A SOBERANIA POSSIVEL NO ARTIFICIO
ESTATAL DE THOMAS HOBBES

...os pactos e convenc;oes pelos quais as partes
deste Corpo Politico foram criadas, reunidas e
unificadas assemelham-se aquele Fiat, ao "Fac;amos
o homem" proferido por Deus na Criac;ao. Th.
Hobbes.

Uma das obliquidades da racionalidade human a e 0
poder, pelo seu desenho sinuoso e pragmMico. Em Thomas
Hobbes (1588-1679) isto se toma mais enfMico, quando ele
admite que os homens tern apetite de poder e este e condiyao
para a felicidade. 0 homem apresenta uma diferenya como
especie animal: tern a razao que 0 ajuda a calcular, uma
curiosidade que the permite investigar e uma inclinayao
religiosa que the produz sentimentos de ansiedade e temor.
Sua avidez pelo poder se express a sob todas as formas e, por
isso, para todo homem 0 outro e urn concorrente. Disso
decorre que homo homini lupus.
Esse poder desejado movimenta os homens no sentido
de pactuarem a paz. Ao firmarem entre si urn acordo
evidenciam a necessidade de
estarem submetidos ao
comando de urn homem ou de uma assembleia, efetivando a
govemabilidade, via Estado.
E util, pois, que os individuos para sobreviverem
estejam de acordo com a forma de govemo assumida pelo
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Estado, para que sua sobreviv€mcia esteja garantida. Hobbes
ratifica a tese da representayao, fruto do consentimento
fundado no utilitarismo, mas nao referenda a participayao,
que indicaria a natureza social do homem, hipotese que 0
filosofo nao cogita, ou melhor, contesta.1 Ele configura,
geometricamente, a logica das ayoes humanas, produzindo
uma especie de matematizayao da sociedade, resuItado de
uma equayao combinada entre 0 medo produzido pelo outro
individuo e a paixao propria pela vida. Esta logica se
expressa de modo categorico, na primeira secyao do De Cive
, quando 0 filosofo apresenta as quatro faculdades naturais
humanas: forya vital, experiencia, razao e paixao.
Como Hobbes desconsidera a retorica, nao procura
justificar com muitos argumentos doutrinarios sua concepyao
de natureza humana; apenas demonstra, empiricamente, as
razoes pelas quais os homens buscam se organizar em
sociedade. Nao ha nada de nobre nessa busca; sao intenyoes
utilitarias que movem os homens ate mesmo para se
submeterem ao soberano. E permitido pensar num certo
pessimismo, no vies da antropologia hobbesiana, acerca da
natureza do animal racional? Ou uma tendencia ao
absolutismo no trato da govemabilidade, na medida em que
nao ha condiyoes de sobrevivencia fora do Estado? Por causa
de nossa natureza, nao buscamos a sociedade por si mesma;
o que queremos receber dela honras e vantagens; estas em
primeiro lugar, aquelas, depoi/.

e

I
Th. HOBBES. De Cive: elementos filos6ficos
a respeito do
cidadao.Petropolis: Vozes, 1993.
A maior parte dos autores que
escreveram sobre a republica partem do pressuposto ou do postulado de
que 0 homem e um animal que ja nasce apto para a sociedade. (..)
Entretanto este axiom a, em bora aceito pOI' muitos, e falso; seu erro
~riginou-se de uma visao demasiado superficial da natureza humana.
De Cive, p. 50.
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Na construyao de sua teoria do Estado, Thomas
Hobbes, com uma perspicacia singular, descreve a situayao
empirica dos homens, no estado de natureza. E um momenta
em que a especie vive a plenitude de sua barbarie, na ja
caracterizada guerra de todos contra todos3. Aparece, ali, a
peculiaridade do individuo, na sua tendencia natural - todos
tern 0 mesmo desejo e tudo fazem para se sentirem plenos,
usando a forya e a astucia.
Se dois homens desejam a mesma coisa, portanto, ao mesmo
tempo que e impossivel ela ser gozada por ambos, eles se
tomam inimigos. No caminho para seu fim - que e
principalmente sua propria conservayao e as vezes seu
deleite - esforyam-se por se destruir ou subjugar urn ao
outro.4

A saida dessa situayao de barbarie pode ser um ato
supremo de racionalidade do individuo que busca a paz,
movido pela paixao da sobrevivencia. Razao e paixao
impelem 0 individuo a negayao de sua natureza aniquiladora
e produzem nele a necessidade de uma construyao naonatural, portanto, artificial, instauradora de urn novo codigo
de relayoes: Esse artificio construido se materializa na figura
do Estado, 0 Leviata mitico, homem artificial govemando os
homens naturais, a partir dos acordos assinados. 0 poder
como instancia supra-individual exige urn acordo, no qual a

3 Cf. Leviata, p.98. Toma-se manifesto que, durante 0 tempo em que os
homens vivem sem urn poder comum capaz de os manter a todos em
respeito, eles se encontram naquela condiyao a que se chama guerra. Uma
~uerra que e de todos os homens contra todos os homens.
Idem, p. 96-7.
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vontade individual fica subordinada
ou a vontade da assembleia.

a

vontade do Soberano

[...] Enfim, 0 que ocorreria aos homens se subtraissemos de
seu convivio tudo 0 que resulta da presem;a organizada da
sociedade e se extraissemos deles todas as marcas dessa
presen<;a, inclusive as mais minusculas e despreziveis? (...)
Matar-se-iam uns aos outros, como lobos, sem piedade,
modera<;ao ou pudor. Realizariam pelo avesso 0 mito de
origem pre-babelico
ou, 0 que significa 0 mesmo,
desenvolveriam
ao paroxismo. a diaspora babelica. A
desagrega<;ao degeneraria em barbarie.Generalizar-se-ia
a
perspectiva da morte violenta em maos alheias, supremo
horror para os homens, segundo 0 Leviatii

Ha, entao, 0 estabelecimento
do pacto, cuja
significac;ao se traduz na transferencia da govemabilidade
individual ao Soberano, de forma total e absoluta. Este gesto
que cimenta a forc;a e a astucia, nao e mediado por leis, mas
por acordo de individualidades que renunciam a propria
liberdade. Os pactos, sem a forr;a, nao passam de palavras
6
sem substancia para dar qualquer seguranr;a a ninguem.
o fundamento do poder da sociedade civil e a propria
vontade unica do soberano. A antiga situac;ao do estado de
natureza se anula e aos individuos nao resta qualquer poder
de arbitrio, nem mesmo referentes a valores de bem e mal.
Apenas quando 0 Estado perder seu poder protetor se
rompera 0 pacto, ficando todos liberados. Mas a
sobrevivencia empfric'a fora do pacta e impossivel e isso leva
5 Cf. SOARES, L. Eduardo. A inven9iio do sujeito universal: Hobbes e a
politica como experiencia dramatica do sentido. Campinas, Editora da
UNICAMP, 1995, p.214.
6 Cf. Leviata, p. 127.
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a busca de urn novo Soberano ou a submissao ao novo
conquistador, no caso de guerra. E a forma de escapar da
morte e da barbarie.
Fazem-se pactos somente por a<;5es que podem entrar em
delibera<;ao. Nao ha pacta sem vontade de alguem que
pactua, urn contraente. Vontade e 0 ultimo ato de quem
delibera. Os pactos, portanto, dizem respeito somente a
co isas possiveis e futuras. Ninguem por pacto se obriga ao
impossive!.7

Em Hobbes, 0 abuso do poder e urn mal menor do que
a ausencia desse poder. Viver nos limites desse pacto e viver
conforme a razao, superando a barbarie. Nega Hobbes a ideia
aristotelica da natureza social do homem, bem como a ideia
de que uns horn ens, por condic;ao natural, servem para
comandar e outros para servir. Esta condic;ao de desigualdade
natural nao encontra acolhida, segundo Hobbes, nem na
razao, nem na experiencia, pois ninguem e tao debil que nao
consiga tomar conta de si mesmo. 0 que produz a
desigualdade seja em relac;ao a riqueza ou ao poder encontra
fundamento na lei civil e nao na ordem natural. Portanto,
todo homem e considerado igual por natureza a outro
homem.8
o que realmente mantem 0 individuo nessa
conformidade societaria e a paz ou a saida do estado de
natureza, que e 0 estado de guerra. Nao se verifica qualquer
atitude prazerosa dos horn ens entre si, uma vez que eles se
reunem a fortiori
e estabelecem entre si urn lac;o social
fortalecido pelo poder que os agrega, froto das vontades
individuais consentidas e acordadas, cujo simbolismo reside
na pessoa natural ou civil.
7 Cf. De Cive, p. 63.
Cf. De Cive, p. 75.
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Essa mediayao e necessana para evitar a disc6rdia.
Hobbes indica causas para a disc6rdia, encontradas na
natureza do homem: competiyao, desconfianya e gl6ria. Cada
uma delas responde por urn tipo de ataque dos homens entre
si. Eles pelo lucro, competem; pela seguranya, desconfiam;
pela reputayao, buscam a gl6ria. 0 poder mediador, entao, e
condiyao para que a disc6rdia latente nao se desenvolva (?!)
Toma-se manifesto que, durante 0 tempo em que os homens
vivem sem urn poder comum capaz de os manter a todos em
respeito, eles se encontram naquela condiyao a que se chama
guerra. Uma guerra que e de todos os homens contra todos
os homens. A guerra nao consiste apenas na batalha, ou no
ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante 0 qual a
vontade de travar batalha e suficientemente conhecida.9

o destaque

para esse aspecto da natureza humana - a
inclinayao para a guerra, cuja {mica forma de contenyao e 0
Estado, sustentaculo da vida civil - explicita a exata
dimensao da antropologia hobbesiana, a qual desacredita das
possiveis boas intenyoes dos sujeitos. Realmente, nao ha
nenhuma aposta nos chamados bons sentimentos, pois 0 que
se verifica, consoante Hobbes, e a busca individualista da
paz, corolario da ayao egoista baseada na conservayao de si e
no me do do outro. 10

2. DA SOBERANIA
OBLIQUA
A CIDADANIA
FORMAL
Por que soberania obliqua?ll Porque a soberania s6
pertence a urn e nao a todos. Nao ha autonomia na soberania
instituida pelo pacto, pois e impossivel 0 registro empirico da
soberania individual. Na vida civil, a soberania se assenta no
soberano (pessoa fisica) ou na assembleial2.
Nas questoes atinentes ao poder, a concepyao de
soberania em Hobbes nada oferece ao individuo e tudo
oferece ao Estado. A insistencia em manter 0 poder vinculado
ao Estado, representayao do soberano, como a (mica instfmcia
capaz de garantir a interrupyao da barbarie, demonstra uma
compreensao formalista da lei e do disciplinamento social.
Hobbes sustenta a necessidade de estabelecer 0 layo social,
via Leviata, 0 autoritario monstro, para que haja paz entre os
individuos. 0 Estado e uma necessidade absoluta, na vida
civil.

Tendo em vista conseguir a paz e atraves disso sua propria
conservayao, os homens criaram urn homem artificial, ao
qual chamamos Estado, assim tambem criaram cadeias
artificiais, chamadas leis civis, as quais eles mesmos,
mediante pactos mutuos, prenderam uma das pontas a boca
daquele homem ou assembleia a quem confiaram 0 poder
soberano e a outra ponta a seus proprios ouvidos. 13

Quando Hobbes pensa na importfmcia de consolidar
a vida civil justifica essa ideia, via necessidade do poder
Cf. Leviata, p. 98.
Cf. SOARES, p. 60. (..) menos po ten tes, os homens tornam-se mais
iguais e mais responsCtveis (e capazes) pela inven9iio de um futuro
possive!. A politica entra em cena como voca9iio, entre as ruinas da
retorica teologica, comprometida com 0 dominio social ilegitimo e
irracional de interesses privados.
9

10
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II Utilizo essa denominayao obliqua para expressar algo que nao e de todo
transparente na perspectiva de uma suspeita face a retidao Mica.
12Cf. Leviata, p. 140. (...) a soberania reside em um homem ou em uma
assembleia de mais de um.
13
Idem, p. 159.
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absoluto. E acredita que os homens possam conviver nao pelo
amor a comunidade, mas pelo amor a si mesmos.
Luc Foisneau ao analisar a teoria politica de Hobbes
indica que ela se sustenta em dois principios: a conservayao
de si e 0 poder absoluto de Deus. 0 primeiro e de origem
est6ica e 0 segundo decorrente da teologia medieval. Ocorre
que Hobbes, na sustentayao da vida civil ira estabelecer
regramentos que assegurem nao a sociabilidade, mas a
garantia individual. Em seu pensamento nao ha uma unidade
entre individuo e especie, pois nao admite urn conceito
generico de humanidade14• Disso nao se ocupa. Sua reflexao
incide sobre a questao da govemabilidade, tendo a seguranya
dos acordos individuais, nao societarios.
E evidente que os individuos terao limites
estabelecidos na sociedade civil, que nao estavam delineados
na condiyao natural. Urn destes limites e 0 cerceamento da
auto-conduyao15.
A liberdade do individuo desaparece. Se a
ideia do contrato e a da contenyao dos desejos individuais,
pode-se entender que a liberdade e incompativel com a vida
civil. 0 estado de natureza, lugar livre dos regramentos
sociais, e tambem 0 espayo das disputas e contendas
reciprocas. A superayao disso ocorrera pela renuncia da
liberdade de cada urn, na medida em que, deliberadamente,

14 Cf. L. FOISNEAU. Hobbes et la toute-puissance
de Dieu. Paris: PUF,
2000, p. 221. Le mot «humanite»
ne correspondant a rien de reel
independemment
de I 'operation
d 'abstraction
qu'il des ign e, la
conservation du genre humain ne saurait avoir qU'line signification
abstraite. Concretement, il n 'existe que des individus qui contribuent
leur propre conservation.
15 Cf. Leviata, p. 158-59. Liberdade significa,
em sentido proprio, a
ausencia de oposir;iio, entendendo por oposir;iio os impedimentos
extern os do movimento. Siio compativeis 0 medo e a liberdade (..) Siio
compativeis a liberdade e a necessidade.

a
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os homens decidirem deixar a vida livre e belicosa por uma
vida preservada, ainda que sem autonomia.
Lemos em SOARES:
Quando urn individuo, no estado de natureza, decide reunir
suas forc;as as de urn parceiro, visa amp liar a propria
capacidade predatoria e, portanto, as proprias barreiras
defensivas, pois, nesse mundo, 0 ataque e sempre a melhor
defesa. Considera possivel a cooperac;ao, porque supoe que
o parceiro, movido pOl' propositos amllogos, tambem aspire
os
beneficios
decorrentes
da
associac;ao
e,
consequentemente,
tambem aposte na cooperac;ao. Nao
obstante a comunhao de interesses, 0 individuo sabe que, a
qualquer momento, 0 socio na aventura predatoria ou no
projeto de dorninac;ao tentanl liquida-lo, orientado pelo
reconhecimento de que este e 0 unico modo de proteger-se
contra iniciativa equivalente do parceiro, a qual seria
animada pelo esforc;o de autoconservac;ao, em face da
ameac;a de urn irninente ataque preventivo alheio. 16

Tudo se passa como se a consigna a melhor defesa e 0
ataque se tomasse a regra mimero urn da condiyao humana.
Entre a guerra ininterrupta e a paz outorgada nao ha muita
escolha para 0 individuo. Ainda que essa analise possa
derivar para urn vetor psicanalitico, com acento
na
ambivalencia moral, e necessario entender que entre esperar 0
exterminio, pelo parceiro, ou, optar pela sobrevivencia
gerenciada, a decisao util e uma s6: produzir
a
autoconservayao.
A soberania politica precisa ser recusada para que 0
corpo fisico continue integro. Aqui nao cabem contradiyoes
ou mediayoes, 0 que importa e 0 factual e este se reduz a
empiria. Ap6s dissertar sobre a liberdade dos suditos, na

16Cf.

SO ARES, p. 220.
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o poder do representante e sempre limitado nos corpos
politicos. Quem estabelece seus limites e 0 poder soberano.
o poder ilimitado e soberania absoluta. Em todos os Estados
o soberano e 0 absoluto representante de todos os seus
suditoS.18

dimensao cotidiana, Hobbes assevera que essa liberdade nao
impede a ac;ao do soberano sobre a vida dos mesmos.
Todavia, nao devemos concluir que com essa liberdade fica
abolido ou limitado 0 poder do soberano de vida e de morte.
lei foi mostrado que nada que 0 soberano representante fac;:a
a urn sudito po de, sob qualquer pretexto, ser propriamente
chamado injustic;:aou injuria. Cada sudito e autor de todos os
atos praticados pelo soberano, de modo que a este nunca
falta 0 direito seja ao que for, a nao ser na medida em que
ele proprio e sudito de Deus, e nesse sentido obrigado a
respeitar as leis naturais.17

Fica declarado, portanto, que 0 vinculo teol6gicopolitico e urn dos fundamentos da soberania, na sua
obliqUidade. 0 politico e 0 religioso estao sintetizados no fato
da soberania, sustentada pelos individuos, co-autores dos atos
do soberano. E precisam entender que 0 acordo feito entre
eles de renuncia da liberdade individual existe para
consolidar a liberdade de ac;ao do soberano. Ou seja: livre e 0
Estado, nao 0 individuo.
Desse modo, a fronteira entre 0 publico e 0 privado se
dilui, uma vez que os suditos decidiram pela representac;ao de
seus interesses na figura do soberano. E outro aspecto da
sintese individualidade-universalidade.
A calculabilidade
geometrica do sistema politico hobbesiano procede por
instrumentos de eficacia. 0 estado civil dilui 0 estado de
natureza e se apresenta como a unica soluc;ao racional para a
continuidade da civilizac;ao e do progresso.
A representac;ao esta legitimada no que foi pactuado,
utilitariamente., pois esse e 0 modo pelo qual se pode pensar
o poder instituido.

.

.

o

poder que e concedido ao representante de urn corpo
politico tern limites que dependem de duas coisas. Vma sac
os escritos ou cartas que recebe do soberano. Outra,sao as
leis do Estado.19

Em se tratando do poder 0 que interessa e 0 dominio
das paixoes pela forc;a da razao de quem domina, seja 0
soberano, 0 estado, a assembleia. Ha uma cessao de direitos
naturais para que se estabelec;am direitos civis. A
particularidade concreta de urn sujeito fisico cedeu lugar it
objetividade abstrata de urn sujeito universal.

A argumentac;ao que tentara responder it questao
prende-se a justificativas
hist6ricas e conceituais. As
primeiras se referem ao tempo de Hobbes, seculo XVII, a
suas experiencias de rivalidades e traic;oes na corte inglesa e
nos reinos europeus. As segundas produzem inferencias ao
paradigma do Estado forte e a fragilidade dos individuos,
pragmaticamente provada, e que ainda hoje, no seculo XXI,
se apresenta de diferentes modos. Ha uma fragilidade fisica e
uma fragilidade moral, que 0 pensamento utilitarista de
Hobbes soube bem caracterizar. Essas fragilidades ainda nao
foram superadas,no senti do da produc;ao de uma cidadania
aut6noma e permanecemos ofuscad os no claro escuro
retratado nas diversas faces do Leviatii.
18

Idem, p. 168.
~ Idem, p. 169.

17Cf. Leviata, p.160.
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Tanto a construyao historica, quanta a conceitual se
assentam
nos modelos
culturais
criados
para nos
interpretarmos, decifrarmo-nos e entendermo-nos no tempo e
no espayo. 0 sentido de refletirmos
sobre poder,
govemabilidade, soberania e subjetividade se sustenta nas
nossas necessidades, tanto cognitivas, quanta pragm<'tticas.
Precisamos nos entender situados, inteligiveis, atentos ao
mundo da natureza e da cultura e queremos atuar nesses
mundos, produzindo nossa socialidade (?). 0 dificil e a
convergencia
de interesses,
cujas
condiyoes
estao
monitoradas mais pela violencia d0 que pela paz.
E temos medo, hoje, como tinhamos ontem. Mudou 0
motivo dos nossos medos? Talvez. Mas nao mudou 0 fato de
t~rmos medo. Ao tempo de Hobbes e possivel que 0 viajante
tlvesse medo de assaltantes de estrada, que interceptavam as
caravanas e roubavam mensagens ou moedas. Ou, 0 medo era
proveniente das interferencias religiosas na vida civil e da
consequente execrayao publica. Atualmente, nosso medo e
global, sofisticado, cientifico por tudo 0 que pactuamos, cujo
crescimento nao conseguimos conter. Nosso medo, hoje, e
indecifnlvel, temos medo daquilo que ainda nao sabemos que
podemos realizar, referente a dominayao e aniquilamento.
Temos medo que nossa razao se tome ainda mais louca e que
nao possamos conte-Ia nos limites de qualquer pacto.
H. Arendt observa, com acuidade:
A principal razao em funyao da qual a guerra ainda esta
entre nos nao e urn secreta desejo de morte da especie
humana, nem urn instinto incontrolavel de agressao, e
tampouco, por fim e mais plausivelmente, os serios perigos
econ6micos e sociais inerentes ao desarmamento, mas 0
simples fato de que nenhum substituto para esse arbitro
ultimo nos negocios intemacionais
apareceu na cena

politica. Hobbes nao estava certo quando disse: "Pactos sem
espadas sao meras palavras?20

Na verdade nao conseguimos delinear com precisao
as motivayoes violentas dos individuos. Hobbes ao especular
sobre urn possivel contrato, entendia que 0 acordo de cada
com cada urn, num modelo juridicamente bem feito, poderia
adiar as razoes da guerra e consolidar os motivos da paz. Mas
o que nao fica resolvido e 0 artificio de urn absolutismo
imprescindivel, sem 0 qual a civilizayao recua e a barbarie
avanya.
Parece haver da parte de Hobbes uma descrenya na
capacidade humana por qualquer inclinayao boa, virtuosa.
Sua acentuayao reside em que se atente para a presenya do
mal, do vicio. Ele e mordaz nas suas observayoes e remete 0
leitor a uma certa perplexidade, quando admite que a
humanidade so tern "salvayao" pelo temor.
Por outro lado, 0 filosofo ingles nos auxilia a pensar
sobre a materialidade do indivfduo, como urn sujeito do
desejo, fazendo uma radiografia detalhada desde suas
sensayoes mais simples ate a complexidade edificadora de
urn logos politico, pensado pelo indivfduo, para se proteger e
garantir sua vida. Acaba por demonstrar que 0 homem
assume 0 papel de criador, quando procura imitar a criayao
divina: passivel fazer um animal artificial. Esta afirmayao
no infcio do Leviatii define uma razao, cujo imperativo nao e
o etico, mas 0 util.
Entao pensar Hobbes hoje e poder refletir sobre 0
historico e 0 conceitual nas nuances da cidade que
conseguimos construir, mas diante da qual ainda nao
podemos viver nem a justiya, nem a paz. 0 que buscar? E

e

H. Arendt. Sobre a Violencia. Rio de Janeiro: Relume-Dumad.,
1994,p.14.
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possivel que tenhamos que repensar 0 pacto na sua totalidade,
diagnosticando todas as mazelas da vida civil e todas as
doenc;as do animal artificial. Com isso podemos realizar
mediac;oes entre as paixoes individuais e a razao universal,
com vistas a fazer agora nao mais urn artificio l6gico, cuja
burocracia nos aniquila, mas uma sociedade razO<lvel, cuja
autonomia etica suplante a soberania obliqua.

9. WOLLMANN, Sergio. 0 conceito de liberdade no
Leviatii de Hobbes. 2. Ed. Porto Alegre: EDIPUCRS,
1994.
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