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Resumo

Thomas Hobbes e urn dos fundadores
da moderna concepc;ao de poder poli
tico. A instituic;ao do Estado tern no
pensador ingIes uma de suas vertentes
racionais. 0 trabalho examina as
raizes jusnaturalistas do te6rico poli
tico ingles e assume a posic;ao de que 0

legado hobbessiano nao e dialetizavel.
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Abstract

Thomas Hobbes is one of the founders
of the modern con6:eption of political
power. The institution of the State has
in the British thinker one of its rational
ramifications. The paper examines the
jusnaturalist roots of the British politi
cal theorist and assumes that the Hob
besian legacy is not dialecticizeable.
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state of nature, dialectics.

as escritos do te6rico politico ingles compoem urn dos
estudos mais originais sobre 0 mando politico e a obediencia
civil. Seu pensamento registra 0 surgimento da modema ideia de
Estado no ar rarefeito da abstrac;ao filos6fica. Por mais que
Hobbes seja produto da epoca, tal fato nao recomenda uma
abordagem que tome sua obra como fac-simile das circunstancias
biogrMicas do fil6sofo. Hobbes em momenta algum participa
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ativamente da politica e tampouco oferece ajuda aos poderosos,
MO obstante tenha passado grande parte da vida nas imedia<;6es
do poder e sua teoria politica esteja enraizada na guerra civil
inglesa. Ainda que sugira vez por outra 0 contrario, a generaliza
<;ao empfrica permanece aquem das virtualidades filos6ficas de
seu pensamento.

Hobbes foi filho de seu tempo sem ser porta-voz de uma
epoca; suas raizes na tradi<;ao humanista sao demasiadamente
robustas para que possa ser estilizado como arauto cientifico do
seculo que ajuda a configurar. As raz6es que levam 0 te6rico
politico Hobbes a apologia do novo tern suas raizes na fisica
de Galileu e na geometria de Euclides. Ambas servem para
desmantelar os edificios tradiciomlis do conhecimento, fornecem
lhe 0 criterio e estabelecem a medida de sua critica a tradi<;ao, a
tudo 0 que foi pensado, dito e escrito anteriormente.

A radicalidade com que Hobbes poe maos a obra evoca a ideia do
sistema ou de uma totalidade concepcional cuja completude encerra a sua auto
sustenta<;ao. Embora 0 Leviata refira 0 termo, 0 designativo sistema
nao adquire estatura filos6fica no pensamento hobbesiano. "Por
sistema", escreve Hobbes, "entendo qualquer mlmero de homens
unidos por urn interesse ou por urn neg6cio."1 A designa<;ao
philosophy e, em contrapartida, desde 1640 usada por Hobbes
como equivalente ascience, ou seja, razao e paixao constituem"as
duas principais partes da nossa natureza", das quais derivam
"duas especies de conhecimento, a matematica e a dogmatica".2
A caracteristica distintiva da filosofia hobbesiana, escreve A.
Ryan, consiste "em sua ambi<;ao der ser a ciencia da politica".3

Imune adialetica, a no<;ao hobbesiana de ciencia dispensa
os prestimos da razao substancial. Seu carater epistemico e
operacional por origem e emprego, destinado a arbitrar 0 que se
mostra insohlvel por natureza. Hobbes favorece 0 nomos em
detrimento da physis e privilegia a vontade como urn fator
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variavel na origem do conhecimento. 0 cosmo edespotencializa
do como elemento filos6fico. "Ao homem resta a arte de imitar a
natureza" .4

o legado hobbesiano e devedor a multiplas vertentes
filos6ficas. Hobbes tern consci~nciade estar vivendo no epicentro
de uma revolu~aointelectual, politica e religiosa. 0 presente texto
limita-se a estudar 0 complexo jusnaturalista medieval como
antecamara diaIetica da concep~aohobbesiana de lei natural. 0
ensaio trabalha com a hip6tese de que 0 pensamento de Hobbes
e visceralmente antidialetico. Seja ret6rico ou cientifico, 0 labor
intelectual do te6rico politico ingles resulta no contratualismo
como viga mestra de seu edificio politico-filos6fico.

Os impasses do jusnaturalismo medieval
o exame minucioso de Q. Skinner acerca das oscila<;oes,

dos percal~os e das aporias da trajet6ria intelectual de Hobbes5

proibe engessar a scientia civilis hobbesiana como empreendimen
to te6rico falido ou caricatura-Ia como matriz dialetica in spe.
Tampouco merece confian~a0 criterio aluz do qual 0 pensamento
de Hobbes e explicado de acordo com os diferentes destinatarios
do opus filos6fico, de maneira que"a palma aberta da ret6rica"
valeria para 0 vulgo e 0 "punho fechado da diaIetica" seria usado
para 0 douto. II ( ••• ) Essa explica~ao", pondera Skinner, "nao leva
em conta 0 lugar da versao latina do Leviatii (...). Por urn lade, e
6bvio que este foi mais urn tratado destinado aos doutos. Por
outro, pode-se argumentar que e 0 mais ret6rico de todos os
tralJalhos de Hobbes".6

Hobbes tern asua disposi<;ao duas matrizes de racionalida
de? A primeira remonta ao pensamento grego cIassico e a
segunda tern proveniencia biblica. Enquanto 0 discurso filos6fico
ocidental se poe em movimento com a distin~ao entre aparencia
e realidade, a tradi~ao teol6gica toma como ponto de partida uma
vontade absolutamente soberana. No primeiro caso, cabe a
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filosofia identificar 0 que e substancial na multiplicidade fenome
mca, detectando uma ordem cuja estabilidade fa<;a com que 0

universo se torne inteligivel. No segundo caso, 0 cosmo recebe
e~plica<;aopor meio de uma vontade criadora primordiat origem
do ser e de todo bern. A prima philosophia de Hobbes perfaz,
segundo T. Sorell, "simultaneamente uma revisao radical das
concep<;6es de Arist6teles da fisica e da metafisica, uma despedi
da consciente de Descartes e, paradoxalmente, uma doutrina
fundada sobre a teologia do voluntarismo".8

A filosofia grega e 0 pensamento biblico apresentam
posi<;6es metafisicas incongruentes. a monoteismo judaico inicia
se com 0 conceito de cria<;ao. Desde a primeira frase da Biblia, a
vontade do criador existe como fato incontrovertido. a mundo,
em contrapartida, carece de suporte e tern necessidade de urn
discurso que explicite sua razao de ser. Na tradi<;ao hebraica, a
existencia de todas as coisas deriva da existencia de Deus, e sem
ela nada subsiste. A vontade do Senhor e variavel ao longo do
tempo; seus limites nao cabem narazao humana e nem sequer
podem ser formulados de maneira coerente. Somente Deus pode
ordenar "nao mataras" e, sem se contradizer, exigir especimes da
ra<;a humana em sacrificio. a saber mais precioso ao qual 0

homem religioso aspira nao e 0 conhecimento das coisas munda
nas, mas a ciencia profetica, quer dizer, "conhecer hoje 0 que
Deus fara amanha" .9

a come<;o da filosofia grega esta locaHzado no extremo
oposto do conceito veterotestamentario dos prim6rdios. A tese
dos fisi6logos pre-socraticos pode ser expressa pelo dito latina ex
nihilo nihil fit., De acordo com tal take offexplicativo, constitui uma
suposi<;ao irracional que algo venha a existir arevelia da continui
dade dos seres no cosmo. A vida pode, por certo, originar-se in
vitro, mas tal surgimento nao provem do nada, e sim de algum
germen que esta na origem do que e concebido, nasce e se
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desenvolve. 0 bloco de gelo desaparece na agua que, por sua vez,
pode acabar evaporando-se, mas nada pode desaparecer no nada,
uma vez que de nada coisa alguma tern procedencia. "Isto nunca
sera for~ado", raciocina Parmenides, "que os que nao sao,
sejam" .10 Para os gregos, tanto a gera~ao quanta a morte tratam
invariavelmente de algo que provem de algo e de algo que
desaparece em algo.

A tradi~ao classica de razao esta comprometida com a lei
e a justi~a enquanto ordem, harmonia e propor~ao, ao passo que
na tradi~ao judaica a lei diz respeito a vontade de alguem e a
justi~a prescreve obedienciaasua vontade. Tal disjun~aoentre lei,
enquanto regularidade, e lei como expressao de vontade soberana
configura diferentes concep~oes de futuro. De acordo com 0

discurso biblico, Deus nao apenas decide sobre 0 destine dos
povos, mas tambem intervem por meio de milagres no curso da
natureza, ou seja, 0 Senhor aniquila ou salv~, enquanto sua
vontade permanece imperscrutcivel. 0 contrario ocorre com 0

logos grego. Nele a predizibilidade do futuro depende do conheci
mento presente das leis que comandam a sucessao de todas as
coisas sob 0 sol. Ao conceber a razao constituindo-se a partir de
urn ate voluntario, a modernidade filos6fica toma conta da
vontade criadora. Descartes se apodera da cria~ao divina e livre
das verdades etemas por urn raciocinio met6dico claro e distinto.
Hobbes se apossa, por sua vez, da soberania absoluta via geome
tria, concebendo 0 ate criador primevo como gera~aovoluntciria
de urn grande artificium, denominado reverentemente pelo
fil6sofo materialista de mortall God.

Gra~as a inferencias geometricas, Hobbes desatrela 0

antigo theos imortal do recem-nascido deus mortal, separando
Igreja e Estado. 0 produto material do ate politico criador
hobbesiano compoe urn conceito de natureza cujo suporte
ontol6gico mo e mais a no~ao substancial de physis, mas sim 0
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virtuosismo autofundante da razao legitimada par for<;a do
raciodnio. A crftica de Hobbes ao pensamento politico classico e
derivada da substitui<;ao do gesto criador biblico pelo moderno
fiat lux contratualista, gerador da vontade politica de urn arbitro
soberano.

Hobbes situa-se na soleira de uma epoca na qual, por urn
lado, repercutem ainda problemas metafisicos da alta escolastica
e que, por outro, ainda nao se encontra sob 0 signo prometeico da
Grande Revolu<;ao. Do Medievo Hobbes herda a coexistencia
enigmatica entre lei natural e lei revelada, sustentada por duas
posi<;6es jusnaturalistas antag6nicas, a primeira defendida por
Tomas de Aquino e a segunda pm Guilherme de Ockham. A
diferen<;a dos posicionamentos deve-se ao estatuto controverso
predicado ao direito natural como urn dos preambula fidei da
teologia natural. Enquanto 0 Aquinate procura conciliar a fe
neotestamentaria com a lei natural a partir da ultima, 0 monge
ingles busca harmonizar ambas com base na revela<;ao crista.
Devido a nitida distin<;ao que faz entre dados naturais e dados
revelados, Ockham nao acompanha Tomas de Aquino quando
esse entende que parte das verdades reveladas e acessivel a
simples razao, mas postula peremptoriamente que IIarticulus fidei
non potest evidenter probari".11

oporno da disc6rdia nao e 0 acervo da revela<;ao pertinen
te a conduta salvifica dos homens, mas 0 naturalismo etico de
Arist6teles, para quem 0 bem-agir (eudaimonia) coincide com 0

agir segundo a natureza. Ao atribuir 0 ius naturale tao-somente a
uma fra<;ao da ordem dada ao intelecto humano pelo Criador,
Tomas de Aquino nao ve contradi<;ao entre tal ordenamento
parcial e 0 todo da ordena<;ao divina, providenciado pela revela
<;ao biblica. Por entender que somente a revela<;ao da a conhecer
ao homem a existencia de urn bern supremo ultimo, Ockham
concebe a lei natural como corolario da fe crista, excluindo por
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principio teol6gico qualquer antagonismo entre ambas, uma vez
que 0 direito natural apenas notifica aos homens a vontade de
Deus como unico legislador do bem-viver, cujo fim ultimo e
identico avisao beatifica.

Como fiel na balan<;a do jusnaturalismo medieval, 0 agir
conforme a natureza, de proveniencia aristotelica, constitui
criterio axiol6gico para avaliar as rela<;5es entre lei natural e lei
revelada nos dois classicos medievais. Se a validade das leis
naturais provem do fato de elas serem boas, nao ha necessidade
de uma lei revelada. Caso, mesmo assim, dela houver alguma,
essa nao podera contrariar aquelas. Com isso, 0 aristotelismo
tomista chega a seus limites nocionais. Ou bern a lei revelada e
superflua, ou nao passa de uma potencialidade normativa da
physis grega. Em ambos os casos, 0 ideario normativo cristao
carece de originalidade axiol6gica e se autolimita como positivis
mo teol6gico. Se, inversamente, a validade das leis naturais nao
esta assegurada, devido ao fato de tratar-se de leis eticamente
questionaveis, a lei revelada deve postular uma altera<;ao
substancial da natureza humanacomo fonte do ius naturale, caso
o homem deva cumprir 0 que esta prescrito em leis as quais ele
nao tern acesso por meios naturais. Aqui 0 antiaristotelismo
ockhamista da a mao a palmat6ria, pois querer que 0 homem
observe uma lei que exija dele outro ser daquele que the eproprio
por natureza constitui urn contrasenso, ou seja, uma lei perde
vigencia no momenta em que os destinatarios dela nao sao mais
os seres para os quais esta em vigor.

Independentemente do fato de 0 ius naturale estar certo ou
errado, ser valida ou nulo, ter eficacia ou nao, a razao pela qual
homens com deficiencia axiologica necessitam de leis sobrenatu
rais pertence a doutrina revelada, e nao resulta da natureza
humana. Lutero tira disso a conclusao, negando a existencia de

87



urn. direito natural p6s estado paradisfacop uma vez que e por
revela~ao divina que sabemos sermos pecadores. Corrupta por
defini<;ao, a natureza humana nao pode ser fonte de leis vinculan
tes para qualquer ser humano. Em face de tal xeque-mate
teol6gico, 0 senso aristotelico do tomismo mostrou-se inofensivo,
bloqueando 0 entendimentocoma Reforma. Mesmo que Ockham
nao houvesse sido execrado pela excomunhao, e sua concilia<;ao
entre lei revelada e lei natural pudesse, em principio, ter impedi
do 0 cisma do Ocidente, a posi<;ao do Venerabilis Inceptor e
incompativel com 0 jusnaturalismo modemo.

Respeitadas as diferen<;as entre os modemos c1assicos
jusnaturalistas, todos eles conc1uem 0 inverso de Ockham acerca
da necessidade de leis nao naturais,para os humanos, quer dizer,
se ao homem fazem falta leis diferentes da natureza, 0 legislador
delas nao e 0 Senhor da fe crista e sim 0 pr6prio homem. Quanto
a isso, Hobbes e incisivo. Embora 0 Leviatii fa<;a jus ao cognome de
Deus, ele e um ser mortal como outro qualquer que nasce, cresce
e morre sob 0 so1.13 Por mais absolutista que seja, 0 Estado
hobbesiano "carrega consigo a imperfei<;ao da mortalidade" .14

Entre 0 luteranismo e 0 jusnaturalismo moderno situa-se
a ortodoxia can6nica do catolicismo. Por um lado, ela partilha
com os reformadores a no<;ao paulina de pecado, mas, com vistas
ao legado aristotelico-tomista, rejeita a ideia de que a culpa
original tenha corrompido totalmente a natureza dos homens.15

Com 0 jusnaturalismo modemo a doutrina cat6lica do direito
natural preve, por outro, a vincula<;ao de leis legisladas exclusiva
mente por homens, mas, igual aos reformadores, contesta
solenemente que substituam a lei revelada pelo Senhor. 0
luteranismo descarta 0 direito natural por principio, 0 jusnatura
lismo moderno contrap6e ao estado natural urn estado politico e
o catolicismo da Contra-Reforma possui tres fontes para 0

conceito normativo de lei. Nenhuma das tres concep<;6es de ius
naturale corresponde aconcep<;ao est6ico-ciceroniana ou est6ico-
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ulpiana de lei natural, porquanto as ultimas operam com uma
versao conatural redutora de normatividade.16

a legislador da lei natural e 0 legislador da lei revelada
sao identicos. a Deus cristao legisla tipos de leis com matrizes
diferentes. a fato de Deus como Unico legislador estar isento de
contradi~ao, ao promulgar a lei criada e a lei revelada, nao
esc1arece se iria se contradizer caso viesse a legislar duas ou mais
leis naturais e ou duas ou mais leis reveladas. Segundo uma
doutrina, Deus fez as leis naturais com 0 mundo que criou e,
desde entao, respeita que esse £Uncione de acordo com aquelas,
quer dizer, 0 legislador divino nao altera a ordem natural dada
pela constitui~aofundante do cosmo. Ao homem cabe ater-se ao
ius naturale e, como guardiao fiel, rejeitar qualquer viola~ao

daquelas leis como ofensiva ao Criador. A admissao de novas leis
naturais, derrogando as anteriormente validas, implicaria atribuir
ao Deus imutavel, etemamente identico a si mesmo, uma
contradi~ao racional insuportavel, ou seja, 0 Criador nao pode
determinar posteriormente 0 que nao quer desde 0 inicio. Nessa
linha de raciodnio, fen6menos naturais inexplicaveis constituem
exce~5esque confirmam a regra, e sao denominados milagres.

De acordo com outra doutrina, 0 fato de haver milagres
revida a tese de que Deus mantem invariavelmente as leis
estabelecidas por ocasiao da cria~aodo universo. A derroga~ao do
ius naturale recebe, segundo essa posi~ao, cobertura racional pelo
evento da revela~ao,vale dizer, se 0 cristao e obrigado a admitir
que 0 legislador nao se contradiz ao revelar outra lei daquela
fixada pela cria~ao, ele nao pode ter raz5es para supor que Deus
caia em contradi~ao,ao legislar com varias constitui~5esnaturais,
pois soberana e a vontade do Senhor. Encarado deste ponto de
vista, 0 ius naturale nao conhece para cristaos c1ausulas petreas.
Pelo contrario, nao admitir que Deus possa modificar leis naturais
emconformidade comsua insondavel providincia constitui um ate
blasfemico. Aceitar que nada e impossivel ao Senhor e condi~ao
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racional necessaria do acolhimento de sua revela~aoe representa,
no universo criado, 0 milagre porexcelencia para as criaturas
tementes a Deus.

o jusnaturalismo medieval nao se da conta de que os
termos da equa~aocria~ao/ providencia somente podem receber
encarninhamento satisfat6rio comuma opera~aonao jusnaturalis
tao Caso Deus nao se contradiz ao manter duas constitui~oes

fundamentais no mundo - a criada e a revelada - e mais relevante
esclarecer que Ele nao se acha em contradi~aopor ser legislador
de varias revela~Oes do que eliminar toda contradi~aono modo
como legisla naturalmente 0 mundo: a saber, com base numa ou
mais leis naturais. Sob este aspecto, 0 jusnaturalismo moderno
devolve alegisla~ao revelada 0 prqblema cuja solu~ao a Cristan
dade confia ao pensamento filos6fico. Em outras palavras, a
Modernidade despotencializa a controversia jusnaturalista do
Medievo em torno do ius naturale com 0 chamado estado de
natureza, referencial hipotetico unihirio para a cria~ao do moderno
poder politico e seu correspondente ordenamento jUrfdico. A
quaestio disputata que os te610gos medievais desviam da lei
revelada para a lei natural, os fil6sofos jusnaturalistas deslocam
do estado natural para 0 estado politico.

A questao irresoluvel do poder no state ofnature hobbesia
no reaparece com virulencia original nas rela~6es dos Estados
entre si. Em ambos os pIanos, a episteme teol6gica atua reativa
mente, ocupada que se encontra em administrar 0 ecumenismo
das revela~6es divinas.

Estado de natureza e dialetica
Na mesma medida em que 0 positivismo teol6gico fica

esvaziado pelo confronto das multiplas confiss6es religiosas, 0

jusnaturalismo filos6fico esvai-se em contato com a multiplicida
de constitucional dos Estados nacionais. Os problemas que a
interven<;ao de um Estado em outro Estado, em nome de doutri-
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nas jusnaturalistas, traz atualmente para 0 direito positivo sao
I similares aos problemas que a excomunhao de multidoes, em
nome da respectiva doutrina revelada, suscita para 0 ius naturale
na epoca da Reforma.17

Tal estado de coisas precisa lidar a contento com 0

jusnaturalismo hobbesiano como aliado do cientificismo
mecanicista nos tempos her6icos da modernidade filos6fica. Uma
doutrina jusnaturalista, convertida mediante fundamentac;ao
materialista em absolutismo politico e, simultaneamente, feita
compativel com a Biblia nas ultimas duas partes do Leviatii,
transforma 0 contratualista Hobbes no mito apologetico da
Modernidade e faz dele, erroneamente, urn Founding Father do
Estado de direito.18 Trata-se de evitar que a filosofia politica
hobbesiana, por urn lado, permanec;a comprometida com 0

nominalismo metafisico de Hobbes que, segundo Rorty, faz com
IIque palavras cuja referencia sao as menores partes da materia
trincham a natureza nas juntas de urn modo que outras palavras
nao fazem" 1ge, por outro, continue sendo avaliada pela simetria
entre common-wealth ecclessiasticall e common-wealth dvill, contida
emblematicamente no titulo da obra-prima do te6rico politico
ingles.

Diferentemente do que ocorre com os p6steros Pufendorf
e Locke, 0 jusnaturalisrno hobbesiano corresponde a posic;ao
diarnetralmente oposta da doutrina ciceroniana de direito natural.
De acordo com a tradic;ao est6ica, 0 estadio anteestatal da
humanidade constitui urna situac;ao de paz e harmonia preestabe
lecidas. A luz dessa versao, 0 abandono da idade de aura por
parte de Hobbes nao passa de urn eco remanescente do estado
natural epicurista.20

Hegel nao partilha do otimisrno naturalista. Como resultado
parcial das prelec;oes sobre ius naturae, ministradas em lena entre
1802-1805, 0 recern-admitido professor de filosofia publica urn
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artigo polemico, intitulado Sobre as diferentes maneiras de tratar
cientificamente 0 direito naturaZ,21 no qual nao ha 0 menor resquicio
de um periodo idilico na aurora da especie humana. a textro
marca, no ambito de uma serie de esbo<;os sish~micos, 0 inicio do
itinerario dialetico ao longo do qual sobressai a "originaldade de
Hegel (...) em conceber 0 estado de natureza na sua determina<;ao
16gica.,,22 A critica acoer<;ao e ao contrato, feita em nome da vida
etica, prefigura a excelencia do reconhecimento e da eticidade
sobre 0 poder inerte de uma for<;a incontrolave1.23

Sem cita-Io nominalmente, Hegel trata 0 te6rico politico
ingles como empirista, ao qual faltam criterios racionais adequa
dos para distinguir 0 casual do necessario, com a conseqiiencia de
que 0 principio norteador do a priori e 0 a posteriori, ou seja, a
fic<;ao do estado natural pressupoe que se queira chegar onde e
preciso chegar, a saber: a seu abandono.24 Embora no texto
ienense 0 estado de natureza tem por referencia um momenta
dentro de um processo fundamental de mudan<;a, 0 dialetico in
spe nao dispoe ainda da chave que descodifica 0 carater empirico
da ciencia hobbesiana do direito natural. Num cenario de
causalidades mutuas, e descrita uma dinamica conceitual cujas
extensoes16gicas remetemacontraditoriedade basica entre estado
natural (Naturzustand) e estado de direito (Rechtszustand),
concebidos por Hegel como "os momentos estilha<;ados da
eticidade organica".25 a jovem fi16sofo nao chega a formular a
contradi<;ao, limitando-se a reproduzir a majestade do etico num
dos p610s antag6nicos da reflexao. "Na ideia", escreve Hegel,"a
infinitude e verdadeira, a individualidade como tal nada consti
tui, e e una com a absoluta majestade etica que, como deveras
vital, nao perfaz a unidade de um ser submisso, e sim a unica
verdadeira eticidade do individuo" .26

Emolduradas pelo sistema da vida etica, as reflexoes de
Hegel do inicio do seculo sobre 0 direito natural cientifico partem
de uma concep<;ao de absoluto como manifestac;oes da natureza
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ou enquanto potencia de totalidades, semelhantemente ao que a
agua representa para os peixes e 0 ar para os passaros.27 As
ilustra<;:oes hegelianas da agua e do ar sugerem a no<;:ao cartesiana
de movimento pela inclina<;:ao previa de uma estrutura virtual do
mesmo, combatida por Hobbes por postular uma indevida
potencialidade do movimento.2s Seja como for, ao retomar a
doutrina do direito natural, aproximadamente duas decadas
depois, Hegel a remete no prefacio da Filosofia do direito anatureza
especulativa do saber, assegurando que"0 todo assim como 0

desenvolvimento de suas partes repousa sobre 0 espirito logico".29

Caso 0 legado filosofico de Hobbes seja dialetizavel,
nenhuma de suas partes pode ser descartada por urn metodo cujo
arco logico-especulativo se estende entre 0 que constitui 0 antes de
cada ciencia e 0 que ela mesma mostra na conclusao como seu
depois. 30 A possibilidade de integrar os textos de Hobbes aos
padroes circulares de intera<;:ao da ideia absoluta depende de sua
adequa<;:ao a doutrina dissipativa de ser no inicio da ciencia
hegeliana da logica. Para a tarefa que espera poder separar 0 trigo
do joio hobbesiano, a alternativa dialetica tern carater investiga
torio, vale dizer, importa examinar sob urn visor hipotetico 0

potencial dialetico do jusnaturalismo hobbesiano.

Dialetizado corretamente, 0 pensamento de Hobbes
termina necessariamente configurando 0 " ser plenificado, 0 conceito
que se entende, 0 ser como a concreta e tambem intensiva totalida
de".31 Tal verdade pura, que ao final torna-se come<;:o de uma
outra esfera e cit~ncia - a natureza _32 perfaz 0 resultado do
devenir sistematico da verdade, eis que 0 puro ser e 0 puro nada
sao 0 mesmo no inicio da logica. Por isso ser assim, 0 lugar
sistematico de fazer a pergunta pela inerencia dialetica da ciencia
hobbesiana nao e identico ao lugar onde e aguardada e recebida
a resposta. Em outras palavras, a obra hobbesiana somente sera
dialetizada de maneira correta caso puder ser ajustada adoutrina
hegeliana do ser. .
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Aprimeira vista, 0 pensamento hobbesiano esta prenhe de
materia e formas dialeticas. Como a disposic;ao ao convivio nao e
dada aos homens pelo nascimento, a habilidade para conviver em
paz advem aos humanos por intermedio de praticas disciplinares
de carater formativo. 33 Avaliada com os resultados dessas
praticas, a diferenc;a entre urn homem nao formado e 0 produto
da formac;ao reduz-se ao p610 inicial e ao p610 final das transfor
mac;oes que envolvem 0 ser humane ao longo da vida. Olhado a
partir das origens, 0 movimento nao garante a inseparabilidade
de ser e de nada. Para poder assegurar 0 que Hegel chama de "0
imediato indeterminado (das unbestimmte Unmittelbare)" /34 a
verdade do vir-a-ser tern que ser de tal ordem que 0 puro ser e 0
puro nada nao passem cada qual urn ao outro/ mas tenham ja
passado, isto e, que 0 perene devenir diaIetico seja uma verdade
especulativa, "urn movimento, no qual ambos sao diversos, mas
o sao por uma diferenc;a que imediatamente tambem se
dissolve" .35

Somente uma origem preconcebida como apta a explicar
a inaptidaQ dos humanos a convivencia pacifica poderia
candidatar-se como adequada a urn ser isento de qualquer
qualidade, adquirindo carater de indeterminac;ao exc1usivamente
por oposic;ao ao que e determinado. Tal negativo do negativo nao
encontra, porem, suporte no pensamento de Hobbes e sequer e
ventilado em seus escritos. Por mais intimador que 0 poder de
destruic;ao dos homens seja, nenhumfragmento da obra hobbesia
na contemindicios de uma maldade coetanea anatureza humana,
ou revela trac;os da perversao genetica do tipo apostrofado por
Paulo de Tarso nos prim6rdios da especie e feita existente em
cada ser humano, de gerac;ao emgerac;ao, pela ortodoxia dogmati
ca do cristianismo, tendo em vista 0 padrao de negac;ao e contra
negac;ao da redenc;ao sobrenatural do genero humano.

a jusnaturalismo hobbesiano e composto de duas pec;as
chave: direito natural e lei natural. Entre ambas inexiste uma
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