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Abstract 
The goal is to represent the problem of the conditions of the emergence  and stability of cooperation 
among interacting individuals, as we interpret the classical contractualist approach of the problem 
of the origins of civil and political rights, in terms of the model of commons tragedy. This is 
pursued in order to show that the formation of the civil and political rights follows a process with 
two stages: privatization and statization or subjectivity and objectivity. The privatization process is 
related to the emergence of the individual as individual throughout the emergence of the property 
rights as dimensions of his individuality. In this case, each individual is himself a scarce resource 
still it is a common property from the point of view of the others individuals. The process of 
statization is related to the emergence and stability of the cooperation among the individuals. The 
social cooperation is the next stage and it is a strategy that results necessarily from each rational 
individual in order to make objective the recognition by the others of his property rights that was 
subjectively constructed in the process of individualization or privatization. The social cooperation, 
by its turn, requires the design of a contract among the individuals looking for recognition in 
which each of the property rights is specified and also its amount. Besides, it must specify the 
design of a mechanism, the State, to which is attributed the task of being in charge of the 
enforcement of the contract. The characteristics of the design as of the contract as of the mechanism 
of the state depend upon certain axiological elements of the   classical contractualist conception. 
Hobbes chooses as the main axiological element the property right to life and states  the main 
problem is that of the preservation of the life. This  means that here the goal is to make the property 
right of life objective or, in other words, that must be a mutual recognition of this property right. In 
order to reach this goal it will be acceptable a trade-off between others property rights such as 
freedom, equality and also the right to defend each one with all means, among them the life of the 
others. 
 

 
 
 

 
O presente artigo toma como primeiro propósito tanto fazer uso de recursos metodológicos para 
reconstruir o problema das condições de emergência e estabilidade da cooperação entre indivíduos 
interagentes1 quanto exercitar esse propósito pretendendo  reconstruir, na concepção contratualista 
clássica, o problema das condições de emergência e estabilidade na representação do modelo da 
tragédia dos comuns. Vamos considerar esse uso dos recursos metodológicos para estudar as 
condições de emergência e estabilidade da cooperação social, como colocado pela concepção 
contratualista clássica em sua abordagem do problema da origem do poder político ou da origem 
dos direitos civis e políticos2. Interpretaremos essa representação, no modelo da tragédia dos 
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comuns, como experimentos mentais tanto na tradição dos experimentos de Galileo Galilei, que 
reivindicamos serem seguidos por toda tradição contratualista clássica, quanto naqueles de John 
Rawls3 com o contratualismo moderno.  O segundo propósito deste artigo é mostrar, que a teoria 
contratualista clássica pretende legitimar, com a ajuda de experimento mentais e de recursos 
metodológico, a construção do indivíduo racional e auto-interessado, com  seus  direitos civis e 
políticos, como formando as condições  básicas para fazer emergir a  cooperação social entre os 
indivíduos interagentes e a construção do Estado como um agente externo e mecanismo de 
coordenação capaz de efetivar essa cooperação e sua estabilidade.  No enfoque metodológico 
seguido por nós, que é aquele de sempre enquadrar a reflexão sobre os tópicos de fundamentos 
filosóficos, econômicos e políticos em  termos de uma abordagem de solução de problemas, o papel 
que desempenha a  representação de um problema é particularmente estratégico, pois, com ela,  
praticamente determina-se  o progresso que se pode obter na busca da solução. Nesta linha, vamos 
lembrar que encontrar uma representação adequada significa adquirir uma moldura formal que 
permite tanto um profundo entendimento do que consiste o problema quanto o acesso à 
disponibilidade de heurísticas que o tornam praticamente resolvido.  Não  é outro  o propósito de 
representar o problema das condições de emergência e da estabilidade da cooperação, na tradição 
contratualista clássica, na estrutura do problema da tragédia dos comuns e de suas alternativas de 
solução. Nessa perspectiva, o problema das condições de emergência da cooperação entre 
indivíduos interagentes é aqui representado como um problema de ação coletiva enfrentado, 
inicialmente, por agentes partilhando recursos comuns.  Mais especificamente, esse problema é 
representado de maneira semelhante àquele da possibilidade de destruição de um recurso natural, 
quando partilhado em comum, pelo excesso de sua utilização por agentes racionais buscando cada 
um realizar seu próprio interesse.  Ilustrativamente, temos exemplos tanto exploração da pesca, 
quanto das pastagens e do uso de florestas, todos tidos como recursos comuns, realizadas por 
agentes que buscam realizar, de maneira racional, seus próprios interesses.  Abundam os exemplos 
dos efeitos devastadores, deste tipo de ação, para os recursos naturais comuns. No caso da pesca 
sabemos que o problema decorre do excesso de pesca, culminando no prejuízo para todos os que 
compartilham deste recurso, pois, se exercida indiscriminadamente, portanto, de maneira predatória, 
levaria à destruição do estoque de peixe, uma vez que não há limites ou cotas para os pescadores, e, 
além disso, atingiria, inclusive, as unidades de reposição, uma vez que  também não há qualquer 
restrição sobre períodos de pesca,  tamanho do peixe, ou qualquer outra característica do peixe ou 
de seu habitat, pois, todas essas características são classificadas como propriedades comum. A 
despeito destas conseqüências devastadoras para cada um dos pescadores, não há, no entanto, 
incentivo para que, individualmente, quer dizer, unilateralmente, cada um decida controlar 
espontaneamente sua pesca, a não ser que o outro faça o mesmo. Portanto, a solução do problema 
encontra-se em construir mecanismos de incentivos que permitam implementar decisões individuais 
ou sociais que evitem a destruição destes recursos e leve à sua utilização de maneira racional para 
que seja prolongada ao longo do tempo. Supondo, então, que os agentes são racionais, assume-se 
que cada um sabe que a uma alternativa seria limitar a pesca, estabelecendo um limite mínimo ou 
máximo quanto à quantidade, bem como proibi-la nos períodos de reprodução. A adoção destas, 
dentre outras medidas, permitiria o uso racional da propriedade comum que, neste caso, é o estoque 
de peixes de uma determinada região. Uma vez adotadas, elas coordenariam e racionalizariam a 
atividade pesqueira tornando-a sustentável ao longo do tempo e viabilizando-a no longo prazo ao 
evitar o esgotamento do recurso e garantir sua reposição. Contudo, se, por um lado, os indivíduos 
que formam a coletividade têm dificuldades, por uma série de razões, em coordenar suas ações de 
modo descentralizado, por outro lado, se essas ações não forem tomadas e implementadas 
multilateralmente, quer dizer, coletivamente, elas não serão bem sucedidas. Mas, mesmo que os 
indivíduos procurem coordenar as suas atividades coletivamente, eles devem enfrentar sempre a 
possibilidade do problema do carona (free-rider), aquele que usufrui dos benefícios da ação coletiva 
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sem partilhar de seus custos, problema este comum em uma série de situações envolvendo sempre a 
implementação da ação coletiva.  Ou seja, se a solução for a adoção de meios centralizados, com o 
uso de mecanismos de ação coletiva, para a realização de uma tarefa, estes sempre devem 
contemplar a possibilidade do problema do carona e evitá-los com o desenvolvimento dos 
incentivos. De qualquer modo, o problema da tragédia dos comuns consiste em como controlar e 
racionalizar o uso do recurso comum de tal modo a evitar sua destruição e garantir seu uso 
sustentável ao longo do tempo. Quatro possíveis alternativas são aventadas como meios para 
solucionar esse problema: (i) controle central, i.e., centralização da ação coletiva por meio de um 
agente exógeno, mas instituído pela coletividade, que é o fiador da resolução estabelecida entre as 
partes; (ii) privatização, transformando o recurso comum em privado, e por este meio criando um 
incentivo para o controle individual do uso do recurso. De modo que os indivíduos passariam a ter o 
interesse de preservá-la; (iii) regulamentação pelos próprios interessados em uma forma de contrato 
ou autogoverno. (iv) Combinações possíveis das alternativas anteriores. O primeiro caso é aquele 
em que se considera o controle estatal como o meio mais adequado para controlar e racionar o uso e 
evitar a destruição dos recursos naturais. Trata-se da solução para o problema da possibilidade do 
esgotamento de recursos viabilizada por meio do Estado, instituído como agente exógeno com fim 
de fiscalização. Na outra ponta, a solução é aquela da privatização dos recursos naturais comuns, 
solução esta implementada a partir da instituição de mercado. O último caso é viabilizado sob a 
condição de que a rede de incentivos envolvida na ação seja tal que facilite sua coordenação 
descentralizada, v.g., quando existe possibilidade de auferir ganhos mútuos da ação coletiva sem 
envolver conflitos de interesse ou sem que a estratégia não-cooperativa incorra em um excedente 
ainda maior do que aquele que poderia ser auferido sob a estratégia cooperativa, ou ainda, quando a 
fiscalização pode ser endogeneizada, o que é o caso quando custos de fiscalização reciproca são 
relativamente baixos. Mas as condições especificadas nesta última solução são muito restritivas, 
limitando sua aplicabilidade. Nessa perspectiva, o modelo da tragédia dos comuns tem por objetivo 
apresentar e resolver o problema da ação coletiva que envolve o uso irracional e não sustentável de 
recursos naturais esgotáveis. Nesse modelo assume-se, de um lado, que os agente são indivíduos 
livres, racionais, auto-interessados e iguais em sua capacidade de garantir sua auto-conservação e, 
de outro, que o recurso natural passível de esgotamento, qualquer que seja ele, é utilizado em 
comum por muitos indivíduos, quer dizer, que se trata de um recurso no qual direitos de 
propriedade não estão bem definidos quanto a seu uso, e, por isso, são entendidos como propriedade 
comum. Como afirmado supra, o projeto desenvolvido aqui implica na reconstrução da 
problemática envolvendo as condições de emergência e da estabilidade, da cooperação, na tradição 
contratualista clássica, incluindo as teorias de Hobbes, Locke, Rousseau e Kant, nos termos do 
enquadre fornecido pelo modelo da tragédia dos comuns, quer dizer, representá-lo como  um 
problema envolvendo destruição de recursos comuns. Principiamos com a abordagem de Hobbes 
para estabelecer não apenas as condições para a cooperação social que como sabemos constituiu na 
elaboração dos direitos civis e políticos, mas, também sua legitimidade, que ele desenvolveu e 
ancorou no uso do modelo geométrico e dos experimentos mentais seguindo o modelo de Galileo, 
como também fez Descartes, que tinha se afirmado como  paradigma de procedimento legitimo para 
elaborar e construir os fundamentos do conhecimento. A aplicação do experimento mental começa 
pela construção de um modelo do estado de natureza em que tudo pode ser considerado como um 
recurso comum a disposição de todos. Esse experimento mental retrocede um passo antes do 
modelo do estado de natureza hobbesiano que, à semelhança do modelo da tragédia dos comuns, 
incorpora um modelo do indivíduo em que são enfatizadas as características liberdade, 
racionalidade, auto-interesse e igualdade na capacidade de alcançar sua própria conservação, com 
relação aos outros indivíduos. Assim desenhados, esses indivíduos, no modelo do estado de 
natureza hobbesiano, encontram-se em interação, em uma situação em que não existem direitos de 
propriedades sobre os recursos naturais, de tal modo que estes indivíduos se encontram em uma 
situação que eles dividem ou partilham os recursos em comum.  Inclusive, pode ser interpretado, 
que cada um deles constitui, ele mesmo, do ponto de vista dos demais indivíduos, um recurso 



comum, ou seja, os indivíduos não são proprietários de suas próprias vidas para os demais, mas um 
recurso comum.  Seguindo esta última interpretação encontramo-nos no interior da idéia da  
representação do problema das condições de emergência da cooperação entre indivíduos 
interagentes de Hobbes em termos do modelo da tragédia dos comuns. Essa representação requer 
uma reinterpretação de cada um dos componentes centrais do modelo de estado de natureza de 
Hobbes nesta nova linguagem, em particular, a reinterpretação de que, agora, o principal recurso 
natural comum em jogo, no estado de natureza, é o próprio indivíduo. No entanto essa 
reinterpretação merece um pouco mais de aprofundamento e desdobramento lógico. Na 
representação do modelo do estado de natureza em termos da tragédia dos comums se requer que no 
início tudo é recurso comum para tudo, portanto, há um processo de destruição e geração 
continuada certamente seguindo o modelo de Lokta-Volterra.  A seqüência lógica deste estado 
inicial é o surgimento de um outro estado,  realizada por  uma quebra espontânea de simetria ou 
uma transição de fase, que constitui em um processo de privatização, correspondendo à primeira 
solução do problema da tragédia dos comuns. Esse processo de privatização, sobre cujo processo  
não consideramos, faz com alguns animais, provenientes deste recurso natural comum e universal,  
se descobrem ou se reconhecem  como distinto dos demais. Sendo que  o que os distingue  é que  se 
reconhecem como com direito à vida e como únicos proprietários dos seus corpos. Além disso, por 
esse mesmo processo de privatização, se reconhecem como iguais, em seus desejos e capacidades 
de proteger suas vidas, e, também livres, relativamente à dos demais. Esse processo é o processo de 
privatização, por meio do qual os indivíduos se reconhecem como indivíduos distintos dos de mais, 
racionais, livres, iguais com direito à vida, e, portanto, cujo principal interesse é sua preservação. 
Esse processo de privatização, por meio do qual o indivíduo se constitui como indivíduo, não é 
outro senão o processo de individuação, de singularização, por meio do qual cada indivíduo é 
completamente distinto dos demais, e, portanto, um recurso puramente escasso, pois único.  Este 
segundo estado lógico, que segue do estado em que tudo é recurso comum, mas, que vem 
logicamente antes do estado de natureza de Hobbes, é assim aquele em que o indivíduo se 
reconhece como indivíduo racional, auto-interessado, livre igual, com direito à própria vida, e, 
portanto, como distinto tanto dos demais animais e dos demais indivíduos, que toma como iguais 
enquanto possuidores das mesmas características que o definem como indivíduos, mas que os 
distingue dos demais indivíduos por ser o único possuidor do seu direito à vida. Esse processo de 
privatização, que é simultâneo com o processo de aquisição da racionalidade, faz surgir o  
reconhecimento de lhe pertencer o direito de sua vida e neste reconhecimento  encontra-se o 
mecanismo de  incentivo que a natureza desenvolve para transformá-la em seu  auto e  principal 
interesse. Esse processo gera a  consciência de que tem o direito de propriedade de sua própria vida, 
que lhe dá o incentivo para preservá-la, e dispor dela livre, e, com o direito de usar de todos os 
meios disponíveis para garantir sua sobrevivência por tanto tempo quanto a natureza lhe permita, e, 
por aqui, lhe faz igual aos demais indivíduos, tanto em sua crença na possibilidade de sobrevivência 
quanto nos seus recursos para realizar esse fim.    Neste contexto, dos dois estados que caracterizam 
uma anterioridade lógica ao estado de natureza de Hobbes, reinterpretado na representação da 
tragédia dos comuns,  e o faz aparecer emergir como  o resultado da solução ao problema da 
destruição dos recursos comuns por meio  processo de privatização de um estado em que tudo é 
recurso comum para tudo. Esse processo de privatização é a primeira etapa da solução para o 
problema de Hobbes interpretado na representação do problema da tragédia dos comuns. Com ele 
os indivíduos surgem como racionais, auto-interessados, livres, iguais e proprietários de sua própria 
vida, portanto, os únicos que tem suas próprias vidas como fins e não como meios, e, desta forma, 
procurando preservá-las como seu fim principal.  Um conjunto de indivíduos com essas 
características e em interação forma o modelo do estado de natureza de Hobbes. Neste modelo cada 
indivíduo tem sua vida como um fim para si, mas um meio para o outro.  Neste modelo o seu fim 
principal é a de prolongar sua vida por tanto tempo quando a natureza lho permita mas, podendo 
fazer uso, para esse fim,  de todos os meios disponíveis inclusive  o direito  de destruir a vida que é 
aqui  um meio e não um fim.  Neste sentido, cada indivíduo tem sua vida como um fim, mas, em 



termos de sua vida, tem a vida dos demais como um meio, um recurso comum, para realizar esse 
fim.  Neste contexto a nossa tese é a de que Hobbes faz uso de duas das quatro soluções do modelo 
da tragédia dos comuns, portanto, da quarta possibilidade: uma combinação da solução por meio da 
privatização do recurso natural com a solução de um agente central externo capaz de impor a 
estabilidade da cooperação que faz emergir entre os  agentes em interação.  que consiste na 
construção do indivíduo, com da construção de um agente externo capaz de coordenar uma 
cooperação social entre os indivíduos interagentes.  A privatização do recurso comum se dá com a 
construção do indivíduo como racional, portanto, como consciente de sua distinção dos demais e 
com o direito de propriedade de várias características do si mesmo, mas, fundamentalmente, da 
principal destas características, que é a condição básica de todas as outras características, ou seja, de 
sua própria vida. Na seqüência, esse indivíduo racional, que se reconhece como com direito à sua 
própria vida, se reconhece também como proprietário de duas outras características suas como 
indivíduo, a saber, sua liberdade e sua igualdade relativamente aos demais indivíduos. Nesse tempo 
lógico, segue-se que, além de se reconhecer como fim para si se reconhece também  como meio 
para os demais indivíduos em sua busca para realizar seu próprio fim que é aquela de preservar sua 
principal propriedade que é sua própria vida. Desta forma, chega-se de forma definitiva ao modelo 
do estado de natureza de Hobbes, em que indivíduos racionais, auto-interessados, com os direitos de 
propriedade da própria vida, da liberdade e da igualdade encontra-se buscando realizar o seu fim 
que é a preservação de sua vida ou de garantir seu prolongamento por tanto tempo quanto a 
natureza lhe permite, contando, para isso, com o direito de natureza que consiste em fazer uso de 
todos os meios para essa preservação inclusive da vida dos demais indivíduos.  Esse procedimento 
de privatização do recurso comum que fez emergir o modelo de estado de natureza de Hobbes 
consistiu em estabelecer as condições básicas sobre a qual  deve-se fazer emergir a cooperação 
social como a segunda e última parte para o problema de Hobbes representado em termos do 
problema da tragédia dos comuns.   A segunda parte da solução do problema  consiste em  
estabelecer ou encontrar um meio de garantir as condições básicas para fazer emergir a cooperação 
social entre esses indivíduos hobbesianos em interação.  A solução hobbesiana, que é a primeira 
solução do problema da tragédia dos comuns,  consiste em  construir um agente externo capaz 
coordenar uma cooperação social entre esses indivíduos em interação: o Estado. Como veremos nos 
vários desdobramentos lógicos desse problema, isto nos conduz à realização da idéia de 
compatilizar a privatização do recurso comum que criou o indivíduo como um recurso puramente 
escasso, enquanto uma entidade singular, cada um distinto dos demais, com a de um controle 
externo exercido pela construção do estado como um mecanismo de coordenação capaz de 
proporcionar uma cooperação entre essas entidades únicas, cada uma perseguindo seus próprios 
fins, de tal modo que essa busca não necessita fazer  dos demais indivíduos  meios para esse seu fim 
de preservar sua vida.  Podemos sintetizar esse no propósito, no objetivo de Kant de construir o 
reino dos fins em que cada indivíduo é fim e nunca meio. Há uma longa trajetória de construção de 
conceitos e recursos metodológicos com movimentos lógicos que conduzem de Hobbes a Kant, 
passando por Locke e Rousseau para desenvolver a construção do indivíduo como fim, o que 
coincide com a formação dos direitos civis e políticos tanto  como as condições da emergência da 
cooperação social quanto como sendo sustentados pela própria cooperação a qual é a garantia da 
objetivação desses direitos, ou seja,  a aceitação mutua destes direitos. Essa aceitação mútua dos 
direitos é decorrente das vantagens mútuas que essa aceitação mútua acarreta.   Temos com isto a 
construção de uma estrutura de direitos e princípios que são os direitos civis e políticos e princípios 
de justiça  que formam a teoria contratualista do estado, se entendermos que a intermediação para a 
aceitação mútua desses direitos é feita por meio de um contrato em que são especificadas todos os 
direitos de propriedade, o objetivo de garantir de maneira absoluta o direito de propriedade a vida 
para cada indivíduo, e as condições de trade-off para os demais direitos de propriedade a fim de 
viabilizar a cooperação, e a construção de um mecanismo capaz de operacionalizar o trade-off e 
garantir a  implementação dos termos do contrato. Essas duas soluções complementares, 
privatização e estatização, requerem a renúncia ao autogoverno do indivíduo no estado de natureza, 



renúncia esta que significa a alienação dos direitos naturais que implica na liberdade do indivíduo 
de fazer uso de quaisquer meios na garantia de sua conservação. Entendemos aqui que Hobbes faz 
uso destas duas soluções, pois são interpretadas como complementares na resolução do problema 
relativo às condições de emergência da cooperação entre indivíduos interagentes. Mostraremos na 
seqüência que Locke adicionará também a terceira solução como complementar, ou seja, a solução 
de autogoverno como forma de resolver problemas deixados pela abordagem de Hobbes que é 
aquele da renúncia aos direitos aos meios de garantir o direito à vida. A solução de Locke procurar 
fazer do indivíduo um ser com direito aos meios de garantir seu direito à vida e, por aqui, limitar a 
ação do estado. Desta forma, Locke reintroduzirá o autogoverno na sociedade civil como forma de 
limitar a ação do Estado. O resultado é um desenho da instituição política com características mais 
liberais combinando as três soluções do modelo da tragédia dos comuns. Assim, sintetizando o 
problema em termos do modelo da tragédia dos comuns, a transição de Hobbes para Locke se fará 
principalmente pelo fato de que a solução hobbesiana para garantir o direito à vida requer o 
princípio da alienação, ou seja, a renúncia a todos os demais direitos que são transferidos ao Estado, 
implicando na renuncia à terceira solução, o autogoverno, que é aquela na qual os indivíduos 
dispõem e gerenciam diretamente os meios para garantir sua sobrevivência. Na reconstrução aqui 
empreendida, Locke irá resgatar esses outros direitos pretendendo, deste modo, limitar a ação do 
Estado, por meio da revalorização, como solução complementar, da adoção do recurso ao 
autogoverno. Adiando esta discussão, e voltando, portanto, à teoria hobbesiana, retomando a 
discussão no inicio do artigo para aprofundar  mais certos pontos, verificamos que, com a 
privatização, temos a construção do indivíduo como se reconhecendo com direito à vida e, por esta 
razão, como distinto dos animais e dos demais indivíduos, como um ser único. Mas o que significa 
esta solução no contexto do estado de natureza? Significa que o indivíduo se reconhece como 
distinto dos animais e como distinto dos demais, com seu direito próprio à vida, reconhecido 
racionalmente como tal. Portanto, o seu propósito consciente é aquele de sua auto-conservação. Ao 
buscar sua auto-conservação, o indivíduo se afirma não mais como meio, mas como fim, o que 
significa que quando o indivíduo se reconhece como com direito à vida, ele se reconhece como fim 
e se apresenta para os demais como fim e não como meio. Com base no modelo da tragédia dos 
comuns temos então que o indivíduo se reconhece como indivíduo, como um ser único, com 
direitos por meio de um processo de privatização, e, nesta situação reivindica como solução para 
proteção deste direito à vida, um auto-governo, pois, só ele se reconhece com direito à própria vida 
e cabe a ele proteger esse direito de propriedade. Do ponto de vista dos demais, ele continua sendo 
um meio.  Mas, na situação inicial dos comuns temos que um recurso escasso é um recurso comum 
a muitos indivíduos. E cada indivíduo por ser único é um recurso escasso. E, como os demais 
indivíduos não reconhece seu direito de propriedade a vida, então, isto também significa, outrossim, 
que, no estado de natureza, em que cada indivíduo se auto-governa os direitos de propriedade bem 
definidos estão ausentes. Todavia, em Hobbes, o que significa dizer que o conjunto dos indivíduos é 
um recurso comum? Significa dizer que, a despeito de cada um se reconhecer a si próprios com 
direito à vida, esses indivíduos não são capazes de reconhecer o outro como tendo igual direito. Por 
esta razão é tido pelos demais como meio, ao passo que os vê de igual modo. Efetivamente este 
raciocínio nos leva a interpretar aqui o problema hobbesiano à semelhança daquele colocado pela 
tragédia dos comuns, quer dizer, como aquele em que eles não têm direito de propriedade bem 
definido sobre sua própria pessoa, portanto, sobre sua vida. Este é o sentido de supô-los como não 
distintos dos animais. Em Hobbes, com a aquisição da razão, eles se descobrem com direito à vida4. 
Como devemos lembrar, ao dizer que os indivíduos, além de serem livres, são iguais no estado de 

                                                           
4 A busca pela auto-conservação não é interpretada aqui, portanto, como um instinto, mas como o 
efeito moral do reconhecimento do indivíduo de seu direito à vida. Nessa mesma perspectiva, seu 
comportamento deixa de ser meramente instintivo, reativo ao ambiente, para se tornar estratégico. 
Assim, é porque o indivíduo é assumido ter consciência de seu direito à vida que passa a adotar 
comportamento estratégico, que é a forma mais bem acabada de comportamento voluntário. 



natureza, Hobbes significa que cada indivíduo dispõe de idêntica capacidade quanto ao seu poder de 
destruição, no caso, de destruir o outro indivíduo5. Citamos Hobbes: 

‘A natureza criou os homens tão iguais nas faculdades do corpo e do espírito que se um 
homem, às vezes, é visivelmente mais forte de corpo ou mais sagaz que outro, quando se 
considera em conjunto, a diferença entre um homem e outro não é tão importante que 
possa fazer um deles reclamar, tendo o fato por argumento, um benefício qualquer que o 
outro não possa aspirar’ (1974, p. 78). 

Significa que cada indivíduo pode destruir o outro indivíduo, portanto, destruir esse específico 
recurso natural. Tomemos a expressão por partes. Por quê o indivíduo pode ser interpretado como 
um recurso natural? Porque o indivíduo se reconhece como tendo direito à vida. Neste pormenor, o 
indivíduo se distingue dos animais, os quais nem se reconhecem com direito à vida, nem são 
reconhecidos pelos indivíduos como possuindo direito à ela. De outro modo, o indivíduo 
hobbesiano, em termos de um tempo lógico, se reconhece com direito à vida no mesmo instante em 
que se reconhece como racional. Nessa perspectiva, em Hobbes, o reconhecimento de sua 
racionalidade é o reconhecimento que o indivíduo tem de seu direito à vida. Portanto, o indivíduo 
hobbesiano é um indivíduo que tem, conscientemente, como objetivo primeiro a sua auto-
conservação. 
E respondendo, então, à segunda pergunta: por que específico? Porque esse indivíduo que se 
reconhece como distinto dos animais se reconhece também como distinto de todos os demais 
indivíduos como um ser único e diferente dos demais. Assim, é deste indivíduo que se pode afirmar 
se tratar de um recurso natural escasso. Em outros termos, o indivíduo é, ele mesmo, um recurso 
escasso no sentido de ser único. Por esta linha de argumentação teríamos já em Hobbes, ainda que 
implicitamente, a essência mesma do princípio liberal que institui como o fundamento de toda a 
política o indivíduo, mas não o indivíduo em geral, antes, o indivíduo específico, um recurso natural 
específico, e, portanto, por excelência, escasso, porque os indivíduos se reconhecem não apenas 
como distintos dos animais, mas distintos entre si6. E, portanto, na linguagem do modelo da tragédia 
dos comuns, o indivíduo enquanto distinto dos demais, e enquanto também iguais na sua capacidade 
de destruir o outro, constitui um produto escasso, no estado de natureza, pois sua destruição, pelos 
demais indivíduos, é a destruição de um recurso único que não pode ser reposto. 
No entanto, o reconhecimento do indivíduo como ser individuado, portanto, único, que consiste, 
então, no reconhecimento de si como com direito à vida requer, também, o reconhecimento da 
possibilidade e da expectativa de realização deste fim, que é o direito aos meios necessários para 
sua garantia, quer dizer, à garantia da auto-conservação. Como também menciona Hobbes: 

‘Desta igualdade de capacidade entre os homens resulta a igualdade de esperança quanto 
ao nosso Fim’ (1974, p. 78). 

Do reconhecimento ao direito à vida é implicado, então, um outro direito, aquele de cada um 
reconhecer a si mesmo como capaz de garantir sua auto-conservação, de modo que cada um possui 
igual expectativa quanto à possibilidade de satisfação desse direito. Nessa linha, ter direito aos fins 
é ter direito aos meios, de modo que o indivíduo reconhece não apenas seu direito à vida, mas, 
também, seu direito aos meios para garanti-la. E quais seriam estes meios senão todo o ambiente 
que o circunda. E incluso nesse ambiente os demais indivíduos. De forma que, num primeiro 
estágio do estado de natureza cada um dos indivíduos, dentre todo o conjunto dos indivíduos, forma 
aquilo que se denomina do recurso comum partilhado pelos outros indivíduos. Nesta definição, os 

                                                           
5 E sabemos que razões que impelem um indivíduo a destruir o outro abundam em Hobbes, quer 
motivados por questões de obtenção e manutenção dos meios necessários para a auto-conservação, 
quer por motivos mais fúteis, como o amor à glória e a vaidade. 
6 O reconhecimento da parte do indivíduo de seu direito à vida é um a priori da teoria hobbesiana, no 
sentido desse reconhecimento ser admitido entre os pressupostos da teoria, ao se supor o indivíduo 
como agente racional. O que não se constitui como um a priori é o reconhecimento desse direito da 
parte dos demais indivíduos. 



indivíduos não se diferenciam dos animais. Cada animal é um recurso comum partilhado pelos 
demais animais, i.e., cada animal é um meio para os demais animais no estado animal. O mesmo se 
coloca para os indivíduos no primeiro estágio do estado de natureza hobbesiano, aquele do estado 
de natureza como estado de guerra. Eis então constituído o problema hobbesiano: como garantir as 
condições de emergência da cooperação em um contexto em que os indivíduos se vêem como fins, 
mas aos outros como meios?  
Esta etapa do reconhecimento do indivíduo como distinto dos animais e distinto dos demais 
indivíduos e, portanto, com direito à vida corresponde exatamente ao processo de privatização 
como solução para o problema da tragédia dos comuns. Portanto, a privatização neste contexto do 
estado de natureza consiste no reconhecimento do indivíduo como distinto dos demais indivíduos e, 
portanto, com direito à vida. Aí reside o reconhecimento do indivíduo como fim e não mais como 
meio. Mas, como sabemos essa não é a solução para o problema de Hobbes, ao contrário, nesta 
linguagem, a privatização como descrita anteriormente é que permite enquadrar da maneira 
metafísica mais fundamental e apropriada a emergência do problema do estado guerra. Pois, ainda 
que com a privatização o indivíduo se reconhece com direito à vida, com direito aos meios, e, 
portanto como um fim, e não um meio, ele continua ainda a ser um meio para os demais indivíduos. 
É apenas e tão somente neste contexto que Hobbes começa a construir o problema da emergência da 
cooperação e sua solução. No nosso enfoque do modelo da tragédia dos comuns Hobbes começa 
com o indivíduo privatizado. No entanto, com esse recurso do modelo acima e com a solução da 
privatização colocamos em evidência um componente central de todo o contratualismo clássico: a 
construção do indivíduo racional e de seus direitos civis e políticos. Essa construção tem sua 
solução mais bem acabada na construção no reino dos fins kantiano. 
Temos assim o ponto de partida e o ponto de chegada do contratualismo. Com a solução da 
privatização do modelo da tragédia dos comuns cria-se o indivíduo como fim, mas que ainda é meio 
para os demais indivíduos no estado de natureza de Hobbes. Nesta etapa, do indivíduo privatizado, 
Hobbes começa por assumir que todos os indivíduos são iguais no estado de natureza, o que 
significa que têm igual capacidade de se destruírem mutuamente. Simetricamente, enquanto o 
indivíduo se reconhece como fim continua reconhecendo os demais, no estado de natureza como 
estado de guerra, como meios, pois o reconhecimento de seu direito à vida é operacionalizado pelo 
reconhecimento, entre outras coisas, do direito ao corpo do outro para se auto-preservar. O que 
significa que o indivíduo ainda não reconhece o outro como sendo, tanto quanto ele se reconhece, 
um fim em si mesmo, mas como parte dos meios que garantem seu direito à vida. Nesta etapa, em 
que o estado de natureza é um estado de guerra, e, portanto, um estado em que, na linguagem do 
modelo da tragédia dos comuns, o recurso escasso, cada indivíduo, ao ser partilhado pelos demais 
indivíduos, pode ser destruído. Como diz Hardin, 

‘Therein is the tragedy. Each man is locked into a system that compels him to increase his 
herd without limit – in a world that is limited. Ruin is the destination toward which all men 
rush, each pursuing his own best interest in a society that believes in the freedom of the 
commons’ (1968, p.1) 

Traduzindo e radicalizando essa descrição da tragédia dos comuns que faz do estado de natureza um 
estado de guerra em Hobbes, temos que cada indivíduo perseguindo seu próprio interesse cujo 
principal objetivo é sua conservação, é compelido a destruir o outro para não ser destruído. Uma 
vez que cada indivíduo tem direito, por natureza, à sua vida, e, por este, o direito ao corpo do outro 
como meio para se auto-conservar, assim, o estado de guerra é o estado da guerra de todos contra 
todos, que é o resultado da ação dos indivíduos em que cada um se reconhece com direito à vida, e, 
portanto, busca a realização de seu auto-interesse, cujo principal é sua conservação contra todos os 
demais, que também, se reconhecem, como indivíduos, com direito à vida, e a ele como meio para 
garanti-la. 
Sabemos que o modelo de tragédia dos comuns é um modelo para um número muito grande de 
fenômenos que envolvem recursos escassos. Por esta razão, parece-nos interessante aplica-lo ao 
modelo do estado de natureza como estado de guerra hobbesiano, para interpretar o indivíduo 



enquanto individualizado, como distinto dos demais e, por conseguinte, como um recurso escasso, 
portanto, cuja destruição é uma tragédia. Neste contexto, como já mencionamos anteriormente, 
podemos interpretar que esta pode se configurar em uma diretriz da análise que se foi elaborando 
até que, em Kant, se pudesse finalmente entender que toda a construção da organização social 
estaria assentada na idéia que o indivíduo é um fim, nunca um meio. A emergência do indivíduo no 
século XVII com sua expressão, primeiro, na concepção cartesiana do cogito e, segundo, na 
concepção do estado de natureza como um estado de guerra em Hobbes, incorpora essa noção de 
indivíduo como fim, que é explicitada na concepção kantiana do reino dos fins. E, por aqui, 
podemos afirmar que essa interpretação do indivíduo como reconhecendo seu direito à vida, coloca 
Hobbes, como já mencionamos, como o primeiro a estabelecer este princípio fundamental do 
Liberalismo. 
O indivíduo que se reconhece com direito à vida, como distinto dos demais, um ser único e 
específico e auto-interessado, reconhece neste mesmo instante lógico, pois trata-se de um agente 
racional, o direito de natureza relativo ao corpo do outro para se conservar. Pode-se falar agora do 
estado de natureza como um estado de guerra. Trata-se de uma guerra entre indivíduos que, ao se 
reconhecerem com direito à vida, se reconhecem com direito a todos os meios para preservarem sua 
vida, inclusive, o direito de destruir o outro. Na linguagem da tragédia, trata-se de uma guerra entre 
indivíduos que se privatizaram, i.e., entre indivíduo com direitos de propriedade à sua própria vida, 
mas que não tem essa propriedade reconhecida pelo outro. Contudo, esta privatização de si próprio 
não resolve o problema dos comuns, ao contrário, ela é que produz e define claramente o problema 
do estado de natureza como estado de guerra e, principalmente, como um problema da ordem 
daqueles envolvidos na tragédia dos comuns, posto que o direito aos fins implica no direito aos 
meios, o outro constando como pertencente a esses meios. Em outras palavras, o estado de natureza 
como estado de guerra hobbesiano é aqui interpretado como um problema de má definição dos 
direitos de propriedade, traduzindo-o na perspectiva da tragédia dos comuns. 
E no caso dos animais, pode-se falar de um estado de guerra entre os animais? Talvez sim na 
metáfora de Hobbes, mas resultado de uma ação de sobrevivência por instinto que torna os demais 
um meio. Mas, existe também uma situação de cooperação, como no caso das abelhas e das 
formigas. No entanto, novamente, esta cooperação que ocorre entre os animais ou entre os insetos é 
produzida pelo instinto e guiada por um componente automático do comportamento dos animais. A 
aquisição da razão é, portanto, o que faz emergir o indivíduo como distinto dos animais e dos 
demais indivíduos e se reconhecendo com direito à vida, e, portanto, a uma morte natural. E é por 
meio da mesma razão que o estado de natureza é reconhecido como um estado de guerra, porque ao 
reconhecer-se a si como fim, e reconhecendo o direito aos meios, toma os demais indivíduos como 
fazendo parte desses meios. Ainda, ao reconhecimento ao direito à vida está, também, implícito o 
reconhecimento ao direito à morte natural. Mas, o reconhecimento ao direito à morte natural conduz 
à oposição à morte violenta. Essa oposição é também uma oposição ao direito de natureza do outro 
– o direito que o outro possui de dispor de tudo o que se constituir necessário para a garantia de sua 
vida. 
Nesta etapa na qual cada indivíduo se reconhece como fim mas aos outros como meio, a 
privatização encontra-se incompleta, e é feito o estado de guerra7. A privatização completa-se tão 
somente quando é adotada a solução complementar ao problema da tragédia dos comuns, quer 
dizer, ao problema envolvendo o uso comum dos recursos, no caso no uso de um indivíduo por 
outro como meio para auferir seus próprios fins. Esta solução é a imposição da coordenação das 
ações por meio de um agente externo: o Estado. Temos aqui então a solução do controle central, a 

                                                           
7 Na acepção hobbesiana, o direito de um indivíduo não é vinculados diretamente a deveres ou 
obrigações da parte de outros. É nessa perspectiva que a privatização é incompleta. Por outro lado, isto 
não significa que o direito à vida não implica em deveres ou obrigação da parte do próprio indivíduo, 
posto que este se vê obrigado a preservá-la, quer dizer, o direito tem um efeito moral, mas este recai 
sobre o próprio indivíduo, não sobre os demais. 



solução estatal. Com essa solução, a construção do Estado, pretende-se objetivar o reconhecimento 
que cada indivíduo tem do direito à vida, tomando-se por objetivar o reconhecimento à vida como o 
reconhecimento da parte de outros de seu direito à vida, e também do reconhecimento desse 
objetivo de igual direito da parte de outros. Ou seja, trata-se de objetivar seu reconhecimento como 
fim e não como meio, pois os demais indivíduos não reconhecem tal direito exceto para si mesmos. 
A ausência desse reconhecimento por parte dos demais indivíduos encontra-se expressa no próprio 
direito de natureza como mencionado acima, aquele que vincula o direito aos fins aos direitos aos 
meios, os meios designados ser todo o ambiente, outros indivíduos incluso nele. 
Esses agentes racionais, que com a privatização e o direito de natureza, reconhecem que não há 
alternativa a essa lógica exceto o estado de guerra de todos contra todos, que é a própria negação do 
indivíduo como fim e sua positivação como meio. A única possibilidade de solução passa por um 
remodelamento do direito de natureza, no caso o direito aos meios. Não há incentivo para uma 
decisão unilateral de renúncia ou transferência do direito natural aos meios, pois o problema do 
carona é sempre uma possibilidade prática efetiva, supondo-se, como foi suposto, que os indivíduos 
são agentes racionais e auto-interessados. É por isso que a solução hobbesiana da construção de um 
Estado é a resposta a esse problema do incentivo e ao objetivo de garantir o direito à vida de todos. 
Somente a partir desta solução, os indivíduos passam a reconhecer mutuamente o direito à vida de 
cada um deles, o Estado mantendo-se como fiador desse reconhecimento mútuo, pois pode 
desenvolver mecanismos eficientes de implementar o incentivo necessário para a transferência do 
direito de natureza aos meios, e, desta forma, estatizar a vida como direito. Assim, de um direito 
subjetivo – a vida de cada um para si próprio –, a vida é transformada em um direito objetivo – a 
Vida é, pois, objetivada, o titular deste direito passando a ser, agora, toda a humanidade. E, a 
tragédia dos comuns, pode ser evitada, com a preservação do direito à Vida de todos os indivíduos, 
por meio de um novo incentivo, o poder coercitivo, que em Hobbes é Absoluto, sendo assim 
suficiente para evitar e refrear candidatos à tomar carona ou de transgredir as regras que coordenam 
essa preservação. 
Ou seja, se a vida de cada um é um valor para si, mas não para o outro, ela é um valor subjetivo. A 
vida é objetivada quando cada um dos indivíduos reconhece os demais como fins, i.e., quando é 
estabelecida uma boa definição dos direitos de propriedade, neste caso, cada um tendo direito à 
vida. (Significa que o indivíduo não é mais titular de seu direito à vida, o é apenas nominalmente, 
por conta dessa estatização do direito à Vida, cuja titularidade pertence, agora, à humanidade8.) Mas 
como esta solução é implementada? Inicialmente, é suposta uma sobreposição entre os direitos de 
propriedade, cada um possuindo direito sobre os demais como meios. Com o advento do Estado 
Civil, como a segunda solução ao problema da tragédia dos comuns, o indivíduo privatizado deve 
renunciar ao direito de natureza, ou seja, o direito sobre o outro como meio, passando a reconhecê-
lo, então, como fim. A privatização é, portanto, completada com a solução estatal. A solução 
privatizada depende da complementariedade da solução estatal para ser exercida plenamente, i.e., 
para que o indivíduo exercite plenamente esse seu direito à vida, uma vez que é preciso não apenas 
que o indivíduo se reconheça com direito à vida, mas que os demais indivíduos também o 
reconheçam com esse direito, caso contrário, ele é meio para os demais, e, portanto, com sua 
destruição predeterminada. Mas, essa estatização do reconhecimento do direito à vida requer do 
indivíduo, em Hobbes, a alienação de todos os demais direitos, que são os direitos necessários à 
garantia desse direito à Vida. 
Entre outros, esta solução envolvendo o ato de reconhecimento dos demais indivíduos como fim 
exige a renúncia, da parte de cada um dos indivíduos, de seu direito sobre todas as coisas. Em 
última instância, é o direito a dispor de todos os meios para a auto-conservação, é que é renunciado, 
no caso, a tomar o outro como meio, e também ao autogoverno no estado de natureza, posto serem 
esses direitos os causadores imediatos do problema envolvendo o indivíduo como recurso natural 
compartilhado. Esta renúncia é implementada multilateralmente em prol do reconhecimento do 

                                                           
8 Com isto, o indivíduo perde a liberdade ou o direito de negociar sua vida. 



direito à Vida, sendo ela o custo ou o preço a ser cobrado a cada indivíduo, para obter o seu 
reconhecimento como fim. Hobbes apresenta o problema nos seguintes termos: 

‘A Liberdade de cada homem em utilizar seu poder como bem lhe aprouver, para preservar 
sua própria Natureza, isto é, sua Vida e de, conseqüentemente, fazer tudo aquilo que 
segundo seu Julgamento e Razão é adequado para atingir esse Fim significa DIREITO DA 
NATUREZA, que muitos autores chamam de Jus Naturale’ (2000, p. 99). 

E, em seguida, prenuncia a solução: 
‘Assim, perdurando esse Direito de cada um sobre todas as coisas, não poderá haver 
segurança para ninguém (por mais forte e sábio que seja), de viver durante todo o tempo 
que a Natureza permitiu que vivesse’ (2000, p. 99). 

A estatização do direito à vida, i.e., seu reconhecimento pelos demais como fim e, com isto, como 
tendo direito à vida, implica, portanto, na renúncia por parte dos demais ao direito à tudo, quer 
dizer, ao direito aos indivíduos como meios. Por outro lado, essa renúncia e reconhecimento 
somente emergem quando a Vida é reconhecida, por todos, como valor que leva os agentes 
racionais à construção do Estado9. Neste caso, a Vida passa a ser valorizada como um fim em si, o 
que significa aqui o reconhecimento do indivíduo como fim. Por meio dessas soluções, privatização 
do indivíduo e estatização do valor Vida, é solucionado o problema do estado de natureza  como um 
estado de guerra. Ambas soluções vem a termo com a instituição do Estado Civil. Mas nem todo o 
problema foi resolvido por Hobbes, como veremos nesta saga filosófica, apenas, e tão somente, o 
direito à vida.  Resta ainda o reconhecimento do direito aos meios. E é aí que entra Locke. 
Pospondo a apresentação de nossa interpretação da proposta do filósofo de Malmesbury, contudo, 
convém ressaltar que a abordagem aqui adotada toma a filosofia como uma atividade de solução de 
problemas, e, portanto, as filosofias de Hobbes, Locke, Rousseau e Kant como sistemas teóricos 
construídos no intuito de resolver problemas. Sendo assim, a ligação desses filósofos entre si é 
compreendida nesses mesmos termos, quer dizer, a argumentação hobbesiana é construída no 
intuito de dar conta de certos problemas, no caso, problemas de coordenação expressos aqui na 
forma de problemas envolvendo uso comum de recursos, como apontado por meio da tragédia dos 
comuns. A solução hobbesiana, todavia, deixa em aberto (tanto quanto inaugura) uma série de 
outros problemas, tanto teóricos quanto práticos, que devem ser atacados pelo filósofo diretamente 
relacionado a ele, no caso, Locke. A relação entre Hobbes e Locke, por esta razão, é estabelecida 
em termos da interpretação da atividade filosófica como atividade de solução de problemas. O 
mesmo ocorre em se tratando das ligações entre Locke e Rousseau e este último e Kant. 
Como afirmado supra, o reconhecimento dos direitos aos fins implica no reconhecimento dos 
direitos aos meios. Hobbes, em sua solução para o problema da cooperação, expresso como um 
problema do uso comum de recursos, ou seja, do problema da tragédia dos comuns, assume que os 
indivíduos devem renunciar a alguns meios, no caso, aos demais indivíduos como meios, que 
consiste na renuncia do direito de natureza aos meios. Contudo, essa renuncia implica muito mais, 
trata-se de uma alienação radical exceto pelo direito à vida, pois, por conta de sua defesa do Poder 
Absoluto do Soberano, consiste também na renúncia de outros meios, inclusive o direito à 
propriedade de bens materiais, que passam a ser todos atribuídos como de propriedade do Soberano. 
Por aqui, trata-se de uma renúncia ao autogoverno pelo indivíduo dos meios necessários a 
operacionalizar o direito à vida. Sendo esses bens materiais propriedades do Soberano, seu uso por 
parte dos súditos implica em uma concessão da parte daquele. A solução Hobbesiana não parece 
implementar essa idéia básica de que o reconhecimento do direito aos fins envolve o 
reconhecimento do direito aos meios. Por conta desse truísmo, a solução hobbesiana permanece 
imcompleta, uma vez que Hobbes trata prioritariamente do reconhecimento aos fins, mas não 

                                                           
9 Na perspectiva da análise custo-benefício, se o direito natural aos meios, incluindo os outros 
indivíduos, figura como o custo ou preço a ser pago para que o indivíduo possa participar do contrato, 
a garantia de seu direito à vida, por meio de seu reconhecimento como fim, é o benefício auferido do 
pacto. 



completamente do reconhecimento aos meios. Por outras palavras, reconhece a vida como direito 
mas não operacionaliza totalmente os meios de sua garantia, posto serem eles justamente aquilo que 
termina por caracterizar o estado de natureza por estado de guerra.  
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