estado de natureza, que so e capaz de ser
superado pela submissao de todos a urn poder comum. Isso leva
Hobbes a admitir a factibilidade de urn governo mundial. Nao
tenho a inten9ao de afirmar que Hobbes expressa claramente essa
opiniao, ou que ele tern consciencia da amplitude de suas
declara90es. 0 que importa aqui e 0 "espirito" de sua filosofia. E
ele conduz a esse raciocinio por duas boas razoes.
Primeiramente, porque se existe urn estado de guerra
entre as na90es, e a solu9ao para a paz e a submissao dos suditos
a uma "autoridade central" soberana, 0 corohirio dessa suposi9ao
e a necessidade de urn poder comum intemacional e, portanto, de
urn govemo mundial. Convem lembrar que, para Hobbes, e
inadmissivel a presen9a de urn duplo poder, pois ninguem po de

Para uma avaliayao da "natureza humana perversa" como fruto das relayoes
burguesas vel' os comentirios de Agnes Heller em seu livro El hombre del
Renacimiento, Barcelona, Ediciones Peninsula, 1980, pp. 287-336.
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servir a dois senhores.8 A outra razao e decOlTente da mesrna
linha de argurnenta9ao. A filosofia hobbesiana instiga 0 leitor a
pensar que "as politi~as sac opostas a menos que se estabele9a urn
govemo mundial".9 E provavel que numa fase em que 0 Estadona9ao ainda encontra-se em forma9ao, Hobbes nao perceba as
profundas implica90es de sua teoria. Consciente ou nao, fomece
indicios suficientes para criar uma "ideologiaprogressiva"
e
"prenunciar 0 aparecimento do imperialismo". Hobbes consagrase, assim, como "0 linico grande filosofo de que a burguesia pode,
com direito, orgulhar-se" .10 Ja numa epoca em que 0 Estado-na9ao
tende a desintegrar-se em fun9ao de urn "corpo politico
universal", esse empecilho e atenuado como demonstra a proposta
de urn ex-Secretario de Defesa norte-americano feita perante a
Comissao de Or9amento da Camara dos Deputados em junho de
1991. Para ele, os Estados Unidos devem desempenhar 0 papel de
lider do mundo pos-guerra fria.11
Esta claro que essas manifesta90es de "desejo
imperial" nao chegaram ate nos por acaso, como por acaso nao se
da a coloniza9ao inglesa na America. Esse "espirito" hobbesiano
de urn Estado soberano "alem fronteiras" tern forte influencia
sobre os "pais fundadores" da na9ao norte-americana, de cujo
legado a nova ordem mundial e depositaria. Uma influencia ja
visivel a epoca, mas sem condi90es para implementa9ao por
circunstancias que explicarei mais adiante. 0 que importa, no
momenta, e chamar a aten9ao para 0 fato de que a distancia que
nos separa da epoca de Hobbes nao interfere na mudan9a dos
valores burgueses a nao ser em seus aspectos formais. 0 valor do
Thomas Hobbes, Leviathan, Hmmonsworth, Penguin Books, 1985, pp. 240
e 253, e De Cive, Petr6polis, Vozes, 1993, pp. 103.
9
Cf. Laurence Berns, "Thomas Hobbes", in Leo Strauss y Joseph Cropsey
(orgs), Historia de la filosofia politica, Mexico, Fondo de Cultura
Econ6mica, 1993, p. 396.
10
Arendt,op. cit., pp. 200 e 205.
11
Cf. Robert S. McNamara, "Uma visao dos Estados Unidos no seculo XXI",
in Politica Exlerna, Vol. 1, n. 3, Dez-Fev de 1992-1993, pp. 41 e 50.
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homem ainda e medido pelo seu preryo, a desconfianrya nao
dirninuiu de intensidade, e 0 orgulho e urna presenrya permanente
nas imaginaryoes individuais e na sua extensao institucional.12 A
filosofia de Hobbes expoe, publicamente, a face transparente de
seu;s apetites. A ideia (restaurada) do fim da historia e 0 fruto
inevitavel de suas raizes ideologicas - 0 fim dos conflitos sob 0
poder comurn do ideario ·burgues.13 A Nova Ordem Mundial e 0
continuum logico desse espirito angustiado a procura de paz.
3. Os Pressupostos do Estado Moderno Hobbes e a Filosofia da Burguesia
A menos de urna decada do final do milenio, 0 mundo
se depara atonito com as fabulosas transformaryoes operadas no
seio do Estado. 0 desenvolvimento tecnologico produz mudanryas
consideraveis nos paradigmas cientificos, e a propria ciencia
toma-se uma forryaprodutiva. 0 Estado que se encontra as portas

12

13

Cf. Hobbes, op. cit., pp. 151-152; Publius, "The Federalist", in The Great
Books of the Western World, Chicago, Encic10paedia Britannica, Inc.,
1955, pp. 53, 54 e 56 - daqui por diante identificado apenas como
Federalist -, e McNamara, op. cit., pp. 41 e 50. Para a questao da mudanya
de valores nos aspectos formais cf. Fernando Magalhaes, "Maquiavel, a
etica e a modernidade brasileira", in Perspectiva Filosofica, Vol. 1, n. 3,
Jul-Dez de 1993.
A l6gica do hobbesianismo parece ter sua ressoniincia mais recente no
"libelo liberal" do autor nipo-americano Francis Fukuyama. A despeito do
pretexto hegeliano que serve de pano de ftmdo para justificar a ideia de f11ll
da hist6ria - uma especie de "astUcia da razao" politico-filos6fica -, 0 que
Fukuyania descreve, na verdade, e a possivel objetivayao das expectativas
de Hobbes, ja impregnada
na consciencia
americana
desde a
Independencia. Cf. 0 Fim da Historia e 0 Ultimo Homem Rio de Janeiro
Rocco, 1992. Todo 0 livro e uma invocayao das ide'ias de Hobbes:
moderada pela visao filos6fica do Estado burgues de Hegel como ponto
fmal da hist6ria da humanidade. Merece atenyao especial as pp. 21-23,42-

43,76,108,176-177,187-188,196-197,227,231,
319,348,390 e 400-403.
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do ano 2000 pouco ou nada assemelha-se aquelas sociedades
estamentais que precedem imediatamente 0 Estado modemo, e
que ainda lanryam sobre este residuos de sua form~ryao sO,c~al.No
estagio atual em que nos encontramos, em que a mformatlca e 0
sistema de comunicaryoes revolucionam e implodem velhos
conceitos, seria incorrer em grave erro estabelecer urn vinculo
medinico entre genese e validade,14 ou seja, inferir da tosca forma
da qual comerya a se esculpir os contomos do novo ordenamento
politico, todos os ingredientes que sustentam as sociedades
hodiemas. Deduzir a partir de urn raciocinio tao abstrato e 0
mesmo que negar as mutaryoes historicas, seus ritmos e
conseqiientes rupturas, sem mencionar a relativa autonomia que
caracteriza as funryoes estatais dos nossos dias.
Mas tambem seria incorreto supor urna total ausencia
de relaryao entre 0 passado e 0 futuro, como se a historia tomasse
urn atalho para avanryar sobre 0 presente e nao mais encontrasse 0
caminho de casa. Digo isso para emitir a opiniao de que apesarde
toda sofisticaryao que nos proporciona a sociedade pos-industrial,
existe urn elo comum a ligar nosso antepassado estatal a figura
contemporanea do Estado. Refiro-me a urna noryao generalizada
de concepryao de mundo que, grosso modo, chamaria de
burguesa, cujos principios nao perdem a validade ao longo do
percurso historico. Em outras palavras: os preceitos que vigoram
na Europa do Seiscentos sao, em regra, os mesmos que,
reestruturados e adaptados, regem as sociedades atuais. A
concepryao burguesa do mundo alcanrya seus niveis teoricos mais
elevados neste fim de era, mas retroage a urn passado nao muito
distante; a ideologia que corresponde as suas perspectivas
alimentam os anseios de urna classe que mal ensaia seus
primeiros passos.
Cern anos antes - no seculo XVI - Maquiavel ja
A ligayao entre a ideia de origem e sua dependencia e discutida por Carlos
Nelson Coutinho no seu excelente ensaio A Democracia Como Valor
Universal, Sao Paulo, Ciencias Humanas, 1980, pp. 22-23.
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percebera as infimas chances de sobrevivencia para os Estados
habituados it fragmentac;ao da antiga etica comunitaria. No
entanto, faltam ao secretario florentino as condic;5es adequadas it
elaborac;ao do estatuto filos6fico desse mesmo Estado, porquanto
esta ocupado, primariamente, em torna-lo instrumento da
emancipac;ao italiana, e nao em definir a sua essenCia. A ItaIia nao
conhecera os primordios da unidade nacional. 0 absolutismo
frances, com sua organizac;ao fortemente impregnada de
elementos feudais, embarac;a intelectuais do talento de Bodin,15 e
nao concede espac;o para que se pense uma soberania em termos
absolutos. Nao obstante envolta em conflitos internos, a Inglatena
passara pela experiencia de urn tenitorio unificado, bem como
submetera-se, ja, a urn processo de acumulac;ao primitiva do
capital.I6 A produc;ao de la em larga escala para 0 mere ado
flamengo leva ao desenvolvimento internacional do comercio e
do capital dos comerciantes.17 Expande-se 0 mercado ultramarino
para os tecidos ingleses e 0 abastecimento de las cria as primeiras
formas de uma divisao do trabalho especializada.18 A Inglatena
passa de produtora de la it fabricante de tecidos, cuja abundante
produc;ao destina-se ao mere ado de exportac;ao. Comec;a a
competir com suas manufaturas em busca de paises bem mais
distantes. Inicia-se, dessa forma, a colonizac;ao inglesa; a

IS

16

17

18

20

0 te6rico frances fazia a soberania chegar somente "ate a pOlta do lar" e
considerava "fora da competencia do principe lanyar impostos livremente".
Cf. Robert Nisbet, Os Fil6sofos Sociais, Brasilia, Editora da Universidade
de Brasilia, 1982, p. 146, e Perry Anderson, Linhagens do Estado
Absolutista, Porto, Afrontamento, 1984, p. 54.
Thomas More descreve 0 procedimento inicial da acumulayao capitalista e
do comercio de las na Gra-Bretanha em toda a primeira parte de "A
Utopia", in Os Pensadores, Sao Paulo, Abril Cultural, 1972, mas,
particularmente, a p. 178.
A. 1. Morton, A Hist6ria do Povo Ingles, Rio de Janeiro, Civilizayao
Brasileira, 1970, p. 74.
Christopher Hill, A Revolur;iio Inglesa de 1640, Lisboa, Presenya, 1981, p.
26.
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expansao comercial de novos mercados assinala a integrac;ao
inglesa na era capitalista.19
Naturalmente, esse quadro nao nos autoriza a
considerar a Inglatena uma sociedade de mercado na sua
expressao mais exata; mas e impossivel negar 0 surgimento de
uma sociedade capitalista, ainda que na sua conformac;ao
mercantil. POI' isso foi mais facil para Hobbes exprimir
ideologicamente 0 "desejo" de se libertar rapidamente das
limitac;5es feudais, bem como a capacidade de definir a especie de
tributo que deveria incidir sobre 0 cidadao.20 Contudo, seria
extremamente superficial pretender deduzir de umas poucas
referencias suas sobre os impostos, uma filosofia politica de
inspirac;ao burguesa. Se quisermos entender as raz5es pelas quais
a filosofia de Hobbes transcende as fronteiras temporais e integrase ao "estilo de vida" contemporaneo, temos que recorrer ao que
Bobbio chamou de "ideia dominante".21 Convencido de que 0 mal
maior residia na natureza humana, causa da discordia, do egoismo
Hill, op. cU., p. 40. Nao tenho espayo disponivel para expor
minuciosamente 0 caminho da Inglaterra para 0 capitalismo. Entretanto, 0
leitor encontrani detalhes mais especificos sobre a circulayao de
mercadorias como ponto de partida do capital e os progressos da nayao
inglesa nas obras de: Karl Marx e Friedrich Engels, "Manifesto do Partido
Comunista", in Cartas Filos6ficas e Outros Escritos, Sao Paulo, Grijalbo,
1977, p. 103, e Anderson, op. cU., p. 159. Tambem Poulantzas - seguindo
Marx - aponta para 0 fato de que a propriedade ja comeya a possuir uma
forma capitalista, nao obstante ainda encontre-se presa a subordinayao
formal do trabalho ao capital. Cf. Nicos Poulantzas, Pouvoir Politique et
Classes Sociales, Paris, Maspero, 1968, pp. 171 e 174 e Marx, 0 Capital,
Livro I, (Inedito), Sao Paulo, Ciencias Humanas, 1978, pp. 51-70.
20 0 metodo de taxayao proposto pOI' Hobbes e caracteristico
do modelo
burgues de Estado. E interessante no tar, como a cobranya de impostos
sobre 0 consumo (e nao sobre os bens) foi sugerida mais de cern anos
depois pelos federalistas americanos durante 0 periodo que antecedeu a
ratificayao da Constituiyao dos Estados Unidos. Hobbes, op. cU., p. 386, e
De Cive, Petr6polis, Vozes, 1993, pp. 171-173; Federalist, pp. 191 e 253.
21 Norberto Bobbio, Thomas Hobbes, Rio de Janeiro, Campus, 1991, pp. 2628.
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e do perigo da dissoluyao do Estado, Hobbes e levado a filosofar
tendo em mente 0 meio eficaz de combater aquela condiyao em
que os homens viviam durante 0 tempo em que nao tern urn poder
cQmum que os mantenha sob controle, que e a condiyao de estado
de guerra.22
o estado de natureza e urn tema recorrente nas obras
'de Hobbes porque e dele que nasce a permanente desconfianya
mutua que conduz cada urn a se preparar mais para a guerra do
que para a busca da paz.23 Hobbes parte da igualdade de fato para
chegar it conclusao de que 0 equilibrio de foryas gera a
inseguranya
e a instabilidade.
Os homens
agridem-se
reciprocamente, seja pela cupidez que leva ao anelo de lucro, seja
por simples ninharias. Sem urn poder comurn que garanta a
tranqiiilidade e a seguranya dos individuos, a forya e a fraude sao
as duas virtudes cardeais.24 A descriyao de Hobbes nao deixa
duvidas sobre 0 carater burgues dessa sociedade. Para ele, a
violencia proveniente dessa sociedade natural nao e obice it
consecuyao do "fim ultimo, causa final e designio dos homens",
que e 0 cui dado com a conservayao, a felicidade e urna vida
mais satisfeita.2s Estas sao algumas paixoes ao lado das quais esta
o medo da morte. Juntas, elas fazem os homens tenderem para a
paz,26 atraves da instituiyao de urn poder comum capaz de
protege-Ios e garantir-lhes urna vida confortavel.27
Tal poder e constituido por urn pacto de cada homem
com todos os outros, individualmente, que por urna pluralidade de
votos reduzem suas diversas vontades a urna so vontade.28 Este
Hobbes, Leviathan, p. 185, e Bobbio, op. cit., p. 27.
Bobbio, op. cit., p. 34.
24 Hobbes,op.
cit., pp. 185 e 188.
25 Hobbes,op.
cit., pp. 129, 160, 188, 189 e 223; De Cive, pp. 168 e 169.
26 Hobbes, Leviathan, p. 188.
27 Hobbes,op.
cit., p. 223.
28 Hobbes,op.
cit., p. 227. Muito embora Hobbes proponha urn procedimento
inicialmente democnitico, nao nos devemos deixar enganar a respeito do
metodo pelo qual 0 poder deveni ser exercido ap6s a eleis:ao do soberano.
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pacto nao se da sem que todos renunciem a alguns dos seus
direitos29 em favor de urn terceiro, representante legal da vontade
dos contratantes.30 0 consentimento dos govemados confere ao
titular desse poder a legitimidade necessaria para representa-Ios
em todos os atos da vida publica. Tal consentimento, para
Hobbes, nao e pacifico. A forya e elemento determinante para se
fazer curnprir os acordos, pois pactos sem espada nao passam de
palavras e nao ofere cern seguranya a ninguem.31 A primeira vista,
a impressao deixada por Hobbes e de que a constituiyao do
Estado e a formula ideal encontrada para por fim nao somente ao
estado de guerra, mas expulsar, ao mesmo tempo, do reino dos
horn ens , os val ores mesquinhos (as ninharias) causados pelo
desejo de gloria. Hobbes aparece, assim, como urn intelectual sem
qualquer compromisso com a nova ordem burguesa. Contudo,
Hobbes sabe que a uniformizayao dos valores, que marca os
fundamentos do homem social antigo, esta sepultada pelo advento
"irreversivel" . da individualidade. Demonstra isso toda sua
oposiyao aos gregos e it ideia aristotelica do homem como animal
politico.32
o proprio conceito de felicidade e bem-estar rompe,
na forma e no conteudo, com as concepyoes integralizadoras do
homem na polis, tipicas das cidades-Estado da Antigiiidade
Classica, e nao encontra apoio nurna sociedade estamental, onde

Preocupado que estava com a eficacia do governo (p. 241~ a concentrayao
do poder em torno de urna s6 pessoa (0 monarca) era a empresa mais
adequada para a ocasiao.
29
Hobbes,op. cit., p. 192,
30
Essas vontades (consubstanciadas na multid~o) reduzidas nurna s6 pessoa
formam 0 que Hobbes chama de Commonwealth (Estado). Cf. Hobbes, op.
cit., p. 227.
31
32 Cf. Hobbes, op. cit., p. 223. VertambemDe
Cive,pp. 55-56..
.
Para Gerard Lebrun, "Hobbes pensava na companhia dos classicos gregos",
mas" contra eles", e por urna "nova definiyao da polis". Cf. Gerard Lebrun,
Hobbes et L'Etat Moderne, mimeo. p. 1.
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