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 “Devemos, portanto concluir que a origem de todas as grandes 

e duradouras sociedades não provém da boa vontade recíproca 

que os homens tivessem uns para com os outros, mas do medo 

recíproco que uns tinham dos outros” - Thomas Hobbes (Do 

Cidadão, I). 

 

“De todas as paixões, a que menos faz os homens tender a 

violar as leis é o medo” – Thomas Hobbes (Leviatã, XXVII) 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo investigar o papel do medo no desdobramento da 

teoria política de Thomas Hobbes. É sabido que os homens são iguais por natureza. 

Essa igualdade também é uma igualdade no medo, uma vez um indivíduo não pode ser 

caracterizado como mais forte do que os outros e isso os torna temerosos. Este medo, 

não é um medo qualquer, mas o medo de perder a vida, seu maior bem, de forma 

violenta. Por serem iguais, pode acontecer de os homens desejarem a mesma coisa ao 

mesmo tempo e isso os leva ao confronto violento, que Hobbes denomina como sendo 

um estado de guerra de todos contra todos. Sob essa perspectiva, os homens vêem-se 

desprotegidos e inseguros e buscam na formação do corpo político a solução para o seu 

problema de insegurança. O objetivo aqui é demonstrar que o medo da morte violenta é 

uma das principais causas da instituição do Estado, ou seja, uma paixão política 

motivadora que tem no Estado também um papel muito importante: ser uma aliada do 

poder soberano na aplicação das leis e educação dos súditos.   

 

Palavras-chave: Hobbes, paixões políticas, medo, estado natural, contratualismo, 

Estado civil 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to investigate the role of fear in the unfolding of the political 

theory of Thomas Hobbes. It is known that men are equal by nature. This equality is 

also an equal fear, since an individual can not be characterized as stronger than others 

and this makes them fearful. This fear is not any fear, but fear of losing his life, his 

greatest asset, so violent. Because they are equal, it may happen that men want the same 

thing at the same time and that leads to violent confrontation, as Hobbes called a state of 

war of all against all. From this perspective, men find themselves unprotected and 

insecure and seek the formation of the body politic the solution to the problem of 

insecurity. The goal here is to demonstrate that the fear of violent death is a major cause 

of the state institution, or a political passion motivating the state also has a very 

important role: to be an ally of the sovereign power in law enforcement and education 

of subjects. 

 

Keywords: Hobbes, political passions, fear, natural state, contractualism, Status. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Qual a função do medo na teoria política de Hobbes? Se levarmos em 

consideração a sua teoria política, qual a relação do medo com o contrato que estabelece 

a instituição do Estado?  

Sabe-se que Hobbes trabalha a hipótese de estado natural a partir do raciocínio 

lógico, quando os homens são capazes de retornarem (ou imaginarem) uma condição 

onde não há um poder político comum, essa hipótese serve para o filósofo explicar a 

existência não do estado natural, mas do Estado civil como veremos no decorrer deste 

trabalho. O estado natural, no entanto, é uma condição que pode também existir 

realmente (quando os homens encontram-se em guerra civil, ou quando levamos em 

consideração as relações entre Estados). As relações entre os homens neste estado 

natural são fundamentadas na desconfiança e no medo, pois os outros sempre serão 

inimigos em potencial, uma vez que não há um poder comum a todos com força capaz 

de fazer os indivíduos viverem de forma ordenada e pacífica. Uma troca de promessas 

entre homens que se encontrem nesta situação é inválida quando existe um justo motivo 

de medo, já que o risco de que o outro não cumpra a sua parte na promessa pode ser 

presumido desde o início. Isto não impede que o pacto seja firmado, mas proíbe o 

homem de cumprí-lo, pois fere o direito natural que lhe determina salvar sua vida e a 

integridade física. Levando-se em conta que é o medo da morte violenta um dos 

motivos para a instituição do pacto que cria o Estado civil em Hobbes, o problema 

principal a ser proposto é: como explicar a possibilidade e a validade deste pacto? O 

medo desempenha um papel muito importante na filosofia política de Hobbes, mas o 

que é o medo para Hobbes? Qual o seu desdobramento na concepção da razão do 

homem?  

Um dos objetivos desse estudo é demonstrar que o medo é uma paixão política, 

o alicerce a partir do qual se pode compreender a sua teoria. Mas para chegar a este 

ponto, é necessário partir da concepção do homem como um ser racional capaz de 

calcular seus atos e conseqüências. O homem hobbesiano tem interesses e estes 

interesses o fazem selecionar as ações necessárias para alcançá-los através do ato do 

raciocínio; o indivíduo age tendo em vista esse cálculo de interesses. O medo parece ser 



12 

 

o motivo de todos os atos políticos, na medida em que pressupomos a capacidade de 

julgamento e cálculo do homem a partir da análise se si mesmo e das paixões que o 

movimentam. Através da memória de coisas passadas, o homem pode pressupor no 

presente que determinada ação futura resultará em um ou outro desfecho.  

Este trabalho será desenvolvido em três capítulos. O primeiro consistirá em 

uma investigação acerca da teoria das paixões, iniciando com o princípio do movimento 

humano (conatus) e depois versará sobre o uso que a razão faz das paixões, 

principalmente do medo, no sentido de encontrar uma solução para resolver os seus 

problemas. Segundo o filósofo, os homens têm dois tipos de movimentos: os vitais que 

correspondem aos movimentos indispensáveis para viver, que surgem quando o homem 

é gerado e que continuam até sua morte e os movimentos voluntários, que podem 

também ser denominados como paixões, estes são os movimentos que precisam existir 

na mente antes de serem executados. Como o mundo é uma cadeia infinita de 

movimentos causando movimentos, não há nada que, sendo causa, não tenha por sua 

vez sido causado, assim como a ação que dá origem ao Estado. O Estado, por sua vez é 

apresentado por Hobbes como um corpo artificial que imita o homem natural. O medo 

será trabalhado neste capítulo de forma a demonstrar como o indivíduo, através dele, 

calcula sobre as ações que deve desempenhar tanto para garantir a sua vida como para 

evitar que um bem lhe seja tirado.  

O segundo capítulo versará sobre o medo e o estado de natureza, de como ele é 

capaz de, nesta condição natural, levar os homens à guerra, evidenciando o porquê das 

leis naturais não garantirem a paz. Outro objetivo deste capítulo será demonstrar a 

necessidade de um pacto social e em que sentido o medo pode comprometer ou não a 

sua validade e, ainda, qual a função do medo na instituição do pacto. No estado de 

natureza os homens são iguais e por igualdade deve-se entender não a semelhança, mas 

o fato de que as diferenças são muito pequenas para se tornarem significativas. Como o 

direito natural lhe ordena empregar todos os meios para assegurar sua vida e integridade 

física, tudo é permitido e legítimo e, dessa igualdade, juntamente com o medo 

recíproco, decorre a guerra generalizada, uma vez que os homens ao verem-se em 

perigo de perderem a vida, procuram defender-se dos outros e quando todos se 

encontram dispostos ou a se defenderem ou a atacarem-se mutuamente a guerra pode 

acontecer. Para sair dessa situação, a razão estabelece normas que são denominadas pelo 
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pensador, leis de natureza. As leis de natureza ou leis naturais surgem na teoria política 

de Hobbes como ditames racionais para garantir a preservação da vida quando for 

possível que ela seja garantida. Essa situação racional é buscada pelo homem quando o 

medo da morte violenta se torna tão grande a ponto de ele não ter em quem confiar, 

quando ele não tem garantias de que, cumprindo a sua parte do acordo, o outro também 

o faça. Mas as leis naturais não são suficientes para garantir a paz porque obrigam in 

foro interno, ou seja, não tem um poder comum a todos que obrigue os homens a 

cumprí-las e que seja capaz de punir quem não o fizer. Faz-se necessário algo que afaste 

o medo da morte e que permita que os homens vivam numa ordem social pacífica e 

segura. Este algo capaz de garantir a paz é um contrato permanente, segundo o qual os 

homens pactuam entre si transferindo seus direitos a uma terceira pessoa não 

contratante. Assim, também renunciam de ser uma ameaça para os outros. A ação que 

institui o Estado é algo racional, uma realidade instituída pelos homens através do pacto 

e não naturalmente produzida. Como Hobbes parte do pressuposto de que os homens 

são iguais, decorre que todos partilham das mesmas paixões e é esta concepção que 

permite que ele desenvolva seu modelo político, de homens com a mesma capacidade 

racional submetidos às mesmas paixões. 

O terceiro e último capitulo tratará do medo enquanto paixão de conservação 

do Estado, demonstrando que, com a instituição deste, o medo da morte iminente é 

removido, pois “o estado se interpõe e paralisa o morticínio quando o poder comum se 

mostra capaz de manter todos em reverente temor” (RIBEIRO, 2004, p.20). O homem 

não tem mais porque temer os outros, pois existe o soberano para garantir a submissão 

de todos à lei que lhes assegura a vida e a integridade física. O medo no Estado civil 

hobbesiano passa a ter uma função diferente, de garantir que a lei seja cumprida. O 

reverente temor de que fala Renato Janine Ribeiro se reflete através das leis civis, 

também capazes de produzir o medo, uma vez que os súditos passam a temer a punição 

que o soberano lhes aplicará caso não cumpram com a sua obrigação. Ao pactuar com 

os outros, o homem dá ao soberano um poder absoluto, ficando submetido a ele e às leis 

por ele estabelecidas, sem que o soberano fique também sujeito a elas, ou seja, apenas o 

soberano fixa as leis, pune, protege e julga. O protesto não é nem possível, nem legítimo 

e o soberano não está submetido a nada, por isso aquele que não cumpre as leis 

estabelecidas pelo soberano sente medo. Medo de voltar ao estado de natureza. 
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 Não é possível se opor ao poder da lei e do soberano, mas não se pode 

esquecer que a função do pacto é eliminar o medo da morte violenta e que o homem 

aceita se submeter porque este medo era insuperável, se ele reaparece, não há motivo 

para que o seu compromisso continue. Apesar de o medo continuar presente após a 

instituição do Estado, ele se torna um mal menor: antes estar submetido a um poder que 

usa o medo da punição para garantir a segurança e a paz do que estar em um estado de 

guerra permanente, onde a vida está sempre em risco. Outro aspecto a ser desenvolvido 

neste capítulo será o papel do medo na religião dentro do Estado civil e o uso que o 

soberano faz disso para garantir que as leis sejam obedecidas por todos.   
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1 A TEORIA DAS PAIXÕES  

 

 

Dentre todas as atribuições dadas a Hobbes na sua filosofia política, ele é 

conhecido também como o autor da teoria das paixões, já que dedica a este tema muitas 

passagens em seus escritos. No entanto, é necessário observar que a teoria das paixões 

por ele proposta não é uma teoria dos sentimentos, mas uma teoria que está 

inseparavelmente relacionada com a física e com o movimento dos corpos. Ao 

apresentar o indivíduo como um ser passional, ele não faz referência a homens agindo 

sem discernimento. Pelo contrário, refere-se ao fato de que os indivíduos sempre agem 

visando alcançar algo quando isso lhes é benéfico, ou afastar-se de algo, quando isso 

lhes causa algum mal. A natureza humana é a base de toda a ciência política 

desenvolvida por ele, fundamentada no estudo que o filósofo faz de si mesmo e dos 

outros homens e, também do que ele chama de causas primeiras, que são os 

movimentos: “os princípios da política consistem no conhecimento dos movimentos da 

mente [...] as causas dos movimentos da mente são conhecidas não apenas pelo 

raciocínio, mas também pela experiência de qualquer um que observe seus próprios 

movimentos” (DO CORPO, cap. VI, p. 145). Através de uma avaliação dos seus 

próprios pensamentos um homem pode intuir os pensamentos do outro, se este se 

encontrar em situação igual ou parecida. No entanto, essa semelhança é uma 

semelhança de paixões, dado que os homens têm as mesmas características; não se trata 

de uma semelhança entre as coisas desejadas pelos homens. Os desejos de cada um são 

incertos, variáveis e, por isso, fáceis de esconder. Pela análise que faz de si (e 

conseqüentemente dos outros), através da sensação, do raciocínio e da linguagem, o 

filósofo compreende como é possível a criação do Estado, que nada mais é do que um 

homem artificial.  

O filósofo usa a natureza humana e as suas concepções físicas para descrever o 

Estado, descrevendo-o como um homem. Por este motivo, antes de desenvolvermos o 

trabalho acerca da teoria das paixões, parece-nos interessante conceituar como Hobbes 

compreende o homem no estado natural, uma vez que ele adota uma linha de raciocínio 

bem específica. Ele se refere à natureza humana como formada por suas faculdades e 

potências naturais. Por faculdade Hobbes entende a capacidade para fazer algo; por 
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exemplo, quando dizemos que alguém tem a faculdade de enxergar significa que esse 

indivíduo pode (ou tem) a capacidade de ver; assim faculdades são de certa forma, 

poderes. Uma vez estabelecida a natureza do homem como sendo formada por suas 

faculdades, Hobbes as divide em faculdades do corpo e faculdades da  mente.  

As faculdades do corpo são aquelas que se referem à mecânica do corpo e são 

subdivididas da seguinte maneira: potência nutriz, que diz respeito à nutrição do 

homem, para evitar o desgaste dos movimentos do corpo; potência motriz, que diz 

respeito à faculdade motora, à força que o homem tem para mover-se quer seja na busca 

de alimentos, quer seja para defender-se; e, finalmente, a potência geratriz, que diz 

respeito à perpetuação da sua espécie. As faculdades da mente também têm duas 

subdivisões: potência cognitiva e potência motora. Nota-se que Hobbes utiliza o mesmo 

termo (power motive) para referir-se tanto às faculdades de corpo como às faculdades da 

mente. No entanto, ao finalizar o cap. VI do Elementos, ele faz uma diferenciação entre 

essas duas faculdades: “[...] pois o poder motor do corpo é aquele pelo qual ele move os 

outros corpos, e que chamamos de força; mas o poder motor da mente é aquele pelo 

qual a mente confere movimento animal ao corpo no qual ela existe; os atos desse poder 

são nossas afecções e paixões [...]” (ELEMENTOS, VI, p.27). 

A potência cognitiva ou imaginativa, ou conceptiva, faz referência à capacidade 

de representar para si aparências originadas pelas coisas externas através dos órgãos dos 

sentidos, ou conforme o autor: 

[...] há nas nossas mentes, de modo contínuo, certas imagens ou 

concepções das coisas exteriores a nós, de tal modo que, se um homem 

pudesse permanecer vivo, e todo o resto do mundo fosse aniquilado, ele 

conservaria, apesar disso, a imagem do mundo e de todas as coisas que aí 

houvesse visto e percebido. Todo homem sabe pela sua própria 

experiência que a ausência e a destruição de coisas uma vez imaginadas 

não causa a ausência ou destruição da própria imaginação 

(ELEMENTOS, I, p.04).  

 É possível observar através deste raciocínio que a concepção se origina de um 

movimento que vem do exterior e nos atinge, alterando as imagens que temos dentro do 

nosso cérebro. Como nada pode mover a si mesmo, então são os movimentos externos 

que alteram essas imagens. Por sua vez a potência motora cognitiva diz respeito ao 

poder que estas aparências têm de, reguladas e ordenadas entre si, causarem ações 
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voluntárias. É através dessa potência que o homem pode ordenar as aparências segundo 

sua vontade. 

As paixões, a razão e a experiência são faculdades da mente, são elas que fazem 

um ser animado agir com propósito, são a causa dos conteúdos na mente. Thomas 

Hobbes dedica-se mais demoradamente à razão e à paixão no capitulo VI do Leviatã 

que ele intitula “Da origem interna dos movimentos voluntários vulgarmente 

denominados Paixões”, assim como também nos capítulos VII e VIII do Elementos. 

Para falar da teoria das paixões temos que necessariamente falar dos movimentos, pois 

se a paixão é o agir no sentido de favorecer a si mesmo e já é conhecida a tese 

hobbesiana de que todos os homens agem no sentido de beneficiar a si mesmos, guiados 

exclusivamente por seus propósitos particulares, então a paixão nada mais é do que 

dispor-se de forma antecipada ao agir. O homem é movimento, é ação, e as paixões 

também fazem parte disso, do ato de agir, de deliberar. O próprio título citado acima 

exemplifica o modo como Hobbes trabalha a questão da paixão. Ele determina a paixão 

e o movimento como sendo a mesma coisa, e é embasado nisso que podemos afirmar 

que o mecanicismo é o alicerce da sua teoria política. O mecanicismo constitui tanto a 

base do homem natural como posteriormente a base do homem artificial. Isso ficou 

claro, como vimos anteriormente quando Hobbes afirma que a arte ao criar a República, 

imita a mais excelente criatura da natureza que é o homem, identificando o Estado com 

um homem artificial. 

É possível caracterizar Hobbes como defensor da tese de que o mundo é 

movimento. Segundo ele, os movimentos ocorrem quando um corpo atinge outro. Um 

movimento causa outro e assim sucessivamente e infinitamente os movimentos vão se 

interligando entre si e produzindo mais movimentos. Dessa maneira, não há nada que 

sendo causa, não tenha por sua vez sido causado. Hobbes não aplica essa teoria apenas 

aos corpos em geral, mas também aos homens, argumentando que estes se movem da 

mesma forma que os outros corpos. E esse movimento nos homens não é apenas o 

movimento da parte física do seu corpo, mas também do seu intelecto, como veremos 

adiante. 

No Elementos, a natureza das paixões é apresentada de forma a ser uma resposta  

do indivíduo aos seus desejos. São chamadas por Hobbes de “movimento em alguma 

substância interna da cabeça”, esse movimento quando causa prazer no homem é 
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chamado de deleite ou amor, mas quando causa desprazer e torna-se desagradável é 

chamado de dor, aversão ou medo. Quando os movimentos causam deleite, a resposta 

do individuo é aproximar-se deles e quando causa aversão, a resposta é afastar-se. As 

paixões, portanto, são redutíveis a estes movimentos: aproximação e afastamento. O 

raciocínio mental do indivíduo é uma atividade guiada por propósitos. Ora, qual é o 

maior propósito do homem? Parece-nos ser bem clara a resposta a esta pergunta quando 

lemos Thomas Hobbes: o maior propósito do homem é a conservação da sua vida e das 

partes do seu corpo. As atividades realizadas pelo homem estão direcionadas sempre 

neste propósito. Essa idéia de conservação apresenta muitas vezes o homem hobbesiano 

como um ser egoísta. Mas de que outra forma seria possível desfrutar de outros 

benefícios a não ser começando com este primeiro? Um homem que não cuida da sua 

própria conservação, torna-se uma presa fácil para os outros quando na ausência de um 

poder que mantenha a ordem e a paz. As paixões, ou melhor, os movimentos de 

aproximar-se ou afastar-se de algo são atos guiados pelo discernimento, no sentido de 

beneficiarem o indivíduo na conservação da sua vida. 

Essa teoria também é possível ser identificada no Leviatã. Já no seu início 

Hobbes relaciona o homem com os movimentos. Identifica-o com uma máquina de 

cálculos, movendo-se segundo as suas paixões e principalmente seus interesses 

particulares. Para explicar essa teoria, argumenta que a vida humana  

[...] não passa de um movimento dos membros, cujo início ocorre numa 

parte principal interna, porque não poderíamos dizer que todos os 

autômatos (máquinas que se movem por meio de molas e rodas, tal como 

um relógio) possuem uma vida artificial? Pois o que é o coração, senão 

uma mola; e os nervos, senão outras tantas cordas; e as juntas senão 

outras tantas rodas, imprimindo movimento ao corpo inteiro, tal como foi 

projetado pelo artífice? (introdução ao LEVIATÃ, p.11) 

O homem hobbesiano nada mais é do que um corpo em movimento e se põe em 

movimento pelos mecanismos que são as partes do seu corpo. Ele é capaz de raciocinar 

e deliberar sobre o que é melhor para si, através das experiências adquiridas pelos 

movimentos que o afetam, não é apenas um corpo que se move conforme as suas 

condições físicas o permitem ou o impedem. Assim, as vontades e os desejos humanos 

podem ser compreendidos como uma resposta aos movimentos que o atingem, ou seja, 
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uma resposta às coisas externas, como partes da deliberação. Os homens se movem na 

direção dos benefícios almejados. 

O estudo que Hobbes faz do homem e dos mecanismos que o formam serve 

claramente de base para que ele possa pensar tanto o comportamento do homem natural 

como para pensar o homem artificial. Ao mesmo tempo em que descreve o homem 

como uma máquina, descreve o Estado como um homem artificial, que imita o homem 

natural,  

[...] no qual a soberania é uma alma artificial, pois dá vida e movimento 

ao corpo inteiro; os magistrados e outros funcionários judiciais ou 

executivos, juntas artificiais; a recompensa e o castigo (pelos quais, 

atados à sede da soberania, todas as juntas e todos os  membros se movem 

para cumprir o seu dever) são os nervos, que fazem o mesmo no corpo 

natural; a riqueza e a prosperidade de todos os membros individuais são a 

força; SalusPopuli (a segurança do povo) é a sua tarefa; os conselheiros, 

através dos quais todas as coisas que necessita saber são sugeridas, são a 

memória; a equidade e as leis, uma razão e uma vontade artificiais; a 

concórdia é a saúde; a sedição é a doença; e a guerra civil é a morte.  Por 

último, os pactos e convenções mediante os quais as partes desse Corpo 

Político foram criadas, reunidas e unificadas assemelham-se àquele Fiat, 

ao Façamos o homem proferido por Deus na Criação (introdução ao 

LEVIATÃ, p. 11-12).  

Esse trecho logo no início do Leviatã demonstra que a origem do Estado e, 

portanto, a base do mundo político, nada mais é do que algo que já existe antes dele: o 

homem. O homem é o elemento fundamental do mundo político. Assim como para a 

física o que mais importa é o movimento e não o corpo, para a instituição do Estado, o 

que mais importa não é o indivíduo, mas o contrato que este indivíduo firma com os 

outros indivíduos. Ou seja, a instituição do Estado não deixa de ser também um 

movimento.  

Com a máxima hobbesiana de que é possível conhecer o outro a partir de si 

mesmo, já que as mesmas paixões são encontradas igualmente em todos os homens, o 

indivíduo passional torna-se ao mesmo tempo, um indivíduo solucionador de 

problemas, pois as paixões indicam os fins a serem perseguidos ou evitados pelos 

indivíduos. É preciso ressaltar que Hobbes identifica as paixões como orientações e não 

como algo inato e fora do seu controle racional. Como ele parte do pressuposto de que 

os homens são iguais, decorre que todos partilham das mesmas paixões (ou 

orientações), e é esta concepção que permite que Hobbes desenvolva seu modelo 
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político, tomando como base uma igual racionalidade de homens submetidos às mesmas 

paixões. Também, é a partir dessa teoria de igualdade e de interesses particulares que 

Hobbes fundamenta a guerra de todos contra todos que caracteriza o seu estado natural. 

Uma vez que os homens se encontram em uma condição de igualdade onde todos têm 

os mesmos direitos, as mesmas condições de realizar os seus desejos e são movidos 

pelas mesmas paixões, nada mais natural que eles se enfrentem para se garantirem como 

os detentores do poder sobre o objeto desejado. 

Como as paixões são reações internas a movimentos externos, e estes indicam 

outro movimento, que é o movimento da ação, o ato de decidir seguir ou não seguir 

determinado curso vai depender de como o intelecto do homem reagirá aos movimentos 

exteriores a ele. Isso explica porque a teoria da paixão é para Hobbes não uma teoria de 

sentimentos, mas uma teoria de movimentos. Da mesma forma que na física, também 

no corpo e nas ações dos indivíduos e, mais tarde, no Estado civil, tudo é movimento, já 

que o conatus está presente em todos os corpos. A palavra latina conatus significa 

impulso, empenho, tentativa. Ela é traduzida por Hobbes nos textos em inglês como 

endeavour, que em português é traduzida por esforço. Por esforço entende-se toda ação 

de mobilizar-se física ou intelectualmente para vencer uma resistência ou dificuldade 

que esteja impedindo o fim desejado. Os conatus são pequenos movimentos 

imperceptíveis e infinitos, desencadeando uma multiplicidade de outros movimentos 

sempre dependentes de um corpo. O conatus é “um movimento que se efetua num 

espaço e num tempo menor do que é dado, isto é, determinado ou assinalado por 

exposição ou número, ou seja, o movimento que se efetua num ponto” (DO CORPO, 

XV, p. 168-169). Como a palavra conatus expressa um conceito hobbesiano mais 

específico do que o significado dado pela tradução para o português, optaremos por 

utilizar a palavra na sua grafia em latim para ressaltar sua especificidade.  

 

 

1.1 As paixões e o princípio do movimento humano: o conatus 

 

O homem é uma soma das faculdades do corpo com as faculdades da mente. 

Não dá pra conceber algo que guie ou movimente o corpo que também não seja capaz 
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de guiar a mente, assim como não existe uma alma separada do corpo. Ou seja, a mente, 

assim com os outros órgãos, também faz parte do corpo. E o que existem são corpos, 

com faculdades vinculadas ou às atividades físicas ou às atividades mentais. A mente 

por si só não gera conhecimento, ela necessita perceber e compreender os objetos 

exteriores ao corpo e isso só acontece através dos órgãos sensíveis. Quem mais 

detalhadamente fala sobre esse assunto da física hobbesiana é Isabel Limongi. No livro 

“O homem excêntrico”, ela faz uma explanação mais demorada sobre o assunto. 

Segundo ela, Thomas Hobbes dá ao conatus um conceito uniforme e “não seria 

insensato pensar a noção de conatus, tal como ela aparece na definição do apetite, a 

partir da função que ela cumpre na teoria hobbesiana do movimento” (LIMONGI, 2009, 

p.49) O conceito de conatus para Hobbes, é uma determinação de movimento real, ele 

descarta toda e qualquer potencialidade de movimento, uma vez que não há nada 

diferente do movimento que seja responsável por ele. Hobbes dá ao conatus um 

conceito concernente em todos os casos em que ocorre, não há para ele uma diferença 

de movimentos, eles apenas são movimentos. O que os torna diferentes são as 

características de velocidade, ímpeto e pressão. 

O conatus é definido por Hobbes como o impulso interior, o esforço (endeavour) 

para afastar-se daquilo que é objeto de repulsa ou aproximar-se daquilo que é objeto de 

desejo, por este motivo é impossível não falar dele quando nos referirmos à teoria das 

paixões. O que não pode ocorrer é interpretarmos o conatus como apenas uma 

inclinação dos homens em relação à determinada decisão, e sim, como o “instrumento 

para pensar toda a determinação ao movimento como determinações de um movimento 

atual” (LIMONGI, 2009, p.50). As determinações também são movimentos, originadas 

de algo exterior ao intelecto e, quando estas determinações entram na composição de 

um outro movimento como o ato de agir no sentido de aproximar-se ou afastar-se de 

algo, é que elas passam a ser as causas da sua direção e não antes disso.  

Se utilizarmos apenas a palavra inclinação para explicarmos o que é o conatus, 

estaremos pressupondo, como bem coloca Limongi, uma potencialidade do movimento 

e isso não ocorre na teoria hobbesiana das paixões, uma vez que “toda determinação do 

movimento, incluindo sua direção, é uma determinação do próprio movimento” 

(LIMONGI, 2009, p.50). O conatus pode ser interpretado como algo essencial para a 

conservação da vida, na medida em que o homem aproxima–se de certas coisas que ele 
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deseja e repele outras às quais ele teme. Os homens se movem na direção dos benefícios 

que almejam alcançar, ou afastam-se dos malefícios que mais os amedrontam. 

No Leviatã, assim como também no Elementos, encontramos o estudo da 

sensação e da imaginação. Conforme Hobbes, toda a capacidade imaginativa e cognitiva 

do homem tem seu início nos órgãos dos sentidos. A causa dessa sensação é sempre um 

corpo
1
 exterior que age sobre os órgãos dos sentidos, por meio dos movimentos da 

matéria que o constituem, produzindo a sensação. As representações da mente são, 

portanto, movimentos internos do homem causados pela impressão de certas coisas do 

mundo sobre os órgãos dos sentidos. Ou de acordo com Frateschi:  

A teoria da sensação é estabelecida mediante a utilização do paradigma 

mecanicista – segundo o qual toda mudança se reduz finalmente a 

movimentos locais e nada pode mover-se senão pela ação mecânica de 

outra coisa – para explicar a origem das imagens sensíveis na mente 

humana. A sensação é entendida como o efeito de um movimento local 

em nós: a reação motora do cérebro a um movimento vindo do exterior 

(FRATESCHI, 2008, p. 66).   

Como é possível explicar que objetos externos ao corpo causem movimentos 

internos nos indivíduos? E ainda como transformar a paixão, que é interna a cada 

homem em uma ação externa, motivada pela sensação que estes objetos causam na 

mente dos indivíduos? Para responder a primeira questão, o autor explica como a 

sensação é causada por objetos exteriores ao corpo dos indivíduos: 

Nada pode produzir qualquer coisa em si mesmo: o badalo não tem o som 

nele, mas apenas movimento, e produz movimento nas partes internas do 

sino, de modo que o sino tem movimento, e não som. O sino comunica 

movimento ao ar, e o ar tem movimento, mas não som. Pelo ouvido e 

pelos nervos, o ar comunica movimento ao cérebro, e o cérebro tem 

movimento, não som (ELEMENTOS, II, p. 09).   

É sabido que, para Hobbes, um corpo só muda de posição se for 

mecanicamente movido por outro e que este movimento não pára por si só, mas por 

intermédio de algo exterior a ele. Isso consolida mais uma afirmação hobbesiana: o que 

                                                           
1
 Definição de Hobbes para corpo: “a palavra corpo na sua acepção mais geral, significa o que preenche 

ou ocupa um determinado espaço ou um lugar imaginado, que não dependa da imaginação, mas que seja 

uma parte real do que chamamos universo” (HOBBES, 2008, p. 330) 
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causa movimento em um corpo é o movimento de outro corpo, da mesma forma que ele 

só pára se outro corpo o fizer parar. O mesmo ocorre com os movimentos no nosso 

cérebro. O que Hobbes quer nos dizer com a afirmação acima é que o som “é apenas 

uma aparição de uma reação do cérebro” (FRATESCHI, 2008, p. 66) ao movimento do 

sino. O som não está no sino, nem no movimento do vento, nem mesmo no cérebro do 

senciente. O som está na reação do cérebro, na forma como ele reage ao movimento 

vindo de fora. 

As qualidades que sentimos (ou percebemos) nos objetos são denominadas 

acidentes, ou seja, os acidentes são o modo pelo qual o homem percebe o corpo.  

Embora essas qualidades apareçam apenas como ilusões. Podemos exemplificar isso 

com o gelo e o fogo: o frio e o calor que se manifestam em nós quando os tocamos são 

diferentes do frio do gelo ou do calor do fogo. Estas qualidades que se manifestam em 

nós, nos dão prazer ou dor conforme sejam demasiadas ou moderadas, embora não seja 

possível encontrá-las no gelo e no fogo. A qualidade dos objetos é percebida de forma 

clara pelos sentidos, mas jamais se separa dele para o senciente, pois não está contida no 

objeto, explicando desta maneira como é possível que um mesmo objeto cause múltiplas 

sensações. E isto ocorre com todos os outros sentidos, pois sensações como o frio, o 

calor, o cheiro, o sabor, etc. não são inerentes ao objeto, mas estão naquele que as sente, 

ou seja, no homem. O homem as percebe através do movimento que chega até ele pelos 

olhos, pela pele, pelo nariz e por todas as partes do seu corpo que nós distinguimos 

como sentidos. A mudança (ou movimento) que nos atinge, consiste antes de qualquer 

coisa, em perceber essa mudança, porque os movimentos aparecem aos nossos sentidos 

de maneira diferente do que apareciam antes.      

Os acidentes não estão no corpo, e também não podemos dizer que são corpos 

específicos. A relação entre acidentes e corpos não é vista por Hobbes como uma 

relação onde um contém o outro (como um copo contém leite), mas como um 

pertencimento. Se observarmos um copo de leite, estaremos observando dois corpos 

diferentes: o leite não é o acidente do copo; os acidentes do copo são as suas 

características como a dureza e a transparência, por exemplo, aspectos estes que 

pertencem a ele. No entanto, o copo não contém em si mesmo essas características, 

embora tenha a sua qualidade.  
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Quando um corpo está em movimento, age diretamente sobre os órgãos dos 

sentidos, transferindo o seu movimento para dentro do senciente. Temos dessa maneira, 

respondida a segunda questão proposta anteriormente: os objetos pressionam os órgãos 

dos sentidos e esta pressão é prolongada para dentro do corpo através dos nervos, cordas 

e outras membranas, em direção ao cérebro e ao coração, que novamente através dos 

nervos impulsiona este movimento para fora, tornando-se uma aparição exterior, que os 

homens chamam de sensação e,  

[...] consiste no que se refere à visão, numa luz, ou cor figurada; em 

relação ao ouvido, num som; em relação ao olfato, num cheiro; em 

relação à língua e ao paladar, num sabor; e em relação ao resto do corpo, 

em frio, calor, dureza, macieza, e outras qualidades, tantas quantas 

discernimos pelo sentir (LEVIATÃ, I, p. 16). 

Ou seja, as sensações e imaginações dizem respeito à maneira pela qual o corpo 

é afetado pelo mundo externo. Sensações e imaginações são os movimentos internos da 

mente. Então se levarmos em consideração que para Thomas Hobbes as paixões são 

algum tipo movimento interno, esse movimento não pode ser outro a não serem os 

próprios movimentos da mente. Assim, as paixões são constituídas de sensações e 

imaginações. De que outra forma poderia explicar o impulso interior ou o conatus de 

cada um? Para Limongi (2009, p.37), “a paixão parece não ser senão o nome que 

normalmente se dá ao que Hobbes prefere, no entanto conceituar em termos de 

movimento” 
2
.   

 Se nada pode mover-se a não ser que seja movido por algo, isso ocorre também 

com o cérebro, dado que a sensação nada mais é do que uma reação motora do cérebro 

aos movimentos que atingem os órgãos dos sentidos. Quando o cérebro percebe o 

movimento, ele também muda, também se movimenta, o fato de perceber o que se 

apresenta aos sentidos já é uma mudança. Isso fica mais claro se acompanharmos a 

leitura que Limongi faz de Hobbes, pois a percepção supõe movimento em parte no 

objeto que opera sobre os nossos sentidos e em parte em nós mesmos, do contrário não 

                                                           
2
 Isso fica claro quando o filósofo escreve o sexto capítulo do Leviatã: da origem interna dos movimentos 

voluntários vulgarmente chamados paixões; e da linguagem que os exprime. 
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seria possível explicar a mecânica hobbesiana. A mudança antes de qualquer coisa é, 

segundo Limongi, percepção da mudança e por isso, movimento no senciente. 

Tudo o que existe está em constante movimento, mas nada pode mover-se por si 

só. Não é possível encontrar nos objetos uma vontade capaz de fazê-los moverem-se por 

si mesmos. O conatus por si só já justifica a presença de movimento nos corpos, não 

como uma inclinação ao movimento, como uma potencialidade, mas como movimento 

real. São movimentos imperceptíveis que na ausência de uma barreira, continuam 

ininterruptamente. Da mesma forma que um corpo em repouso permanecerá em repouso 

a menos que algo exterior a ele o movimente. Mesmo os movimentos internos só 

acontecem quando o corpo é afetado por algo externo, porque quando um corpo age 

sobre o outro age também sobre as suas partes internas e a parte interna afetada por este 

movimento imediatamente transfere o movimento para outra parte contínua a ela. Assim 

como um corpo em repouso continua neste estado a menos que algo o movimente, 

também um corpo que esteja em movimento, irá mover-se eternamente a menos que um 

movimento externo lhe ofereça resistência. Qualquer alteração que ocorra no estado do 

corpo, estando ele em movimento ou em repouso, pressupõe a ação de outro movimento 

sobre ele; movimento este sempre externo ao corpo. Essa afirmação, como argumenta 

Hobbes, não é aceita de bom grado por todos, visto que: 

[...] embora a razão seja a mesma (a saber, que nada pode mover-se por si 

só) [...] os homens julgam, não apenas os outros homens, mas todas as 

outras coisas, por si mesmos, e porque depois do movimento se acham 

sujeitos à dor e ao cansaço, pensam que todo o resto se cansa do 

movimento e procura espontaneamente o repouso (LEVIATÃ, II, p. 17).  

Isso que ocorre com os movimentos, ocorre com todo tipo de mudança e 

qualquer pequena alteração que um corpo possa vir a sofrer. Segundo ele, todos os 

acidentes, mesmo os menores, desde a sua origem até o seu fim produzem movimentos 

no senciente. A sua origem e a sua destruição também são movimento, sugerindo-nos 

que todos possam ser causa de outros movimentos e nos dando certeza de que foram 

causados por algum movimento. Apesar de os corpos não perderem as qualidades de 

corpo enquanto corpo e, por este motivo dar-nos a impressão de que nunca mudam, eles 

estão em constante movimento ou mudança. O que muda são os seus acidentes, criados 

e destruídos todo o tempo e, toda vez que um corpo em movimento tocar um corpo em 

repouso, mesmo que levemente, ele o move, pois se não o movesse o outro corpo não 
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seria capaz de mover-se sozinho. Compreender que toda mudança é em si mesma um 

movimento implica que o corpo percebido pelo cérebro também mudou, do contrário a 

percepção não teria alcançado essa mudança, ou seja, uma parte do corpo que estava em 

repouso foi movimentada. O movimento de um corpo é composto de uma série de 

conatus que permanecerão nele até que outros conatus o impeçam de continuar 

movendo-se: 

[...] os conatus [...] atualmente presentes num corpo, determinam seus 

movimentos e a forma de sua reação aos movimentos dos outros corpos 

incidentes sobre ele não são qualidades do corpo enquanto tal, mas 

apenas na medida em que está em movimento ou que é movido por outros 

corpos. As determinações desses conatus devem ser buscadas, portanto, 

nos movimentos que, a partir do exterior ou a partir de outros corpos, 

incidem sobre o corpo em questão. (LIMONGI, 2009, p. 52)  

Os conatus, portanto, regidos por movimentos que os atingem, vão se 

reorganizando para produzir um novo movimento que Hobbes denomina como sendo a 

ação ou os movimentos voluntários. Um corpo em movimento compartilha desse 

movimento imediatamente ao corpo contínuo a ele. Se esse corpo contínuo estiver em 

repouso, será movido pelo corpo em movimento que o estimulou, mas se pelo contrário, 

estiver em movimento, terá a sua direção e o seu movimento alterado após o toque. 

Segundo as circunstâncias apresentadas por Hobbes, uma vez em movimento, um corpo 

move-se eternamente, e, se o corpo encontrar um impedimento que o faça parar, isso 

não o pode extinguir totalmente num só instante, mas apenas com o tempo e 

gradualmente. “Assim, o que vemos acontecer na água - cessado o vento as águas 

continuam a rolar durante muito tempo ainda -, acontece nos movimentos produzidos na 

parte interna do homem, quando ele vê, sonha, etc [...]” (LEVIATÃ, II, p.18). A causa 

do movimento ou do repouso de um corpo é sempre algo exterior a ele. Sempre haverá 

um corpo contíguo a outro, pois não há espaço vazio porque o universo é uma junção de 

todos os corpos, não é possível encontrar nenhuma parte real que não seja corpo. Para 

comprovar isso, Hobbes traz à tona o exemplo do jarro de água furado, exemplo que ele 

reconhece já ser bem conhecido, mais ainda válido. Ao apresentar o jarro em questão, 

ele designa para representar o fundo a letra B e o seu bocal, a letra A. Vamos ao 

exemplo: 
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Apresentada a vasilha AB como as que normalmente usam os jardineiros 

para regarem os jardins; cujo fundo B está perfurado com numerosos 

buracos; e tendo uma boca pequena A que pode ser obstruída com um 

dedo quando necessário. Se esta vasilha, antes de se obstruir o orifício 

situado em A, for completada com água e virada, com a boca tapada não 

derramará líquido por nenhum dos buracos que estão no fundo B, porém 

ao remover o dedo e deixando entrar ar por cima, derramará por todos; e 

de novo, ao recolocar o dedo, simultânea e subitamente se deterá todo o 

fluxo. E a causa desse fenômeno não parece ser outra que esta: a água 

com seu conato natural a descer, não pode impulsionar para frente de si o 

ar que tem abaixo por não haver um lugar para colocar o que está 

empurrando a não ser que, ou bem, empurrando o ar produza um conatus 

contínuo em direção ao buraco A e por ali o ar entre na vasilha e ocupe o 

lugar da água derramada, ou bem, oferecendo resistência à água que se 

esforça para baixo, passe através da própria água (DO CORPO, XXVI, p. 

313-314)
3
.  

Como existem muitos movimentos no mundo, como os ventos, os rios e mesmo 

a terra (que possuem movimentos próprios), assim como os homens e os animais (que 

possuem movimentos voluntários), e, levando-se em consideração que não há espaço 

vazio, não podemos dizer que um corpo esteja em repouso absoluto, pois está sempre 

em contato com os movimentos dos outros corpos que o atingem. Sempre haverá 

movimento, mesmo que ele seja mínimo e passe despercebido. Os movimentos internos 

também custam a se extinguir porque permanecem na nossa imaginação, mesmo quando 

não os sentimos mais. 

É importante para compreendermos como ocorre o conatus levar em conta 

alguns fatores: a) a velocidade, ou o que Hobbes chama de ímpeto; b) a pressão dessa 

velocidade sobre o do corpo atingido e c) a resistência com que ele se opõe ao 

movimento. O conatus é movimento. Disso decorre que ele tem velocidade e isso 

explica o seu início e os caminhos que ele toma se não aparecer nenhum obstáculo, ou 

seja, o ímpeto é a velocidade, a soma de todos os esforços do conatus se deslocando no 

espaço. Mesmo que seja difícil pensá-lo, ele existe e é o que faz os órgãos dos sentidos 

perceberem o corpo. Quando um corpo toca outro corpo ocorre uma pressão, que é o 

segundo fator para compreendermos como o conatus acontece. A pressão pode, ou não, 

fazer deslocar o corpo atingido. O deslocamento vai depender da força do corpo 

movente, ou seja, vai depender ou do ímpeto multiplicado em si ou da dimensão do 

                                                           
3
 Citação traduzida da versão em espanhol. 
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corpo que está em movimento atuando sobre aquele que resiste
4
. Mesmo que o corpo 

não seja deslocado, ele terá algumas de suas partes internas movidas pela pressão do 

corpo movente, e isso causa mudanças no seu estado, caso a pressão cesse, as partes 

anteriormente movidas retornam ao estado de repouso, gerando dessa forma um novo 

movimento. No que se refere à resistência, ela só pode acontecer caso dois corpos que 

estão em movimento se toquem. Se um dos corpos estiver em repouso absoluto, ele não 

resistiria ao outro corpo, apenas cederia à pressão e se deslocaria na direção que o corpo 

movente o direciona. No entanto, precisamos considerar que não existe espaço vazio no 

universo e, portanto, não existem corpos em repouso absoluto, mas corpos que estão 

sempre em contato uns com os outros. Os movimentos dos corpos podem diminuir, mas 

nunca cessar, antes que outro corpo o toque causando um novo movimento ou 

simplesmente mudando a sua direção. 

Se a sensação é o movimento provocado nos órgãos dos sentidos por algo 

exterior ao corpo, a imaginação nada mais é do que as lembranças desses movimentos 

que persistem em nosso intelecto, depois da sensação. Hobbes diz ser imaginação o 

declínio dos movimentos quando faz referência à coisa mesma, mas quando esse 

declínio dos movimentos faz referência a algo que se esvai com o tempo, a algo que é 

antigo, ele chama de memória. A diferença existente entre imaginação e memória é o 

tempo. As memórias são imaginações guardadas e recordadas algum tempo após o 

movimento do corpo ter atingido o intelecto através da sensação. E, quando a memória é 

lembrança de muitas coisas, Hobbes a chama de experiência. A experiência é algo 

fundamental para que possamos compreender o raciocínio lógico-mecanicista de 

Hobbes. É a experiência que vai fazer com que o homem possa calcular e deduzir as 

conseqüências de seus atos através de conhecimentos passados.  

Conforme Hobbes, a imaginação é decorrente de coisas percebidas 

anteriormente pelos órgãos dos sentidos, podendo ser simples ou composta. A 

imaginação é simples quando o homem imagina e recorda algo já visto ou sentiu antes 

exatamente da forma como isso ocorreu. A imaginação é composta quando o intelecto 

junta duas imagens distintas vistas e sentidas anteriormente numa só imagem, a 

                                                           
4
 Ver Tratado sobre El cuerpo, III, XV, 2. 
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sensação dessas imagens distintas não necessariamente precisa ter ocorrido ao mesmo 

tempo. Elas nem sempre correspondem a corpos do mundo real. Exemplo disso são as 

figuras mitológicas dos centauros (homem + cavalo), das sereias (mulher + peixe) e dos 

cavalos alados (cavalo + pássaro). Essas imagens são compostas por figuras reais que 

provocaram sensações diferentes em momentos diferentes no intelecto, mas não 

correspondem e nem precisam corresponder a corpos reais, ou a objetos que existam 

realmente.  

As imaginações que o homem vai guardando com o passar do tempo, das 

sensações que ele vai absorvendo, Hobbes chama de memórias e são essas memórias de 

coisas passadas que o homem usa para calcular as conseqüências no futuro. Ao recordar 

memórias do passado, os homens podem antever acontecimentos futuros, pois as 

relacionam entre si, recordando de como elas se desenvolveram e o desfecho das 

mesmas. As conseqüências são previstas através de deduções de fatos antecedentes. 

Pode ocorrer que  

Às vezes o homem deseja conhecer o resultado de uma ação, e então 

pensa em alguma ação semelhante no passado, e nos resultados dela, um 

após os outros, supondo que resultados semelhantes se devem seguir de 

ações semelhantes. [...] a esse tipo de pensamentos chama-se previsão, e 

prudência, ou providencia, e algumas vezes sabedoria, [...] quanto mais 

experiência das coisas passadas tiver um homem, tanto mais prudente é 

(LEVIATÃ, III, p. 27) 

É natural que o homem faça uso da sua experiência para fazer previsões. Se o 

céu está cheio de nuvens, ele deduz que irá chover e não sai de casa sem guarda-chuva, 

se isso ocorrer no outono ou inverno, com a experiência que ele tem de anos anteriores, 

será prudente, além do guarda-chuva, levar uma blusa. Pode ocorrer, no entanto, que o 

que ele deduziu não se confirme, visto que a experiência que ele tem é de coisas 

passadas e não de coisas futuras sendo impossível saber o que acontecerá no futuro 

porque “as coisas passadas têm existência apenas na memória, mas as coisas futuras não 

têm existência alguma” (LEVIATÃ, III, p. 27), o futuro é uma “ficção do espírito”, ou 

seja, é uma suposição que a mente do homem é capaz de fazer, aplicando à sucessão de 

fatores passados, ações do presente, mas isso não é algo que ele possa ter certeza de que 

irá acontecer no futuro, mesmo que o indivíduo seja muito experiente.  
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O corpo está em constante movimento e não deixa de mover-se nem quando o 

homem encontra-se adormecido. As imaginações destes que se encontram adormecidos 

são denominadas sonhos e, também estas imaginações advém da sensação, pois mesmo 

o corpo estando adormecido, as suas partes internas não deixam de movimentar-se: 

A inquietação dessas partes internas, pela conexão que tem com o cérebro 

e outros órgãos, mantém-nos em movimento, e por isso as imaginações 

ali anteriormente formadas aparecem como se o homem estivesse 

acordado, salvo que, estando agora os órgãos dos sentidos entorpecidos, e 

não havendo nenhum novo objeto capaz de os dominar e obscurecer com 

uma impressão mais vigorosa, um sonho tem de ser mais claro, em meio a 

este silêncio dos sentidos, do que os nossos pensamentos quando 

despertos. Disto se segue que é difícil, e talvez mesmo impossível, 

estabelecer uma distinção clara entre sensação e sonho (LEVIATÃ, II, p. 

20).  

Os conteúdos que se apresentam à mente quando o indivíduo está desperto e os 

conteúdos que se apresentam à mente quando ele dorme são os mesmos, por isso a 

dificuldade de diferenciar a sensação do sonho.  E, como muitas vezes o indivíduo não 

tem a certeza de estar desperto ou não, se for assustado ou medroso pode imaginar 

coisas que não ocorrem, mas que o seu medo o faz pensar como reais. Essa dificuldade 

de interpretação da realidade ou do sonho fez nascer, de acordo com Hobbes, muitas 

religiões e superstições, que muitas vezes eram usadas por homens perversos para 

conseguir o que lhes era conveniente. O que o filósofo parece nos dizer com isso é que 

cabe aos homens saber diferenciar entre todas essas coisas e se guiar pela sua razão. 

Essa imaginação é entendimento quando os indivíduos não se deixam levar pelos medos 

e superstições, quando compreendem os seus pensamentos e concepções e não apenas 

as suas vontades. 

Para fazer-nos compreender o que é o entendimento e o que é a mente 

propriamente dita, Hobbes nos leva ao passo seguinte que é observá-la como uma 

cadeia de imaginações. Neste sentido há duas cadeias de imaginações. A primeira faz 

referência aos pensamentos desgovernados e é inconstante. São os pensamentos 

confusos que temos (muito comuns nos sonhos), o fim para o qual eles tendem não é 

suficientemente claro para que possamos classificá-los como pensamentos lógicos. A 

segunda é constante e é “regulada por algum desejo ou desígnio”. Fica possível neste 

tipo de cadeia de imaginação identificar facilmente os fins para os quais os pensamentos 

tendem, uma vez que a forma como eles se conectam uns nos outros é coerente. Esse 
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tipo de cadeia de pensamento regulada tem como característica principal uma relação 

entre os fins e os meios:  

Do desejo surge o pensamento de algum meio que vimos produzir algo de 

semelhante àquilo que almejamos; e do pensamento disso, o pensamento 

dos meios para aquele meio; e assim sucessivamente até chegarmos a 

algum início dentro do nosso próprio poder (LEVIATÃ, III, p. 25). 

Os pensamentos do homem se regulam por um interesse, o fim é o interesse que 

ele está buscando e ele age sempre em vistas de conseguir almejar o seu objeto de 

desejo, ordenando seus pensamentos com este desígnio. Hobbes trabalha com essa 

relação meio-fim também no Elementos, sempre considerando que não há meios ou fins 

absolutos pois, “enquanto vivemos temos desejos, e o desejo pressupõe um fim mais 

distante” (ELEMENTOS,  VII, p. 29).  

A segunda cadeia de imaginações é subdividida por Hobbes em dois níveis. O 

primeiro se dá quando “de um efeito imaginado, buscamos as causas e os meios que o 

produziram” e o segundo ocorre quando “ao imaginarmos seja o que for, buscamos 

todos os possíveis efeitos que podem por esta coisa ser produzidos [...] imaginamos o 

que podemos fazer com ela quando a tivermos” (LEVIATÃ, III, p.26). Estes dois níveis 

se complementam e podem ser chamadas também de lembranças ou memórias. Os 

homens fazem uso dessas faculdades para tomar as suas decisões, sempre levando em 

consideração a experiência adquirida em outras situações parecidas do passado. O 

objetivo disso é beneficiar-se de decisões mais acertadas.  

Dando seqüência ao raciocínio hobbesiano, temos a linguagem. A linguagem 

nada mais é do que o meio pelo qual podemos expressar o pensamento. E o homem é o 

único animal que pode fazer uso dela, todos os outros possuem sensações e 

imaginações, mas apenas o homem faz uso da linguagem. No capítulo IV do Leviatã, 

Hobbes argumenta que o primeiro autor da linguagem foi Deus, que ensinou a Adão dar 

nomes às criaturas. Na seqüência, diz que essa linguagem foi perdida na torre de Babel 

e com a dispersão dos homens pelas diversas partes do mundo “a atual diversidade de 

línguas originou-se gradualmente deles, à medida que a necessidade (a mãe de todas as 

invenções) os foi ensinando, e com o passar dos tempos as línguas tornaram-se por toda 

parte mais prolixas” (LEVIATÃ, IV, p.30).  
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 A função da linguagem é basicamente “passar o nosso discurso mental para um 

discurso verbal, ou a cadeia de nossos pensamentos para uma cadeia de palavras” 

(LEVIATÃ, IV, p. 30). Ela é essencial para a existência da razão, pois é através dela 

que o indivíduo pode expressar os seus desejos, vontades e opiniões. Essa função 

principal da linguagem também comporta outras três funções mais específicas: para 

registrar eventos, ou seja, registrar aquilo que as coisas presentes ou passadas podem 

produzir ou causar; para raciocinar e mostrar aos outros o conhecimento que atingimos; 

e por último: para comunicar, seja de maneira objetiva, fazendo com que os outros 

saibam das nossas vontades, ou de maneira inocente, quando fazemos uso da linguagem 

para a diversão.  

Levando esses fatores em consideração podemos dizer que para Hobbes a 

linguagem também é conatus, pois não deixa de ser um movimento orientado da razão 

para exprimir os pensamentos. A linguagem não apenas representa a imaginação, mas 

também os movimentos da mente, os movimentos de como umas coisas causam outras e 

de como outras podem ser causadas. Por ser um conatus, a linguagem é um movimento 

deliberado e, portanto, voluntário. Como tudo o que deliberamos, o fazemos em vista do 

que é melhor para nós, com a linguagem não é diferente. Quando falamos estamos 

demonstrando ao outro qual é a nossa vontade, o nosso interesse. A linguagem neste 

sentido é um meio para que possamos realizar o fim almejado, e também certo poder, já 

que é um meio de atuarmos sobre quem nos ouve na busca da realização dos nossos 

objetivos. Isso fica mais claro nas palavras de Souza: 

[...] podemos dizer que para Hobbes a linguagem é conatus, na medida 

em que é um  movimento orientado e origem de um ato voluntário; a 

linguagem é paixão, posto que é expressão de um desejo e tem um fim 

em vista; a linguagem é ação, porque se resolve na fala e atua sobre o 

ouvinte; e a linguagem é poder, porque é instrumento pelo qual certos 

interesses podem ser realizados e é medida das possibilidades simbólicas 

de atuação de um indivíduo sobre outro (SOUZA, 2005, p. 41). 

Se a linguagem é a forma através da qual registramos os nossos pensamentos, 

não deve ser tratada apenas como nomes que utilizamos para a comunicação, mas como 

um ato deliberado da razão, dos nossos cálculos para alcançar o que nos é conveniente. 

A linguagem para Hobbes é primordial para a razão e a razão “nada mais é do que 
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cálculo (isto é, adição e subtração) das conseqüências de nomes gerais estabelecidos 

para marcar e significar os nossos pensamentos” (LEVIATÃ, V, p. 39-40).  

O cálculo a que o filósofo se refere é dependente da experiência adquirida, como 

já vimos pela imaginação, que por sua vez é formada pelas sensações causadas no 

intelecto. Todos estes movimentos têm como objetivo a manutenção da vida do homem, 

ou seja, a manutenção do movimento vital. O movimento vital é descrito por Hobbes 

como os movimentos que começam com a geração e continuam ininterruptamente 

durante toda a vida: a circulação, a respiração, a nutrição, a excreção, etc. Além destes 

movimentos há também os movimentos voluntários, que são movimentos 

primeiramente imaginados em nossa mente como andar e falar. Atos como o andar e o 

falar dependem de um pensamento anterior, da imaginação causada pela sensação. 

Muitas vezes esses movimentos (conatus) são imperceptíveis, mas não significa que 

eles não existam, pois conforme Hobbes “jamais um espaço será tão pequeno que aquilo 

que seja movido num espaço maior, do qual o espaço menor faz parte, não deva 

primeiro ser movido neste último” (LEVIATÃ, VII, p. 47).  

Como já vimos anteriormente quando este movimento vai em direção daquilo 

que os homens almejam Hobbes o chama de desejo; mas se vai em direção contrária do 

que é almejado, Hobbes o identifica como aversão. Os desejos e aversões são formados 

pela experiência que é adquirida com o tempo. O homem relaciona fatos do presente 

com fatos semelhantes que aconteceram no passado, a partir disso, determina a sua 

expectativa com o que pode vir a ocorrer no futuro. Neste sentido, é importante 

ressaltarmos o uso da prudência: é função dela apontar quais os caminhos favoráveis e 

quais os desfavoráveis para atingir o que é esperado, bem como as conseqüências destes 

atos. A prudência também está relacionada com a experiência e a imaginação.  

A paixão e o cálculo mental se relacionam no sentido de que as paixões sempre 

pressupõem uma ponderação, um cálculo. É por este motivo que dissemos que o 

indivíduo passional hobbesiano é ao mesmo tempo um indivíduo solucionador de 

problemas porque os desejos, medos e aversões não existem a não ser que sejam 

mediados pelo pensamento. São objetos externos ao intelecto que causam a imaginação 

e a sensação e, estas causam o desejo e o medo (ou aversão): 

[...] que são os começos imperceptíveis das nossas ações. Pois, ou a ação 

se segue imediatamente ao primeiro apetite, como quando fazemos 
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alguma coisa subitamente; ou ainda, ao nosso primeiro apetite se sucede 

alguma concepção do mal que nos acontecerá por meio de tais ações, que 

é o medo que nos impede de prosseguir. E a esse medo pode se suceder 

um novo apetite, e a esse apetite, um outro medo, alternadamente, até que 

a ação seja realizada, ou até que algum acidente intervenha, tornando-a 

impossível e essa alternância entre medo e apetite cesse. Tal sucessão 

alternada de apetite e medo, durante todo o tempo em que está em nosso 

poder realizar ou não a ação, é o que chamamos de deliberação 
(ELEMENTOS, XII, p. 59). 

Os primeiros inícios de nossas ações (conatus), são nada mais do que as reações 

internas da nossa mente aos movimentos externos que nos atingem, indicando a ação a 

ser tomada, ou seja, são as paixões. Fica claro mais uma vez que quando Hobbes usa a 

palavra paixão, não quer fazer referência aos sentimentos sem discernimento, mas ao 

ato de calcular, de raciocinar, de ponderar sobre as decisões a serem tomadas em 

seguida. As paixões, aqui, não fazem referência aos sentimentos, embora façam 

referência aos sentidos, que nada mais são do que a forma de conceber a sensação. Os 

desejos e aversões não podem também ser considerados como impulsos, embora 

existam impulsos espontâneos internos. Os desejos e aversões assim como as paixões, a 

imaginação, o cálculo e todo tipo de movimento interno da mente se originam da 

sensação causada por coisas externas ao homem.  São movimentos originados pelo 

exterior do indivíduo. O papel deste é o de regular as proporções dos movimentos. 

 

 

1.2 A racionalidade no medo 

 

  

Como para Hobbes (LEVIATÃ,VI, p.57) a vida não passa de movimentos, 

jamais pode deixar de existir desejo ou medo. São esses movimentos que garantem o 

sucesso na obtenção daquelas coisas que os homens almejam alcançar e que ele 

denomina felicidade. Desejo, na condição de que o homem realize todos os seus 

anseios, pois se não tiver nenhum, a vida não terá sentido; e medo, na condição de que a 

busca pela realização dos desejos é uma busca temerosa, não só de não alcançar o 

objetivo como também de não conseguir mantê-lo sob seu domínio. O medo não está 
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apenas no fato de que o homem não consiga satisfazer os seus desejos, mas também em 

não poder garantir a segurança do que é desejado. Por este motivo, entendemos o medo 

como algo racional, pois os homens fazem do medo um raciocínio lógico, ao analisarem 

se determinado ato trará benefícios ou não para ele. O medo tem um caráter de 

funcionalidade, pois embora o indivíduo não deixe de sentir medo quando quer deixar 

de sentir, ele usa o medo para ponderar sobre as expectativas futuras.  

 O medo da morte violenta é a principal característica do estado natural 

hobbesiano. Este medo predispõe os homens a ponderarem sobre esta circunstância 

miserável em que se encontram e as condições que se apresentam mais favoráveis para 

sair desta situação. O medo tanto pode estimular como desestimular o indivíduo para a 

ação, tudo isso está envolvido no cálculo racional: 

A esperança é a expectativa de um bem futuro, assim como o medo é a 

expectativa de um mal. Mas quando há causas que nos fazem esperar o 

bem, e outras o mal, agindo alternadamente em nossas mentes, se as 

causas que fazem esperar o bem forem maiores do que as que nos fazem 

esperar o mal, a paixão como um todo será a esperança; caso contrário, o 

todo será medo. A privação absoluta de esperança é desespero 

(ELEMENTOS, IX, p. 38).  

As paixões (como o medo e a esperança) têm papel importante na tomada de 

decisões, não apenas para ponderar sobre o que vem a seguir, embora ocorram em 

situações de incertezas. Dizemos que ocorrem em situações de incertezas, pois se 

tivermos certeza do que vem a seguir a esperança já não faz sentido, visto que o 

acontecimento seria certo de ocorrer. O sentimento em situações certas é geralmente de 

tristeza ou alegria, de tristeza quando o que vai ocorrer não é benéfico e de alegria 

quando a situação será favorável. No entanto, apesar da memória e da imaginação, na 

maioria das vezes, a situação não se apresenta como certa, por isso o medo e a 

esperança são tratados por Hobbes como meios para calcular as conseqüências das 

decisões a serem tomadas.  

Hobbes apresenta os homens naturais como iguais. Por iguais não se deve 

entender idênticos no sentido de desejarem as mesmas coisas, mas que são todos 

dotados das mesmas paixões e em iguais condições de resolverem os seus problemas, 

“Refiro-me à semelhança das paixões que são as mesmas em todos os homens, desejo, 

medo, esperança, etc., e não à semelhança dos objetos das paixões, que são as coisas 
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desejadas, temidas, esperadas” (introdução ao LEVIATÃ, p. 13). Os objetos de desejo 

ou aversão não podem ser considerados os mesmos nem para um mesmo homem, pois 

ocorrem de forma diferente em condições que se apresentam de forma diferente. Isso é 

claramente compreensível, mas fica ainda mais óbvio se considerarmos situações de frio 

e calor: no frio nosso corpo necessita de agasalhos e no verão só a simples lembrança 

dele nos causa desagrado. Ou conforme Hobbes: “dado que a constituição do corpo de 

um homem se encontra em constante modificação, é impossível que as mesmas coisas 

nele provoquem sempre os mesmos apetites e aversões” (LEVIATÃ, VI, p.48). 

O homem hobbesiano é impulsionado por paixões que indicam algo que nunca 

acaba, pois quando um desejo é satisfeito, surge outro e assim sucessivamente, após a 

satisfação de um desejo outro ganha seu lugar, e isso só tem fim com a morte. As 

paixões provocam medo, mas o medo aqui é o medo de não alcançar o objetivo ou de 

não mantê-lo após a sua conquista. Por definição, estes homens são iguais, pois todos 

convivem com este mesmo problema. Essa convivência, no entanto, é uma convivência 

solitária de cada homem com sua dificuldade, já que no estado de natureza não se tem a 

possibilidade da confiança. O medo faz com que nada seja proibido em direito da 

preservação da vida. Esse medo fica ainda maior quando o homem percebe-se rodeado 

por inimigos em potencial, que têm todos os mesmos direitos sobre as coisas. Não 

existe no estado de natureza uma garantia absoluta sobre o poder, uma vez que, um 

homem não pode garantir que certo bem será seu e que nenhum outro tente apoderar-se 

dele, já que não existem leis que assegurem a propriedade. E nesta condição, se dois 

homens desejarem o mesmo bem, podem lutar com ele com as armas que possuem para 

isso. Todo homem nestas condições torna-se um inimigo em potencial.  

Ao desenvolver a sua teoria política e produzir um corpo político (o Estado), 

Thomas Hobbes expõe o homem como um ser movido pelo medo, mas nem por isso 

sem esperanças. O homem deseja não apenas viver, mas viver bem, ter conforto e 

prosperidade, satisfazendo os seus desejos. Alcançando o objeto de desejo o homem 

alcança a felicidade, mas isso é passageiro, pois logo passa a desejar outra coisa e isso é 

algo interminável enquanto o homem se mantiver vivo. Os desejos e a satisfação deles 

só terminam com a morte. É por este motivo que a morte causa medo, porque ela 

representa o fim da satisfação dos desejos, o fim de tudo. O medo é definido no capítulo 

sobre a origem das paixões como sendo “a aversão, ligada à crença de dano proveniente 
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do objeto” (LEVIATÃ, VI, p. 51). Os objetos são os causadores, através das sensações 

sentidas pelos órgãos sensíveis, das paixões de desejo e medo, que por sua vez, são os 

começos imperceptíveis das ações dos homens.  

Pois, ou a ação se segue imediatamente ao primeiro apetite, como quando 

fazemos alguma coisa subitamente; ou, ainda, ao nosso primeiro apetite 

se sucede alguma concepção do mal que nos acontecerá por meio de tais 

ações, que é o medo que nos impede de prosseguir. E a esse medo pode se 

suceder um novo apetite, e a esse apetite, um outro medo, alternadamente, 

até que a ação seja generalizada, ou até que algum acidente intervenha, 

tornando-a impossível e essa alternância entre apetite e medo cesse 

(ELEMENTOS, XII, p. 59). 

Através da introspecção os homens analisam os seus próprios pensamentos e 

sentimentos e depois os expressam ao mundo. Essa condição natural do homem tem a 

capacidade de levá-lo a tomar atitudes preventivas que garantam a sua segurança e bem-

estar. O que Hobbes quer significar com isso é que não é possível ao homem 

demonstrar as definições dos objetos sem que tenha primeiramente avaliado e 

organizado no seu intelecto. Depois da análise de si mesmo é que os indivíduos passam 

a entender e podem expressar as suas decisões; se seguem adiante ou se tomam outro 

rumo. O raciocínio nada mais é do que a concepção de  

[...] uma soma total pela adição de parcelas ou conceber um resto pela 

subtração de uma soma por outra; [...] Estas operações não são 

características apenas dos números, mas também de toda espécie de 

coisas que podem ser somadas e tiradas umas das outras (LEVIATÃ, V, 

p.39). 

A razão é um cálculo de deduções. Os indivíduos fazem uso da razão para 

calcular e analisar os seus pensamentos tanto para si mesmos, bem como para 

demonstrá-lo aos outros. A razão se adquire com a experiência, ela não nasce com o 

homem como os sentidos e as partes do corpo. É através do método analítico que 

Hobbes desenvolve o seu sistema racional, primeiro com a conexão entre os nomes, 

silogismos e asserções até chegar ao conhecimento das conseqüências da questão que 

estiver sendo avaliada; a isso ele denomina ciência. A ciência, portanto, é o 

conhecimento das conseqüências e, por isso, “quando vemos como algo acontece, 

devido à que causas, e de que maneira, quando causas semelhantes estiverem sob nosso 

poder saberemos como fazê-las produzir o mesmo efeito” (LEIATÃ, V, p. 44). Na 

ciência algumas coisas são certas e infalíveis, mas outras são incertas. Nem sempre a 



38 

 

razão é uma certeza firmada, principalmente no tocante à paixão do medo. Os homens, 

ao passarem por uma situação de perigo ou dor, passam a evitá-la por medo de verem se 

repetir os mesmos sentimentos e sofrerem novamente. No entanto, situações 

desconhecidas também são temidas, não sabendo o que lhes pode acontecer os homens 

também sentem medo. De acordo com Hobbes, no capítulo VI do Leviatã, sempre 

existe em quem primeiro sente o medo, uma compreensão da sua causa. O que é essa 

compreensão a não ser um raciocínio das conseqüências de sensações por ele sentidas? 

A natureza de um homem se caracteriza pela capacidade que ele tem de encadear os 

movimentos internos em favorecimento de algo que ele deseja. Se algo se apresenta 

como obstáculo a esse desejo, ele recua, analisa e o passo seguinte: toma a decisão que 

julgar correta. Por isso a afirmativa inicial de que não pode deixar de existir desejo e 

medo. Hobbes encontra no medo uma explicação para a instituição do Estado. Segundo 

nota encontrada no Do Cidadão: 

Não penso que fugir seja o único efeito do medo; a quem sente medo 

também ocorre desconfiar, suspeitar, acautelar-se e até mesmo agir de 

modo a não mais temer. Quem vai dormir fecha as portas, quem parte em 

viagem leva uma espada – porque tem medo de ladrões. Os reinos 

guardam suas costas e fronteiras com fortes e castelos; as cidades se 

fecham com muralhas, e tudo isso por medo dos reinos e cidades 

vizinhos; mesmo os exércitos mais fortes e mais preparados para o 

combate, eventualmente negociam a paz, por temerem o poder do 

adversário, e para não serem derrotados. É pelo medo que os homens se 

protegem, até mesmo pela fuga, escondendo-se pelos cantos, se não têm 

outro jeito de escapar (DO CIDADÃO, p. 369-360). 

Os movimentos internos são continuações dos movimentos externos que nos 

atingem. O intelecto reage a estes movimentos e essa reação é algo natural (porque é 

natural que uma ordenação interna aconteça em decorrência de sensações externas), 

tendo em vista um fim desejado ou temido. A ação pensada e praticada em decorrência 

disso é o que Hobbes denomina um cálculo racional, inferido das paixões (entre tantas, 

o medo) despertadas nele pela sensação de algo externo. 

O medo é uma das paixões que sempre estará presente na vida dos homens, 

mesmo que às vezes ela se manifeste de forma mais amena, outras de maneira mais 

intensa, a paixão do medo nunca deixa de existir. Podemos dizer que o medo faz parte 

do homem porque nasce com ele, e, assim como a esperança e o desejo permanecerá 

com ele até o fim da sua vida. O medo é reconhecido com a experiência que eles vão 
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adquirindo com o tempo. Mas isso, assim como a razão que também é adquirida com o 

tempo e com a experiência, se reflete no fato de que a racionalidade só é manifestada 

através do discurso e da linguagem. O medo de perder a vida de forma violenta, ou 

mesmo uma das partes do corpo faz o homem agir, esse agir é um agir no sentido de 

preservar-se, não apenas ficar acuado diante dos perigos, mas enfrentá-los de forma a 

preservar o seu maior bem. Neste sentido o medo da morte torna-se um aliado: 

[...] sentimos a morte e não a vida; porque tememos a morte imediata e 

diretamente, enquanto que desejamos a vida somente porque a reflexão 

racional nos diz que ela é a condição da nossa felicidade; porque 

tememos a morte infinitamente mais do que desejamos a vida 

(STRAUSS, 2006, p. 40) 

A vida de cada um é sua propriedade, isso não é transferível. Ela é o bem maior, 

mas só chegamos a essa definição através do uso da razão. Já a morte é o que há de mais 

contrário em relação à vida, pois significa o seu fim. Ainda que tenha medo, o homem 

não se acovarda diante do risco de morte. Perante um perigo assim tão iminente, o 

homem medroso torna-se um homem corajoso. Isso parece ser contraditório, mas é 

perfeitamente aceitável dentro da teoria política hobbesiana, até porque é perfeitamente 

aceitável atacar preventivamente no estado de natureza, uma vez que todos se 

encontram em igual situação de desconfiança e medo. É proibido ir contra a 

conservação da vida, ou seja, a preservação da vida é um conteúdo já determinado pelo 

raciocínio do homem, uma vez que a vida é a condição da nossa felicidade. 

A tão almejada paz e a garantia de ter assegurado o bem maior que é a vida, não 

se origina de um confronto entre razão e paixões. Segundo Strauss (2006, p.42) o medo 

é o alicerce da moralidade hobbesiana e do Estado, é ele que leva o homem a buscar a 

paz. Segundo ele, o medo é “a paixão que conduz o homem à razão”. Em nenhum 

momento é apontado confronto entre razão e paixões. Pelo contrário, se há um 

confronto, este fica reduzido ao campo das paixões da vaidade, pois, os homens não 

desejam apenas viver, mas desejam também serem reconhecidos perante os demais: 

“por natureza o homem se empenha em superar todos os seus companheiros e ver sua 

superioridade reconhecida pelos outros, de modo que encontra prazer em si mesmo, 

assim, deseja que o mundo em seu conjunto o tema e obedeça”. (STRAUSS, 2006, 

p.42). Esse desejo por poder e reconhecimento, de acordo com Strauss, é um desejo 

sempre crescente e a satisfação desses desejos é a felicidade.  
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A felicidade é a conquista de algo que está sendo buscado pelo homem desejoso. 

E, mesmo que um desejo esteja satisfeito, a felicidade é transitória, pois logo o homem 

passa a desejar outra coisa. Com isso ele não quer dizer que a felicidade não existe, mas 

que ela é uma contínua viagem do desejo, “não sendo a obtenção do primeiro outra 

coisa senão o caminho para obtenção do segundo” (LEVIATÃ, XI, p. 85), que tão logo 

é satisfeito dá lugar a um novo desejo. Para realizar este novo desejo ele observa, 

calcula, raciocina, analisa e toma a decisão que julgar necessária para executar a sua 

ação e realizar o seu objetivo. A finalidade não é usufruir do objeto de desejo apenas 

uma vez, mas garantir que os desejos futuros sejam sempre realizados. 

A vontade de fazer ou não fazer algo se origina das paixões e a vontade nada 

mais é do que “o último apetite na deliberação”, que por sua vez é definido por Hobbes 

(LEVIATÃ, VI, p.55) como “a soma de desejos, aversões, esperanças e medos, que vão 

se desenrolando até que a ação seja praticada ou considerada impossível”. Ou seja, só 

depois que uma das paixões predomina sobre as outras é que a razão aponta o caminho a 

seguir ou a evitar.  O processo de tomada de decisão se dá quando  

[...] surgem alternadamente no espírito humano apetites e aversões, 

esperanças e medos, relativamente a uma mesma coisa; quando passam 

sucessivamente pelo pensamento as diversas conseqüências boas ou más 

de praticar ou abster-se de praticar a coisa proposta, de modo tal que às 

vezes se sente um apetite em relação a ela, e às vezes uma aversão, às 

vezes a esperança de ser capaz de praticar, e às vezes o desespero ou 

medo de a empreender (LEVIATÃ, VI, p. 55) 

Ao analisarmos a forma como Hobbes define a deliberação é possível perceber 

que para deliberar o homem faz um exame do motivo, ou seja, examina o seu objeto de 

desejo, estuda se isso se refletirá em algo bom ou ruim para ele. Através disso, também 

analisa a esperança de conseguir realizar a sua vontade, o medo ou o impedimento que 

se apresenta a ela e, os meios ou ações que executará para realizar tal objetivo, a saber, 

se executa ou não a ação, em virtude das conseqüências a que ele chega através dessa 

deliberação. 

Os homens quando deliberam estão sempre buscando o que é melhor para si. 

Apesar de o melhor para si ser algo pessoal de cada um, devemos levar em consideração 

que para Hobbes todos os homens são iguais e, embora essa igualdade não se reflita 

numa igualdade de coisas desejadas, as paixões que os movem são as mesmas. Ou seja, 
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muitas vezes o que é melhor para si também é melhor para o outro e isso os coloca em 

confronto. 

Hobbes parece tratar o homem como um ser que tem aversão ao perigo, que está 

sempre buscando preservar a sua vida e a sua integridade física. No entanto, não 

podemos levar apenas isso em consideração, pois se fosse dessa forma, o filósofo não 

poderia explicar a guerra generalizada. Tanto em épocas de guerra como em épocas de 

paz, o homem é um indivíduo que tem medos, desejos e razão. Os indivíduos não 

perdem as suas características de seres desejosos, medrosos e racionais. Como têm 

razão, são capazes de calcular quando podem atacar, quando devem evitar o ataque ou 

quando devem defender-se. Quando o homem delibera, calcula, também estipula as 

vantagens e os riscos das suas ações, e quando termina de deliberar, uma das paixões já 

se sobressaiu às outras. Assim, se o perigo é grande, ele busca a fuga, mas se pondera 

ser capaz de vencer o perigo, ele o enfrenta.  

A razão é o que estipula o caminho que se deve seguir para obter determinado 

bem (e mantê-lo depois disso) ou evitar determinado mal (e mantê-lo sempre afastado). 

Por este motivo, podemos considerar o medo como uma paixão racional, pois também é 

resultado da razão, dos cálculos que os indivíduos fazem para obterem os fins que 

desejam. Se um evento se apresentou perigoso no passado, causando o medo no 

presente, é racional e mais prudente que ele seja evitado no futuro. Como o maior mal 

que pode atingir o homem natural é a morte violenta, ele vai buscar o caminho mais 

seguro e afastado dela. A solução que se apresenta para isso é o Estado, como se 

pretende demonstrar no capítulo seguinte. Limitar parte dos direitos ao poder de um 

Estado parece ser em Hobbes a escolha mais coerente, quando o homem deseja 

satisfazer suas vontades não tendo a preocupação de estar sempre em alerta contra os 

perigos de morte violenta.  
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2. O MEDO E A INSTITUIÇÃO DO ESTADO CIVIL 

 

 

Ao estudar o estado de natureza hobbesiano é necessário estar ciente de que 

embora se trate de uma situação hipotética, é também possível encontrar essa condição 

como sendo uma condição real mesmo dentro de um Estado, ou ainda como uma 

condição pré-política. O filósofo inglês apresenta-o fundamentalmente como resultado 

de um raciocínio lógico-mecanicista, de como os homens viveriam na hipótese da 

ausência de um poder comum que os governasse. Agindo dessa forma, Hobbes constrói 

ao mesmo tempo as bases que fundamentam o Estado civil e que justificam a 

necessidade de um contrato social para este fim. O estado natural, portanto, é uma 

situação pré-política porque ocorre antes da instituição da República. 

 O homem natural, como foi possível analisar no capítulo anterior, não deixa de 

ser um animal, embora faça uso da linguagem, o que não ocorre com os outros animais, 

de modo que a sua vida, assim como a dos outros animais, é movimento constante; o 

que diferencia o homem dos demais animais são a razão e a linguagem. Só com esta 

proposição, já é possível refutar a teoria daqueles que pensam ser o homem mau em sua 

essência, pois se o homem é um animal, não pode ser mau por natureza. Outro aspecto 

que deve se considerado no estudo do estado natural, é que Hobbes concebe o homem 

natural como um ser de interesses e desejos infinitos que, apesar de viverem em grupos, 

não encontram nesta condição espaço para harmonia ou paz. O homem naturalmente 

busca a sua preservação, a conservação do seu corpo; isso ocorre em todos os 

momentos, mas principalmente na ausência de um poder comum que o obrigue a 

respeitar o espaço de domínio do outro. Sua natureza o leva a seguir regras particulares 

que apontam o caminho para a autopreservação e a autodefesa criando assim conflitos, 

já que os interesses particulares predominam. A essas regras particulares
5
 ou “ditames 

da reta razão”, Hobbes dá o nome de leis naturais. Se estes preceitos não são seguidos, 

surgem conflitos que dão origem à guerra generalizada, condição pela qual o estado de 

natureza hobbesiano é mais conhecido. 

                                                           
5
 A terminologia “regras particulares” é utilizada no sentido de ser uma regra interna, ou seja, uma regra 

que obriga in foro interno. São preceitos estabelecidos pela razão de cada homem para si mesmo. 
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Há ainda mais um aspecto que devemos trazer à tona: O estado de natureza é 

concebido por Hobbes principalmente, como um estado de iguais condições para todos. 

Os homens têm iguais direitos sobre as coisas e liberdade incondicional para satisfazer 

esses direitos. Essa característica não se refere a uns poucos homens, mas a todos, sem 

exceção. Assim, temos assinalada uma situação não-política, onde cada um só tem a si 

mesmo para preservar-se e defender-se. O estado natural, portanto, caracteriza-se por 

ser uma situação na qual os homens têm igual condição de força e de espírito. A 

igualdade em Hobbes é entendida não como a semelhança precisa, mas como o fato de 

que as diferenças entre eles são muito pequenas para fazer nascerem diferenças 

duradouras. Assim ninguém é de tal modo superior a outro para alcançar um poder 

durável sobre ele. 

A força física em Hobbes, conseqüentemente, não é uma vantagem, pois não é 

capaz de impedir o mais fraco de matar o mais forte pela astúcia ou por aliança com 

outros homens. Como ponto de partida, apresenta-se a máxima hobbesiana: 

Observa-se que a natureza fez os homens tão iguais, no que se refere às 

faculdades do corpo e do espírito que, embora por vezes se encontre um 

homem visivelmente mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que 

outro, ainda assim quando tudo é considerado em conjunto, a diferença 

entre um e outro não é tão considerável para que um deles possa, por 

causa disso, reivindicar para si algum beneficio ao qual outro não possa 

aspirar, tal como ele (LEVIATÃ, XIII, p.106).  

Ou ainda: 

[...] e como é fácil até o mais fraco dos homens matar o mais forte, não há 

razão para que qualquer homem, confiando em sua própria força, deva se 

conceber feito por natureza superior a outrem. São iguais aqueles que 

podem fazer coisas iguais um contra o outro; e aqueles que podem fazer 

as coisas maiores (a saber: matar) podem fazer coisas iguais (DO 

CIDADÃO, I, p.29). 

Deste modo, pode-se dizer que nenhum homem é superior a outro de tal maneira 

que possa contrair um poder durável sobre ele, por mais que o deseje. Diante dessa 

condição de igualdade e na busca pela preservação de seu bem maior, um homem pode 

atingir outro homem, sabendo que isso não lhe acarretará conseqüências punitivas, uma 

vez que na condição natural não existe quem exerça essa função. 

 Já ao se referir à igualdade de espírito, Hobbes diz que ela é ainda maior e mais 

perigosa do que a igualdade de forças, porque se refere ao fato de que cada um julga a si 
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mesmo melhor do que o outro. Segundo Hobbes, “é simplesmente a concepção vaidosa 

da própria sabedoria, a qual quase todos os homens supõem possuir em maior grau do 

que o vulgo. Isso quer dizer em maior grau do que todos menos eles mesmos” 

(LEVIATÃ, XIII, p.106). A igualdade intelectual fica evidenciada a partir daquilo que a 

torna invisível, ou seja, através de uma presunção vaidosa que faz com que cada um 

aumente sua sabedoria diante dos outros. Não podemos conceber o estado natural 

hobbesiano sem essa noção de igualdade, ela é intrínseca a ele. As vantagens que ora 

um, ora outro detêm não são suficientes para garantirem a manutenção do poder sobre 

determinado objeto e freqüentemente são destruídas com facilidade.  

Apesar de que essas qualidades não estejam em mesma medida para todos os 

homens, é necessário que consideremos que todos possuem força física, adquirem 

experiência com o passar do tempo e que possuem paixões e razão. As diferenças dessas 

qualidades são bem pequenas entre os homens, tanto que mesmo um homem mais fraco 

pode matar outro consideravelmente mais forte, já que não é preciso muita força física 

para cometer tal ato. O que ele necessita é apenas fazer uso do seu conhecimento e da 

sua experiência. Portanto, segundo Hobbes, é mais prudente que os homens, quando se 

encontram em estado natural, considerem-se iguais.  

Isso parece ser um pouco contraditório visto que, se todos se considerarem 

intelectualmente superiores em relação aos outros, ou mesmo mais fortes, não seria 

necessário que sentissem medo ou que tentassem se precaver, pois os homens estão 

sempre satisfeitos com a parte que lhes cabe, ou seja, com o fato de acharem-se 

melhores do que o restante. Essa autoestima de si mesmo pode causar uma confiança 

excessiva na realização das ações planejadas, diminuindo o medo. Mas novamente nos 

surpreendemos com Hobbes, pois é exatamente do fato de que todos se sentirem assim 

que advém a igualdade de espírito. E dado que todos são iguais, conclui que é melhor 

serem todos precavidos em relação às ações dos outros. Dessa forma compreendemos o 

que Hobbes quer nos dizer quando fala que o homem é o lobo do homem.  

A sobrevivência no estado natural é considerada um bem primário e isso é de fácil 

compreensão, pois é importante que a vida esteja garantida, do contrário o indivíduo 

não terá acesso a nenhum outro bem; para usufruir de certos bens e desejos ele precisa 

que a sua vida não esteja ameaçada. Como a vida de todos é uma contínua busca no 

sentido de satisfazer os seus desejos, é normal que eles não se contentem com o que 
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possuem e busquem sempre mais. De acordo com Pinzani, essa não é uma característica 

que deva ser vista negativamente, como muitos vêem no pensamento de Hobbes, já que 

o filósofo “não descreve os homens como são per natura, mas somente como se tornam 

quando estão privados da autoridade estatal” (PINZANI, 2006, p. 123). Essa 

característica de desejar sempre mais não se dá apenas no campo daquelas coisas 

necessárias para a sobrevivência, mas também no que se refere a certos confortos e 

comodidades, bem como a certos benefícios de outras qualidades como poder e 

reconhecimento. Todo homem é inimigo dos outros homens, pois o desejo de estar 

sempre acima dos demais faz com que muitas vezes, usem o ataque como forma de 

conseguir evidenciar a sua superioridade. 

A igualdade entre os homens acaba gerando uma concorrência, pois eles não 

possuem garantias de que não serão atacados pelos outros. Não há segurança nessas 

condições. Isso acaba por evidenciar ainda mais a possibilidade de uma luta violenta e 

isso dá vazão ao medo recíproco, pois cada um teme por sua vida nestas condições. A 

igualdade dos homens também é caracterizada por uma igualdade no medo, pois a vida 

de todos fica ameaçada, todos têm a capacidade de destruírem o outro e nem o mais 

forte está seguro já que o mais fraco é livre para usar todos os artifícios para garantir a 

sua vida.  

A causa do medo recíproco tanto pode ser a igualdade dos homens como sujeitos 

com os mesmos direitos sobre as coisas, ou uma conseqüência disso: o desejo que todos 

têm por poder e mais poder. Ou seja, os homens tanto são iguais em força e espírito, 

como desejam se ferir uns aos outros. Esse desejo de ferir o próximo é explicado 

quando pensamos a introspecção de cada um, quando pensamos a forma como os 

homens avaliam a si mesmos e a partir disso inferem as ações dos outros. Qual é a 

melhor forma de usufruir o objeto de desejo a não ser garantindo que o outro não tenha 

a possibilidade de impedir isso? Qual é a melhor garantia de impossibilitar o outro 

(todos se tornam um inimigo em potencial) permanentemente, a não ser ferindo-o, ou 

acabando com a sua vida?  

Conforme Hobbes, 

Se examinarmos os homens já adultos, e considerarmos como é frágil a 

moldura do nosso corpo humano (que, perecendo, também faz perecer 

toda a nossa força, vigor e mesmo sabedoria) e, como é fácil, até o mais 

fraco dos homens matar o mais forte, não há razão para que qualquer 
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homem, confiando em sua própria força, deva se conceber por natureza 

feito superior a outrem. São iguais aqueles que podem fazer coisas iguais 

um contra o outro; e aqueles que podem fazer as coisas maiores (a saber: 

matar) podem fazer coisas iguais. Portanto, todos os homens são 

naturalmente iguais entre si (DO CIDADÃO, I, p. 29) 

Todos os indivíduos igualmente sentem medo, todos podem ser feridos e todos 

são frágeis quanto a isso. Embora os homens tenham características semelhantes (físicas 

e espirituais) os objetos de desejo são diferentes, nem sempre os homens desejam as 

mesmas coisas, isso se deve ao fato de que as constituições do seu corpo não são as 

mesmas. Nem todos os indivíduos sentem frio ao mesmo tempo, ou calor, ou fome. 

Como vimos no capítulo anterior, os bens desejáveis não variam apenas de homem para 

homem, mas nele mesmo, em momentos diferentes. Isso é conseqüência do conatus de 

cada um, e são os princípios de movimentos que determinam nas faculdades da mente, 

as decisões que devem ser tomadas. A diferença, no entanto, que encontramos nos bens 

desejados não é encontrada na capacidade para satisfazê-los, todos são iguais nesse 

quesito. O desejo por mais poder ou por mais segurança pode não ser prioridade para 

todos os homens ao mesmo tempo, mas a capacidade que estes homens possuem para 

alcançá-lo é a mesma. O medo ou a esperança também irão variar conforme a situação 

em que se encontram. E é nisso que se encontra a igualdade no estado natural, uma 

igualdade de capacidades e de poderes, bem como uma igualdade de fragilidade. Não há 

ninguém que possa se garantir mais forte ou menos vulnerável ao poder de ataque de 

outro.  

Assim como há uma igualdade de direitos, encontramos também no estado natural 

uma total liberdade
6
 e por liberdade Hobbes entende a ausência de impedimentos 

externos. Todos são livres e iguais, a igualdade de direitos e a liberdade se 

correspondem.  O direito pode ser interpretado como uma autorização moral, ou seja, o 

fato de um indivíduo estabelecer uma obrigação com outro indivíduo. Neste caso, para o 

direito de um deles há uma obrigação do outro, o direito de propriedade, por exemplo, 

se deve ao fato dos outros respeitarem e a obrigação de não invadirem ou tomarem 

posse do que já tem dono. Há, no entanto, outra interpretação e é nessa que nos 

                                                           
6
 A menção a cerca da igualdade de direito feita aqui nos remete à definição de direito feita por Hobbes, 

“Direito consiste na liberdade de fazer ou omitir”. Se (por sua vez) a liberdade é a ausência de 

impedimentos externos, então, ter direito à (...) é o mesmo que ter liberdade para fazer, ou, numa visão 

mais mecanicista, não ter obstáculos ao movimento do corpo.       
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baseamos para entender a noção de direito no estado de natureza hobbesiano: dizer que 

um homem tem um direito não significa dizer que o outro tenha uma obrigação para 

com ele, pois, o direito aqui não é o direito a uma reivindicação contra algo ou alguém. 

Quando Hobbes diz que um indivíduo tem direito, está dizendo que ele tem liberdade 

para fazer, isso não implica que o outro esteja obrigado a respeitar esse direito. A 

primeira interpretação de direito explicitada acima não pode ser usada no estado de 

natureza hobbesiano, porque quando ele afirma que todos os homens têm direito a todas 

as coisas não quer dizer que os outros tenham uma obrigação de cuidado e respeito para 

com esse direito: o direito à vida de um não autoriza o outro a poupá-la.  

As igualdades de força e de espírito não dão a certeza de que o outro seja um 

obstáculo ou não, uma vez que todos têm as mesmas capacidades. No entanto a 

liberdade faz com que essa igualdade seja mais e mais acentuada de modo que não 

haverá impedimento que se mantenha de forma permanente para as ações que ele deseja 

executar: 

O direito de natureza, a que os autores geralmente chamam de jus 

naturale, é a liberdade que cada homem possui de usar o seu próprio 

poder, da maneira que quiser, para a preservação da sua própria natureza, 

ou seja, da sua vida; e conseqüentemente de fazer tudo aquilo que o seu 

próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios mais adequados a 

este fim [...], pois o direito consiste na liberdade de fazer ou omitir 

(LEVIATÃ, XIV, p.112) 

Manter os outros sob o seu domínio, é uma forma de garantir o poder, mas como 

vimos esta é uma linha tênue que pode facilmente ser rompida dentro do estado natural, 

essa fragilidade é causada exatamente pela igualdade e pela total liberdade a que todos 

se encontram. A liberdade e a igualdade nos remetem novamente ao movimento de que 

falamos no capítulo anterior, porque é dentro desse contexto que Hobbes trabalha a 

condição humana, relacionando-a a sua felicidade, que podemos denominar como a 

obtenção daquelas coisas que garantem a vida e a saúde do seu corpo. A sua miséria, é o 

oposto do que denominamos felicidade, ou seja, é a morte violenta ou mesmo a 

agressão contra qualquer parte do seu corpo.  

A liberdade é entendida através da teoria mecanicista do movimento dos corpos, é 

a ausência de oposição. Igualmente, entendemos um homem é livre quando não 

encontra nada que se apresente como um obstáculo, ou seja, usar o seu próprio poder, da 
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maneira que quiser. Ter liberdade é o mesmo que ter capacidade para fazer, assim como 

ter direito a tudo é o mesmo que ter liberdade para fazer tudo. Apesar disso, na condição 

natural, afirmar que um homem tem o direito de fazer o que quiser não implica que os 

outros estejam subordinados a deixar o caminho livre para que esse homem faça uso do 

seu direito. Pelo contrário, como todos têm os mesmos direitos, todos têm a mesma cota 

de direito e liberdade. Ser livre no estado natural é não estar obrigado a nada, nem a 

ninguém. Por isso, o direito a todas as coisas não significa que todos estão obrigados a 

cuidar do que é de direito de outrem, até porque este não é um conceito existente na 

condição natural hobbesiana, pois não existe propriedade garantida para Hobbes nessa 

situação, pelo menos, não no que se refere às coisas externas ao seu próprio corpo. A 

propriedade do próprio corpo, ou seja, da própria vida, é inalienável. O direito à vida 

não pode ser passado para outra pessoa, nem um homem pode acabar com a própria 

vida, uma vez que tirar a própria vida ou ferir-se não é considerado por Hobbes um bem 

para si mesmo. 

Na leitura que Zarka (1997, p.52) faz de Hobbes, é possível encontrar três 

características recíprocas na relação entre os homens: todos têm um desejo infinito de 

poder; todos têm direito sobre todas as coisas; e todos são livres. Essa igualdade é 

justamente o que os coloca em conflito porque os homens sabem que são iguais. Apesar 

de serem iguais, os indivíduos não se comportam de maneira igual ou parecida o tempo 

todo, porque os seus objetos de desejo variam de acordo com a sensação e a imaginação 

de cada um. Tudo é conseqüência da observação e do cálculo, enquanto alguns 

compreendem a igualdade com um encorajamento para a ação, outros a vêem como um 

desencorajamento, preferem sair do campo da batalha por medo de perderem a vida. A 

condição natural de total liberdade e igualdade comum levam o indivíduo ao conflito, 

deixando o homem em uma situação de perigo de morte constante.   

Assim como Zarka, também Limongi expõe essa reflexão: a igualdade de direitos 

e de poderes conduz os homens à inimizade. Segundo ela, isso não quer dizer que os 

homens tendem efetivamente a uma disputa, como se os indivíduos fossem inclinados 

irremediavelmente a ela. A justificativa do conflito vem da igualdade e do cálculo de 

que os outros também podem atacar, caso configuremos como um obstáculo a ele. A 

natureza humana é tal que a guerra é sempre algo possível de acontecer. A igualdade 

entre os homens por si só já justifica a efetividade da guerra, dando a todos o direito de 
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agir para conseguir o que deseja ou o direito de se pôr como obstáculo ao desejo do 

outro. O conflito real nem sempre é iminente, mas está sempre presente. 

 

 

2.1 O medo e o estado de guerra 

 

 

As expressões “guerra de todos contra todos” e “homem lobo do homem” ficam 

explicadas em Hobbes com a caracterização do homem natural como sendo um ser de 

interesses e com a condição de que todos são iguais em força, espírito e direitos. Resta-

nos agora investigar como o medo permeia as condições de guerra e como é possível 

que ele possa ser a força motivadora da instituição do Estado, “o medo é das principais 

experiências que temos de nossa condição. Revela ao homem no estado natural, que este 

é insustentável: por natureza cada indivíduo quer expandir-se; mas fazendo-o entra em 

guerra com os outros” (RIBEIRO, 1999, p.245). O medo é a paixão capaz de melhor 

definir os indivíduos naturais, uma vez que a vida fica limitada pela condição iminente e 

recíproca de morte violenta. Encontramos o medo permeando todas as obras de Hobbes, 

e, ele é explicado pela igualdade de direitos. Em uma circunstância de medo recíproco, 

as garantias de que a sua vida, bem como de seus familiares e seus bens estão 

protegidos, só são possíveis pelo uso da força. A igualdade de direitos garante ao 

homem o poder de fazer o que achar melhor para preservar o que possui. 

Ao analisar o estado de natureza, é primordial que se fale do papel do medo na 

condição de guerra generalizada, já que o mesmo é uma das motivações, se não a mais 

importante, a conduzir o homem também na instituição do Estado. Não se trata, no 

entanto, de qualquer medo, mas do maior medo que pode afligir um homem: o medo da 

morte violenta. O homem teme a morte naturalmente, mas este é um fato pelo qual 

todos devem passar independente de qual estado se encontrem, se na condição de 

natureza ou sob o Estado civil. Embora este assunto cause certo receio nas pessoas, 

ninguém entra em conflito apenas por este motivo. No entanto, o temor de perder o bem 
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maior de forma violenta está sempre ligado às causas de guerra, visto que é da natureza 

do homem desejar para si o que é bom e evitar o que lhe é prejudicial: 

E na medida em que a necessidade da natureza faz os homens quererem e 

desejarem o que é bom para si mesmos (bonumsibi) e evitarem o que é 

danoso – sobretudo este terrível inimigo da natureza, a morte, de quem 

esperamos tanto a perda de todo poder, como também as maiores dores 

corporais que acompanham essa perda -, não é contra a razão que um 

homem faça tudo que puder para preservar a sua própria existência e o 

seu próprio corpo da morte e da dor (ELEMENTOS, XIV, p. 69).   

É racional para o homem lutar e buscar sempre a conservação da sua vida e das 

partes do seu corpo. Hobbes não cogita a ideia de ter algo maior do que a vida, ela é o 

bem mais relevante de um homem. Se acontecer algum dano à vida, por mais 

insignificante que seja não será possível vivê-la em sua plenitude. A vivência fica 

comprometida. Por outro lado, o que é mais terrível do que a morte ou a dor corporal? 

Segundo Strauss, a morte é a negação de todos os bens que se pode ter, é o mal maior 

que pode atingir um homem. Ele vai além ao afirmar que “é pela morte que o homem 

tem um objetivo”. O objetivo justificado é o de se impor perante a morte e defender a 

própria conservação e que “tememos a morte infinitamente mais do que desejamos a 

vida” (STRAUSS, 2006, p.40).  

É da racionalidade do homem que vem a afirmação de que a vida é a condição 

de sua felicidade e que por este motivo é desejada, mas a morte é temida porque 

precisamos evitá-la a todo custo. Hobbes não se refere, ressaltemos novamente, a uma 

morte natural, mas a uma morte causada pelos outros indivíduos. A razão aponta que 

conservar a vida é primordial, mas é o medo (uma paixão) da morte violenta que leva o 

homem a pensar desta maneira, pois é através desse sentimento que ele luta pela vida e 

por sua conservação, já que a morte é o fim de tudo e ele procura evitá-la enquanto tem 

meios para isso:  

[...] pois a morte não somente é a negação do bem primordial, mas 

também, por ele mesmo, a negação de todo bem, incluindo o bem 

máximo; e, ao mesmo tempo, a morte – como é o summum malum, 

enquanto não há summum bonnum - é a única norma absoluta de em 

referência a que o homem pode ordenar sua vida coerentemente 

(STRAUSS, 2006, p. 39) 

No estado natural é normal que os conflitos surjam devido à liberdade total e ao 

direito a tudo. Se em algum momento desse conflito o homem notar que pode vir a 



51 

 

sofrer qualquer dano, isso causará nele o medo. E quando o perigo da morte é iminente, 

este indivíduo compreende que é necessário lutar pela sua vida. Para lutar pela 

sobrevivência o homem natural se dispõe a tudo, inclusive a matar seu concorrente, sem 

que isso lhe cause arrependimentos, uma vez que todos são inimigos em potencial.   

O estado natural não corresponde exatamente a um momento histórico, mas 

Thomas Hobbes cita a guerra civil (e a guerra civil não é algo hipotético) como um 

exemplo em que esta condição pode ocorrer, uma vez que não existe nenhum poder 

garantindo a ordem e o cumprimento da lei. Ele também define a guerra não apenas 

como um tempo de batalha, mas todo o tempo em que uma vontade de lutar esteja 

evidente, ou seja, a guerra é entendida por ele como todo o tempo em que há um risco 

de que ela possa ocorrer. É esse risco permanente de uma possível luta que torna o 

estado de natureza uma condição tão imprópria para a paz. As características do homem 

natural como um ser de desejos por poder e mais poder, levam Hobbes a responsabilizar 

três causas para a guerra generalizada, causas estas, todas entremeadas pelo medo: “De 

modo que na natureza do homem encontram-se três causas principais de discórdia. 

Primeiro, a competição; segundo, a desconfiança; e terceiro, a glória” (LEVIATÃ, XIII, 

p. 108).  

A primeira das causas: a competição leva os homens a se atacarem quando 

desejam os mesmos bens, no entanto, esta causa não se refere à escassez dos mesmos - 

muito embora isso possa acontecer -, mas com o desejo em si. Não é possível identificar 

nas obras de Hobbes que este desejo seja apenas por bens necessários para a sua 

sobrevivência. O que existe é uma competição por objetos de desejo, que tão logo são 

saciados, dão lugar a outros. Isso explica porque para Hobbes, embora as faculdades 

sejam as mesmas em todos os indivíduos, aquilo que vem precisamente a ser um bem, 

isto é, um objeto de desejo, varia de homem para homem, e, mesmo de um homem em 

relação a si mesmo se levarmos em consideração outros momentos mais ou menos 

perigosos do que este em que se encontra atualmente. A escassez de bens não justifica a 

guerra. Conforme Zarka, ela pode explicar uma rivalidade local, mas não uma 

rivalidade universal, pois essa competitividade é extinta quando a escassez acaba e o 

homem realiza o seu desejo. Ou seja, uma abundância de bens já resolveria esse 

conflito.  
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A diversidade de motivos, que é acompanhada pela diversidade das constituições 

físicas, é uma característica intrínseca do gênero humano, mas não faz com que a 

competição deixe de existir. Essa primeira causa de guerra é responsabilizada por 

Hobbes, por muitos dos combates que ocorrem. É presumível que haja competição 

quando dois homens desejam a mesma coisa, ou quando um homem se apresenta como 

obstáculo à obtenção daquilo que é desejado por outrem:  

[...] muitos, ao mesmo tempo, têm um apetite pela mesma coisa; que, 

contudo, com muita freqüência, eles não podem nem desfrutar em 

comum, nem dividi; do que se segue que o mais forte há de tê-la, e 

necessariamente se decide pela espada quem é mais forte (DO 

CIDADÃO, I, p.30) 

 Diante disso ou o indivíduo submete o adversário ao seu poder, ou luta com ele 

para garantir a posse do seu objeto de desejo. Além dessas possibilidades, o homem 

ainda tem o potencial de poder enfraquecê-lo ao usar da sua capacidade de raciocínio ou 

ainda, aliando-se a outros, quando isso for vantajoso. Essa aliança, embora não seja 

segura, pode ocorrer: “quando os homens ingressam na vida social para se ajudarem uns 

aos outros, com ambas as partes consentindo sem qualquer coerção” (DO CIDADÃO, I, 

p. 35). Para submeter o outro ao seu poder, um homem pode fazer uso de tudo que 

estiver ao seu alcance – fica mais uma vez evidenciado o direito a tudo e a liberdade 

total -, isso inclui fazer uso do temor, forçando aquele que está sob o seu domínio 

obedecer-lhe por medo da morte ou pela ameaça de machucá-lo. 

O cálculo racional leva o homem a perceber que é preciso manter sempre um 

inimigo dominado, pois uma situação que pode se apresentar vantajosa no presente pode 

não se repetir no futuro, portanto, é melhor ser prudente e garantir-se, acautelando-se 

contra possíveis reviravoltas relacionadas àquele que está momentaneamente em 

desvantagem. Também devem ser levados em consideração os demais indivíduos ao seu 

redor, ou seja, de certa forma “manter um olho” nos bens e outro naqueles que se 

encontram por perto. A condição natural sugere que os homens sejam precavidos 

também com relação a isso, pois não basta apenas obter algo, mas conservar o poder 

sobre ele. Os inimigos são tanto os que se encontram em luta, quando os possíveis 

oponentes que apenas esperam um descuido para atacar. E em se tratando de estado 

natural, isso é normal de acontecer; portanto, todos os homens potencialmente são 

inimigos uns dos outros.  
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Os indivíduos naturais são possíveis inimigos e, disso, decorre a segunda causa 

da guerra; a desconfiança. Uma vez que é a introspecção que nos guia no conhecimento 

do que se passa no outro, compreendemos que tudo o que formos capazes de fazer para 

garantir a execução de um desejo, o outro também será capaz de fazer. A desconfiança 

leva os homens a se atacarem tendo em vista a segurança dos bens que possuem, bem 

como a sua própria segurança, já que ao atacar o outro evita que este o ataque primeiro; 

ou seja, no estado natural é necessário saber fazer uso das oportunidades quando elas 

surgem. Essa é uma ocorrência paradoxal: da mesma forma que eu faço uso das 

oportunidades que vão se apresentando, também o outro calcula qual é o melhor 

momento para efetuar o seu ataque. 

Como ter vantagem perante o outro no estado natural é sempre uma condição 

provisória, é necessário se precaver contra ele; neste caso, até o objeto que não é um 

bem para o indivíduo, mas que é para o outro, torna-se objeto de desejo, pois tirar de 

outrem o que pode deixá-lo mais forte (como armas, por exemplo) também é 

enfraquecê-lo. Aqui a possibilidade por menor que seja já justifica o ataque, pois não 

sabendo qual é a intenção do outro, a melhor estratégia é sempre antecipar-se a ele:  

E por causa dessa desconfiança de uns com relação aos outros nenhuma 

maneira de se garantir é tão razoável como a antecipação, isto é, pela 

força, ou pela astúcia subjugar as pessoas de todos os homens que puder, 

durante o tempo necessário para chegar ao momento em que não veja 

nenhum outro poder suficientemente grande o ameaçar (LEVIATÃ, XIII, 

p.108). 

No entanto, vale ressaltar que a antecipação pode até garantir a posse do que é 

desejado, mas é necessário que o indivíduo calcule se o ataque realmente é 

indispensável. É preciso avaliar as forças do outro e os riscos reais que o primeiro corre 

ao enfrentá-lo. Uma análise superficial pode levar o atacante a ferir-se sem necessidade 

ou até mesmo à morte. É necessário ser prudente. 

O ataque antecipado simplesmente para prevenir-se do ataque dos outros é 

racional na medida em que ocorre um julgamento da situação, quando há receios de 

uma invasão cometida pelo outro. Zarka entende essa segunda causa de guerra como 

causa derivada de primeira, porque, “em certo sentido, a desconfiança deriva da 

rivalidade sobre os bens úteis ou as coisas necessárias para a conservação da vida. 

Como cada um vê no outro, um agressor, antecipa essa agressão real ou imaginária, para 
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dominar o adversário potencial” (1997, p. 152), e é necessário que o homem busque 

sempre aumentar o seu poder para garantir que os seus dominados fiquem sob seu 

domínio e não se voltem contra ele.  

A terceira causa de guerra é a glória que leva os homens ao conflito pelo desejo 

da própria reputação, pois é natural do homem desejar ser honrado e reconhecido. Um 

homem só conhece o pensamento do outro quando ele o expressa através das palavras, 

mas enquanto isso não ocorre, não há garantias de que ambos estejam pensando da 

mesma maneira. Aquele, portanto, que é honrado nesta condição de precariedade é 

muito poderoso, e isso faz com que obtenha sempre mais poder, pois os outros 

desejarão serem seus aliados, e isto o torna reconhecido e temido. Por serem iguais, os 

indivíduos têm a mesma esperança de alcançarem os mesmos fins e isso, 

[...] é motivo suficiente para os levarem a disputa sempre que desejarem 

alguma coisa que não puder ser desfrutada em conjunto, do que, por sua 

vez se seguem a desconfiança, a antecipação, o desejo de se garantir 

contra os outros com poder e mais poder (LIMONGI, 2009 p. 87) 

Os homens não competem desejando apenas o lucro e a segurança, mas 

competem também visando serem reconhecidos, temidos e respeitados. Essa terceira 

causa de guerra, segundo Limongi, não necessariamente precisa do terreno da igualdade 

para se disseminar. Não é por serem iguais que os homens buscam a reputação. O 

desejo de ser reconhecido parece algo a parte na deflagração da guerra, destacando-se 

das outras causas de guerra pelo cálculo de expectativas que vamos criando em relação 

aos outros. Isso explica porque os homens não tendem à vida social de modo natural,  

Porque nos apraz tanto expor os outros ao ridículo senão porque, com 

isso, comparando-nos com os defeitos e deficiências dos outros, sentimos 

melhor nosso próprio valor? [...] é que buscamos em toda associação 

sempre um proveito ou a glória e não o prazer na convivência. Além 

disso, tememos uns aos outros, e não fosse o medo recíproco nenhuma 

sociedade duradoura seria possível. Tal temor não se explica apenas por 

nossa igualdade natural de poder, mas também [...] porque desejamos nos 

ferir: alguns para simples defesa, outros para se fazer respeitar e honrar 

(LIMONGI, 2009, p.91) 

A honra é um desejo predominante entre os indivíduos, pois todos sem exceção 

desejam ser reconhecidos, é um sentimento muito particular, onde “todo homem vale o 

que vale por si”. Ou seja, a glória nada mais é do que a boa opinião de si mesmo e, de 

acordo com Hobbes, “todo prazer mental ou é gloria, ou termina se referindo à glória” 



55 

 

(DO CIDADÃO, I, p.28). Os homens desejam receber dos outros a mesma importância 

que dão a si mesmos e isso os leva ao conflito porque a glória não pode ser 

compartilhada por todos. A glória é capaz de causar no estado natural uma guerra de 

prestígio, “por ninharias, como uma palavra, um sorriso, uma opinião diferente e 

qualquer outro sinal de desprezo, quer seja diretamente dirigido às suas pessoas, quer 

seja indiretamente dirigido aos seus parentes, amigos, nação, profissão, ou ao seu 

nome” (LEVIATÃ, XIII, p. 108). Se não fosse esse desejo de serem reconhecidos, os 

homens não relutariam tanto em ceder. O que está em jogo aqui é essencialmente a 

superioridade de espírito. 

Em conformidade com Limongi, a terceira causa de guerra multiplica os fatores 

de disputa das duas causas primeiras. Não fosse o acréscimo desse terceiro motivo, 

talvez os dois primeiros não levassem os indivíduos a se enfrentarem, uma vez que a 

competição e a desconfiança necessitam de um cálculo referente às ações do outro, para 

que e possamos nos antecipar e, “o que mais nos levaria a nos antecipar a esta situação 

senão a percepção de que os outros se esforçam por impor, na forma de um simples 

reconhecimento, sua superioridade?” (LIMONGI, 2009, p.93). Essa terceira causa de 

guerra não é fundamentada apenas no cálculo como o são as outras, mas de certa forma, 

como Hobbes passa a tratar de certa socialização entre os indivíduos, pois para ser 

reconhecido diante do outro é necessário que haja convivência. Socialização essa que se 

dissolve assim que o conflito se inicia.  

De acordo com Zarka (1997, p.142), a igualdade de poder e o temor estão 

relacionados, assim como a insegurança geral. A igualdade de direitos e de liberdade 

justifica o desejo de poder, caracterizado nos homens do estado natural, que estão 

sempre em guerra. Segundo ele, o desejo de preservar a sua vida entra em contradição 

ao ir de encontro com a morte violenta, fator conseqüente da situação crítica de guerra 

iminente em que se encontram.  É por este motivo que Hobbes diz que é contraditório 

desejar viver num estado como este, pois cada homem deseja por necessidade de 

natureza o seu próprio bem e isso se opõem ao estado de natureza, onde os homens são 

capazes de destruírem-se uns aos outros.  

Na impiedosa guerra do estado de natureza não existe conceito de justo ou 

injusto e o comportamento dos homens é aceitável quando se leva em consideração as 

condições em que vivem. O medo neste sentido é auto-conservador, pois se antecipando 
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a um eventual ataque que possa sofrer deduzido do pensamento do outro, o homem 

pode garantir-se por mais tempo.  Hobbes parte do indivíduo, porque isso lhe permite 

interpretar o outro a partir de si mesmo. Segundo o pensamento hobbesiano, a chave 

para decifrar as intenções do outro está na própria interioridade. A antecipação pode se 

deduzida da previsibilidade do próprio comportamento, já que os homens são iguais e, 

por este mesmo motivo não existe trégua entre eles, a piedade não deve existir porque 

torna devedor e odiado o piedoso. No entanto, o que caracteriza o estado de guerra 

hobbesiano é principalmente o temor que os homens sentem de no futuro serem alvos 

de um ataque mortal. E este medo é mútuo, não há homem que não tema que o outro 

seja seu assassino. O estado natural de guerra é caracterizado pela suspeita recíproca, 

onde não é necessário o confronto real: 

Pois a GUERRA não consiste apenas na batalha, ou no ato de lutar, mas 

naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar batalha é 

suficientemente conhecida. Portanto a noção de tempo deve ser levada em 

conta quanto à natureza da guerra, do mesmo modo que quanto à natureza 

do clima. Porque tal como a natureza do mau tempo não consiste em dois 

ou três chuviscos, mas numa tendência a chover que dura vários dias 

seguidos, assim também a natureza da guerra não consiste na luta real, 

mas na conhecida disposição para tal, durante todo o tempo em que não 

há garantia do contrário. Todo o tempo restante é de PAZ (LEVIATÃ, 

XIII, p.109). 

 Nem sempre os homens encontram-se motivados a guerrear, mas a condição de 

igualdade de direitos e de liberdade a que estão todos condicionados faz com que uma 

possibilidade – por menor que seja – de guerra esteja sempre presente nas relações entre 

os homens. Só essa possibilidade de luta já é suficiente para que todos se comportem de 

maneira a antecipar-se perante os demais, inferindo através de si mesmo que este possa 

usar todas as armas que possui para alcançar o que deseja e vencer.  

A condição de guerra não é, portanto, a luta real, mas toda aquela disposição ao 

conflito; é uma disposição de atacar que está sempre presente, mas este ataque só 

acontecerá na eventualidade de o agressor ter mais vantagens sobre a vítima e, mesmo 

que haja o medo de antecipar-se ao outro, ele não é capaz de muitas vezes dissuadir um 

homem de tomar iniciativas ofensivas. De acordo com Hobbes, quem sente medo, 

também desconfia, acautela-se e procura agir de tal maneira a não mais temer, seja 

fugindo do seu inimigo, seja armando-se para confrontá-lo. A fuga parece ser uma 

estratégia razoável na condição de guerra, quando se avalia racionalmente os poderes e 
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a situação em que cada um se encontra. Mas a partir do momento que sentir uma 

superioridade em relação ao seu inimigo o mais provável é que se antecipe a ele, para 

defender-se ou atacar, visto que surgiram novas chances de melhorar sua condição ou 

eliminar finalmente a causa do seu medo.  

 

 

2.2 A insuficiência das leis naturais para a remoção do medo 

 

 

 Já ficou claro que, por serem iguais em tudo, os homens têm também os 

mesmos direitos sobre as coisas, inclusive de usar de todos os meios ao seu alcance para 

evitar a morte violenta. A necessidade de garantir a segurança faz com que o homem 

busque na razão certos preceitos a serem seguidos com o objetivo de garantir a paz: são 

as leis naturais. As leis naturais não são vontades, como erroneamente podemos julgar, 

as vontades são particulares de cada um e, portanto, não se configuram em leis. O medo 

da morte e do sofrimento é o que faz com que os homens busquem com a sua razão uma 

situação melhor, na qual possam se refugiar dessa circunstância indesejável. Hobbes 

define desta forma o que são as leis naturais: “Uma lei de natureza é um preceito ou 

regra geral, estabelecido pela razão, mediante o qual se proíbe a um homem fazer tudo o 

que possa destruir sua vida ou privá-lo dos meios necessários para a preservar” 

(LEVIATÃ, XIV, p.112). Ou seja, as leis de natureza prescrevem o modo como os 

indivíduos devem agir caso realmente desejam viver em paz com os outros homens. É 

necessário que demonstrar aos outros essa vontade, do contrário a paz não será possível. 

A razão, por sua vez, é entendida em Hobbes como a faculdade de raciocinar, de 

calcular os fins mediante suas causas. Isso enuncia, segundo Bobbio, que:  

[...] para Hobbes, dizer que um homem é dotado de razão equivale dizer 

que é capaz de cálculos racionais, o que é outro modo de dizer que é 

capaz de descobrir quais são os meios mais adequados para alcançar os 

fins desejados e, por conseguinte, de agir não só obedecendo a esta ou 

aquela paixão, mas também seguindo o próprio interesse (BOBBIO, 

1991, p. 38).  

Também de acordo com Pinzani: 
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É verdade que para Hobbes a razão (reason) é sempre razão calculadora. 

Ao mesmo tempo, a palavra reason significa para ele também razão no 

sentido de fundamento. Portanto, o conceito de racionalidade permanece 

também, mais ou menos explicitamente, para oferecer os fundamentos de 

determinado argumento. Quem quer explicar racionalmente um fenômeno 

deve descobrir as razões ocultas – o que, no modelo mecanicista-causal 

de Hobbes, significa descobrir as causas. No caso das ações humanas, as 

causas ou razões são os motivos. Uma explicação racional do agir do 

homem consiste, pois, em individualizar os motivos que estimulam um 

certo indivíduo a agir de uma certa maneira (PINZANI, 2006, p 117-

118)
7
. 

Por este motivo que Hobbes julga as crianças como pessoas ainda sem razão, 

pois é necessário que possamos explicar os motivos que nos levam a agir e isso só 

ocorre através da linguagem. Como as crianças ainda não dominam a linguagem, não 

têm como expressar o que se passa em seu intelecto, sendo, portanto desprovidas de 

razão. Se conforme Hobbes, a razão aponta os caminhos para a paz, então esse desejo 

racional de sair do estado de guerra, onde a morte violenta pode atingir qualquer 

individuo a qualquer momento, é um desejo oriundo do cálculo racional e promulgado 

através da linguagem.  

Nas obras mais conhecidas de Hobbes, a saber, Elementos, Do Cidadão e 

Leviatã, a lei é tratada como um ditame (ou um preceito) da razão. A lei por ser uma 

regra racional, define a conduta dos indivíduos, o que eles podem e o que eles não 

podem fazer. As regras que a razão do homem indica como as mais adequadas para 

atingir os fins desejados (que nesta condição de guerra é a paz e a preservação da vida) 

são as leis naturais. A lei e a razão necessariamente andam juntas, como se uma não 

pudesse existir sem a outra. É racional que a lei seja cumprida, pois obedecer à lei é a 

mesma coisa que obedecer a razão. Quem obedece à lei natural estabelecida pela razão, 

é considerado coerente, demonstra que deseja a paz e os benefícios que advém dela, 

quem não o faz demonstra não importar-se com a paz. 

Todas as regras que indicam o caminho para sair da guerra e, conseqüentemente, 

da condição temerosa de perder a vida a qualquer momento, estão subordinadas a uma 

primeira regra que ordena a busca pela paz como prioridade maior. Em um estado de 

guerra onde a vida dos homens está sempre em perigo, é primordial que a primeira 

                                                           
7
 A tradução desta citação para o português foi feita pelo prof. Dr. José Luiz Ames para uso particular e 

didático e não se encontra publicada. 



59 

 

regra, bem como as demais que a seguem, mostre para os homens o que é conveniente 

ou não para uma vida pacífica. As leis naturais não se aplicam à natureza em geral, mas 

à natureza humana. O objetivo é precisamente, fazer com que os homens deixem essa 

condição de guerra e estabeleçam um Estado. Uma vez que, para Hobbes 

(ELEMENTOS, XIV, p.69), não é contra a razão um homem fazer o que puder para 

preservar a sua existência, ou seja, não ir contra a própria razão, é um direito de 

natureza antes mesmo de ser um a lei natural.  

Assim como as paixões, também a razão é igual para todos os homens. Pois 

todos concordam que obedecer à razão, no caminho para o bem é a principal 

característica para manter-se em uma situação que favoreça a preservação da sua vida. 

A razão faz parte da natureza humana, tanto quanto a paixão, e ela é 

idêntica em todos os homens, porque todos eles concordam na vontade de 

serem dirigidos e governados no sentido daquilo que desejam alcançar, a 

saber, o seu próprio bem, o que é obra da razão. Portanto, não pode haver 

outra lei na natureza além da razão, nem outros preceitos da lei natural, 

além daqueles que nos mostram o caminho para a paz, onde ela pode ser 

alcançada, e os meios de defesa, onde a paz não pode ser alcançada 

(ELEMENTOS, XV, p.72).   

Ou seja, para Hobbes, a razão não é uma característica que diferencia um 

homem dos outros homens; pelo contrário, é também pela razão que percebemos que 

todos os indivíduos que se encontram na condição natural são iguais em todos os 

sentidos. Podemos ver nesta citação uma defesa hobbesiana do direito e da razão, pois o 

que não vai contra a razão é ao mesmo tempo um direito do indivíduo, porque antes de 

qualquer coisa, é um direito do indivíduo preservar-se, fazendo uso do que estiver ao 

seu alcance para isso. Para que a paz seja alcançada, é importante que haja certa 

reciprocidade entre os desejos dos indivíduos, pois um homem não se aliará a outro que 

pense de forma contrária a ele. Cumprir com os contratos estabelecidos é importante, 

mas na medida em que todos o façam. Se ocorrer o contrário, ou seja, se cumprir o 

prometido não nos traz beneficio algum não tem porque fazê-lo, pois agindo assim nos 

oferecemos como presas aos outros.  

A característica principal do estado natural é que o homem é um ser que nunca 

está satisfeito com o que possui e essa insatisfação é o que o move continuamente. 

Dessa forma, o homem permanece em movimento ininterrupto e imaginá-lo como um 

ser não desejoso é imaginá-lo sem vida. Não existe para ele uma tranqüilidade de 
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espírito, pois assim que satisfaz um de seus desejos, já tem outro para alcançar e deste 

modo a sua busca nunca termina. A natureza humana é de tal forma engendrada que, ao 

mesmo tempo o que é causa do movimento também se torna um impedimento. Os 

desejos e as paixões (como o medo e a esperança), que são o que movem os homens 

acabam se chocando com os desejos e as paixões de outros homens. A experiência que 

adquirimos com o tempo nos faz perceber que o nosso movimento não é o único e que, 

para que ele possa continuar, é necessário, muitas vezes, impedir o movimento dos 

outros. E o mesmo posso esperar de outrem: muitas vezes meu movimento será 

impedido pelo movimento dele. 

A multiplicidade de movimentos e desejos, aliada à igualdade de direitos e à 

liberdade no estado natural fazem com que os homens não vivam harmoniosamente. 

Pelo contrário, essas condições fazem com que se impeçam mutuamente; por este 

motivo, é necessário procurar um meio de dirigi-los de forma a introduzir uma limitação 

a essas características que permita ao ser humano realizar ao máximo as suas 

potencialidades. A única maneira que o homem encontra para sair dessa situação de 

conflito iminente é acatar a sua razão que sugere adequadas normas de paz, “em torno 

das quais os homens podem chegar a um acordo” (LEVIATÃ, XIII, p.111).  

As leis de natureza, de acordo com Limongi, não “prescrevem exatamente o 

dever de querer contratos e cumprí-los, ser grato, etc., mas, mais propriamente, o dever 

de nos comportarmos de maneira a significar aos outros que a nossa vontade é essa” 

(2009, p.250). Ou seja, o ato em si não é tão importante quanto deixarmos os outros 

perceberem a nossa intenção, o nosso comportamento deve dar a entender que 

desejamos a paz, a intenção de cumprir os contratos e tratar os outros como iguais. 

Podemos encontrar isso também em Zarka (1997, p. 160). Segundo ele, “a lei remete a 

uma relação de obrigação entre as pessoas”. Os indivíduos obrigam-se a cumprirem as 

suas partes do acordo para realizarem o seu desejo maior que é viver ordenadamente e 

em paz. Ora, viver ordenadamente e em paz significa manter-se longe da violência da 

morte dolorosa e este é um desejo que todos têm, portanto, é compreensível essa 

obrigação de uns com relação aos outros.  

Essa é a forma que Hobbes usa para explicar que a razão está intrinsecamente 

atrelada à busca da paz: “não pode haver outra lei de natureza, além da razão” 

(ELEMENTOS, XV, p. 72). E o que é mais racional na condição em que se encontram a 



61 

 

não ser buscar a paz? E onde se encaixa nessa definição o direito de natureza? Hobbes 

define no capitulo XIV do Leviatã que direito e lei são coisas distintas: “o direito 

consiste na liberdade de fazer ou de omitir, ao passo que a lei determina ou obriga a 

uma dessas duas coisas”. A lei natural aqui se diferencia do direito natural que é 

definido pela liberdade. Então, qual seria o sentido de dizer que não pode haver outra lei 

de natureza além da razão? É direito de todos usarem o que puderem para preservar a 

sua própria natureza e a lei natural aponta os caminhos para que este fim seja alcançado. 

Portanto, se é racional preservar-se, é também pela razão que isso acontece. A 

racionalidade é uma das características da lei de natureza, segundo Zarka, um de seus 

atributos principais, mas não devemos ignorar o caráter moral e a origem divina que 

Hobbes dá às leis naturais. A origem divina das leis naturais citada por Zarka pode ser 

encontrada nos Elementos:  

[...] na medida em que a lei propriamente dita é uma ordem, e esses 

ditames, por procederem da natureza não são ordens, eles não são 

chamados de leis em relação à natureza, mas em relação ao autor da 

natureza, Deus Todo-Poderoso (ELEMENTOS, XVII, p. 90). 

 Também a referência ao caráter moral pode ser encontrada logo na seqüência:  

[...] visto que as leis de natureza concernem à consciência, não apenas 

aquele que realiza uma ação contrária as viola, mas também aquele cuja 

ação lhe é conforme, caso pense o contrário. Pois embora, aconteça que a 

ação seja correta, ainda assim, em seu julgamento, ele desdenha a lei 

(ELEMENTOS, XVII, p. 90). 

Assim, podemos afirmar que a razão não é o único componente da lei natural, 

embora Hobbes diga que não pode haver outra lei na natureza além da razão. Uma única 

frase não pode ser desvinculada de toda uma obra, apesar de Hobbes nos Elementos 

estabelecer a razão como componente principal da lei natural não delimita isso apenas 

como única característica dela. À vista disso, são necessárias outras características para 

defini-la, como o seu caráter moral e a sua origem divina, ou, conforme Zarka (1989, 

p.63), “o direito natural e a lei natural podem formar dois ramos de uma alternativa 

racional que se apresenta a cada homem”, portanto, são coisas distintas, mas que fazem 

uso das mesmas ferramentas. Zarka trabalha a razão como algo que ocorre a partir de 

fatores externos, é um cálculo expresso pela linguagem para explicar a racionalidade 

dos homens.  
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Apesar de identificar a lei de natureza com a razão e com os preceitos oriundos 

dela, Hobbes não estabelece isso como uma característica suficientemente capaz de 

fazê-la ser cumprida. Isso é esclarecido também na leitura da obra Do Cidadão.  Já no 

que se refere ao Leviatã, obra mais conhecida e comentada de Hobbes, as leis de 

natureza são tratadas como regras indicadas pela razão para a preservação do homem: 

“E a razão sugere adequadas normas de paz, em torno das quais os homens podem 

chegar a um acordo. Essas normas são aquelas a que em outras ocasiões se chamam leis 

de natureza, das quais falarei mais particularmente nos dois capítulos seguintes” 

(LEVIATÃ, XIII, p. 111), ou ainda:  

Uma LEI DE NATUREZA (Lex naturalis) é um preceito ou regra geral, 

estabelecido pela razão, mediante o qual se proíbe um homem fazer tudo 

o que possa destruir a sua vida ou privá-lo dos meios necessários para a 

preservar, ou omitir aquilo que pense melhor contribuir para a preservar 

(HLEVIATÃ, XIV, p. 112). 

Observamos no decorrer de suas obras um aprimoramento de suas teorias, aqui a 

lei natural é mais uma indicação de caminho para a paz do que necessariamente uma 

ordem, como encontra-se nos Elementos. As leis de natureza que eram puramente a 

razão (“não pode haver outra lei de natureza, além da razão”) passam a ser definidas 

como normas ditadas pela razão para a busca pela paz; elas não são ordens, são 

sugestões ou recomendações. Quando se utiliza o termo ordem implica que ela (a 

ordem) seja definida por alguém, do contrário parece não ter sentido utilizá-la. As leis 

de natureza são, portanto, cálculos inferidos pela razão da análise de coisas que 

acontecem tanto com o individuo mesmo como com os outros ao seu redor.  

As leis de natureza estabelecem que os indivíduos não devam fazer coisas que 

prejudiquem a sua preservação. De todas as leis naturais, a fundamental é esta: “Que 

todo homem deve se esforçar pela paz, na medida em que tenha esperança de a 

conseguir, e caso não a consiga pode procurar e usar todas as ajudas e vantagens da 

guerra” (LEVIATÃ, XIV, p.113). É obrigação do homem, na condição em que se 

encontra buscar a paz; ele tem o dever de fazê-lo, pois isso implica na possibilidade de 

uma vida mais longa e segura, mas se não encontrar quantidade de homens suficiente 

que desejem o mesmo fim, o direito natural de preservação da vida permanece e aponta 

que é necessário se precaver contra eles e preparar-se para a guerra. Ou seja, já na 

primeira lei de natureza, Hobbes libera o homem para o conflito. Isto é compreensível, 
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visto que, na condição natural, ser passivo significa muitas vezes colocar em risco a 

própria vida. A ameaça à vida é permanente e não depende da vontade pessoal ou do 

merecimento do homem, pois isso Hobbes não considera prudente ser comedido perante 

o outro, pois o outro pode (sem dúvidas de que o faça), usar dessa nossa passividade a 

seu favor. 

Nesta primeira lei, direito e obrigação andam juntos. O próprio autor, na 

seqüência, estabelece isso: “A primeira parte dessa regra encerra a primeira e 

fundamental lei de natureza, isto é, procurar a paz, e segui-la. A segunda encerra a 

súmula do direito de natureza, isto é, por todos os meios que pudermos defendermo-nos 

a nós mesmos” (LEVIATÃ, XIV, p. 113). Ao mesmo tempo em que é obrigação do 

homem buscar a paz, é também seu direito não fazê-lo visto que se o fizer sozinho põe-

se em perigo perante os demais. Essa primeira lei natural nos apresenta também certo 

antagonismo racional, uma vez que é racional buscar a paz para sair da condição de 

guerra em que se encontra e salvar a sua vida, mas também é racional que se previna 

com todos os meios que possui caso isto não ocorra, ou seja, também é racional 

continuar em guerra para defender a vida e outros bens que se possui. Na 

impossibilidade de se obter a paz, é necessário que os homens continuem a preservar a 

própria vida, utilizando-se dos meios de defesa que estiverem ao seu alcance. E é nisso 

que se encontra o antagonismo, pois, se a paz não é viável, então é preciso fazer uso do 

seu oposto (a guerra) para defender-se. O direito natural de “com todos os meios que 

pudermos, defendermo-nos a nós mesmos”, deve ser utilizado na medida em que seja 

necessário, mesmo que a conservação da sua vida dependa da morte de outrem. O 

homem pode fazer uso tanto da lei de natureza como do seu direito natural para se auto 

preservar, essa é a regra. Não importa em que situação ele se encontre, ele vai analisar 

os fatos para refletir qual a melhor atitude e em que momento deve fazer uso dela. 

As leis naturais seguintes a esta também apontam os caminhos para que a paz 

seja alcançada e isso significa renunciar aos direitos que têm sobre as coisas, ou ainda, 

transferir alguns deles, pois se todos mantiverem os seus direitos, necessariamente a 

conseqüência disso seria a guerra e a morte. Portanto é preciso abrir mão de certos 

direitos e aquele que não o faz vai contra as leis de natureza e o seu fim maior. Vamos à 

segunda lei: 
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Que um homem concorde, quando outros também o façam, e na medida 

em que tal considere necessário para a paz e a defesa de si mesmo, em 

resignar ao 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 (LEVIATÃ, XIV, p.113). 

Nesta segunda lei, Hobbes apresenta que para a paz ser alcançada é preciso 

renunciar ao direito que se tem sobre as coisas, mas esta renúncia deve ser recíproca, 

todos devem fazê-lo, porque é ela que determina a validade da primeira lei, já que ao 

conservar os seus direitos, alguns teriam o direito de usar a força enquanto os outros o 

direito de se defenderem da força do outro e isso implica que a paz não seria alcançada. 

Faz-se necessário, então, que todos se sintam obrigados a renunciar à liberdade de 

dificultar a ação dos outros; isso, no entanto, não cria nenhum direito novo para o outro, 

pois ele também renuncia ou, caso isto não ocorra, o direito de preservar-se ainda 

permanece uma vez que ele nunca é transferido.   

Esta segunda lei de natureza é derivada da primeira, mas antes de defini-la, 

Hobbes diz que a primeira é uma ordem: “Dessa primeira lei de natureza, mediante a 

qual se ordena” (2008, p. 113).  Isso parece ir à contramão do que ele diz anteriormente 

“Uma LEI DE NATUREZA (Lex naturalis) é um preceito ou regra geral” (LEVIATÃ, 

XIII, p. 112), porque ele toma essa direção de raciocínio? Porque agora ela é uma ordem 

se antes era apenas um preceito? O que, afinal de contas ele quer expor com as leis de 

natureza? O que elas realmente representam para os homens no estado natural? É difícil 

encontrar as respostas para estes questionamentos, e nem sempre os argumentos 

encontrados parecem seguros. O que nos parece é que o filósofo deriva esta segunda lei 

de natureza da primeira para que os indivíduos possam encontrar a paz. Os homens só 

buscam cumpri-la, no entanto, quando observarem que isso é um comprometimento de 

todos os outros. Isso explica o “ordenamento” da primeira lei de natureza e esta segunda 

lei só é válida quando for necessária para a busca da preservação e da paz, pois não é 

justificável que um homem abra mão de seus direitos a todas as coisas se os demais não 

fizerem o mesmo. E assim, caminhando por toda obra hobbesiana encontramos a lei 

natural ora como preceito, ora como ordem. Não julgamos isso como um aspecto tão 

relevante para este trabalho, apenas refletimos que as leis naturais, assim como quase 

tudo que cerca o homem é interferido diretamente por um caráter de racionalidade, após 

atingir o intelecto do homem. O medo da morte violenta e a esperança de certa 
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segurança e conforto intensificam a racionalidade e esta aponta qual o melhor caminho 

a seguir. A lei de natureza é um ordenamento na medida em que ocorre internamente, o 

que Hobbes define como “ordem de foro interno”, pois não é possível de ocorrer o seu 

contrário no estado de natureza, onde todos são livres para fazerem o que quiserem. 

Pode ocorrer de um indivíduo estar sob o poder de um outro e não ter outra chance de 

continuar vivo a não ser obedecer-lhe, mas isso não se aplica às leis de natureza. 

Na esperança de viverem em paz, os homens devem aceitar também os meios 

para se chegar até ela, o que corresponde segundo Hobbes, a obedecer aos contratos 

firmados. É primordial que eles sejam cumpridos para que a paz, a segurança e o 

conforto sejam alcançados. Os contratos ou pactos são instrumentos artificiais, através 

dos quais dois ou mais indivíduos buscam realizar seus interesses, o que os leva a 

utilizarem estes instrumentos é a esperança de alcançar certo benefício que sozinhos não 

alcançariam, a esperança de sempre alcançarem algo melhor. Hobbes faz uma 

diferenciação entre contrato e pacto. 

O ato de dois, ou mais, que mutuamente se transferem direitos chama-se 

contrato. Em todo contrato, ou as duas partes imediatamente cumprem 

aquilo que contratam, de modo que nenhuma precisa ter confiança (trust) 

na outra; ou então uma cumpre, e confia na outra; ou ainda nenhuma 

cumpre. Quando ambas as partes cumprem imediatamente aquilo a que se 

comprometeram, o contrato chega a seu termo tão logo se dá o 

cumprimento. Mas, quando se dá crédito a uma ou a ambas, então aquele 

que recebeu a confiança promete cumprir depois a sua parte; e este tipo 

de promessa chama-se convenção
8
 (DO CIDADÃO, II, p.43). 

 

Os pactos envolvem promessa e toda promessa envolve confiança. Por isso, 

quando um homem pactua, sem ter a confiança de que o outro vai cumprir a sua parte 

no acordo, o faz assumindo o risco de não receber o bem desejado e isso vai contra o 

princípio de racionalidade. Como pactos são promessas, a sua realização ou não no 

futuro depende da ação voluntária daqueles que pactuam e por isso, quando são feitos 

tendo em vista o futuro devem ser acompanhados de outro sinal que realmente 

represente a outra parte a sua intenção de cumprir o acordo. Quanto aos contratos, estes 

                                                           
8
 Os termos convenção e pacto têm o mesmo significado para Hobbes. O tradutor optou por convenção, 

embora seja mais utilizado o termo pacto. 
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ocorrem quando há a transferência mútua e imediata dos direitos, quando as duas partes 

concedem cada uma um direito na condição de que a outra parte sinta-se obrigada a 

fazer o mesmo. Portanto, ao estabelecerem contratos uns com os outros, os homens 

devem saber cumpri-los e não exigir mais liberdade para si do que aquela que concede 

aos outros. É necessário saber avaliar até que ponto é preciso desistir do direito natural 

de auto-conservação. Agir visando a conservação da vida, consentir na limitação mútua 

dos direitos e almejar a paz não são motivos suficientes para que ela seja alcançada, é 

preciso que não se torne nulo o ato voluntário que a torna possível. 

A terceira lei natural aconselha cumprir os pactos: “Que os homens cumpram os 

pactos que celebrarem” (LEVIATÃ, XV, p.124). É preciso que esta lei seja cumprida, 

do contrário os pactos não passam de palavras vazias. Se os homens não cumprem os 

pactos, não há necessidade de os mesmos serem firmados; é necessário que os homens 

sinalizem o seu desejo, realmente comprometendo-se com a sua palavra. Hobbes ainda 

discursa longamente sobre outras leis, mas a princípio estas já bastam para que se possa 

estabelecer o que os indivíduos podem ou não fazer para sair do estado de guerra 

generalizada.   

As leis naturais bem como as paixões (ressalta-se aqui a importância do medo da 

morte violenta), parecem querer nos levar a seguinte conclusão: se o bem maior do 

homem é a preservação da sua vida e se a sua racionalidade lhe aponta os caminhos a 

seguir para alcançar este fim, conclui-se que não existem mais problemas. Basta seguir 

as leis naturais e a vida estará preservada. Qual o motivo de Hobbes nos apresentar a 

necessidade de um pacto social? 

 Ora, não é seguro, na verdade Hobbes considera extremamente imprudente, 

seguir essas regras sem ter certeza de que os demais farão o mesmo, e levando-se em 

conta que a situação do estado natural não é de confiança e sim uma situação em que os 

interesses particulares predominam, por mais que as leis sejam válidas para a conquista 

da paz e da preservação da vida elas não são eficientes neste propósito. Assim, 

conforme Bobbio “seria o máximo da imprudência seguir as leis da prudência”, já que 

se alguém violar essas regras não há nenhum outro homem que seja suficientemente 

forte ou que tenha suficiente poder para obrigá-lo a cumprir as leis naturais.  

As leis de natureza sempre obrigam os indivíduos a agirem de tal maneira que a 

paz seja sempre a meta a ser alcançada. Elas não obrigam em sentido próprio, mas no 
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sentido de que são um compromisso com a própria conservação, ou seja,  elas não 

obrigam porque são leis, até porque no estado natural ninguém está obrigado a nada, 

mas obrigam no sentido em que são os meios capazes de levarem a proteção da vida e 

este é um bem que todos desejam. Agir conforme a reta razão, sempre demonstrando 

uma vontade de paz, leva o homem natural a ter uma vida mais pacífica com os outros. 

Por isso, um homem que queira viver em paz, deve demonstrar aos outros que quer 

estabelecer contratos e deve sempre cumprir o que promete, pois, se não o fizer, dará 

motivo aos outros para que no futuro não estabeleçam mais nenhum contrato com ele.  

Mesmo que a princípio pareça ser racional não cumprir os pactos, mais adiante 

essa conduta barra na razoabilidade, pois cumprir ou não um pacto depende apenas da 

razão de cada homem julgar o que é melhor para si naquele momento, mas em longo 

prazo, não cumprir os pactos pode se tornar um grande prejuízo, pois os outros podem 

não querer mais estabelecer pactos com ele. As leis de natureza, portanto, obrigam os 

homens a se comportarem de tal maneira que possam significar aos outros sempre a sua 

vontade de alcançar a paz.   

As regras estabelecidas pela razão são aceitáveis para que não exista mais a 

guerra de todos contra todos e o perigo de morte iminente, se todos as cumprirem. Ao 

cumprirem estes preceitos os homens asseguram a sua preservação, pois ao sinalizarem 

aos outros o seu desejo de paz e cumprirem os pactos a que estão comprometidos, é 

certo que alcançarão o fim desejado. Para que isso ocorra, no entanto, é necessário que 

todos o façam, pois conforme nos apresenta Hobbes, se apenas um renunciar ao seu 

direito e os demais não o fizerem, aquele que cumprir os pactos se oferece como presa 

aos demais.  

Quando alguém transfere o direito que tem sobre determinada coisa, já recebeu 

ou espera receber algo em troca, porque todos visam sempre o beneficio próprio. O 

medo no estado natural também envolve a capacidade de julgamento, não só às 

expectativas que os indivíduos criam em curto prazo, como também aquelas que estão 

relacionadas a situações futuras. Por este motivo, os homens racionais sentem medo e 

fazem disso um julgamento lógico não apenas no tempo em que se encontram, já que 

para Hobbes, a habilidade humana de ver em longo prazo é que predispõe os homens ao 

ataque ou a defesa. 
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 Com a introdução dos pactos, Hobbes tenta nos explicar que a paz é possível e 

que os homens têm racionalidade e motivação para isso, visto que é mais razoável para 

as partes contratantes cumprirem sua parte no acordo, mas no estado natural, “a força 

das palavras é demasiado fraca para obrigar os homens a cumprirem os seus pactos” 

(LEVIATÃ, XV, p.122), e disso se infere que é mais prudente ser precavido do que 

confiar cegamente naquilo que o outro promete transferir a ele. A razão do homem deve 

considerar se a situação na qual ele está ingressando é realmente segura ou se ao 

cumprir sua parte será apenas mais um alvo fácil daqueles que não cumprem com a 

palavra dada. O medo, nestas condições, continua Hobbes, “não é suficiente para levar 

os homens a cumprirem as suas promessas, porque na condição de simples natureza só 

se nota a desigualdade do poder no desfecho da luta” (LEVIATÃ, XV, p. 122). Com 

essa citação de Hobbes fica mais evidente que as leis naturais não são capazes de 

remover o medo na condição de guerra generalizada. Podemos ainda citar outra 

passagem que vai ao encontro dessa ideia: 

É verdade que a esperança, o medo, a ira, a ambição, a cobiça, a vã glória 

e outras perturbações da mente efetivamente nos afetam de tal modo que 

não podemos alcançar o conhecimento dessas leis, enquanto tais paixões 

prevalecerem em nós; mas não há ninguém que não tenha às vezes a 

mente serena. E em tal momento, nada é mais fácil de conhecer, que por 

rústico e inculto que seja ele, do que esta única regra: quando não tem 

certeza se o que faz a outrem é permitido ou não pela lei de natureza, que 

se ponha no lugar do outro. Deste modo, aquelas perturbações da mente 

que o persuadiram a agir, sendo agora lançadas na outra balança, 

imediatamente o dissuadem na mesma proporção (DO CIDADÃO, III, p. 

69)  

Ou seja, apesar de Hobbes trabalhar as leis de natureza como sendo as regras que 

levam os homens a alcançarem um Estado pacífico, a mente humana sempre irá 

trabalhar no sentido de preservar-se, porque isso é o mais importante tanto no estado 

natural quanto no civil. A vida e o corpo que a mantém são os maiores bens que um 

homem pode ter; é necessário que eles não sejam prejudicados. E apesar de as leis 

naturais guiarem os homens para a paz é necessário algo mais pra fazer com que todos 

os homens as aceitem e cumpram. Lei remete à ordem, é preciso que alguém a ordene; 

no estado de natureza ela apenas ordena internamente, é uma ordem interna e particular 

de cada um para consigo mesmo. Há também o caráter de ordenamento divino, 

desenvolvido por Hobbes em algumas passagens, mas isso também só se aplica na 
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relação Deus-indivíduo, ou seja, também tem um caráter de particularidade. Por este 

motivo, apesar das leis naturais serem necessárias para o fim da guerra de todos contra 

todos, somente elas, isoladas, não conseguem acabar coma condição de violência 

imediata que é o estado natural. 

 

 

2.3 O medo e a validade dos pactos 

 

 

Os homens são seres de interesses que ora tendem a um objetivo, ora a outro 

conforme as necessidades de preservação e o medo de perder a vida os movimentem, 

assim como as suas constituições, costumes e opiniões. Por todos serem igualmente 

assim, surge entre eles a discórdia e a guerra generalizada. Diante de uma situação de 

luta, onde pode perder a vida é natural que eles busquem a paz; isso é possível através 

da razão. Para saírem dessa condição os homens firmam pactos entre si, mas isso não se 

dá apenas porque a razão aponta qual é o caminho, mas também porque os indivíduos 

são capazes de reconhecer os prejuízos que uma guerra é capaz de trazer. Neste sentido, 

podemos dizer que o medo da morte violenta e a esperança de um futuro melhor, são 

agentes ativos para que a razão perceba as ações que cada um deve tomar. Todos os 

homens que se encontram em uma condição de guerra, o reconhecem como uma 

condição ruim e a paz, que é o seu contrário como uma condição boa, por isso, segundo 

Hobbes, mesmo que os homens não concordam com um bem presente, concordam com 

um bem futuro e para isso, devem aceitar e cumprir os pactos firmados. Isso, como já 

vimos, é estabelecido pela terceira lei de natureza, do contrário a paz não será possível.  

Há nas obras de Hobbes, uma diferença no que se refere às formas de como os 

indivíduos pactuam. Podemos identificar os pactos por associação e os pactos por 

submissão. Há também uma diferença entre pacto e contrato, que são as definições das 

relações entre os homens. Encontramos essas diferenciações especificamente no 

capítulo XV dos Elementos, no capítulo II de Do Cidadão e no XIV do Leviatã. No 

Elementos, Hobbes opõe pacto e contrato, o primeiro é definido como uma promessa de 

contrato com confiança mútua, e não há como exigir que cada parte cumpra com o que 
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pactuou, necessitando segundo o autor, de um poder coercitivo que garanta o seu 

cumprimento e, como não existe um poder para garantir isso no estado natural, ele 

torna-se inválido. Se estiverem sob um poder que garanta o cumprimento do pacto, 

nenhuma das partes teme cumprir a sua parte antes, pois tem a garantia de que receberá 

a sua depois. Quando se refere ao contrato, Hobbes o define como uma doação mútua, 

que se realiza sempre no presente.  

No Do Cidadão, o contrato também é defendido com o cumprimento imediato 

do que foi prometido, se uma das partes confia à outra cumprir a sua parte no futuro, 

então ele denomina isso como uma convenção ou pacto
9
. O pacto, portanto, é definido 

como uma transferência de diretos no futuro, ou seja, quando uma das partes, ou ambas 

prometem cumprir o estabelecido no futuro. Hobbes defende aqui a obrigatoriedade do 

pacto, pois os pactos são sinais de deliberação e se um indivíduo cumpre a sua parte, ou 

seja, transfere o direito que tem sobre algo a outro indivíduo é porque confia que no 

futuro receberá o que foi estabelecido no presente, “pois onde cessa a liberdade, então 

começa a obrigação” (DO CIDADÃO, II, p. 43). Dando seqüência ao Do Cidadão, 

Hobbes diz que alguns pactos não podem ser estabelecidos, como pactos com animais 

ou pactos com Deus, uma vez que os pactos são a declaração da vontade e é 

indispensável que ela seja declarada. O autor também faz algumas restrições às 

condições em que os pactos são firmados, como o que priva o homem de sobreviver; 

esse tipo de pacto não seria logicamente aceitável. 

Já no Leviatã, obra considerada a mais completa, Hobbes estabelece a 

transferência mútua e simultânea de direitos como sendo um contrato. Os pactos, por 

sua vez, não são mútuos e podem ser cumpridos posteriormente. Os pactos não são 

obrigatórios a menos que uma das partes já tenha cumprido com o prometido, neste caso 

ele entende que a outra parte deva também cumprir com a sua palavra.  Os contratos, em 

todas as obras de Hobbes começam a serem definidos depois que ele define a segunda 

lei de natureza, a partir dela ele delibera sobre o que são os pactos e os contratos e na 

terceira lei determina “que os homens cumpram os pactos que celebrarem” (LEVIATÃ, 

XV, p.124). 

                                                           
9
  O termo aqui é covenant. Alguns tradutores utilizam para este termo a palavra convenção, outros a 

palavra pacto. Seguindo a tradução utilizada neste trabalho, optaremos por fazer uso da palavra pacto, 

embora Hobbes use ambas, que para ele significam a mesma coisa.    
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No estado natural um justo motivo de medo pode extinguir a obrigação de 

cumprir o pacto quando nenhuma das partes o cumpriu ainda. Um motivo só é justo se 

for uma ocorrência surgida depois do pacto já estabelecido. Na condição de guerra em 

que os indivíduos se encontram o temor de ver a outra parte não cumprir com a sua 

palavra já é prenunciado, isso não impede que os pactos sejam firmados, mas pode 

impedir o seu cumprimento. Hobbes distingue duas modalidades de pactos firmados por 

medo mútuo: a primeira determina querer a paz e os contratos, motivada principalmente 

pelo medo da morte violenta e pelo cálculo que os homens inferem desse medo. A 

segunda nasce do pacto firmado e da incapacidade de prever se a outra parte irá manter 

sua palavra, ou seja, da insegurança de que os indivíduos realmente estão se obrigando 

com relação aos outros homens. Apenas a segunda causa invalida os pactos firmados 

por medo mútuo. Portanto, são inválidos os pactos feitos em contrato de confiança 

recíproca, quando nenhuma das partes contratantes cumpre de imediato o que prometeu, 

pois falar que vai transferir um direito amanhã é sinal insuficiente para se tornar uma 

obrigação; é apenas uma promessa, e promessas, não são obrigatórias. Um novo motivo 

de medo também pode surgir e, no estado natural, onde cada um é responsável por sua 

segurança, fazer cessar a obrigação. 

Segundo Hobbes, os indivíduos não podem firmar pactos quando estes 

demandam dele algo que está fora do seu alcance e isso implica que cumprir ou não a 

promessa feita, depende apenas da vontade daqueles que estão envolvidos. Assim, 

embora Hobbes aconselhe que se cumpram os pactos, ele parece abrir algumas 

exceções: torna-se nulo um pacto que implica na renúncia ao direito de autodefesa, 

porque quando um contrato é estabelecido, ambas as partes esperam dele um beneficio 

futuro. Num contrato em que se promete não defender-se vai contra a racionalidade, 

pois a vida e a preservação dos membros do corpo são o maior interesse para um 

homem. No Leviatã, Hobbes explica seu argumento afirmando que se um inimigo ou 

bandido deixam a vida de outro indivíduo salva em troca de uma promessa de resgate, a 

relação de forças é desigual porque ao deixá-lo com vida, o bandido não se entrega sem 

defesa, pelo contrário ele exerce o seu direito natural de agir do melhor modo visando 

os seus interesses. Não interessa neste caso qual é o contexto da situação, ninguém 

dotado de razão seria capaz de aceitar um pacto deste tipo. Vejamos o que Hobbes nos 

diz também no Do Cidadão: 



72 

 

Ninguém está obrigado, por qualquer contrato que seja, a não resistir a 

quem vier matá-lo, ou ferir ou de qualquer outro modo machucar o seu 

corpo. Pois em todo homem existe um certo grau, sempre elevado, de 

medo, através do qual ele concebe o mal que venha sofrer como sendo o 

maior de todos. E assim, por uma necessidade natural, ele o esquiva o 

mais possível, e supomos que de outro modo não possa agir. Ora, quando 

alguém chega a esse grau de medo, tudo o que dele podemos esperar é 

que se salve pela luta ou pela fuga. Ninguém está obrigado ao que é 

impossível; portanto, quem se vê ameaçado pela morte, que é o maior de 

todos os males que possa afetar a natureza, ou por um ferimento ou ainda 

por danos físicos de qualquer espécie, e não é corajoso o bastante para 

suportá-los, não está obrigado a sofrê-los (DO CIDADÃO, II, p.48).  

É possível confirmarmos com esta passagem o que já foi dito anteriormente: que 

o medo envolve a capacidade de julgamento, neste caso especificamente, quando o 

indivíduo se encontra diante desta situação tão aversiva que é o fim da vida de forma 

violenta. Também é imprudente uma das partes cumprir a promessa por primeiro, já que 

no estado natural não é provável que o outro fará o mesmo depois. Ao cumprir a sua 

parte antes do outro, o homem vai contra o direito natural. O direito natural concede ao 

homem poder ilimitado, quebrando com a teoria tradicionalista que estabelecia o direito 

natural até onde ele não alcançasse o direito do outro:  

[...] é a liberdade de cada homem de usar o seu próprio poder,  da maneira 

que quiser, para a preservação da sua própria natureza, ou seja, da sua 

vida; e conseqüentemente de fazer tudo aquilo que o seu próprio 

julgamento e razão lhe indiquem  como meios mais adequados para este 

fim (LEVIATÃ, XIV, p.112).  

No Leviatã, Hobbes defende que é direito natural do homem tentar alcançar o 

que ele bem desejar, uma vez que é livre para isso. No Do Cidadão, ele escreve que o 

primeiro fundamento do direito de natureza é “assegurar, tanto quanto possível a sua 

vida e as partes dos seus membros” tendo o direito de fazer uso de tudo o que for 

possível para isso. Ou seja, tanto em uma obra como na outra, Hobbes continua a teoria 

de que não é seguro confiar. Não existe confiança no estado natural, apenas interesses e 

desejos que precisam ser conquistados. No estado natural podemos observar que o medo 

é importante também para isso, pois faz com que nada seja proibido, principalmente 

quando o objetivo é a conservação da vida. Nenhuma outra obrigação atinge o homem 

natural a não ser esta de preservar a vida. Ao cumprir a sua parte da promessa antes do 

outro, o homem fere o direito natural de conservação porque dá abertura para que o 

outro possa prejudicá-lo se quiser.  Ou os dois cumprem as promessas ao mesmo tempo, 
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ou correm o risco de serem enganados pelos outros. Não existe confiança, assim como 

também não existe associação sem interesses particulares e individuais. Sempre há um 

cálculo de vantagens fazendo com que os homens escolham entre o que é mais benéfico 

a eles e não ao que seria justo ou correto. Não existem esses conceitos no estado natural, 

ou melhor, eles existem, mas são internos, os homens agem segundo o que julgam justo 

e correto em relação ao que pode lhes trazer algum benefício. Não é possível encontrar 

uma regra externa para isso, pois ela está diretamente relacionada à vontade.   

Os pactos nada mais são do que trocas de direitos, quando um indivíduo 

renuncia um direito que tem sobre algo qualquer em troca de receber o direito sobre 

outro objetivo ou desejo. Isso é uma promessa que envolve vontade, liberdade, 

esperança e confiança. Promessa no sentido de que todo pactuante se compromete a 

abdicar de algo para outro pactuante, seja imediata ou futuramente; essa promessa só vai 

ocorrer se for da vontade de ambas as partes, o que também envolve a liberdade uma 

vez que todos são livres para realizarem as suas vontades. Não é possível falarmos de 

pactos que não envolvam a vontade dos pactuantes e a sua liberdade de pactuar (ou 

não). Quando pactuam, os indivíduos têm a esperança de alcançarem seus objetivos 

futuros, por isso os pactos que envolvam promessas futuras devem ser bem 

estabelecidos no presente, segundo Hobbes, com palavras que assegurem que o 

pactuante está abdicando do seu direito ainda no presente, pois somente palavras no 

tempo presente transferem um direito. Se isso não for possível, o pactuante deve 

apresentar outros sinais presentemente de que irá cumprir a sua promessa no futuro. Os 

pactos também envolvem confiança, apesar disso ser quase impossível de ocorrer em 

uma situação de guerra imediata ou proeminente. Se um dos pactuantes se envolve em 

uma promessa desse tipo, onde não há confiança de que a outra parte cumpra sua parte 

no acordo, acaba assumindo um risco sem esperar um benefício certo vindo dele.   

Encontram-se na lista dos pactos não válidos também aqueles pactos em que um 

homem se compromete a não se defender da força pela força. Como a vida é o bem 

maior que um homem pode ter, é inconcebível que ele comprometa-se a não se 

defender. Não defender-se não significa deixar-se ferir, pois o homem pode lutar (e 

ferir-se) ou fugir. O que não pode ocorrer é ele concordar em aceitar o ferimento sem 

defender-se, a menos que deixar-se ferir seja melhor do que perder a vida 
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imediatamente. Por isso o homem usa do seu raciocínio e calcula o que se apresenta 

como maior vantagem no momento, como foi possível observar anteriormente que, 

Ninguém está obrigado, por qualquer contrato que seja, a não resistir a 

quem vier matá-lo, ou ferir ou de qualquer outro modo machucar o seu 

corpo. Pois em todo homem existe um certo grau, sempre elevado, de 

medo, através do qual ele concebe o mal que venha sofrer como o maior 

de todos[...] Ora, quando alguém chega a este grau de medo, tudo o que 

dele podemos esperar é que se salve pela luta ou pela fuga (DO 

CIDADÃO, II, p. 48) 

 Hobbes afirma ainda que ninguém fica obrigado ao que é impossível e uma 

situação como essa onde o homem se vê ameaçado de morte, que é o maior de todos os 

males, ou mesmo ameaçado de ser ferido por outro, é uma situação impossível de ser 

aceita por qualquer pessoa capaz de raciocinar. Existe uma grande diferença entre estar 

submetido ao poder de um homem e quando isso, a submissão é confirmada por grades 

ou correntes, evidenciando que a submissão é contra a sua vontade. A confiança no que 

o outro promete é o que move os contratos, uma vez que não há um poder externo 

superior ao pactuante que os faça serem cumpridos, por este motivo esse tipo de 

contrato onde um homem promete deixar-se ferir não é válido.  

No entanto, os pactos firmados por medo da morte são lícitos. Explica-se: se um 

homem promete dar a um assaltante, todo o seu dinheiro em troca do beneficio de 

continuar vivendo, este pacto é válido, pois pactua em troca do benefício da vida. Não 

importa a motivação para o cumprimento do pacto, se é por medo ou outra coisa, se for 

para garantir a conservação da vida o pacto é válido. Nenhuma ação é sem causa, cabe 

ao homem saber avaliar a causa em questão e agir perante isso. Por isso, prometer por 

medo entregar o dinheiro ao assaltante em troca da preservação vida não anula o pacto. 

Assim também como um governante mais fraco, se comprometer desvantajosamente 

com outro mais forte. As causas que invalidam um pacto são: a) um justo motivo de 

medo de que a outra parte não cumpra o pactuado; b) prometer matar-se ou ferir-se e c) 

prometer algo que já foi prometido a outro anteriormente. 

Quando as pessoas pactuam, cedem o seu direito em favor de outrem. Os pactos 

são firmados na esperança de fiquem em uma condição melhor daquela em que se 

encontravam até o momento. Os pactos, portanto, em que um homem promete matar-se 

ou ferir-se são invalidados pelo fato de que vão contra o direito natural de preservação. 
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Ora, qual benefício que isso trará para o pactuante? Não há, portanto, racionalidade em 

um pacto que implica a renúncia desse direito. A morte ou simplesmente deixar-se ferir 

vai contra a razão simplesmente porque nega a vida, o bem primordial dos homens. 

Nesse sentido, há uma negação de todo tipo de bem que o homem possa desejar e 

alcançar, pois é compreensível a todos que sem vida, ou com restrições a continuar 

vivendo, os indivíduos não conseguem bem nenhum. Quanto à terceira causa de 

invalidade dos pactos, é inconcebível que se algo já foi renunciado ou transferido o seja 

novamente, simplesmente pelo fato de que já não o pertence mais, pois “não há direito 

que ele possa transferir em um contrato posterior, e o que o venha a prometer promete 

sem ter direito a tanto. Por conseguinte, está obrigado apenas ao primeiro contrato, 

sendo ilícito rompê-lo” (DO CIDADÃO, II, p.48). No estado de natureza, se não há 

poder que garanta a punição pelo não cumprimente de um contrato, todos podem temer 

que eles não sejam cumpridos. Como as palavras pronunciadas não têm força suficiente 

para garantirem o cumprimento dos pactos, faz-se necessário que elas sejam respeitadas 

pelo medo das suas conseqüências, ou seja, pela força da espada do inimigo. Essas são 

as três causas que invalidam os pactos e em se tratando de um estado instável de guerras 

iminentes já são suficientes para que os homens prefiram não cumpri-los. Querer 

permanecer em um estado com essas condições é contraditório. É preciso algo que os 

obrigue cumprir os pactos firmados, algo que esteja acima das leis naturais, um poder 

capaz de legislar e punir.  

 

 

2.4 O medo como paixão motivadora da instituição do Estado civil 

 

 

Para que a paz seja alcançada e a guerra tenha fim, faz-se necessário um poder 

suficientemente forte para fazer com que todos atuem segundo a razão, tornando 

desvantajoso qualquer ato contrário a ela. Há também um outro motivo: o homem, no 

estado de natureza, sempre age buscando o máximo de benefício para si, e tudo acaba 

tornando-se uma questão de cálculo de vantagens. Quando julga que algo vai ser 

vantajoso para ele, com certeza irá tomar posse e se beneficiar disso, caso contrário, o 
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medo o impedirá de seguir adiante. O medo torna-se a principal causa instituidora do 

Estado quando a morte violenta se torna iminente e insuportável fazendo com que os 

homens decidam-se pelo mal menor. De acordo Hobbes, “o medo é a origem das 

sociedades grandes e duradouras” (DO CIDADÃO, I, p. 28) por ser uma antecipação de 

males futuros, “o medo alarga a visão, faz com que antecipem o mal futuro e leva os 

homens à precaução” (FRATESCHI, 2008, p. 146). Pode até ser difícil compreender 

que o medo faça o homem pensar em uma situação assim, uma vez que o homem não 

deixa de sentir medo quando quer, no entanto, é de compreensão de todos que ao passar 

por uma situação que lhe cause temor, o homem passará a evitá-la no futuro. Os temores 

pelos quais um homem passa quando se encontra na condição de guerra já são 

suficientemente fortes para levá-lo a desejar uma situação melhor do que essa.  

 Se as relações contratuais que se estabelecem no estado natural fossem 

realmente efetivas, não seria necessária a instituição do Estado, pois os homens 

respeitariam a palavra dada. Se, por outro lado, todos os pactos fossem inválidos, o 

contrato social não seria possível, uma vez que também é um contrato. Num estado 

onde a igualdade prevalece qualquer novo motivo de medo que surja tem força 

suficiente para paralisar toda vontade de cumprir o pacto primeiro, Hobbes considera 

isso bem imprudente e tolo quem o faz. Por este motivo, as leis naturais são 

insuficientes para garantirem sozinhas que a paz seja estabelecida, pois não tem quem 

obrigue os homens a segui-las, tornando-se desnecessário se comprometer salvo 

imaginando um pacto que cria imediatamente a segurança de que os pactuantes 

cumprirão suas promessas. Este é o pacto de que Hobbes fala: o pacto de instituição do 

Estado.  

 Os homens não se associam porque tendem naturalmente a sociedade, segundo 

Hobbes: 

Toda associação, portanto, ou é para o ganho ou para a glória [...] essa 

glória é como a honra: se todos os homens a têm, nenhum a tem, pois 

consiste em comparação e precedência [...], pois todo homem vale o 

quanto vale por si, sem a ajuda dos outros. Mas embora os benefícios 

dessa vida possam ser ampliados, e muito, graças à colaboração 

recíproca, contudo – como podem ser obtidos com mais facilidade pelo 

domínio, do que pela associação com outrem -, espero que ninguém vá 

duvidar de que, se fosse removido todo o medo, a natureza humana 

tenderia com muito mais avidez a dominação do que a construir uma 

sociedade. Devemos portanto concluir que a origem de todas as grandes e 
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duradouras sociedades não provém da boa vontade recíproca que os 

homens tivessem uns para com os outros, mas do medo recíproco que uns 

tinham dos outros (DO CIDADÃO, I, p. 28). 

É pelo medo da morte, da invasão e dos ferimentos que os homens buscam o 

Estado, essa é uma segurança que eles não podem ter no estado natural. Hobbes 

continua seu raciocínio dizendo em nota que é “tão improvável que os homens 

chegassem à sociedade civil devido ao medo que, tivessem eles medo, nem mesmo 

suportariam o olhar uns dos outros. Mas quem assim pensa presume, creio eu, que temer 

é exatamente o mesmo que apavorar-se” (DO CIDADÃO, p. 359). Medo e pavor não é 

a mesma coisa. O medo é a aversão ligada à crença de dano, já o pavor é o medo sem 

saber de quê ou por que. O pavor não é algo que os homens suportem com facilidade, 

mas isso se apresenta com um caráter muito psicológico, não concernente ao presente e 

estudo. Não que o caráter psicológico não seja importante para a instituição do Estado, 

ou para o estudo do medo como uma paixão política, apenas este não é o melhor lugar 

para tratar dele. O medo é visto por Hobbes como “a antevisão de um mal futuro”, a 

sociedade civil provêm do medo e este medo se origina da igualdade, característica que 

anula qualquer garantia de que está protegido no estado natural, salvo pela sua própria 

força e inteligência.  

O medo não é visto por Hobbes, apenas como o causador das fugas, mas 

também como o causador das desconfianças, das precauções, e até mesmo da coragem. 

As primeiras duas conseqüências não nos causam estranhamento, mas podemos explicar 

a última da seguinte forma: o medo faz muitas vezes, o indivíduo pegar em armas para 

se defender, principalmente quando não vê outra forma de escapar da morte. Os homens 

sempre estão agindo por inclinação ou aversão e, como a condição do estado natural é 

algo que ameaça a sua vida, desejam sair dele. É pelo medo, portanto, que os homens se 

protegem, ora fugindo, ora se armando para a luta. Conforme Hobbes, quando os 

homens mostram-se uns aos outros conseguem observar melhor as suas 

disponibilidades; assim, se a luta for inevitável, a sociedade civil nasce do confronto, se, 

de outra forma, eles concordarem, a sociedade nascerá de um acordo. De acordo com o 

pensador, é mais fácil que os homens consigam os seus benefícios pela dominação do 

que pela associação, embora os mesmos possam ser ampliados pela cooperação 

recíproca. Segundo Pinzani, este último caso pressupõe um alto grau de racionalidade, 
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enquanto o primeiro segue a lógica do medo e da esperança, pois são estas paixões que 

levam os homens a acreditar que todos os outros são potencialmente inimigos e que 

transferindo seus direitos a uma pessoa em comum, estarão protegidos da violência dos 

outros mesmo que não estejam protegidos de soberano. Essa não proteção parece ser 

contraditória, mas é explicável; o soberano tem poder absoluto sobre os direitos e bens 

daqueles que o estabeleceram como tal, mas só vai interferir contra eles se estes não 

cumprirem as leis estabelecidas pelo Estado. O poder do Estado é legítimo e absoluto 

porque garante a segurança e a paz que estavam ausentes na condição natural. Os 

homens podem desejar o mesmo fim: preservar e garantir a vida, mas as opiniões de 

como devem fazer para atingir isso são diferentes de um para outro. Isso justifica 

porque Hobbes defende o poder absoluto de um Estado; uma vez que é impossível 

apenas por meio da cooperação espontânea de todos sair do estado natural seguindo as 

leis de natureza, pois embora os interesses sejam os mesmo, as opiniões de como 

consegui-los são diferentes e isso sempre causará divergências. 

Quando levamos em consideração as características do estado natural, o direito 

que todos os homens têm a todas as coisas e a sua igualdade percebemos como é fácil 

que ocorram os confrontos, pois quando um enfrenta com direito, o outro resiste pelo 

mesmo motivo e isso resulta naquilo que Hobbes define como a “guerra de todos contra 

todos”, tornando a sua convivência algo insuportável: 

O estado de hostilidade e de guerra é tal que a própria natureza é 

destruída e os homens matam-se uns aos outros [...], por isso quem deseja 

viver em tal estado, como o estado de liberdade e de direito de todos a 

todas as coisas, contradiz a si mesmo. Pois, por necessidade natural cada 

homem deseja o seu próprio bem, o que é contrário a este estado, no qual 

supomos uma contenda entre homens iguais por natureza, capazes de 

destruírem uns aos outros (ELEMENTOS, XIV, p.70-71). 

 Disso decorre que a razão, movida pelo medo da morte e pela esperança de uma 

condição melhor busca motivações para instituir o Estado. A guerra traz aos homens 

muitos prejuízos, entre eles, o medo de perder a vida, então podemos dizer que o que 

motiva os homens a saírem dessa condição de desconfiança não é apenas a razão, mas o 

desejo de continuar a viver e desfrutar de uma vida mais longa e confortável.  

 Os indivíduos entram em confronto por terem muitas vezes o mesmo desejo, que 

não pode ser satisfeito por ambos, ou simplesmente o desejo por mais poder e por 
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reconhecimento. Se essa é a característica principal a levar os homens ao enfrentamento, 

a característica principal a sinalizar que essa não é uma boa condição pra estar vivendo 

é sem dúvida, o medo, uma vez que é ele que os faz perceber que é melhor estar sob a 

proteção de um poder soberano do que enfrentar os perigos sozinhos. Essa ameaça 

constante à vida leva os indivíduos a um único caminho pra sair do estado de guerra: 

trata-se do contrato de instituição do Estado, esse é o único meio de remover 

definitivamente o medo da morte e estabilizar a questão da segurança. Ou seja, os 

homens trocam a sua liberdade absoluta de fazer o que quiserem pela segurança que não 

tinham no estado natural. No estado natural não há obrigação válida entre os homens 

porque não há poder que garanta o cumprimento das leis; tampouco a proteção está 

garantida. O Estado entra como agente solucionador, uma vez que, encontrando-se os 

homens sob um contrato, deixam de serem seus juízes, advogando em causa própria. 

Esse papel passa a ser do Estado civil. 

 É bem clara em Hobbes a ideia de que os homens não se associam naturalmente, 

mas movidos por interesses, buscando sempre a companhia dos outros por honra ou por 

qualquer outro motivo que julguem proveitoso. Isso fica evidente, segundo Hobbes, 

quando observamos uma reunião qualquer, não sendo raro que procurem ser os últimos 

a sair para evitar os comentários dos outros que ainda ficam. Assim como os pactos que 

sem uso da espada, não passam de palavras sem valor, uma vez que é preciso garantias 

de que eles sejam cumpridos pela outra parte e só o uso do poder é capaz de dar esta 

garantia. A simples união dos homens numa multidão não é suficiente para garantir a 

segurança e a preservação da vida dos indivíduos. Segundo o filósofo, não temos como 

precisar uma quantidade exata de homens como suficiente para garantir a segurança, 

pois sempre há a possibilidade de que outro grupo em maior número os ameace, ou 

ainda, os homens por estarem sempre buscando o que é melhor para si podem entrar em 

confronto dentro desse próprio grupo que formaram. É necessário que se institua um 

contrato artificial entre os homens, firmado de forma irreversível. 

 Um contrato nada mais é do que “a transferência mútua de direitos”, isso explica 

porque alguns direitos não são transferidos na instituição do Estado, como o direito a 

vida por exemplo. Se o indivíduo apenas renunciasse aos seus direitos, então também 

abdicaria do direito de se preservar, fazendo do soberano seu senhor absoluto, com 

poderes sobre tudo, até mesmo sobre a vida dos súditos. Como os direitos são 
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transferidos, se o soberano não for capaz de garantir a segurança, os súditos retomam 

automaticamente estes direitos para si, retornando ao antigo estado de natureza.   

São dois os tipos de pacto que estabelecem o Estado: os pactos por associação, 

ou união, e os pactos por submissão. O único pacto aceitável para Hobbes é o primeiro, 

pois os indivíduos acordam entre si em transferirem seus direitos a uma terceira pessoa 

não contratante. Esse pacto consiste na renúncia recíproca de direitos a uma única 

vontade e, ao se submeterem a esta vontade, os homens fazem nascer o Estado:  

A realização de uma união consiste em que por um pacto cada um se 

obrigue para um único e mesmo homem, ou para um único e mesmo 

conselho, nomeado e determinado por todos a executar as ações que o 

dito homem ou conselho lhes ordene que faça: e a não executar nenhuma 

ação que este homem ou esse conselho lhes proíba ou ordene não fazer. 

Além disso, caso se trate de um conselho a cujas ordens eles concordam 

em obedecer, então eles também concordam que todo homem deve ter 

por comando o conselho inteiro, que corresponde ao comando da maioria 

daqueles homens que compõe o conselho. Ainda que a vontade do 

homem, que é voluntária apenas no início das ações voluntárias, não 

esteja sujeita à deliberação e ao pacto, quando um homem concorda em 

sujeitar a sua vontade ao comando de outrem, ele se obriga a isto: a 

resignar a sua força e os meios de que dispõe àquele que ele concorda em 

obedecer; por isso, aquele que deve comandar pode, pelo uso de todos os 

meios e forças deles, inspirar o terror com vistas a ajustar a vontade de 

todos em uma unidade e concórdia entre si (ELEMENTOS, XIX, p.99) 

Esse tipo de união é o que Hobbes define como a sociedade civil e só ocorre 

quando todos os homens contratam entre si. O contrato social em Hobbes não pode ser 

um contrato de submissão de toda uma multidão de homens a um único homem ou a 

uma assembléia deles, pelo contrário, em Hobbes o que ocorre é que os homens aceitam 

e reconhecem um homem ou grupo de homens como autores de seus atos, assumindo 

entre si uma obrigação recíproca. Essa ação é mútua, simultânea e ocorre no tempo 

presente. Como os pactos supõem promessas futuras eles não são garantia. O Estado, 

portanto, deve se iniciar por um contrato, uma vez que a transferência de direitos deve 

ser feita por todos os homens ao mesmo tempo. A finalidade de um Estado é a 

segurança individual de cada indivíduo. Ao aceitarem as restrições que o contrato de 

instituição impõe a todos, os homens garantem a sua conservação e uma vida mais 

confortável. 

De acordo com Hobbes, as leis de natureza, na ausência do temor que as fará ser 

respeitadas, não levam ninguém à paz. Estas leis naturais são respeitadas quando os 
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homens desejarem, nada os obriga a fazer algo que não queiram; portanto, não garantem 

a paz. O fim máximo do Estado é garantir a paz e a segurança e a causa disso é o medo 

de perder a vida em uma condição de guerra sempre iminente que é o estado natural. 

Por este motivo, os homens estabelecem o contrato social: “é como se cada homem 

dissesse a cada homem: autorizo e transfiro o meu direito de me governar a mim mesmo 

a este homem, ou a esta assembléia de homens, com a condição de transferires para ele 

o teu direito, autorizando de uma maneira semelhante todas as suas ações” (LEVIATÃ, 

XVII, p.147). Apesar da relação entre os homens ser sempre uma relação de 

desconfiança e temor, nesse momento o medo da morte violenta é um medo tão superior 

ao medo de submeter-se a um poder soberano que ele aceita o Estado como sendo o que 

há de melhor para continuar a viver de forma confortável e sem ameaças. O medo de 

estar sob o julgamento de um soberano é um medo bem menor do que o de perder a 

vida a qualquer momento.  

O Estado é estabelecido dessa forma como a solução para a falta de segurança e 

esperança de uma vida longa. A razão dos homens, movida pelas paixões, 

principalmente do medo, assim estabelece que eles o façam, reconhecendo mais uma 

vez a igualdade de todos. Conforme encontramos nos textos do filósofo de maneira bem 

clara, 

A causa que em geral leva um homem a tornar-se súdito de outrem é 

(como eu já disse) o medo de não poder se preservar de outro modo. E 

um homem pode por medo sujeitar-se a quem o ataca, ou pode atacá-lo; 

ou ainda, os homens podem se juntar para se sujeitar àquele sobre quem 

estão de acordo, por medo dos outros. Quando muitos homens se sujeitam 

conforme o primeiro modo, surge daí como que naturalmente, um corpo 

político do qual procede a dominação paternal e despótica; e quando se 

sujeitam conforme o outro modo, por meio da mútua concordância entre 

muitos, o corpo político que formam é na maioria das vezes chamado de 

república, para distingui-lo do modo anterior ainda que este seja o nome 

geral dado a ambos (ELEMENTOS, XIX, p.101).  

 O medo no estado de natureza é capaz de apresentar ao homem que esta é uma 

condição imprópria e que ele precisa deixá-la para poder preservar-se. Essa passagem 

do Elementos torna clara a expectativa criada por Hobbes em torno da instituição do 

Estado. A morte violenta que o limita no estado natural dá espaço para o medo 

apresentar juntamente com a esperança de garantir uma vida mais segura uma solução, 

que é o Estado. Isso tudo racionalmente calculado pelo que ele julga ser melhor para si 
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mesmo, mas não há problema em compreender esse ponto já bastante discutido nos 

textos de Hobbes. Para Pinzani (2006, p. 129), o medo é o que estimula o homem a sair 

do estado de natureza, assumindo um papel de paixão civilizadora. Ou seja, é o medo da 

morte, que torna pacíficos os homens. Os indivíduos que formam o corpo político são 

aqueles indivíduos (grande parte deles) que temem a morte violenta e iminente e 

preferem estar submetidos a um soberano a arriscar a vida para permanecer livres do 

poder punitivo daquele que está no comando.  

No capítulo XIV do Leviatã , Hobbes afirma que , “a paixão sobre a qual se deve 

contar é o medo” , acrescentando a esta paixão, outras coisas como, “o desejo daquelas 

coisas que são necessárias a uma vida prazerosa e a esperança de obtê-las com  o 

próprio trabalho”.  Se o medo, portanto, não estiver ligado à esperança não será 

suficiente para dar vida ao Estado civil. A razão, segundo Pinzani (2006, p. 129), “não 

impele os homens a abandonarem o estado de natureza, mas sua aversão contra aquilo 

que ameaça a vida deles ou torna esta desprazerosa”. O medo deixa os homens tão 

amedrontados a ponto de eles perceberem que esta condição de guerra que está sempre 

em via de se efetivar é extremamente frágil. No entanto, apenas o medo não é suficiente 

para fazer sozinho com que os indivíduos desejem sair do estado natural, por isso a 

esperança de melhorar a situação em que se encontram também tem um papel 

importante na instituição do Estado. E é isso, na leitura de Pinzani que leva os homens a 

desejarem o Estado, pois a razão não aponta o fim (que é sair do estado de guerra) este é 

apontado (como vimos) pelo medo e pela esperança; a razão aponta os meios para que 

os indivíduos possam chegar até ele. Essa discussão, no entanto, nos leva a outro 

aspecto tão relevante quanto aos que foram abordados até aqui: como ficará a paixão do 

medo após a instituição do Estado? Seria possível que os homens deixassem de senti-lo? 

Veremos isso a seguir. 
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3.O MEDO E A CONSERVAÇÃO DO ESTADO 

 

 

Ao firmarem o pacto de instituição do Estado civil, os homens supõem que 

alcançarão certo bem, já que um pacto que causa algum mal se torna nulo. O medo 

recíproco da morte dá lugar à segurança do Estado civil que tanto foi almejada, mas ao 

pactuarem uns com os outros o medo não desaparece por completo. Ora, se o medo não 

desaparece com a instituição do Estado, qual a razão para sair da condição de estado 

natural? O medo que a terroriza os homens no estado de natureza não é o mesmo que 

aterroriza os homens no Estado civil porque o medo nesta condição não é mais o medo 

da morte violenta e sim uma motivação para a obediência ao soberano, que passa a deter 

um poder absoluto. Ao soberano cabe estabelecer as leis civis para que a paz e a 

segurança sejam alcançadas, aos súditos cabe obedecer-lhas. E esta obediência é total, 

pois aquele que não cumpre o que a lei ordena está sujeito à punição. Dessa forma, justo 

é que se faça cumprir a lei e injusto, o seu contrário. 

Quanto à relação entre os homens no Estado civil, pode-se dizer que se torna 

uma relação totalmente diferente daquela mantida no estado de natureza. Também os 

contratos no Estado civil são diferentes dos contratos do estado de natureza, que se 

estabelecem pela confiança mútua que, quando se quebra ou desaparece, faz com que 

todos voltem a contar apenas com seu próprio poder e força para garantir sua existência. 

Esses contratos do Estado civil são formalmente válidos, pois não são mais regulados 

pelo poder e pela força de cada um, não são mais relações de força e sim relações de 

direito e obrigação. Ou seja, os contratos no Estado civil obrigam mais que os naturais. 

Por obrigarem, os contratos não podem ser quebrados. Isso não quer dizer que não seja 

possível quebrar um contrato, significa apenas que não é razoável fazê-lo, pois quem 

viola um pacto, está agindo incorreta e irracionalmente. Aquele que quebra um contrato 

no Estado civil, ou descumpre uma lei estabelecida pelo soberano, volta à sua condição 

natural, deixa de pertencer ao Estado e não terá mais quem garanta sua vida. 

O medo tem como função fazer com que as leis sejam respeitadas. O único medo 

que leva o homem a cometer um crime é o medo de sofrer algum dano corporal, mas 

isso, para Hobbes, não é crime, pois se causa algum ferimento em outro, o faz para 
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poder defender-se.  O homem não transfere o direito à sua vida quando pactua para o 

surgimento do Estado, pelo contrário, continua senhor de si. De acordo com Hobbes, 

não é crime matar quando se procura defender a própria vida durante um ato de 

violência. No entanto, se um homem mata porque, apenas observando os atos de outro, 

conclui que este deseja a sua morte, neste caso sim estará cometendo um crime. O medo 

no Estado civil, diferente do medo no estado natural - que era provocado pela igualdade 

e desconfiança -, é o medo em relação a algo conhecido por todos: o soberano. As 

situações temidas também são conhecidas de todos: são as infrações às leis civis. O 

medo da morte violenta, que até então movia os homens na condição natural, não se 

compara ao medo do soberano, por ser infinitamente maior e, por este motivo, o medo 

ao soberano é preferível.  

O objetivo deste terceiro capítulo é trabalhar o papel que o medo desempenha 

dentro do Estado, a sua relação com o soberano, questionando se a ordem social que 

encontramos no Estado é fruto da proteção do soberano ou da sua ameaça, uma vez que 

o pacto firmado entre os homens dá a ele um poder absoluto. Também será tratado neste 

último capítulo como o soberano pode fazer uso do medo e da força para garantir que a 

lei e a ordem sejam mantidas. Para isso, o Estado utiliza como instrumento mantenedor 

da ordem (e conseqüentemente de produção de medo) as leis civis. Decorrência disso é 

o medo dos súditos da punição pelo não cumprimento das leis (uma relação entre 

punição e obediência).  

O poder e a força não são suficientes para que o soberano consiga manter o 

domínio sobre o seu povo, pois ele pode rebelar-se; é necessário, portanto, mais do que 

a força da espada para fazer com que os súditos assumam realmente uma posição 

contrária à guerra. As virtudes surgem nesse ponto da teoria hobbesiana “como meios 

para uma vida pacífica, sociável e confortável” (HOBBES, 2008, p. 137). E o que são 

essas virtudes morais? Ora, elas nada mais são do que a interiorização por parte de cada 

um das leis naturais, seguidas e obedecidas como a ciência do que é bom e mau nas 

relações pessoais entre os cidadãos. Fazer com que os indivíduos, agora cidadãos 

interiorizem essas leis naturais e as obedeçam como virtudes também é uma função do 

soberano e para isso Hobbes faz uso da religião. No Leviatã a religião recebe um grande 

destaque, por este motivo será um dos temas abordados neste capítulo. Buscaremos 

entender o uso que o soberano fará dela para bem conduzir os seus súditos à paz e a 



85 

 

segurança civil. Hobbes trabalha a religião como um instrumentum regni e embora não 

a aborde apenas no campo da política, será este o uso avaliado aqui, sem grande 

destaque para a sua importância antropológica e teológica. 

 

 

3.1 O soberano e o medo 

 

 

O Estado representa a garantia da paz e do convívio entre os indivíduos que até 

então se encontram em guerra. Para que o Estado seja de paz é necessário que os 

homens transfiram seus direitos e essa transferência se dá de forma integral, pois se não 

for assim não existirá condição suficiente para a garantia da paz. A transferência que os 

homens fazem no momento do pacto é quase total, os únicos direitos que eles não 

transferem são aqueles necessários para a conservação da vida. O contrato não é 

firmado pelos homens com aquele (ou aqueles) que escolhem para ser seu soberano, 

mas entre si. É entre si que eles pactuam, renunciando aos seus direitos em favor do 

soberano; portanto, estes estão comprometidos, mas aquele que recebe os direitos não 

está comprometido com nenhum dos outros. Assim, o detentor desses direitos tem um 

poder absoluto para usar da maneira que quiser na organização do Estado e na 

manutenção da paz. Os indivíduos não se privam como sabemos, do direito à vida e da 

liberdade de defendê-la caso isso seja necessário, o poder soberano então é uma soma 

de todos os demais direitos de todos os indivíduos que pactuaram, por isso, disse-se que 

ele é um poder absoluto.  

Antes de falar sobre o Estado e como ele deve ser regido pelo poder soberano, 

Hobbes identifica o que são os autores e os atores, necessários para a compreensão da 

instituição do pacto social, ou seja, as pessoas que o estabelecem. Por pessoa o filósofo 

compreende “aquele cujas palavras ou ações são consideradas quer como as suas 

próprias, quer como representando as palavras e ações de outro homem, ou de qualquer 

coisa que sejam atribuídas, seja verdade ou ficção” (LEVIATÃ, XVI, p. 138). Dessa 

forma, as pessoas naturais são aquelas que respondem por si mesmas e as pessoas 

artificiais são aquelas que representam as palavras de outras pessoas naturais ou 
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instituições. O soberano é a representação de todos os indivíduos que pactuaram para a 

instituição do Estado. A partir do momento em que os indivíduos pactuam entre si a 

soberania passa a representá-los. Em se tratando de pessoas artificiais, quando as suas 

ações pertencem a outros, ou seja, pertencem àqueles a quem representa, então 

pertencem aos autores e quem as representa é denominado ator. Segue Hobbes, “quando 

o ator faz um pacto por autoridade, compromete assim o autor, não menos do que se 

este mesmo o fizesse, nem o sujeita menos a todas as suas conseqüências” (LEVIATÃ, 

XVI, p. 139). Este é um fator que gera algumas conseqüências: a) assumir um 

compromisso com um ator sem saber do poder que este possui é sempre um risco, pois 

ele representa outrem; b) como o ator representa um autor, se faz algo contra a lei de 

natureza, a culpa do seu ato não recai sobre si, mas sobre o autor que ele representa; e c) 

o pacto obriga o autor e não o seu ator.  

Ao pactuarem os homens transformam-se numa pessoa artificial representada 

por um homem, ou por uma assembléia de homens. Quando é preciso referir-se a 

vontade do soberano, portanto, o que se faz é referir-se a vontade de todos os homens 

representada nessa pessoa artificial. O que torna toda uma multidão de homens uma 

única pessoa é a unidade daquela que a representa, pois de acordo com Hobbes só o 

representante pode ser portador dessa pessoa. Como cada homem confere ao seu 

representante a sua vontade particular, disso decorre que as ações praticadas pelo 

representante pertencem a quem designou essa autoridade a ele. Quando um homem 

concorda em sujeitar a sua vontade a vontade de um poder de outro homem ele também 

se obriga a obedecer-lhe e a não usar a sua força contra o mesmo. Quem está no 

comando, seja um único homem ou uma assembléia é sempre o soberano porque a 

ele(s) pertence(m) o poder soberano, também denominado por Hobbes de soberania 

ilimitada. Por este motivo o filósofo afirma que aquele que está no comando poder usar 

o medo, ou qualquer outro meio que julgar necessário, para que a vontade de todos 

esteja unificada em uma única vontade voltada para a paz e a segurança de todos. 

O poder soberano não age contra a vontade daqueles que o designaram como tal, 

uma vez que os seus atos só terão razão de ser se ocorrerem em benefício daqueles que 

o instituíram, pois o ator representa a vontade dos seus autores e a vontade de todos 

torna-se uma só vontade. A representatividade do soberano é compreendida por Hobbes 

da seguinte maneira:  
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[...] designar um homem ou uma assembleia de homens como portador de 

suas pessoas, admitindo-se e reconhecendo-se cada um como autor de 

todos os atos que aquele que assim é portador de sua pessoa praticar ou 

levar a praticar, em tudo que disser respeito à paz e à segurança comuns; 

todos submetendo desse modo as suas vontades à vontade dele, e as suas 

decisões à sua decisão. Isso é mais do que consentimento ou concórdia, é 

uma verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa [...] 

(LEVIATÃ, XVII, p. 147).  

 O soberano não vai pesquisar entre aqueles que o instituíram como tal quais as 

suas vontades particulares para poder tomar a decisão que julgar necessária. Quando 

pactuam os indivíduos deixam o campo da individualidade e passam a ser uma única 

pessoa, uma união e, esta união se dá na representatividade de suas vontades pelo 

soberano. Isso é o que constitui a pessoal artificial, e o Estado só é possível quando uma 

multidão de homens estabelece um poder soberano e concorda como sendo seus 

próprios, todos os atos e palavras desse representante. Isso não significa, no entanto, que 

a soberania esteja no povo, mesmo que o povo seja o autor das leis, estas são criadas 

pelo seu representante.  

Vale salientar que o representante não deixa de ser duas pessoas: a união de 

todos os indivíduos que está representando e a sua pessoa natural. Para Terrel (1994, p. 

215), o poder soberano é aquele que recebe a autoridade de cada um dos indivíduos, 

mas a soberania e a pessoa natural que a representa não podem ser confundidas, a 

pessoa natural que a constitui não é o soberano, ainda que o soberano seja uma 

abstração feita de uma pessoa natural, assim como também a matéria da república (os 

indivíduos) não são o soberano. Ou seja, a pessoa artificial ou Estado, se distingue de 

quem o porta mesmo que seja inseparável dele. Terrel (1994, p. 215), segue o seu 

raciocínio afirmando que “o autor não transfere diretamente um direito, mesmo de uso, 

sobre suas próprias ações, ele reconhece como suas as ações de um outro” e assim, se  

ele autoriza o ator a fazer um pacto ou a tomar uma decisão qualquer, se compromete 

como se ele mesmo o tivesse feito. Os direitos que os homens naturais possuem lhes 

foram dados pela natureza e, portanto, são naturais. Os direitos do soberano, no entanto, 

não são naturais e, embora ele não os crie como afirma Terrel, ele os adquire através da 

autorização quando se dá o contrato.  

Se analisarmos os contratos que os homens fazem chegamos à conclusão de que, 

para que eles ocorram, devem existir duas pessoas: o representante e o representado, ou 

o ator e o autor. Aquele que assume o papel de representante ou ator o faz na condição 
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de que realmente represente a vontade do representado ou autor. Se este julga que não 

está sendo bem representado, pode tomar de volta para si o seu direito de representar-se, 

anulando dessa forma, o contrato estabelecido anteriormente. Na teoria política 

hobbesiana isso é impossível de acontecer no contrato que estabelece o Estado; isso 

ocorre porque o poder do soberano é absoluto e o poder transferido a ele pela 

autorização é ilimitado. 

Isso nos leva ao seguinte questionamento: se o poder do soberano é mesmo 

ilimitado, de que esforço ele necessitaria para manter-se no poder? A princípio, nos 

parece que não necessitaria de esforço nenhum; no entanto, se ele não garantir a 

segurança e a previsibilidade que os homens almejaram quando o instituíram, corre o 

risco de ter uma guerra civil. Uma rebelião por parte dos súditos pode acontecer se estes 

estiverem descontentes com a forma como o soberano está governando. Apesar de o 

poder do soberano ser ilimitado isso não impede que os súditos tentem rebelar-se contra 

ele caso julguem que não estejam em segurança. O soberano, por sua vez faz uso do que 

tiver ao seu alcance para garantir que os súditos cumpram as leis por ele estabelecidas 

no sentido de garantir a paz e a segurança dos mesmos. Isso equivale a dizer que o 

soberano faz uso da força e do medo, pois estes são os meios mais indicados e 

compreensíveis para garantir a obediência do povo. Uma vez que o poder do soberano é 

ilimitado, é compreensível que os súditos sintam medo dele, e o soberano por sua vez, 

deve saber fazer uso disso para garantir que a paz e a segurança do seu povo sejam 

alcançadas e mantidas. O uso da força e do medo são recursos interligados no Estado, 

pois a força armada produz o medo e às vezes ambos são necessários para garantir que 

as leis sejam cumpridas.  

Como o soberano não participa do contrato, a não ser indiretamente, ele não tem 

deveres para com os súditos, mas funções
10

, e estas funções não podem ser julgadas, 

nem tampouco pode o soberano transferir o seu direito de tomar decisões, fazer leis e 

manter a sua soberania para outras pessoas. As funções que o soberano desempenha 

para o povo estão destacadas principalmente no capítulo XXX do Leviatã e fazem 

referência a manter a ordem do Estado. Logo no inicio do capítulo XXX, Hobbes define 

                                                           
10

 Conferir, para isso, a tese de doutorado de Rita Helena S.F. Gomes, p. 198. 
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que o soberano está comprometido com a segurança e a comodidade do seu povo. Esse 

comprometimento, no entanto, se dá através das leis naturais e divinas e ele só presta 

conta das suas decisões a Deus. As leis naturais que comprometem o soberano são leis 

que obrigam in foro interno, ou seja, obrigam à consciência e não à ação. Já as leis civis, 

que são criadas por ele no Estado, obrigam in foro externo, uma vez que obrigam à ação 

e são destinadas aos súditos.  

Quando pactuam para originar o Estado, os indivíduos não estão apenas fugindo 

do medo da morte embora este seja, sem dúvida, um motivo dos mais fortes a fazê-los 

concretizar tal feito; o que os homens buscam é também a esperança de uma vida 

confortável, com trabalho e cultura. Por isso, Hobbes apresenta como uma das funções 

do soberano que ele dê aos súditos essas condições de comodidade, isso não é apenas 

favorável ao povo, mas traz grandes benefícios ao soberano. O comprometimento que o 

filósofo fala do soberano com relação ao povo se dá na medida em que aquele que 

governa está autorizado a fazer tudo o que for necessário para que a paz e a segurança 

sejam possíveis, mas não é prudente que ele vá mais longe disso para obter mais 

sucesso e continuar no poder. Em épocas de paz é importante que ele coloque em 

prática as suas funções para que o povo nunca sinta necessidade de rebelar-se. 

 

 

3.2 As leis civis na produção do medo: punição e obediência 

 

 

O Estado é estabelecido por um contrato de autorização que dá poder ilimitado 

ao soberano. Hobbes não considera que outro tipo de contrato seja satisfatório para 

manter um Estado, todos os outros apresentam problemas, pois apenas quando os 

súditos não julgam as decisões do soberano é que se tem um Estado efetivo. Diferente 

dos outros contratualistas, ele não considera que o povo possa julgar as decisões do 

soberano, embora possa se rebelar; mas isso pode ser contornado pelo soberano com o 

uso do medo e da força. Quando os homens criam o homem artificial a que chamam 

Estado, também criam “laços artificiais chamados leis civis, os quais eles mesmos 

mediante pactos mútuos, prenderam numa das pontas à boca daquele homem ou 
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assembléia  a quem confiaram o poder soberano, e na outra ponta os seus próprios 

ouvidos” (LEVIATÃ, XXI, p. 181), ou seja, já no momento em que ocorre a instituição 

do Estado os indivíduos se comprometem a obedecer aquele que eles mesmos designam 

como soberano. 

Apesar de as leis naturais obrigarem (pois toda lei obriga), elas o fazem in foro 

interno, ou seja, nem sempre apresentam força motivacional suficiente para fazer com 

que os homens as cumpram. Diferente delas, as leis civis obrigam in foro externo, ou 

seja, obrigam efetivamente o súdito a cumpri-la, caso contrário, ele fica sujeito à 

punição.A função de instituir leis cabe somente ao soberano, e essa legislação das leis 

civis ocorre principalmente pela fragilidade apresentada pelas leis naturais, que obrigam 

os homens a agir conforme a sua consciência determina e, sob os aspectos em que julgar 

seguro; como sabemos isso não é garantia de segurança e paz. No entanto, apesar dessa 

fragilidade, não é possível que a lei natural seja deixada de lado, principalmente no que 

se refere ao entendimento da lei civil. Conforme Limongi (2009, p 217), o pacto de 

instituição do Estado que obriga obedecer às leis civis é instituído por um apontamento 

racional de auto conservação e é voluntário. Ou seja, se as leis de natureza exprimem a 

necessidade interna da nossa vontade e se o contrato que institui o Estado se dá de 

maneira voluntária, então não temos porque não começar a relacionar as leis naturais e 

civis já a partir disso. A função de criar as leis é dada somente ao soberano 

(ELEMENTOS, XX, p115), pois somente ele tem o poder de fazer com que sejam 

cumpridas; e o soberano é definido por Hobbes exatamente como aquele que pode fazer 

as leis e por isso a lei civil é uma característica do poder soberano absoluto. 

O poder soberano é considerado por Hobbes tão ilimitado que ele está acima dos 

homens e isso significa estar acima das leis, mesmo que esteja sempre submetido às leis 

naturais e divinas, não está submetido às leis civis, pois o legislador não está obrigado a 

respeitar as leis que ele mesmo cria: 

O soberano de uma republica, quer seja uma assembléia ou um homem, 

não se encontra sujeito às leis civis. Como tem o poder de fazer e revogar 

as leis pode, quando lhe aprouver libertar-se dessa sujeição, revogando as 

leis que o estorvam e fazendo outras novas: por consequência, já antes era 

livre. Porque é livre quem pode ser livre quando quiser. Além disso, a 

ninguém é possível estar obrigado perante si mesmo, pois quem pode 

obrigar pode libertar; logo, quem está obrigado apenas perante si mesmo 

não está obrigado (LEVIATÃ, XXVI, p. 227).  
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De certa forma, não pode haver obrigação para o soberano, pois isso equivaleria 

a admitir um poder superior a ele. Não existe na teoria politica de Hobbes a 

obrigatoriedade de cumprir as leis por parte do soberano, criar a lei não significa estar 

subordinado a ela; até porque o soberano tem poder ilimitado e pode mudar as leis 

quando julgar necessário e conveniente. Esse ponto em Hobbes acaba por gerar certa 

discussão; o que ocorre se um soberano mudar as leis o tempo todo? Isso seria algo 

viável? É compreensível que aquele que detém o poder soberano não se sinta obrigado 

perante si mesmo, mas se levarmos em consideração a possibilidade de mudanças 

constantes nas leis o que ocorrerá é que o povo poderá rebelar-se e neste caso o 

soberano talvez não consiga manter o poder nem a integridade dos súditos.  

É possível compreender isto se levarmos em consideração novamente os maiores 

desejos dos indivíduos que se encontram na condição natural, a saber, bens, poder e 

honrarias. Esses desejos não despertam nos súditos porque eles estão freados pelo poder 

do soberano, mas não são limites para aquele que está no comando. Pelo fato de o 

soberano não estar submetido às leis que cria, mas apenas as leis naturais e divinas, a 

pessoa natural que porta o soberano deseja continuar no poder, ou seja, deseja continuar 

no comando já que isso é honroso e benéfico. Por este motivo, não é prudente para 

Hobbes que o soberano apenas garanta a paz, mas que ele também trate bem os seus 

governados para que não surjam motivos de rebelião entre eles, isso também equivale a 

não ser um tirano, uma vez que usar o poder para garantir a paz não significa causar dor 

e fazer leis desnecessárias, que causem prejuízos ao seu governo.  

Dizer que o soberano pode fazer as leis que quiser não deixa de ser uma 

afirmação correta em Hobbes, no entanto, ele deve agir sempre no interesse do Estado, 

mesmo que não esteja obrigado a isso através de um contrato. Governar e criar leis em 

benefício próprio é considerado um capricho e não deve ser feito, pois isso acarretará 

em um governo curto. Outro aspecto a ser levado em consideração é que o soberano 

também necessita dos seus súditos e por isso é prudente que os trate de forma a garantir 

a sua ajuda caso precise lutar com outros povos quando for necessário.  

As leis civis, portanto, criadas pelo soberano não devem ser danosas aos súditos; 

é função do soberano fazer boas leis, ou seja, é necessário que ele saiba fazer as leis 

necessárias para que a paz seja alcançada e estas leis devem se evidentes para que não 

tenha muitas dificuldades em fazer com que os súditos as cumpram. As leis civis são 
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definidas por Hobbes no Elementos como regras para cada um saber o que é certo ou 

errado e são estipulados por aquele que detém o poder. Já no Leviatã, Hobbes é mais 

preciso quanto à definição de lei como uma obrigação: 

[...] defino a lei civil da seguinte maneira: A LEI CIVIL é para todo 

súdito constituída por aquelas regras que a república lhe impõe, oralmente 

ou por escrito, ou por outro sinal suficiente da sua vontade, para usar 

como critério de distinção entre o bem e o mal, isto é, do que é contrário à 

regra (LEVIATÃ, XXVI, p.226). 

 Fica claro nessa passagem que a lei civil é uma ordem, um comando daquele que 

está no poder e o que dá força à lei civil é a autoridade do poder soberano; não é a razão 

ou os costumes, mas a vontade do soberano que cria as leis, uma vez que é ele que tem 

poder ilimitado. Não é prudente, no entanto, que as leis estejam contra a reta razão, mas 

isso não justifica que elas não devam ser cumpridas por parte dos súditos mesmo que 

sejam leis absurdas. O que se quer fazer entender aqui é que obedecer às leis é sempre 

racional, e a racionalidade disso está na obediência, pois a razão diz que cumprindo as 

leis é que os súditos irão evitar a guerra. Essa obediência deve ser em caráter absoluto, 

mesmo quando a lei parece apontar um caminho contrário àquele para que foi instituído 

o Estado, pois depois que o Estado está vigente quem define o que se deve ou não fazer 

para evitar a guerra é o soberano
11

, já que os súditos quando pactuam abrem mão do 

direito de julgar em prol do julgamento do soberano, para que a paz seja realmente 

possível. 

 Uma das funções do soberano de certa forma é não provocar os súditos com leis 

ou decisões arbitrárias, visto que se o povo ficar descontente pode rebelar-se, não que 

isso seja legítimo; pelo contrário, vai contra a razão ir contra as decisões do soberano, 

mas uma rebelião é sempre um problema como qual o soberano não quer contar. No 

capítulo XXX do leviatã, Hobbes expõe como uma finalidade das leis não o 

impedimento das ações voluntárias do povo, mas direcioná-los de forma a mantê-los 

num movimento em que não são feridos por seus desejos impetuosos. Isso, 

isoladamente, já justifica o que ele quer dizer quando afirma que o soberano deve não 

apenas garantir a paz, mas também certas comodidades aos seus súditos, já que a lei que 
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não for necessária e justa não é boa. A tirania, portanto, não é algo que esteja dentro do 

que o filósofo defende, embora ele defenda o poder absoluto e ilimitado do soberano. 

As leis civis podem ser particulares ou se direcionarem a um grupo pequeno de 

pessoas, mas também podem ser gerais e se direcionarem a todos os súditos. Ambos os 

tipos, devem ser cumpridos, sob pena de punição. É a partir da promulgação das leis 

civis que os súditos passam a ficar cientes o que podem ou não fazer, isso inclui de 

acordo com Zarka “uma definição jurídico-política unívoca de termos como o justo e o 

injusto, o meu e o teu” (ZARKA, 1997, p. 175), termos estes que não existiam no estado 

de natureza por não terem força suficiente para se garantirem. Para que sejam bem 

entendidas as leis devem ser manifestadas por sinais suficientes para a compreensão, 

pois de outro modo os homens podem não saber como obedecê-las. 

 É claro em Hobbes que o soberano tem o poder para fazer o que for de sua 

vontade para manter a paz e a segurança do povo, e, que os súditos devem sempre 

obedecer às leis por ele estabelecidas mesmo que as considerem contrárias ao objetivo 

de garantir a paz, pois no momento da transferência de direitos eles transferem o direito 

que têm de julgar o que é bom para a manutenção da segurança e esse direito passa a ser 

do soberano. Apesar de terem transferido esse direito de julgar, Hobbes apresenta no 

capítulo XXI um argumento que nos permite entender a liberdade dos súditos: 

Pois, como não existe nenhuma república do mundo em que foram 

suficientemente estabelecidas regras para regular todas as ações e 

palavras dos homens (o que é uma coisa impossível), segue-se 

necessariamente que em todas as espécies de ações omitidas pelas leis os 

homens têm a liberdade de fazer o que a razão de cada um sugerir, como 

o mais favorável ao seu interesse (LEVIATÃ, XXI, p. 181). 

Assim, fica evidente que o que cabe ao Estado são aquelas coisas que fazem 

referência a administração, segurança e bem estar dos seus súditos, mas no que se refere 

aos demais interesses cada um é livre para tomar as decisões que a sua razão julgar 

conveniente, desde que isso não implique o não cumprimento das leis estabelecidas. 

Não cumprir as leis acaba gerando certo medo nos súditos; esse medo está relacionado 

intrinsecamente à punição que o soberano pode vir a aplicar caso os súditos não 

cumpram as leis por ele estabelecidas. 

 O soberano deve estabelecer leis que sejam benéficas ao povo e claras de 

entender para que os cidadãos as obedeçam sem problemas de compreensão; até porque 
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quando Hobbes fala de poder absoluto, apesar de referir-se a um caráter de absolutismo 

total, onde pode fazer o que julgar necessário, ele só conseguirá manter-se no poder se 

os súditos o obedecerem. Isso, de acordo com Pinzani (2006, p.181), só será possível se 

ele se revelar um soberano justo e respeitoso das próprias leis. Essas características não 

são capazes de limitar o poder de vida e morte do soberano; o soberano é detentor de 

um poder absoluto e pode fazer o que quiser e, se julgar que um súdito deve ser 

condenado à morte por ter cometido um crime ou mesmo para servir de exemplo, ele 

tem o poder de fazê-lo.  

Apesar desse poder absoluto, isso não justifica, ainda segundo Pinzani (2006, p. 

154), que um súdito deva aceitar deixar-se morrer pelas mãos daquele que está no 

comando, mesmo que o soberano esteja fazendo uso legítimo do seu direito à vida e que 

isso seja instituído por lei, pois o súdito quando pactuou não transferiu o direito à vida, 

pois de acordo com Hobbes, 

[...] o consentimento de um súdito ao poder soberano está contido nas 

palavras eu autorizo, ou assumo como minhas, todas as tuas ações, nas 

quais não há nenhuma espécie de restrição à sua antiga liberdade natural. 

Porque ao permitir-lhe que me mate não fico obrigado a matar-me quando 

ele me ordena. Uma coisa é dizer: mata-me ou ao meu companheiro, se te 

aprouver, e outra coisa é dizer: matar-me-ei, ou ao meu companheiro 

(LEVIATÃ, XXI, p.186). 

Mesmo Hobbes não reconhecendo que os súditos possam julgar as ações do 

soberano, o filósofo diz não ser correto que estes se deixem morrer pela mão de 

qualquer pessoa que seja, mesmo por ordem do poder soberano, pois quando pactuam, 

não deixam de ser ainda senhores de suas vidas. Esse é um dos direito inalienáveis, dos 

quais os súditos não abdicam nem transferem. Outro direito inalienável é não participar 

da morte de outros homens. A recusa em cumprir uma ordem, no entanto, não deve 

prejudicar o fim para o qual foi criada a soberania e, o soberano por sua vez, pode fazer 

uso do medo da punição para que os seus súditos cumpram o que ele determina. 

Se analisarmos a teoria hobbesiana, compreendemos que o homem deixa o 

estado natural para sair da condição de guerra e morte iminentes, e, como o homem não 

transfere certos direitos inalienáveis, isso fica subentendido. Ainda tem o que o 

pensador chama de temor feminino, ou seja, direito de se acovardar diante da 

possibilidade de violência, uma vez que o direito à vida equivale ao direito de ser 
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temeroso. Essa coragem feminina não é estendida àqueles que se alistam para lutar pelo 

Estado, ou àqueles que aceitam receber dinheiro para isso. Hobbes afirma que estes 

soldados não só estão colocados fora do temor natural como não podem fugir da luta, a 

menos que sejam dispensados por um comandante, uma vez que estes transferem o seu 

direito de decidir sobre suas ações para um superior e,  

[...] quando a defesa da república exige o concurso simultâneo de todos os 

que são capazes de pegar em armas, todos têm essa obrigação, porque de 

outro modo teria sido vã a instituição da república, à qual não tem o 

propósito ou a coragem de defender (LEVIATÃ, XXI, p.187).  

Isso ocorre porque se os indivíduos se negam a defender o seu Estado, de 

qualquer maneira eles morrerão também; e têm grandes chances disso acontecer, se 

levarmos em consideração que perante um ato como este o Estado se desfaz. Embora o 

autor faça a ressalva de que os homens não estão obrigados a lutar pelo Estado, se ele 

for à luta, ele evita voltar àquela condição natural de guerra que é belicosa todo o 

tempo, se lutar pelo Estado, como ordena o soberano, as chances de se preservar são 

aumentadas consideravelmente. Quando se trata de soldados ou carrascos contratados, 

Hobbes afirma que estes estão obrigados a matar, pois firmaram um contrato posterior 

ao contrato social comprometendo-se a isto. Tomar em armas, como aponta Ribeiro 

(1999, p.96), é um compromisso além daquele comprometimento estabelecido pelo 

contrato social, é uma “obrigação suplementar que não pertence à essência da 

cidadania”. No entanto, o direito de resistir à morte imposta pelo soberano continua 

vigente, pois tanto o culpado como o inocente tem o direito de defender sua vida.  

O medo da punição desempenha no Estado também o papel de garantir o 

cumprimento das leis. A lei civil serve como já vimos, para mostrar aos súditos o que é 

certo e o que é errado. Toda lei obriga e por obrigar implica que caso não seja cumprida, 

gera uma punição. O castigo, portanto, torna-se uma arma coercitiva para fazer com que 

os súditos cumpram as leis. Apesar de não parecer, a obediência é sempre voluntária; 

mesmo em se tratando de uma condição onde o Estado obriga por uso da força ou pelo 

medo da punição, os homens obedecem voluntariamente, pois podem escolher não o 

fazer. Essa reflexão nos permite entender a coexistência do paradoxo já visto 

anteriormente que é o direito de punir dado ao soberano e o direito de defender a própria 

vida que não é transferido pelo súdito. 
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A liberdade dos súditos hobbesianos é defendida por Ribeiro como decorrente da 

obrigação; segundo ele, a liberdade 

[...] visa ao mesmo fim que a constituição do Estado: a preservar a vida. 

Compõe-se dos direitos que o homem conserva ao fazer-se social; 

determina-os o ato mesmo da renúncia: porque abandonar o direito de 

natureza foi apenas largar meios insatisfatórios, para melhor atingir o 

mesmo fim (RIBEIRO, 1999, p.93).   

Mesmo com o contrato social, o direito de natureza mantém-se caso os homens 

não alcancem o seu objetivo de obtenção da paz. Se o soberano ordenar a alguém que se 

mate, ou se fira, ou mesmo prive-se de alimentos ou outras coisas necessárias para a 

manutenção da vida, mesmo que tenha sido justamente condenado, este súdito tem a 

liberdade de desobedecer. Isso não pode, no entanto, nos levar a conclusão de que o 

poder soberano de vida ou morte fica limitado. Devemos levar em consideração que 

cada súdito é autor dos atos praticados pelo soberano, ou seja, o soberano está 

representando os súditos, dessa forma o soberano é um ator, ele representa a vontade 

dos seus autores, então os seus atos estão autorizados pelos demais. Renato Janine 

Ribeiro também apresenta essa como uma das duas razões para explicar que o soberano 

não comete injustiças com os seus súditos. A outra razão faz referência ao fato de que o 

soberano não renunciou ao seu direito de natureza e por isso está desobrigado de 

cumprir as leis, ficando subordinado apenas às leis divinas. 

O Estado é estabelecido quando os indivíduos pactuam transferindo seus direitos 

a um homem ou um grupo de homens que passará a deter o poder soberano. Todos, sem 

exceção ficam subordinados a este poder, tanto os que votaram concordando tanto 

aqueles que não o fizeram, autorizam seus atos e decisões como se fossem seus para que 

a paz seja possível. No estado de natureza cada um determina o que é bom e o que é 

ruim ou o que é melhor para si. Com a instituição do Estado civil, essas decisões 

passam a ser função daquele que está no comando, ou seja, do representante, assim 

como a criação das leis civis que irão reger os súditos e quem descumprir essas leis 

estará sujeito à punição do soberano. 

Pode acontecer que isso seja interpretado de forma errônea, pois como o 

representante detém poder total isso faz com que o poder soberano pensado por Hobbes 

seja, muitas vezes, considerado tirânico. Mas o que conseguimos interpretar (e 

defendemos aqui) é que o que levará os súditos a uma rebelião ou a desobediência é a 
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escassez de poder e não o seu contrário. Explica-se: o rompimento do pacto só poderá 

ocorrer se o soberano não cumprir a sua função de garantir que a segurança dos súditos 

(e ele faz isso usando o poder que possui) esteja garantida, uma vez que este é o 

objetivo da sua instituição: sair de uma condição de medo da morte violenta, de guerra e 

de incertezas quanto à longevidade, segurança e conforto. A possibilidade de 

desobediência apresentada por Hobbes ocorre apenas em casos de autodefesa, quando a 

vida do súdito está em jogo. Apesar de admitir que o súdito possa resistir ao poder 

soberano quando se trata da segurança da sua vida, ele não nega o direito do soberano 

de punir, pois este é muitas vezes, a única forma de garantir que a ordem seja mantida.  

 

 

3.3 O medo e a religião 

 

 

Ao fazer a leitura da segunda parte do Leviatã é possível perceber que a religião 

é para Hobbes um instrumento de poder no sentido de educar os súditos. Muito embora 

o pensador inglês não faça dela apenas um uso político, mas também um uso 

antropológico e teológico possível de ser observado ainda no começo da sua obra
12

 e 

que o levou a sofrer duras críticas e acusações de heresia. Apesar deste aspecto, o que se 

pretende fazer no contexto final deste trabalho é uma breve análise do papel político que 

ela toma no Leviatã, especificamente no sentido de ser um instrumentum regni, uma 

finalidade pedagógica com o objetivo de “educar” os súditos. O aspecto educacional é 

inerente à obediência ao soberano e ao cumprimento das leis civis por ele estabelecidas. 

O pensador inglês trata na terceira e na quarta parte do Leviatã da política cristã, mais 

especificamente, a primeira delas faz referência ao Estado cristão e a outra ao poder da 

Igreja. O poder e a religião são aspectos intercalados dentro do pensamento político de 

Thomas Hobbes uma vez que o soberano deve deter um poder absoluto e centralizado, 

isso equivale a dizer que o Estado e a igreja devem ser unívocos e comandados por 
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aquele que está no poder, seja um monarca ou uma assembléia de homens que além de 

poder decidir sobre as leis, punições e recompensas também toma as decisões que se 

referem ao campo religioso como a interpretação das escrituras e todas as outras 

questões religiosas. 

 A religião é uma característica que só os homens possuem e isso é algo que 

podemos entender ainda no começo do Leviatã quando o pensador escreve que apenas 

os homens investigam as causas dos eventos que os acompanham. Caso se depare 

impossibilitados de descobrirem as causas, os homens as imaginam ou aceitam o que 

lhes for dito por alguém com mais autoridade. Neste sentido o medo é visto como algo 

que acompanha os homens ignorantes, como se estivessem no escuro; a incerteza 

quanto ao futuro traz inquietudes e, por sua vez, as inquietudes são as causas naturais da 

religião, pois de acordo com o pensador, 

O medo dos poderes invisíveis, inventados pelo espírito ou imaginados 

com base em histórias publicamente permitidas chama-se RELIGIÃO; 

quando essas histórias não são permitidas chama-se SUPERSTIÇÃO. 

Quando o poder imaginado é realmente como imaginamos, chama-se 

VERDADEIRA RELIGIÃO (LEVIATÃ, VI, p. 52). 

Hobbes diferencia dessa forma religião e superstição embora ambas tenham a 

mesma origem que é a paixão do medo. De acordo com o filósofo, quando o medo não é 

medo de um objeto ou de algo visível, ele é medo de algo ou de um poder invisível e 

isso é o que explica a criação dos deuses antigos. É possível entender através desse 

raciocínio o que mais adiante ele afirma quanto às leis divinas e o direito de soberania 

de Deus. As leis são apresentadas por Hobbes como sendo o dever de fazer ou omitir 

algo. As leis são, portanto, nada mais do que estar submisso a um poder. Essa afirmação 

é facilmente compreendida quando se trata das leis civis, mas no que se referem às leis 

naturais, Hobbes diz que elas não obrigam em sentido exato, apenas in foro interno.  

As leis naturais se apresentam como leis morais, apesar do conceito de não 

serem bem entendidas como leis por não obrigarem propriamente. Ainda que apresente 

as leis naturais com essa característica, Hobbes oferece caminhos para que elas sejam 

entendidas e aceitas como leis. Um desses caminhos é refletir sobre as leis naturais 

como palavras pronunciadas por Deus, que é onipotente. Isso levaria os homens a 

cumpri-las. Outro caminho é entender que as leis naturais obrigam in foro interno, ou 

seja, no sentido de que são expressões das vontades e as vontades mandam que se 
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busque a paz e isso nos aponta para outro aspecto: a primeira lei de natureza ordena que 

todo homem se esforce na busca pela paz, a segunda assinala que para isso ele deve 

contratar e a terceira que ele deve cumprir estes contratos. Como este último ditame 

natural manda obedecer às regras, ou seja, manda cumprir as leis civis, o desejo de 

instituir um Estado é alcançado quando os homens compreendem que a vontade interna 

de cada um por paz deve ser seguida.  

O poder de Deus é natural e irresistível e disso deriva o direito de natureza pelo 

qual ele pune quem viola as suas leis. Ou seja, o poder de Deus é natural por sua 

excelência, diferente do poder soberano adquirido juridicamente. Contudo, não basta 

apenas a onipotência divina para fazer com que os homens tenham uma relação mando e 

obediência com Deus. É necessário que os homens compreendam que a lei de natureza é 

um comando de Deus, suficientemente clara para que seja afastada a desculpa da 

ignorância.   

Ainda antes de começar a dedicar sua escrita especificamente para a religião 

Hobbes já parece desenvolver este propósito de ligar a religião ao dever de obedecer. 

Inicialmente ele defende que os homens devem obedecer ao soberano sem ir contra as 

leis de Deus. Mas um pouco mais adiante ele apresenta as dificuldades de obedecer aos 

homens e a Deus ao mesmo tempo:  

É perfeitamente 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 ordem do seu legítimo soberano (quer se trate de um 

monarca, quer se trate de uma assembléia soberana) ou a ordem do seu 

pai. A dificuldade consiste portanto em que os homens, quando recebem 

ordens em nome de Deus, não sabem em alguns casos se a ordem vem de 

Deus, ou se aquele que ordena o faz abusando do nome de Deus para 

algum fim próprio ou particular (LEVIATÃ, XLIII, p.490). 

 Os homens estão submetidos ao poder onipotente de Deus e, portanto, devem 

obedecer às leis divinas. No entanto, Hobbes afirma no capítulo XXXI que só consegue 

reinar com propriedade aquele que promete recompensas aos que cumprem o que foi 

determinado e punições aos que não cumprirem, ou seja, aquele que tem o poder de 

comunicar as leis. Ora, apesar de não discutir o poder de Deus, Thomas Hobbes afirma 

que ele só será válido para aqueles que acreditam na sua existência e não para os 

demais, que são considerados inimigos do Estado e da paz. Essa afirmação é passível de 

compreensão, pois em se tratando do conhecimento positivo da existência divina nada 
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podemos saber a não ser a expressão da nossa admiração para com Deus. O poder de 

Deus sobre os homens é algo metafórico, uma vez que só exerce um poder real sobre 

aqueles que acreditam na sua existência. Isso é diferente do poder soberano de um 

monarca ou de uma assembléia de homens, que pune e compensa a todos da mesma 

maneira independente dos preceitos em que acreditam. 

  O poder divino é expresso por palavras assim como o poder soberano, mas o 

poder das palavras divinas se apresenta de forma diferente: através da razão que 

compreende as leis de natureza, através das revelações sobrenaturais e a última, através 

dos profetas. Para que as leis de natureza sejam compreendidas como ordens divinas 

devem ser interpretadas como manifestadas por Deus e dadas a entender por aquele que 

está no comando do poder soberano. Isso será possível na medida em que o poder 

soberano aplicar recompensas e punições àqueles que cumprem ou desobedecem às leis. 

A obediência a Deus não é, portanto, determinada pelo poder onipotente que ele possui, 

mas pelo reconhecimento que os crentes fazem deste poder. Por este motivo Hobbes 

afirma que os seres inanimados, as criaturas irracionais e os ateus não podem ser 

considerados súditos de Deus, pois não compreendem os seus preceitos, também não 

acreditam em suas promessas ou temem suas ameaças.   

A obediência divina está, conseqüentemente, relacionada com as leis naturais ou, 

ditames da razão assim como as honras e os cultos também são atribuídos a eles. Pois 

para que o poder de Deus seja reconhecido como onipotente basta que haja a crença e 

isso compete a cada um para consigo, é algo particular de cada homem. Obedecer ou 

não é uma decisão que pressupõe que, aquele a quem se obedece tem poder para punir 

ou recompensar. Neste caso especificamente a vontade divina é imposta naturalmente, 

ela não depende de uma convenção e as punições e recompensas são nada mais que a 

previsibilidade que se segue a uma ação. De acordo com Limongi (2009, p. 214), o 

reconhecimento na crença divina é fruto do cálculo das nossas ações, “o 

reconhecimento de que o encadeamento causal dos fenômenos provavelmente e a longo 

prazo trará consigo tais e tais benefícios ou malefícios em conseqüência das nossas 

ações”. Esse raciocínio apresentado por Limongi é fruto de uma deliberação que não 

acompanha aqueles que não reconhecem nenhuma palavra como sendo de Deus, estes 

se destacam dos demais por terem um apetite imediatista e que não temem ou esperam 

recompensas de Deus por cumprirem ou não as suas leis. 
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 É consensual entre os comentadores de Hobbes que as leis naturais e as leis 

divinas se correspondem; como conseqüência disso tem o entendimento de que se um 

homem crente em Deus deseja entrar no reino dos céus deve não violar a própria fé e 

esta manda que ele cumpra as leis civis. Essa afirmação encontrada no capítulo XLIII dá 

ao soberano um caráter quase divino já que as leis naturais estão contidas nas leis civis 

estabelecidas por aquele que detém o poder. A motivação em obedecer às leis civis fica, 

dessa forma, ligada não só à punição do soberano, mas também à ira de Deus.  

 Não é fruto do acaso a escolha do monstro Leviatã como capa e título de uma 

das obras hobbesianas mais completas. Essa escolha deve-se ao livro bíblico de Jó, que 

ilustra um monstro bíblico reinando sobre os filhos do orgulho, assim como o soberano 

detém o poder sobre os súditos. Mas qual o motivo que leva Hobbes a escolher um 

monstro bíblico para ilustrar e nomear uma de suas obras? Com que se parece aquele 

que detém o poder soberano absoluto a não ser como um ser que existe para 

impressionar, fazer com que as ordens sejam cumpridas, usando da força e do medo 

para que isso seja possível? De certa forma, isso faz o soberano parecer um monstro e a 

escolha do leviatã é bem acertada já que as suas ações demandam medo entre seus 

súditos. Esse medo não se trata de um terror ou de um apavoramento, mas de uma 

reverência. Por deter um poder absoluto, o soberano de Hobbes pode influir nos seus 

súditos um medo irrestrito, mas esse é um temor que não tem motivo de ser. O papel 

político da religião em Hobbes é apontar para a obediência.  

 Para Pinzani (2006), a religião deve ser vista antes de qualquer outra forma, 

como religião de Estado, pois cabe ao soberano decidir sobre os cultos e as formas de 

adoração a Deus, sendo “um instrumento fundamental para controlar as opiniões dos 

súditos e garantir a obediência deles”. Ainda de acordo com Pinzani e isso vem ao 

encontro do que foi afirmado anteriormente, não é acaso o gigante representado na capa 

do Leviatã trazer nas mãos a espada e o báculo, os símbolos do poder temporal e 

espiritual. O soberano para garantir-se faz uso de ambos.  

Os homens só temem o que pode imprimir alguma espécie de punição a eles e, 

neste sentido, o poder do Estado por ser fruto da razão é mais punitivo do que o poder 

do clero. Hobbes submete o poder clerical ao poder do Estado laico; para o pensador 

inglês o medo que o clero consegue produzir é um pavor, como uma chantagem. Isso é 

diferente do medo produzido pelo poder estatal, aqui há um temor legítimo, pois o 
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Estado pode punir legalmente enquanto que a punição eterna depende da fé de cada 

indivíduo em Deus. 

 Se o clero possuir um poder que não esteja subordinado ao poder estatal, este 

acaba por ser limitado pelo primeiro. De acordo com Ribeiro (2006), é por este motivo 

que o poder soberano moldado por Hobbes não pode ser entendido como um poder 

laicizado (como é caracterizado o poder hoje). O poder soberano necessita também do 

poder espiritual que o clero é capaz de demandar. Segue Ribeiro:  

[...] o poder mais forte não é necessariamente o da espada visível, o do 

gládio da justiça e da guerra, que o soberano (leigo) empunha, mas o de 

uma espada invisível, a da fé e da religião. Se o governante que julga de 

maneira visível e aos olhos de todos pode infligir a morte física, o clero 

brande a ameaça da morte eterna, ao mesmo tempo em que nos faz 

antever uma eternidade no paraíso (RIBEIRO, 2006, p. 28).  

Essa afirmação de Ribeiro explica a passagem que aparece ainda na segunda parte do 

Leviatã, “os pactos sem a espada não passam de palavras vazias”. A espada a que o 

pensador inglês se refere, segundo Ribeiro, nada mais é do que a fé e a religião:  

Se o governante que julga de maneira visível e aos olhos de todos pode 

infligir a morte física, o clero brande a ameaça da morte eterna, ao mesmo 

tempo em que nos faz antever uma eternidade no paraíso. Esse misto de 

promessa e amedrontamento pode ser mais eficaz que o instrumental 

desencantado com o qual o poder leigo tenta controlar as condutas 

(RIBEIRO, 2006, p. 33).  

 Muitas vezes a palavra tem um poder ainda maior do que o poder da espada 

visível. Existe no Estado, um temor legítimo quando relacionado ao poder soberano que 

pune legalmente e um pavor ilegítimo que é aquele temor de que o clero faz um uso 

chantagista. Essas palavras são as palavras controladas pelo clero, essa afirmação fica 

mais clara na interpretação de Ribeiro do que na interpretação de Pinzani. Este último, 

de forma mais suave apresenta a religião como um instrumentum regni utilizado pelo 

soberano na educação do povo. Ribeiro é mais radical ao apresentar sem receios a 

crítica Hobbesiana ao clero. Não entendemos com isso que os dois são divergentes, pelo 

contrário, ambos concordam que o poder soberano deve fazer uso da religião para bem 

governar. Segundo Ribeiro, Hobbes coloca o poder clerical sob o poder do Soberano, 

anexando a religião ao Estado. 
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 Para Pinzani, se os homens não obedecem às leis por falta de temor ou de 

razoabilidade, irá obedecer por temerem o inferno, conseqüência certa para aqueles que 

não cumprem as leis. Por esta razão é que os cultos e à interpretação das escrituras 

devem ficar nas mãos daquele que tem o poder soberano, pois a religião se tornará o 

meio pelo qual ele controlará a opinião dos seus súditos, educando-os e guiando-os no 

caminho que julgar necessário para que a paz seja alcançada. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 O medo, na filosofia de Hobbes, desempenha um papel que vai além de ser um 

simples coadjuvante na instituição do Estado. Ele surge como um conceito chave para o 

pensamento político moderno. A paixão do medo é capaz de mover os desejos dos 

homens tanto no estado natural como no Estado civil; no primeiro caso, ele existe no 

sentido de levar os homens a instituir um corpo político e no segundo caso, no sentido 

de ajudar na obediência dos súditos às leis estabelecidas pelo poder soberano.  

 O objetivo principal aqui foi saber qual o papel do medo na teoria política 

hobbesiana. Levando-se em consideração a concepção mecanicista de homem natural 

desenvolvida por Hobbes no decorrer de suas obras e que fundamentam toda a sua 

teoria política, é possível compreender o medo como uma paixão política que caminha 

tanto ao lado do homem natural como ao lado do homem artificial. A relação dos 

homens numa situação onde não há um poder comum que os comande se fundamenta 

na desconfiança e no medo. Isso se deve ao fato de que os homens numa condição como 

essa podem ser considerados iguais tanto em força como em espírito, equivalendo-se de 

tal forma que um não pode sobressair-se sobre os outros, a menos que use de artifícios 

particulares para isso. Como não há um poder comum entre os indivíduos naturais 

também não há quem possa seguramente garantir-se contra os demais e todos passam a 

ser inimigos em potencial. As concepções de homem natural e estado de natureza são 

entendidas por Hobbes como um raciocínio lógico-hipotético, isso significa dizer que o 

homem do estado natural e o homem do Estado civil são o mesmo homem, o que os 

diferencia é a qualidade hipotética de falta de poder em que se encontram na condição 

de estado natural.  

 Como apontado na introdução, o medo tem um caráter de racionalidade, quando 

usado nas tomadas de decisões. Essa racionalidade do medo pode ser compreendida 

quando os indivíduos o utilizam para ponderar sobre acontecimentos futuros, levando 

em consideração a memória das coisas que aconteceram com ele no passado. Os 

homens naturais são movidos pelos seus desejos e aversões, tudo é movimento e não há 

nada que não esteja sujeito ao conatus. As paixões indicam algo que não acaba, pois os 
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desejos assim que forem satisfeitos, dão lugar a novos desejos e assim sucessivamente 

até que o fim máximo (a morte) atinja o homem. Quando os homens se movimentam 

aproximando-se de algo na expectativa de um bem futuro, isso é denominado esperança; 

quando ocorre o contrário e os homens se movimentam no sentido de afastar-se de algo 

que o prejudique, isso é denominado medo. O medo da morte violenta e a esperança de 

uma vida segura e confortável são as principais características motivacionais para os 

homens no estado natural, pois o indivíduo não tem quem garanta a sua vida além dele 

mesmo. Também não têm quem lhe garanta propriedade, portanto, para defender o seu 

maior bem (a vida), os indivíduos usam de todas as armas que possuem. Isso inclui 

atacarem-se mutuamente na esperança de alcançarem algo desejado e que está em poder 

de outrem, ocasionando o que o filósofo denomina como a guerra de todos contra todos. 

O medo e a esperança são tratados por Hobbes como meios para calcular as 

conseqüências e os meios das ações a serem executadas.  

 O medo também desempenha um papel importante na instituição do Estado, ele, 

no entanto, não é capaz de fazer isso sozinho, pois apesar de descrever o homem como 

um ser medroso, ele não o identifica como um ser sem esperança. O medo é uma das 

paixões que permanecerá sempre com o homem assim como a esperança e o desejo de 

alcançar os seus objetivos. Hobbes concebe o homem natural como um ser de interesses 

e desejos infinitos que, apesar de viverem em grupos, não encontram nesta condição 

espaço para harmonia ou paz. O homem naturalmente busca a sua preservação, a 

conservação do seu corpo; isso ocorre em todos os momentos, mas principalmente na 

ausência de um poder comum que o obrigue a respeitar o espaço de domínio do outro. 

Sua natureza o leva a seguir regras particulares que Hobbes denomina com o nome de 

leis naturais. 

 As leis naturais como vimos no segundo capítulo, são estabelecidas na teoria 

política de Hobbes como as regras estabelecidas no sentido de conduzirem os homens 

para a paz. Como não existe um poder que garanta que todos as sigam, não é possível 

que apenas as leis naturais que obrigam in foro interno garantam a paz. É necessário um 

corpo político capaz de garantir que isso seja possível e o medo da morte violenta seja 

extinto. O Estado é estabelecido através de um contrato, firmado entre os indivíduos, 

que abdicam do seu direito a todas as coisas em prol de uma terceira pessoa não 

contratante que passa a tomar as decisões no sentido de que todos possam alcançar a paz 
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e a segurança. Uma das questões apontadas ainda na introdução era saber se os 

contratos estabelecidos no estado natural realmente são efetivos. A instituição do Estado 

civil não seria necessária se esses contratos fossem realmente efetivos, pois todos 

cumpririam suas partes nos acordos. Por outro lado, e é possível encontrar essa resposta 

no segundo capítulo, se os contratos não cumprissem com a sua efetividade, ou seja, 

fossem inválidos, o Estado não seria possível, visto que também é fundamentado por 

um contrato. O medo desempenha também uma função nesta parte da teoria hobbesiana 

ao sinalizar que a condição natural não é uma condição aceitável e que é melhor estar 

submetido ao jugo de um poder soberano, tendo sua liberdade limitada do que correndo 

riscos no estado de natureza onde não encontra ninguém que o proteja.  

A partir da instituição do Estado, o medo maior de perder a vida de forma 

violenta é removido, ficando os homens na segurança da proteção do soberano. Como o 

soberano detém um poder absoluto é a ele que cabem as funções (funções não são 

deveres) de bem conduzir o povo no caminho para a paz.  Para que isso seja possível, 

muitas vezes ele irá usar de força e também do medo. O medo no Estado civil 

desempenha o papel de guiar os homens no cumprimento das leis civis estabelecidas 

pelo poder soberano, dado que se não cumprirem, os homens sofrem as punições 

determinadas pelo Estado.   
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