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RESUMO 
 

 

 

 

Os temas propostos nesse trabalho serão norteados pela perspectiva teórica de 

Thomas Hobbes, mais precisamente, pela obra O Leviatã, do mesmo autor. Tendo como 

vetor principal o absolutismo, faremos, para um melhor entendimento, um contraponto 

com o liberalismo, além de contextualizarmos as ideias do autor. 

Levantaremos alguns elementos filosóficos Hobbesianos na obra supracitada, 

partindo do Estado de Natureza, passando pelo surgimento do Estado, ocorrido como 

uma tentativa de cessar a guerra de todos contra todos, até discutirmos, mais 

precisamente, o Contrato que origina o Estado e a justiça, além da possibilidade de 

desobediência política. 
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INTRODUÇÃO 

 

Thomas Hobbes nasceu em Westport (Inglaterra), a cinco de abril de 1588, 

foi filósofo e cientista político. Mesmo sendo de família com poucos recursos, 

frequentou o círculo dos nobres ingleses, de quem obteve respaldo e 

condições para se preparar intelectualmente formando-se em Oxford no ano de 

1608.  

Já não era jovem quando a filosofia começou a arrebatar-lhe, tendo 

formulado de forma idependente seu próprio sistema dividido em três partes: 

De Corpore, evidenciando que os fenômenos físicos são elucidáveis em termos 

de movimento (publicado em 1655); De Homine, cuidando exclusivamente do 

movimento envolvido no conhecimento humano (publicado em 1658), e De 

Cive, tratando da organização social (publicado em 1642).  

Entre vários movimentos contrários, baseados em ideias liberais, o 

absolutismo atinge o seu apogeu no século XVII. No seu período inicial o 

absolutismo fomentou a economia mercantilista, porquanto a manufatura, que 

se desenvolvia, era protegida pelo governo. Entretanto posteriormente 

desenvolveu-se o capitalismo comercial afastando a intervenção do Estado, 

pois a economia burguesa, crescente naquele momento, era quase livre. A 

política, neste tempo, é sublinhada por movimentos revolucionários; é 

terminada, na França, a Guerra dos Trinta Anos, (1618 a 1648), enquanto na 

Inglaterra, é detonada a Fronda Cromwell, comandando a revolução Puritana, 

que destrona e executa o rei Carlos l (1649). (COPLESTON, 1981, p. 9-13) 

Propugnou com bravura o poder absoluto, que estava ameaçado por novas 

formas liberais. Inquietou-se, entre muitas outras coisas, com os problemas 

acerca do conhecimento, um dos temas cruciais no século XVII. Escritor por 

natureza escreveu sobre a política obras, como de Cive e Leviatã. 

Em 1637 Hobbes escreveu De Cive. Tendo o mesmo circulado em cópia 

manuscrita em 1640 com o título "Elementos da Lei Natural e Política", sendo 

que a primeira parte abordava a realidade humana e a segunda versava sobre 

a cidadania, tais manuscritos condensavam sua profundidade doutrinária, que 

posteriormente seria publicada em versão impressa em De Cive e O Leviatã. 



 

 

Tal obra irritou os monarquistas, porque ali se afirmava a existência de um 

contrato social entre o povo e os governantes, e também irritou os 

parlamentaristas porque pregava o absolutismo como a melhor maneira de se 

cumprir este contrato. Quando a crise se agudizou, no ano de 1640, Hobbes, 

temendo por sua segurança, mudou-se para Paris, onde se reintegrou no 

círculo de Mersenne, em 1642 publicou o De Cive.  

Em 1646 o então príncipe de Gales (1630-1685) posteriormente 

denominado Carlos II, refugiou-se em Paris, tendo Hobbes, aproveitado a 

situação; tornou-se seu preceptor em matemática. Isto o levou ao círculo 

político, e aos temas políticos. Em 1650 publicou o antigo manuscrito 

"Elementos da Lei" em duas partes: Natureza Humana e Do Corpo Político. 

Dentro de tal contextualização, a natureza desta pesquisa monográfica é o 

estudo de alguns elementos filosóficos, tais como, o Estado de Natureza, o 

Contrato, o surgimento do Estado e a possibilidade de desobediência política 

no Leviatã de Thomas Hobbes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ABSOLUTISMO X LIBERALISMO 

"L'État c'est moi."     (O Estado sou eu) 

(Luís XIV, Rei da França, ícone máximo do absolutismo) 

"Nós temos por testemunho as seguintes verdades: todos os homens são 

iguais, foram aquinhoados pelo seu Criador com certos direitos 

inalienáveis e entre esses direitos se encontram o da vida, da liberdade e 

da busca da felicidade. Os governos são estabelecidos pelos homens 

para garantir esses direitos, e seu justo poder emana do consentimento 

dos governados. Todas as vezes que uma forma de governo torna-se 

destrutiva de seus objetivos, o povo tem o dtrerto de mudá-la ou de 

abolir, e estabelecer um novo governo, fundando-o sobre os princípios e 

sobre a forma que lhe pareçam a mais própria para garantir-lhe a 

segurança e a felicidade”.  

(Trecho da declaração da independência dos Estados Unidos, de 1776, 

reflexo na América dos ideais liberais iniciados pela revolução gloriosa em 

1688, na Inglaterra) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1  A HISTÓRIA 

 

A Inglaterra, no século XVII, estava debruçada sobre uma forte revolução 

burguesa que objetivava limitar o poder do rei. Primeiramente com a revolução 

Puritana, mas obtendo resultado mesmo só com a Revolução Gloriosa, que 

elimina o absolutismo, em 1688, na qual Guilherme III é proclamado rei.  Porém 

isso ocorreu apenas após ter aceitado que sofreria restrições nos seus 

poderes, cedendo grande parte destes para o parlamento, ficando o Poder 

Executivo subordinado ao Legislativo. Outro triunfo burguês é a exigência de o 

rei arregimentar regularmente o parlamento, pois sem o mesmo não poderia 

fazer leis ou revogá-las, tampouco efetivar a cobrança de impostos e manter 

exércitos. Nestes anos também entrou em vigor o habeas corpus com o intuito 

de impedir prisões arbitrárias.  A partir deste momento nenhum cidadão poderia 

ficar preso se não fosse acusado perante os tribunais, a não ser por denúncia 

fundamentada. (MONTEIRO, 1999, p. 5-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.1 O ABSOLUTISMO 

 

O Absolutismo, total centralização do poder, surge na Baixa Idade 

Média. O mais afamado rei absolutista foi o francês, Luís XIV, o rei Sol, que 

disse: "o Estado sou eu". Na França havia o absolutismo de direito, visto que 

tinha validade sua existência, e também de fato, pois exercia efetivamente o 

poder. Na Inglaterra, por haver uma legislação que impedia o monarca de se 

tornar absoluto, as coisas se davam de outra forma, lá somente existia o 

Absolutismo de fato. A legislação acima citada é a Magna Carta de 1215, que 

obrigava o monarca a consultar o parlamento quase todas as vezes que fosse 

tomar alguma decisão que afetaria a sociedade.  Todavia, nessa parte desse 

estudo, o que nos interessa saber é como esse absolutismo se formou e como 

influenciou a vida e a filosofia Hobbesianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.2 ABSOLUTISMO INGLÊS 

 

Principiou com a Guerra das Duas Rosas, de onde nasceu a Dinastia 

Tudors (1485), com Henrique VII, o responsável por lançar os fundamentos do 

Absolutismo Inglês, enfraquecendo o Parlamento. Governando a contragosto 

do parlamento, Henrique VIII promoveu a Reforma Protestante, fundando em 

1534 a Igreja anglicana. Elizabeth I, a última mandatária da Dinastia Tudors, foi 

quem fortaleceu o anglicanismo. Tendo morrido sem deixar herdeiros, assumiu, 

com isso, o trono da Inglaterra o então rei da Escócia, Jaime I, iniciando  assim 

a Dinastia Stuarts (1603).  

Imediatamente após Jaime I segue Carlos I, que criou novos impostos, à 

revelia do parlamento, buscando fortificar o absolutismo, atitude que só veio a 

agravar a tensão preexistente entre parlamento e reinado.  O parlamento, em 

1628, submeteu o monarca ao juramento da Petição dos Direitos, o que 

garantia segurança à população no tocante à cobrança de tributos ilegais. 

Carlos I, em retaliação à reprovação de impostos, dissolve o parlamento e 

administra o país sozinho, por onze anos. Objetivando a aprovação de recursos 

para refrear uma rebelião na Escócia reconvocou o parlamento somente em 

1640; todavia, diante da persistência dos deputados em reduzir os poderes 

reais, Carlos I tentou dissolvê-lo novamente, causando com isso em 1640 a 

Grande rebelião e em 1642 a Guerra Civil, vencida pelo exército do 

parlamento, o New Model Army de Oliver Cromwell.  

Após matar Carlos I, Cromwell instituiu a República, posterirormente 

chamada de Puritana. O parlamento, que inicialmente o amparava, é dissolvido 

e Cromwell imprime uma espécie de ditadura republicana até a sua morte 

(1658). Richard, filho de Cromwell assume, mas fica pouco tempo no poder, 

possibilitando, com isso, uma nova reunião do parlamento, que acontece, 

instaurando-se novamente a monarquia. Essa é a volta dos Stuarts e, com 

isso, Carlos II, que foi tutelado intelectualmente por Hobbes, toma o poder e 

implanta, em 1660, o absolutismo na Inglaterra. 

 



 

 

2. ELEMENTOS FILOSÓFICOS DO LEVIATÃ DE HOBBES  

 

Como seguidor da filosofia ochamista de Oxford, Hobbes não aceita a 

teologia racional, tampouco as universalidades, como Justiça, Deus ou 

Verdade, que, segundo aquela, não passam de nomes. Seguindo, no que 

concerne a este aspecto, uma linha mais aristotélica, supõe existirem somente 

as coisas materiais, ou seja, os corpos que se formam e têm alguma qualidade.  

Esse, para ele, é o objeto da filosofia.  Por crer tanto na Filosofia Primeira 

quanto na possibilidade de conhecimento empírico é difícil classificá-lo como 

racionalista ou empirista. Para Hobbes, essa Filosofia Primeira não era a 

metafísica, contudo tinha a função de 

"limitar convenientemente as significações daqueles  apelações ou nomes 

que são de todos os mais universais, limitações essas que servem para 

evitar ambiguidades e equívocos no raciocínio, e são comumente 

chamadas definições, tais como as definições de corpo, tempo, espaço, 

materia, forma, essência, sujeito (...) e várias outras, necessárias à 

explicação das concepções do homem referentes à natureza e  geração 

dos corpos (HOBBES, 1999, p.465)  

Para Hobbes filosofia e ciência eram uma só e possuíam o mesmo 

objeto, corpos particulares.  Neste sentido podemos afirmar que em sua 

filosofia havia tanto empiricidade como racionalidade.  No tocante ao 

conhecimento dos objetos particulares emprega tanto a noção de causa e 

efeito, como as regras e leis da geometria. 



 

 

"o conhecimento adquirido por raciocínio a partir do modo de geração 

de qualquer coisa para as propriedades; ou das propriedades para 

algum possível modo de geração das mesmas, com objetivo de ser 

capaz de produzir, na medida em que a materia e a força humana o 

permitirem, aqueles efeitos que a vida humana exige.” (HOBBES, 

1999, p. 461)  

 

 

Uma finalidade prática é a isto que serve a filosofia, segundo Hobbes.  

Todavia, não devemos compreender aqui esta finalidade como em Aristóteles, 

voltada para a política e a ética, mas sim para a empiricidade como um todo. 

No Leviatã, capítulo nove, o autor faz uma divisão didática entre duas 

importantes áreas do conhecimento, que nos facilitará na compreensão da 

filosofia Hobbesiana.  São elas, as ciências naturais, que tratam dos corpos e 

de seus movimentos.  Dentre elas, duas podem ser consideradas bases para 

as demais, a metafísica e a lógica.  As outras são responsáveis pela 

compreensão dos corpos, como a astronomia, a matemática... E por fim as 

ciências civis, que tratam das leis e da ação política. 

As bases das ciências naturais são as fundações do conhecimento para 

Hobbes. A metafísica é o alicerce para todo conhecimento racional, pois sem 

ela até mesmo o raciocínio lógico ficaria comprometido. Por raciocínio lógico 

devemos compreender uma iluminação racional, pois, diria Hobbes, não é mais 

que cálculo, uma soma ou divisão das ideias. Ideias essas que devem ser 

compreendidas como objetos da razão, conceitos, ou mesmo, nomes dos 

corpos, mas nunca como as essências platônicas. 

Em sua obra De Corpore, dedicada as outras ciências naturais, que 

tratam diretamente dos entes e seus movimentos, Hobbes divide essas 

ciências em duas: as relativas à quantidade e ao movimento dos corpos, como 

a matemática, a geografia, e a mecânica, entre outras, e as relativas às 

qualidades, que são as ciências da física e da ética, por exemplo. 



 

 

Por conceber o organismo do homem como um todo complexo e 

também sob a égide das leis físicas, Hobbes fala sobre o mesmo como algo a 

ser estudado pelas ciências naturais.  No entanto, introduz nesse ser um 

conceito diferenciado de alma, como espírito, todavia corpóreo. Por ser um 

corpo excessivamente sutil, torna-se impossível representá-lo, disse Hobbes. 

Esta ideia está coerente com sua concepção nominalista, que diz que, por não 

haver realidades metafísicas, não podemos conceber uma alma incorpórea. 

Assim sendo, Hobbes entendia o homem como detentor de duas realidades, 

uma sensitiva e outra mecanicista.  

"A natureza do homem é a soma de suas faculdades naturais. A alma 

tem duas classes de potências ou faculdades: de movimento e de 

ação. O corpo tem três faculdades: nutritiva, motora e generativa; e o 

espírito, duas: a de movimentar-se e a de conhecer (...) que por sua 

vez se decompõe em outras três : sensação, memória e imaginação." 

(HOBBES, 1983, p. 48) 

 

 

 
Seguindo uma linha empirista o autor acredita ser a sensação o início e 

a base de todo conhecimento e de onde deriva tudo que sabemos. Essas 

impressões que nos chegam o fazem através dos próprios corpos, sendo todo 

o resto, como luz e cores, apenas aparências mecânicas, por serem puro 

movimento. Essas impressões são mantidas pelo e no cérebro, podendo ser 

reproduzidas pela imaginação, esta faculdade formadora de imagens confusas 

da realidade. 

Entretanto para compreendermos a teoria do conhecimento Hobbesiana 

temos que entender que a percepção é formada pela sensação, porém isso de 

modo algum exclui o papel relevante da razão, que de certo modo não se 

diferencia dos sentidos, complementando-os. A razão tem como dever 



 

 

organizar as ideias, fruto das impressões, misturá-las, combiná-las... Forma 

assim os discursos cognitivos, os quais, por serem construídos desta forma, 

não são mais que fruto de operações mecânicas.  

Para entendermos, contudo, essas relações entre razão, sensibilidade, 

percepção, e o que poderíamos chamar de fenômeno, julgo que faz-se 

necessário a categoria espaço-temporal, pois é só nela que a coerência entre 

as sensações aparecem. O espaço, podemos entender, como dotado de três 

dimensões, a saber, largura, comprimento e profundidade. O tempo, por sua 

vez, entendemo-lo observando o movimento e percebendo que sempre existe 

neste um momento anterior e um posterior. Dito isto, a memória é fundamental 

nesse processo, visto que, sem ela, jamais perceberíamos o tempo, pois é ela 

que nos faz enxergar a mudança de instante, sem a qual a percepção do 

tempo é impossível. 

Já tratamos aqui dos aspectos das ciências naturais, da visão 

Hobbesiana de mundo, de homem e do modo como este alcança o 

conhecimento, no entanto, falta-nos sua concepção de ética. Dentro deste 

tema e deste autor, a ideia de paixão é uma noção crucial, sendo para ele, as 

paixões, movimentos interiores originados na imaginação. 

"Estes pequenos inícios do movimento, no interior do corpo do 

homem, antes de se manifestarem no andar, na fala, na luta e outras 

ações visíveis, chamam-se geralmente esforço. Este esforço, 

quando vai em direcão de algo que o causa, chama-se apetite ou 

desejo, (...) Quando o esforço vai no sentido de evitar alguma coisa 

chama-se geralmente aversão. (...) Mas seja qual for o objeto do 

apetite ou desejo de qualquer homem, esse objeto é aquele a que 

cada um chama bom; ao objeto de seu ódio e aversão chama mau, e 

ao de seu desprezo chama vil e indigno. Pois as palavras bom, mau, 

e desprezível são sempre usadas em relação à pessoa que as usa. 

Não há nada que o seja simples e absolutamente, nem há qualquer 



 

 

regra comum do bem e do mal, que possa ser extraída da natureza 

dos próprios objetos. Ela só pode ser tirada da pessoa de cada um 

[no caso do estado de natureza] ou então da pessoa que representa 

cada um [Estado civil]." (HOBBES, 1999, p. 57-58) 

 

 

 

As paixões, sendo originadas no interior do indivíduo, são obviamente 

subjetivas, dependem de como este vê o mundo e alterando-se o modo como 

são consideradas ou analisadas, recebem nomes diferentes, como exemplifica 

Hobbes: 

"O amor por uma só pessoa, junto ao desejo de ser amado com 

exclusividade, chama-se a paixão do amor. O mesmo, junto com o 

receio de que o amor não seja recíproco, chama-se ciúme" 

(HOBBES, 1999, p. 61) 

As paixões são regidas por dois pólos: o amor (bem) e o ódio (mal), o 

bem representando o prazer e o mal, a dor. O homem hobbesiano está em 

uma eterna busca pela felicidade, que deve ser entendida como um 

melhoramento em sua condição humana ou sua conservação e não como 

prazer eterno, que seria uma espécie de hedonismo. 

"A natureza fez os homens tão iguais quanto às faculdades do corpo 

e do espírito que, embora por vezes se encontre um homem 

manifestadamente mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo do 



 

 

que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em 

conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente 

considerável para que qualquer um possa com base nela reclamar 

qualquer benefício a que outro não possa também aspirar, tal como 

ele. (...) Desta igualdade quanto à capacidade deriva a igualdade 

quanto à esperança de atingirmos nossos fins. Portanto, se dois 

homens desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo que é impossível 

ela ser gozada por ambos, eles tornam-se inimigos. E no caminho 

para seu fim, que é principalmente  sua própria conservação, e as 

vezes apenas seu deleite, esforçam-se por se destruir ou subjugar 

um ao outro". (HOBBES, 1999, p. 107-108) 

Visto isto, concluímos que para Hobbes o homem é naturalmente 

egoísta, ou seja, busca primeiramente satisfazer suas paixões, como fica claro 

no trecho abaixo. 

"Com isto se torna manifesto que, durante o tempo em que os 

homens vivem sem um poder comum capaz de os manter a todos 

em respeito, eles se encontram naquela condição a que se chama 

guerra; e uma guerra que é de todos os homens contra todos os 

homens. (...) Numa tal situação não há lugar para a indústria, pois 

seu fruto é incerto; consequentemente não há cultivo da terra, nem 

navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas 

pelo mar; não há construções confortáveis (...) não há conhecimento 

(...) nem [das] artes, nem [das] letras; não há sociedade; e o que é 

pior do que tudo, [há] um constante temor e perigo de morte violenta”  

(HOBBES, 1999, p. 109) 



 

 

 

Para Hobbes, a primeira lei natural, “todo homem deve esforçar-se pela 

paz, na medida em que tenha esperança de consegui-la, e caso não a consiga 

pode procurar e usar todas as ajudas e vantagens da guerra” (HOBBES, 1999, 

p. 114), tem por base o fim último do homem, que é a conservação da vida, 

pois a humanidade estaria em risco se cada indivíduo fizesse o que melhor lhe 

conviesse para alcançar aquilo que deseja. Todavia, havendo uma 

impossibilidade real dessa paz, tem o homem o direito de usar todas as ajudas 

e vantagens da guerra, o que geraria uma desordem e o que levaria o homem 

a ser o lobo homem. 

Sendo a paz a realidade mais conciliável com o instinto de conservação, 

surge daí a segunda lei natural: “Que um homem concorde, quando outros 

também o façam, e na medida em que tal considerem necessário para a paz e 

para a defesa de si mesmo, em renunciar a seu direito a todas as coisas, 

contentando-se, em relação aos outros homens, com a mesma liberdade que 

aos outros homens permite em relação a si mesmo” (HOBBES, 1999, p. 114).  

Ao renunciarem absoluta e simultaneamente a alguns direitos naturais esperam 

outros em compensação.  Essa troca a favor de alguém é o contrato, sendo 

esse alguém não um ser humano, mas um ser artificial, que nasce do contrato 

e que recebe os direitos e poderes naturais de todos os indivíduos. Esse ser 

artificial é o soberano (Estado). 

Todavia, para que essa paz alcançada com esse pacto seja duradoura, 

faz-se necessário que a parcela de indivíduos que aderiram seja 

suficientemente grande de modo que os opositores não tenham esperança de 

vencê-los. (HOFFE, 1991, p.110-111) 

É como se os homens dissessem uns para os outros o seguinte: 

“Cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este 

homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de 

transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante 



 

 

todas as suas ações." (HOBBES, 1999, p. 144)  

O pacto tendo sido firmado e o soberano criado surge a terceira lei 

natural “Que os homens cumpram os pactos que celebrarem” (HOBBES, 1999, 

p.123), afinal, não existindo essa lei, os pactos de nada serviriam. Essas três 

leis, então, erguem o homem do estado de natureza para o estado civil, onde 

as relações são mediadas pelo ser artificial, o Estado. 

"É esta a geração daquele grande Leviatã, ou antes (para falar em 

termos mais reverentes) daquele Deus mortal, ao qual devemos, 

abaixo do Deus imortal, nossa paz e defesa. (...) [É] uma pessoa de 

cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns 

com os outros, foi instituida por cada um como autora, de modo a ela 

poder usar a força e os recursos de todos, da maneira que 

considerar conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum." 

(HOBBES, 1999, p.144) 

Assim sendo, o pacto é o que confere força ao soberano e não Deus, 

pois o poder desse soberano, que deve ser único e indivisível, é a ele 

repassado pelos pactantes. Deve possuir liberdade total no agir para a 

aquisição da paz e do bem comum. Ele está acima das leis do Estado, pois, 

afinal, essas são apenas fruto de sua vontade. Não está, portanto, subjugado 

por elas e nem com base nelas pode ser punido. É o proprietário de todo o 

território e, pelo poder a ele concedido, pode intervir na família e no comércio, 

assim como em qualquer âmbito da vida humana, pois para Hobbes, o mais 

salutar modelo de governo é aquele em que o soberano tem o povo como 

patrimônio. Sendo esse o soberano, cabe refletir sobre a possibilidade de 



 

 

liberdade dos súditos e em que grau isso seria possível.  Hobbes diz que um 

homem é livre naquelas situações em que sua vontade corrobora com a do 

soberano, ou ao menos não são conflitantes. Assim como os gregos 

(atenienses), diz o autor, que faziam parte de um povo livre, de uma sociedade 

livre, no entanto, essa liberdade era pensada de forma comunitária e não 

individual. Não podemos esquecer do fato de que sociedade nenhuma, nem 

mesmo a atual, está totalmente regulada pela lei e, sendo assim, os súditos 

usufruem de liberdade nesses pontos em que ainda não há limites ou 

legislação. 

"A liberdade dos súditos está apenas naquelas coisas que, ao 

regular suas ações, o soberando permitiu: como a liberdade de 

comprar e vender, (...) de cada um escolher sua residencia, sua 

alimentação..." (HOBBES, 1999, p.173) 

Esse poder total do soberano só existe até o momento em que o mesmo 

consegue oferecer aos seus súditos proteção pois, afinal de contas, é um 

acordo e, como em qualquer acordo, as duas partes têm papeis a cumprir. 

Quando o soberano já não é mais capaz de proteger seus súditos, por conta da 

derrota em uma guerra ou por conta de conflitos internos, os contratantes têm o 

direito de destituir o soberano, voltando assim ao estado de natureza ou então 

o substituindo agora por outro que julguem capaz de oferecer-lhes a paz e a 

proteção devidas. 

Após percorrer todos os primeiros passos para o conhecimento da teoria 

política de Hobbes, cabe perguntar o porquê de ele ter optado pela monarquia 

individual e não por outro tipo qualquer de governo.  Para responder a essa 

indagação creio que seja mais esclarecedor lermos as palavras do próprio 

autor:  



 

 

"Em primeiro lugar, seja quem for que seja portador da pessoa do 

povo, ou membro da assembleia que dela é portadora, é também 

portador de sua própria pessoa natural. Embora tenha o cuidado, em 

sua pessoa política, de promover o Interesse comum, terá mais 

ainda, ou não terá menos cuidado de promover seu próprio bem 

pessoal, (...) E, na maior parte dos casos, se por acaso houver 

conflito entre o interesse público e o interesse pessoal, preferirá o 

interesse pessoal, pois em geral as paixões humanas são mais 

fortes do que a razão. De onde se segue que, quanto mais 

intimamente unidos estiverem o interesse público e o pessoal, mais 

se beneficiará o interesse público. Ora, na monarquia o interesse 

pessoal é o mesmo que o interesse público. A riqueza, o poder e a 

honra de um monarca provêm unicamente da riqueza, da força e da 

reputação de seus súditos. (...) Em segundo lugar, um monarca 

recebe conselhos de quem lhe apraz, e quando e onde lhe apraz. 

Em consequência, tem a possibilidade de ouvir as pessoas versadas 

na matéria sobre a qual esta deliberando (...) Pelo contrário, quando 

uma assembleia soberana precisa de conselhos, só são admitidas as 

pessoas tal que desde início a tal têm direito, as quais em sua 

maioria são mais versadas na aquisição de riquezas do que na de 

conhecimentos. (...) Em terceiro lugar, as resoluções de um monarca 

estão sujeitas a uma única inconstância, que é a da natureza 

humana, ao passo que nas assembleias, além da, da natureza, 

verifica-se a inconstância do número. (...) Em quarto lugar, é 

impossível um monarca discordar de si mesmo, seja por inveja ou 

por interesse; mas numa assembleia isso é possível, e em grau tal 

que pode chegar a provocar uma guerra civil. Em quinto lugar, numa 

monarquia existe o inconveniente de qualquer súdito poder ser, pelo 

poder de um só homem, e com o fim de enriquecer um favorito ou 

um adulador, privado de tudo quanto possui. O que, confesso, é um 

grande e inevitável inconveniente. Mas o mesmo pode também 



 

 

acontecer quando o poder soberano reside numa assembleia, (...) E 

enquanto os favoritos de um monarca são poucos, e ele tem para 

favorecer apenas seus parentes, os favoritos de uma assembleia são 

muitos, e os parentes são em muito maior número que os de um 

monarca." (HOBBES, 1999, p.154-156)  

Acredita, então, que o absolutismo não é um regime perfeito, mas o 

menos imperfeito, pois, por haver um número menor de pessoas ligadas ao 

poder, mesmo que houvesse corrupção, esta seria menor do que a que 

aconteceria nos demais regimes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. O ESTADO DE NATUREZA E O CONTRATO  
  

Toda a tentativa de pensar o estado e seu surgimento, pelos filósofos do 

século XVII, dá-se por uma enorme necessidade de explicar os poderes dos 

estados sem que seja preciso recorrer a qualquer raciocínio mítico ou religioso. 

Quando esses filósofos pensam a origem do estado, não devemos achar 

que estão à procura de um início no sentido histórico ou coisa parecida; o que 

querem é achar o sentido de ser, uma explicação lógica para aquela formação, 

ou seja, a base que a legitima. 

Para este início convergem os filósofos contratualistas, dentre eles 

Hobbes, supondo um estado de natureza em que é permitido ao homem tudo 

que sua vontade desejar, em uma liberdade sem fim e poder igualmente 

infinito. Nesse estado de natureza ao homem cabe tudo, seus desejos não 

percebem limites, tudo podem para a saciação de suas vontades e para a 

preservação da vida.  

Esta liberdade infinda gera uma desordem, que por sua vez, deixa 

emergir daí uma insegurança assustadora. Os homens, sem algo que legisle 

sobre eles, tornam-se lobos de si mesmos (homo homini lupus), essa condição 

gera as guerras, prejuízos, problemas de subsistência e muitas outras coisas. 

Para Hobbes diante dessa situação, o homem, se vendo vulnerável e incapaz 

de se proteger, abre mão de sua condição de livre, admitindo um contrato, que 

permite a um homem ou a um grupo deles que faça escolha e tome decisões 

por todos, desde que ofereça a todos certo grau de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1. O PODER ABSOLUTO 

 

Quando falamos do contrato duas são as perguntas que surgem à 

mente; que tipo de poder é este que surge de um acordo? Como será exercido 

esse poder? 

Para Hobbes esse poder deve ser exercido de forma absoluta e 

ilimitada. Os súditos devem transferir total poder ao soberano, pois se restar, 

um pouco que seja, daquela liberdade natural, haverá um grande risco do 

surgimento de novas guerras. Este pensamento nos leva a outra conclusão, os 

súditos não podem avaliar se o soberano é bom ou mal, justo ou injusto, 

opressor ou não, pois a ele foi dado todo o poder e seria incoerente dizer que o 

soberano abusa do poder quando se trata de poderes ilimitados. 

Em relação ao poder absoluto há algumas vezes uma interpretação 

equivocada de Hobbes que afirma que o mesmo defende somente o 

absolutismo monárquico, quando na verdade, o que Hobbes diz é que o poder 

tem que ser ilimitado, e esse poder pode ser exercido por um só indivíduo sim, 

todavia também pode ser exercido por um grupo formado por alguns, ou por 

um grupo formado por muitos, o que importa é que uma vez constituído, o 

governo, seja absoluto. Cabe lembrar que Hobbes é contemporâneo a uma 

guerra civil que foi deflagrada na Inglaterra por conta de disputas entre o Rei e 

o parlamento inglês. 

Ao soberano é dada a responsabilidade de delegar sobre as questões 

de justiça ou injustiça e é vedada a interferência externa na sua escolha, ou até 

mesmo a crítica, pois ele está fazendo uso apenas da autoridade que a ele foi 

concedida em comum acordo. Para representar essa figura do soberano 

Hobbes usa a metáfora do Leviatã que apesar de ter uma aparência horrenda e 

ser mordaz e feroz acaba por proteger os peixes menores, seus seguidores, de 

serem abocanhados por seus predadores naturais. Esse é o Estado 

Hobbesiano, poderoso e guardião, embora com aparência malévola. 

Para Hobbes uma questão muito cara é a propriedade privada, que 

passou a existir somente depois do contrato, pois no estado de natureza todos 

têm tudo, mas ninguém, na verdade, tem nada. Uma das obrigações do 



 

 

Soberano, além claro, de proteger a vida, é, então, a proteção da propriedade 

privada, que agora passa a ser um direito do cidadão. 

Para defender os súditos o soberano usa a força, pois para Hobbes só a 

possibilidade de punição inibe os homens e uma vez instituído o soberano, 

dificilmente poderá ser destituído ou penalizado, pois é ele quem faz as leis, 

escolhe os conselheiros, avalia, opta entre a guerra ou a paz além de premiar 

ou castigar. 

Dito isso, poderíamos pensar que a condição de súdito é miserável e 

cruel, mas Hobbes se defende dizendo que nada é pior para um homem do 

que a guerra civil ou mesmo viver sem comandante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. HOBBES E A BURGUESIA 

 

Pensar em Hobbes como um autor com alguma afinidade com a 

burguesia é sempre muito delicado, pois, sendo um defensor do Estado 

Absoluto, seria incoerente aproximá-lo de tal grupo.  

No entanto, há sim na filosofia hobbesiana alguns traços que o 

aproximam da burguesia, ou ao menos, algumas teorias que podem ser 

interpretadas de modo a serem usadas por esse grupo. 

Uma delas é a ideia de representatividade conseguida por um acordo 

que impossibilita o privilégio de uma determinada classe, assim como o 

conceito de direito natural que vai de encontro aos direitos tradicionais que são 

enunciados pela nobreza. Sobretudo há ainda a revelação de um teor 

“comercial” no surgimento do contrato, já que o mesmo é fruto de um acordo e 

de uma Interpretação individualista onde o homem existe antes mesmo do 

Estado e o mesmo foi constituído pelo e para o indivíduo, para sua 

conservação e a permanência da propriedade privada. A liberdade nesse 

estado está nas atitudes que o soberano permite, ou mesmo não proíbe, como, 

por exemplo, a possibilidade de comerciar, de realizar contratos, de escolher a 

moradia, a profissão, quando e onde terão seus filhos e como os mesmos 

serão educados... Logo, alguns autores defendem que o Estado é uma forma 

de garantir as vontades particulares. 

Para esses autores o estado hobbesiano foi criado como consequência 

de uma natureza humana que teme a morte e deseja segurança, além de 

conforto e acumulação de bens. Essa “natureza humana” nascida do 

individualismo do século XVII faz com que o indivíduo não deva nada a 

sociedade, mas sim, seja seu credor. Por isso, então, a sociedade nada mais é 

do que um grupo de seres donos de sua liberdade, dotados de direitos que se 

relacionam entre si à base da troca, cabendo à sociedade reger essas relações 

de trocas possibilitando sempre a perpetuação dessas relações. 

De acordo com essa interpretação, que é uma dentre algumas possíveis, 

Hobbes, embora ferrenho defensor do Absolutismo, já deixa, em suas teorias, 

emergir um pouco do espírito burguês que o rodeia e que mais tarde marcará 



 

 

época. O individualismo e a propriedade privada pilares do liberalismo já 

poderiam ser encontrados aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. UMA POSSIBILIDADE DE DESOBEDIÊNCIA 

 

 A não obediência ao soberano pode ser possível na filosofia 

Hobbesiana? Podem os súditos não obedecerem a uma ordem? O 

esclarecimento dessas delicadas questões em Hobbes é sempre necessário 

para um melhor entendimento do autor.  As escolhas dos súditos que ficam 

entre o dever de obedecer a Deus e ao soberano, principalmente quando 

ordenam coisas excludentes, implicam em um problema de ordem prática. 

No entanto, Hobbes sabedor desse problema e com o intuito de resolvê-

lo nos esclarece que 

 “é bastante evidente que, quando alguém recebe duas ordens 

contrárias e sabe que uma vem de Deus, tem de obedecer a esta e 

não à outra, embora seja a ordem de seu legítimo soberano (quer se 

trate de um monarca, quer se trate de uma assembléia soberana) ou 

a ordem de seu pai” (HOBBES, 1999, p. 411) 

Fica claro, então, que os desígnios de Deus são superiores aos 

mandamentos do soberano e quando houver uma discordância entre as ordens 

do soberano e de Deus, é a Deus que devem seguir, porque não podemos 

esquecer que os homens hobbesianos são antes seguidores de Deus do que 

súditos de um soberano. 

Surge, dessa forma, a possibilidade de desobediência, o indivíduo pode 

desobedecer ao soberano desde que seja para obedecer a Deus, todavia, a 

Deus ele jamais poderá desobedecer. E vamos ainda mais além, ele deve 

desobedecer ao seu comandante na terra, quando assim necessário, para 

exercer a sua obediência a Deus. 

Em meio a isso, outras questões surgem como, o que dentro dessa 

sociedade hobbesiana garantiria a obediência a Deus? Ou ainda, qual a 

explicação para uma obediência primeiro a Deus? A isso Hobbes responde:  



 

 

 

“Esta dificuldade de obedecer ao mesmo tempo a Deus e ao 

soberano civil sobre a terra não tem gravidade para aqueles que 

sabem distinguir entre o que é necessário e o que não é necessário 

para sua entrada no Reino de Deus. Pois se a ordem do soberano 

civil for tal que possa ser obedecida sem a perda da vida eterna, é 

injusto não lhe obedecer; (...) Mas se a ordem for tal que não possa 

ser obedecida sem que se seja condenado à morte eterna, então 

seria loucura obedecer-lhe” (HOBBES, 1999, p. 411). 

 

Isso se dá, pois o indivíduo hobbesiano está, antes de qualquer coisa, 

preocupado com a salvação eterna e se para essa salvação ele tiver que 

desobedecer ao soberano, é lícito que o faça. No entanto pode haver alguma 

dificuldade, por parte do súdito, em identificar o que é uma conduta necessária 

para a aprovação divina e o que não é. Quanto a isso, diz Hobbes que “tudo o 

que é necessário à salvação está contido em duas virtudes, fé em Cristo e 

obediência às leis” (HOBBES, 1999, p. 412). Sendo a fé, uma espécie de 

presente divino que é dado a quem ansiar, e a obediência as leis uma 

obrigação política, entendendo-se por leis, as leis da natureza que não são 

mais que as leis de Deus, informação que fica clara quando Hobbes afirma que   

“As leis de Deus, portanto nada mais são do que as leis de natureza, 

a principal das quais é que não devemos violar a nossa fé, isto é, 

uma ordem para obedecer aos nossos soberanos civis, que 

constituímos acima de nós por pacto mútuo. E esta lei de Deus que 



 

 

ordena a obediência à lei civil ordena por conseqüência a obediência 

a todos os preceitos da Bíblia” (HOBBES, 1999, p. 412-413). 

 

Com isto, então, Hobbes supõe conformar a obediência a Deus e ao 

soberano, afinal “não pode haver contradição entre as leis de Deus e as leis de 

um Estado cristão” (HOBBES, 1999, p. 420) estando o poder do soberano 

confinado dentro das fronteiras das leis da natureza, e estando, esse também, 

obrigado a obedecer tais leis, sob a sanção de não ser ouvido pelos seus 

súditos. Dito isto, 

 “Não é difícil reconciliar nossa obediência a Deus com nossa 

obediência ao soberano civil, que ou é cristão ou infiel. Se for cristão, 

permite a crença neste artigo que Jesus é o Cristo, e em todos os 

artigos que nele estão contidos, ou que são por evidente 

conseqüência dele deduzidos, o que é toda a fé necessária à 

salvação. E porque é um soberano, exige obediência a todas suas 

leis, isto é, a todas as leis civis, nas quais estão também contidas 

todas as leis de natureza, isto é, todas as leis de Deus, pois além 

das leis de natureza e das leis da Igreja, que fazem parte da lei civil 

(pois a Igreja que pode fazer leis é o Estado) não há nenhumas 

outras leis divinas. Quem obedecer, portanto, a seu soberano cristão 

não fica por isso impedido nem de acreditar nem de obedecer a 

Deus” (HOBBES, 1999, p. 420). 

 

O soberano, por consequência, está tão submetido às leis de Deus 

quanto seus súditos e, é claro, é tão merecedor de suas benesses (salvação e 

a vida eterna) como todos, todavia está também a mercê de suas punições 



 

 

(purgatório e morte eterna) e é isso que o move a obedecer à Deus, a 

expectativa das benesses e o medo da punição. 

Resta ainda a possibilidade de um soberano não cristão, e assim sendo, 

esse soberano não crendo em Cristo não obedecerá, tampouco as leis da 

natureza e em algum momento dará ordens que divergirão das divinas, nestes 

casos, como já foi dito, os súditos tem legítima possibilidade de 

desobedecerem. 

O soberano que puser em risco física ou moralmente seus súditos terá 

desobedecido às leis naturais e, portanto, as leis divinas e como diz a primeira 

lei natural: “Todo homem deve esforçar-se pela paz, na medida em que tenha 

esperança de consegui-la, e caso não a consiga pode procurar e usar todas as 

ajudas e vantagens da guerra” (HOBBES, 1999, p. 114) isto legitima então, a 

revolta dos súditos, pois se o soberano os obstrui de chegar a paz, nesse ou no 

outro mundo fere a primeira lei. 

É lícito, então, pensarmos que quando existe uma desobediência do 

soberano para com Deus regredimos ao estado de natureza onde os indivíduos 

estão em guerra por terem cada qual sua interpretação da lei, e não mais 

serem súditos de um soberano que unifica interpretações e detêm o poder de 

juiz. Nesse momento faz-se necessário o pacto que garante o poder e a 

autonomia ao soberano que garantirá a paz. O rompimento desse pacto pelo 

súdito, para que o mesmo obedeça a Deus, em nada acarretará. A 

desobediência do súdito por conta de uma ordem que vá de encontro ao 

propósito do próprio pacto, também é legítima, a desobediência eliminando-se 

essas duas motivações, será punida, todavia a sociedade e mesmo o pacto 

continuam imutáveis, no entanto, se a desobediência surge do soberano, a 

sociedade e o pacto estão em risco, pois infringindo as leis naturais (de Deus) 

ele perde, por motivos óbvios, o poder a ele concedido de ser o intérprete 

dessas leis tendo isso acontecido cada indivíduo agora, julga o soberano pela 

sua desobediência à Deus. 

Sobre essa questão duas objeções podem surgir, a primeira referente a 

impossibilidade de injustiça do soberano, pois se o mesmo recebeu o poder 

dos súditos e a eles representa e protege, tudo o que faz é vontade também de 



 

 

seus súditos, afinal o pacto, por vontade dos súditos o coloca acima das leis 

civis, portanto é impossível que o soberano seja injusto. Nesse sentido a crítica 

é correta, no entanto, a não obediência do soberano não é em relação às leis 

civis, mas às leis de Deus, e sob essas, até mesmo ele se encontra, posto que 

é, de certa forma, para garanti-las que ele foi posto nessa condição.    

A segunda faz referência ao ateísmo e o problema que ele causa à 

interpretação de desobediência divina, pois esta teoria estaria de acordo com 

uma sociedade em que seus súditos todos fossem cristãos, mas fracassaria se 

alguns fossem ateus. Na antemão desse argumento mesmo que os súditos 

fossem descrentes e não respeitassem as leis por medo das sanções e 

recompensas de Deus, o fariam por medo das sanções humanas, ou seja, das 

leis civis. Agindo dessa forma estariam os súditos ateus aderindo às leis 

naturais (divinas), posto que, essas são consoantes às leis civis. 

Ainda que os súditos ateus não sejam motivados pelo medo das 

sanções divinas sofrerão com elas se desobedecerem as leis. As sanções 

divinas, ou punições naturais descritas por Hobbes como “efeitos naturais e 

não arbitrários”(HOBBES, 1999, p. 270) advindos do infringir das leis da 

natureza são assim descritas: 

“Estas dores são as punições naturais daquelas ações que são o 

início de um mal maior que o bem. E daqui resulta que a 

intemperança é naturalmente castigada com doenças, a precipitação 

com desastres, a injustiça com a violência dos inimigos, o orgulho 

com a ruína, a covardia com a opressão, o governo negligente dos 

príncipes com a rebelião, e a rebelião com a carnificina. Pois uma 

vez que as punições são conseqüentes com a quebra das leis, as 

punições naturais têm de ser naturalmente conseqüentes com a 

quebra das leis de natureza” (HOBBES, 1999, p. 270). 

 



 

 

Desta forma os indivíduos ateus tem um motivo natural para seguirem às 

leis naturais. 

Por fim, vale lembrar que os ateus na sociedade hobbesiana não só não 

representam problemas, como corroboram com a teoria da desobediência 

divina, pois por não serem crentes e não obedecerem as leis da natureza por 

fé, faz-se obrigatório o poder civil, humano, que os obrigue, mesmo que pela 

força.  

O pacto foi constituído com o intuito de garantir a obediência às leis da 

natureza, e os ateus, nesse contexto, são um motivo a mais para a existência 

desse pacto, pois suas ações em discordância com as leis naturais (de Deus) 

seriam um desencadeador constante para o estado de guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 

 

 

É Thomas Hobbes que, com um propósito de análise e no marco de um 

espírito sistemático, recolhendo os fatos da realidade circundante, conseguiu, 

numa boa tentativa de teorização, uma explicação secular das origens do 

Estado e da sociedade civil bem como do funcionamento Interatuante de 

ambos. Em tal explicação, com a qual Hobbes perseguia propósitos práticos 

concretos, apelou para o recurso fático da lei escrita criada pelos homens como 

o argumento irrefutável e incomovível, que controlado por poucos, faria 

possível a ordem cuja presença resultava imperativa no meio do desastre 

provocado pela guerra. 

Hobbes consegue fazer descansar na lei positiva escrita e aprovada por 

todos mediante a forma de representatividade e cessão de direitos, os 

mecanismos, tanto de definição como de controle do comportamento humano. 

Além dos acertos ou desacertos que se percebam nesta proposta 

teórica, é evidente que pela primeira vez se exalta a lei como medida de 

controle real e efetiva criada desde critérios jurídicos próprios dos recursos de 

direito, com uma função determinada dentro da dinâmica das relações de quem 

exerce o poder e quem deve obediência. 

Na construção teórica de Hobbes, tudo está finamente planejado e cada 

peça do jogo parece não poder ter outro lugar que aquele que Hobbes lhe 

atribuiu, de maneira que se descarta a casualidade e se pode, em alguma 

medida, prever o resultado final no que diz respeito aos controles que 

exercerão os governantes, os controles que se podem exercer contra quem 

governa, o comportamento dos súditos frente ao poder e as prerrogativas de 

que gozará o poder, entre outros. 

Isto é, no desenho de Hobbes à medida que se vai colocando cada uma 

das peças da estrutura, pode-se adiantar na imaginação o produto final que se 

obterá. Nesta proposta não é, pois, possível desvincular a criação do Estado, o 

nascimento da sociedade civil, a conformação da sociedade liberal burguesa 

em suas iniciais aparições e o império da lei escrita, como meio de controle 

para quem exerce o poder. 
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