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       O ESTADO TEORIZADO POR HOBBES, 

SEGUNDO A PERSPECTIVA DE HANNAH ARENDT 
 

Sônia Maria Schio
1
 

 

 

RESUMO: O "Estado" é um objeto de estudo corrente em Filosofia Política. E a ele também 

se dedicaram, em suas obras, porém sob perspectivas diversas, Thomas Hobbes (1588-1679) e 

Hannah Arendt (1906-1975). Nesse sentido, averiguar se as concepções de Arendt sobre a 

obra de Hobbes, em especial com relação ao ser humano que ele apregoa, condizem com o 

que ele questionou, escreveu e almejou em seu tempo, torna-se uma investigação significativa 

teoricamente. Na obra Origens do Totalitarismo, Arendt afirmou que Hobbes anteviu alguns 

acontecimentos históricos, por exemplo, os vivenciados no final do século XIX e início do 

XX, ou mais precisamente, de 1884 a 1914, denominado de "Imperialismo", com 

consequências para o séc. XX (as duas Grandes Guerras, entre outros). A pergunta que se 

coloca, então, é: "na Filosofia Política de Hobbes encontram-se as bases teóricas de um 

Estado protetor da propriedade e não da pessoa humana?". A hipótese a ser investigada é a de 

que existem tais pressupostos, os quais estão implícitos nas acepções de “estado de guerra”, 

na racionalidade que funda o pacto e o contrato entre os homens que desejam sair do “estado 

de natureza”, delegando sua força ao governante, ao mesmo tempo que reduzem sua 

humanidade. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Hobbes; Arendt; Estado; Política; Propriedade; Humanidade. 

 

ABSTRACT: The "State" is a currently studie do bject in Political Philosophy. Thomas 

Hobbes (1588-1679) and Hannah Arendt (1906-1975), as political philosophers, analyzed the 

state in his works, but under different perspectives. In this sense, is a philosophical purposed 

is cuss IF Arendt's conceptions of Hobbes'swork, especially his notionab out the “human 

being”, is coherent with what He questioned and wrote in his time. In “Origins of 

Totalitarianism”, Arendt affirmed that Hobbes anticipated some historical events, such as thos 

eexperienced in the late XIX and early XX centuries, or more precisely, from 1884 to 1914, 

denominated "Imperialism", with consequences for the XX century was the two World Wars, 

among others. So, the question that arises is: "Are, in the Hobbes's Political Philosophy, 

thetheoreticalfoundationsof a statethatprotectspropertyandnotthehumanperson?" The hypothes 

is investigatedis that there are such propositions, implicated in the meanings of a "state of 

war” and in ther ationality that emphasizes the pact and the contract between men whow is 

htoleave the "state of nature", delegating the Power to the government, while reducing his 

humanity. 

KEY WORDS: Hobbes; Arendt; State; Politics; Property; Humanity. 

 

 

                                                             
1 Doutora em Filosofia. Professora da Universidade Federal de Pelotas –RS – UFPel. 
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À guisa de introdução 

 

As obras de Hannah Arendt (1906-1975) têm se mostrado uma profícua fonte de 

leitura, de estudos e de problematização sobre as questões que envolvem a política
2
, como ela 

a entende. Suas obras mais conhecidas, Origens do Totalitarismo (1951) e a Condição 

Humana (1958), em especial, fornecem suportes teóricos para pensar o hodierno, conhecer o 

passado, compreender eventos, instigar à pesquisa, e até corrigir modos habituais de entender 

a História, a Política, a Sociedade, o Direito, entre outros exemplos possíveis. Nessa 

perspectiva, a Filosofia Política de Arendt permite que se examinem os fundamentos do 

momento atual: a segunda década do século XXI, no qual persistem o desemprego, as 

migrações (forçadas ou não), a fome, as doenças endêmicas, as guerras, etc., por um lado. Por 

outro, há o desenvolvimento tecnológico, a globalização, o Neoliberalismo e a expectativa de 

conhecer e de viver em outros planetas.   

Arendt, ao tratar das “origens”, e não das causas, do evento denominado normalmente 

de “Nazismo”, percebe que elas possuem várias procedências. Uma delas é o período 

denominado de “Imperialismo” (1880-1914). Ela afirma que suas características remontam ao 

pensamento hobbesiano. Hobbes (1588-1679), pensador inglês do séc. XVII, aparentemente 

distante da Alemanha como uma nação
3
, "contribuiu" com seu pensamento sobre o Estado, o 

poder, a propriedade, a lei, etc. Segundo Hobbes, cada indivíduo abdica de sua liberdade e 

força, junto aos seus semelhantes, visando a constituição de um "poder" que lhes assegure a 

vida.   

Em outros termos, por meio desse "pacto", cada um concede sua liberdade com o 

objetivo de elaborar, junto àqueles que também o fizerem, algo que lhes é superior e que 

garantirá a segurança e a estabilidade que necessitam para preservar a existência física 

(individual e dos familiares) e os afazeres, mas também para que consigam manter as posses 

que possuem e que obtiverem. Ele teorizou, ainda, que o dirigente, sem ter participado no 

pacto e por meio de um contrato, não possui os deveres de um cidadão: este governante está 

autorizado a conduzir suas atitudes da maneira que entender como mais conveniente. E o 

                                                             
2 Segundo Schio (2012, p. 183), Arendt "enfoca a política por uma via teórica ideal, concebendo-a como 

central: enquanto lugar privilegiado de encontro entre os seres humanos únicos, com a capacidade de agir 

livremente, responsabilizar-se por seus atos, com o objetivo de viverem como seres humanos autênticos." 
3 A "Unificação Alemã" ocorreu no séc. XIX, mais especificamente em 1871, na França - em Versailles 

- com o fim da Guerra Franco-Prussiana de 1870-1871. 
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Estado, nesse contexto, deixa de possuir o objetivo de buscar o "bem comum"
4
, passando a ter 

o dever de cuidar da vida e da propriedade daqueles que fizeram o pacto e que podem ter 

posses,
5
 e que desejavam preservá-la. Segundo Arendt, essa acepção fundamenta o modo de 

conceber a vida (econômica, social, legal, política) no Ocidente, após o séc. XVII 

(denominado por ela de Modernidade).  

A situação hipotética
6
 elaborada por Hobbes, segundo Arendt, possui uma enorme 

gama de consequências, algumas das quais ela expõe em suas obras. Entretanto, ela não deixa 

de assinalar a capacidade desse autor moderno em perceber e em teorizar o momento 

histórico, político, econômico, etc., em que vivia.
7
 Além disso, mesmo que hodiernamente 

sejam desconhecidas suas reflexões, elas permeiam o cotidiano: são o legado não apenas para 

o Pensamento Político, mas também para a vida humana. Nesse contexto, é interessante expor 

o entendimento (elogios e críticas) de Arendt com relação às obras de Hobbes, O Levitã e De 

Cive, para, em seguida, observar alguns conceitos hobbesianos essenciais, como o de Estado, 

de poder, de liberdade, etc. Estes fundamentos auxiliam na compreensão da exposição 

arendtiana para, por fim, observar as implicações deste hobbesianismo para a política do final 

do séc. XIX, mas que se estendem até o XXI. 

 

a) Arendt sobre Hobbes 

Em termos mais específicos, para Arendt, Hobbes foi o primeiro teórico que percebeu 

que a sociedade, na qual ele vivia, estava passando por modificações, precisando se adaptar a 

esse novo momento:  

 

                                                             
4
 O bem comum, nesse momento, é entendido de uma maneira abrangente, como o conjunto de bens, 

benefícios e interesses compartilhados pela maioria dos componentes de uma determinada comunidade. Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_comum. Acesso em 15/01/2017. Exemplos: as vias públicas, as praças, os 

monumentos, as bibliotecas públicas, as leis. Cícero é conhecido como um pensador que tem esse tema como 

central em suas obras (Ex: A República, Dos Deveres). Arendt (1991, p. 44) exemplifica por meio de uma 

definição contraposta quando escreveu que "o conceito medieval de 'bem comum', longe de indicar uma esfera 

política, reconhecia apenas que os indivíduos privados têm interesses materiais e espirituais em comum, e só 
podem conservar sua privatividade ["Aprivatividade era como que o outro lado escuro e oculto da esfera 

pública" - ARENDT, 1991, p. 74] e cuidar de seus próprios negócios quando um deles se encarrega de zelar por 

esses interesses comuns."  
5 Arendt (1989, p. 169) escreveu que "é difícil encontrar um único padrão moral burguês que não tenha 

sido previsto pelamagnificência da lógica implacável de Hobbes." 
6Schio (2000, p. 77) escreveu que "por um lado, nas obras De Cive e no Leviatã, enquanto tratado 

histórico, escrito por um ser humano experienciando um contexto específico, é a expressão de seu tempo e lugar. 

De outro lado, enquanto obra filosófica, busca uma teoria política 'verdadeira', válida para qualquer comunidade 

política, tal seu caráter hipotético."  
7 Para Arendt (1989, p. 169), "ele [Hobbes] pinta um quadro quase completo não do Homem, mas do 

homem burguês, uma análise que em trezentos anos não se tornou antiquada nem foi suplantada." 



    REVISTA REFLEXÕES, FORTALEZA-CE - Ano 6, Nº 10 - Janeiro a Junho de 2017  

ISSN 2238-6408              

 

Página | 184 
 

A filosofia do único grande pensador que jamais tentou derivar o bem público a 
partir do interesse privado e que, em benefício deste bem privado, concebeu um 

Commonwealt [Comunidade] cuja base e origem é o acúmulo de poder. Hobbes é, 

realmente o único grande filósofo de que a burguesia pode, com direito e 
exclusividade, se orgulhar (...). O Leviathan de Hobbes expôs a única teoria 

política segundo a qual o Estado não se baseia em nenhum tipo de lei construtiva - 

seja divina, seja natural, seja contrato social - que determine o que é certo ou 
errado no interesse individual com relação às coisas públicas, mas nos próprios 

interesses individuais, de modo que o interesse privado e o interesse público são a 

mesma coisa.(ARENDT, 1989, p. 168-169) 

 

Ainda segundo ela, Hobbes teorizou maneiras de organizar as relações, a partir da 

etapa que a Inglaterra se encontrava. Essa situação, entretanto, com o passar do tempo, atingiu 

as mais variadas nações europeias (nos séc. XVII, XVIII e XIX), com o fortalecimento 

econômico, mas não político, da burguesia
8
. Para que esse modo de vida pudesse se 

consolidar, havendo ordem, ou melhor, segurança para a vida e para a propriedade, foi 

necessário alterar o modo Feudal de pensar e de viver.  

Nesse contexto, é preciso ressaltar que a propriedade e a riqueza não são idênticas: "A 

posse de propriedades significava dominar as próprias necessidades vitais e, portanto, ser 

potencialmente uma pessoa livre, livre para transcender a própria existência e ingressar no 

mundo comum a todos" (ARENDT, 1991, p. 75). A propriedade é indispensável. Nas 

comunidades agrícolas, por exemplo, ela era considerada sagrada. E "a classe trabalhadora da 

Antiguidade não era nem livre nem destituída de propriedade" (Idem, 1991, p. 77, nota 69). A 

riqueza, por outro lado, é o acúmulo de propriedade ou a apropriação privada dela. Então, as 

terras, as mercadorias, o dinheiro, ou outros, podem ser entendidos como propriedade ou 

como riqueza. Arendt, explicou que 

 

a riqueza não deixa de ser algo destinado ao uso e ao consumo, não importa 
quantas vidas individuais ela possa suprir. Somente quando a riqueza se 

transformou em capital
[9]

, cuja função única era gerar mais capital, é que a 

propriedade privada igualou ou emulou a permanência inerente ao mundo 

compartilhado por todos,(ARENDT, 1991, p. 79) 

 

                                                             
8 Segundo Arendt (Idem, 1989, p. 174), "a classificação da burguesia como classe proprietária é apenas 

superficialmente correta, porquanto a característica dessa classe é que todos podem pertencer a ela, contanto que 

concebam a vida como um processo permanente de aumentar a riqueza e considerem o dinheiro como algo 

sacrossanto que de modo algum deve ser usado como simples instrumento de consumo." E ela (Ibidem., 1989, p. 

175) complementa: "Embora nunca inteiramente reconhecido, Hobbes foi o verdadeiro filósofo da burguesia." 
9 Capital é, modernamente, a "riqueza investida de forma a trazer proveito." (ARENDT, 1991, p. 79, 

nota 73) 
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isto é, comprometeu a concepção de um mundo com durabilidade. O capital, então, é a 

propriedade que gera mais capital ou riqueza (ou ambos), surgindo, o social
10

. Este, segundo 

Arendt 

coincidiu historicamente com a transformação da preocupação individual 

com a propriedade privada em preocupação pública. Logo que passou à 

esfera pública, a sociedade assumiu o disfarce de uma organização de 
proprietários que, ao invés de se arrogarem acesso à esfera pública em 

virtude se sua riqueza, exigiram dela proteção para o acúmulo de mais 

riqueza. (Idem, 1991, p. 78) 

 

Em continuidade, a autora (ARENDT, 1989, p. 169, nota 36) explana que o Nazismo 

utilizou o argumento hobbesiano de “haver abolido as contradições entre os interesses público 

e individuais”. Ou seja, que eliminou os motivos de discórdias sociais, permitindo que a paz 

ocorresse entre os concidadãos. Em seguida, Arendt acresceu que “não se deve esquecer que 

Hobbes estava interessado principalmente em proteger os interesses privados, alegando que, 

corretamente interpretados, eles eram também os interesses do corpo político.” Nesse sentido, 

pode-se afirmar que ele “anteviu” as necessidades de uma sociedade de produtores e 

vendedores e de compradores e consumidores ou, em termos arendtianos (ARENDT, 1991, p. 

40), "uma sociedade inexoravelmente empenhada num processo de aquisição, como em 

Hobbes." Em outros termos, ele percebeu que um tipo específico de “poder” era necessário 

para fundamentar essa maneira de viver, saindo do 

caótico "estado natural" de cuja violência, segundo o pensamento político do 

século dezessete, os homens só poderiam escapar se estabelecessem um 

governo que, através do monopólio do poder e da violência, abolisse a 
"guerra de todos contra todos" por "atemorizar a todos". (ARENDT, 1991, p. 

40) 

 

 Após três séculos de desenvolvimento, a burguesia, segundo Arendt (1989, p. 174 e 

172), atingiu sua característica principal ("a propriedade como um mecanismo dinâmico 

produtor de mais propriedade"; e um "processo interminável de acúmulo de propriedade"), no 

                                                             
10 O "social" distorceu as funções das esferas pública e política, e também da esfera privada e, de certa 

forma, eliminou a primeira, colocando as questões da segunda em seu lugar. A esfera pública e política é aquela 

em que ocorre o encontro dos componentes do grupo (ou comunidade) enquanto cidadãos singulares, com 

igualdade e liberdade, na pluralidade (isto é, com repeito às diferenças de etnia, religião, opiniões, etc.,), com a 

possibilidade de agir em conjunto, ou de discordar, com relação aos assuntos de interesse comum (os "negócios 

humanos", em terminologia arendtiana). O espaço público, é interessante ressaltar, é onde os humanos se 

encontram, para comerciar ou realizar um culto, entre outras possibilidades, mas não tratam de assuntos comuns, 

mas privados. A esfera privada é a responsável pelo cuidado, pela manutenção de cada ser singular. Há, também, 

a esfera pré-política, na qual estão o trabalho, a escola, o esporte, em especial.  
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denominado de “Imperialismo”
11

. O Imperialismo originou-se de um excesso de capital 

disponível na Europa Ocidental (ARENDT, 1989, p. 178), resultado de uma quantidade de 

capital que não tinha onde ser empregada no interior das fronteiras nacionais. Dito de outro 

modo, os mercados internos estavam “saturados”, com mais mercadoria e dinheiro do que as 

pessoas consumiam ou necessitavam. A solução foi “exportar” esses excedentes com a 

contrapartida de receber grandes lucros e manter a estabilidade interna das nações europeias. 

Em um primeiro momento, essa transferência de capitais prescindiu dos governos, das 

instituições públicas, do aparato repressivo. Isto é, cada financista europeu preferia investir na 

África, por exemplo, sem o respaldo de seu governo. Entretanto, com a corrupção, as fraudes, 

e outras adversidades, muitos deles perderam seus investimentos. Assim, o poder público foi 

sendo chamado para proteger seus cidadãos (Idem, 1989, p. 166; 179, e nota 49).   

Dessa forma, além do capital, o país organizou, nas terras estrangeiras, uma estrutura 

para garantir a manutenção dos empreendimentos. Ou mais explicitamente: instalaram nos 

países menos desenvolvidos indústrias, comércios, formas de extração de minérios, de 

plantações em larga escala, de construção de estradas, do aparato repressivo, sem instituições 

que protegessem as populações locais, suas propriedades, suas culturas (Ibidem, 1989, p. 

165).  

Embora, aparentemente, os conflitos europeus intestinos parecessem ser dirimidos 

com a exploração dessas terras e povos (Neocolonialismo), os conflitos entre as nações com 

relação à partilha das terras estrangeiras ocasionaram diversos conflitos, com a culminância 

na Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Entretanto, mesmo antes da guerra, nos séculos 

precedentes, que "prepararam" este Período, ocorreu o empobrecimento de um grande número 

de pessoas no interior da Europa Ocidental (ARENDT, 1991, p. 71), o que resultou na falta de 

moradia, de emprego, enfim, de condições de vida, fosse no campo, fosse nas cidades.  

Restaram a mendicância, a criminalidade ou a emigração. Desse "lixo humano"
12

, a grande 

maioria optou por deixar a Europa. 

                                                             
11 Arendt (1989, p. 145), ao iniciar a parte "II - Imperialismo", da obra Origens do totalitarismo, 

colocou, para ilustrar o assunto, a frase de Cecil Rhodes: "Se eu pudesse, anexaria os planetas".  

Cecil John Rhodes (Inglaterra, 1853 - África do Sul, 1902) foi um colonizador e homem de negócios, 

especialmente de diamantes. Era racista ("Responsável pelo, talvez, maior Genocídio de negros africanos - 

história muito pouco divulgada (estima-se algo em torno de 60 milhões de africanos mortos." Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cecil_Rhodes. Acesso em 22/01/2017) e opressor dos povos "conquistados", por 

exemplo, os matabeles, da África do Sul.  
12 Arendt (1989, p. 180) escreveu: "Mais antigo que o capital supérfluo era outro subproduto da 

produção capitalista: o lixo humano, que cada crise, seguindo-se invariavelmente a cada período de crescimento 

industrial, eliminava permanentemente da sociedade produtiva. (...) Durante todo o séc. XIX, reconheceu-se que 

ameaçavam a sociedade de tal modo que sua 'exportação' foi promovida." 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Matabeles&action=edit&redlink=1
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Aos que ficaram, anos depois somou-se a guerra (1914-1918), a destruição (a 

"carnificina" somada à devastação de campos e de cidades), a falta de alimentos, de 

expectativas e a crise econômica (1929). Muitas pessoas, não apenas na Alemanha, mas nos 

mais variados países europeus, passaram a aceitar explicações e promessas que fossem 

facilmente compreensíveis, e aderiram a propostas factíveis em um curto espaço de tempo. 

Em breves termos, os líderes Totalitários, como Hitler, entenderam e utilizaram antigos 

desejos de união (dos germânicos, o pan germanismo; na URSS, o paneslavismo), de 

afastamento dos considerados inferiores ou nocivos (eslavos, russos, comunistas, judeus, 

negros, etc., no Totalitarismo Nazista), com uma forte propaganda aliada às necessidades 

econômicas, tanto de pessoas empobrecidas ou não, como de países. 

Expondo por outro viés, a sociedade de massa, segundo Arendt (1992), surgiu no séc. 

XX. Ela surgiu do Imperialismo Europeu, da expropriação (“roubo”, segundo ARENDT, 

1989, p. 178; 1991, p. 71), de não respeito à vida, aos costumes, às crenças e mesmo à 

propriedade dos outros. Entretanto, o surgimento da “sociedade de massa” não é um 

desdobramento lógico de um processo natural do comércio, da indústria ou do Imperialismo. 

Ela foi se conformando e configurando com o passar do tempo, desde o surgimento da 

Modernidade (no séc. XVII, que coincide também com a Revolução Industrial, em especial na 

Europa continental). As necessidades da produção (organização do espaço, do tempo, da 

mentalidade) geraram aglomerados que tornaram as cidades carentes de vias de circulação, 

saneamento, e ao mesmo tempo com doenças, violências de todos os tipos, demonstrando que 

a situação precisava ser organizada. Ao Estado coube isso (Schio, 2008, cap. I). Mas os 

resultados do desenvolvimento nas atividades econômicas não foram equitativamente 

distribuídos. Ao contrário, segundo a autora (ARENDT, 1989, p. 177), o sistema se baseia na 

“má distribuição” dos produtos e da renda (facilmente exemplificáveis com fatos atuais: a 

fartura em que vivem algumas pessoas em certos países, e a fome e pobreza em regiões 

inteiras da África e da América Central). E os cinturões de pobreza não cresceram apenas nos 

países em que o Imperialismo adentrou, pois também gerou um grande contingente de 

despossuídos na Europa. 

Seguindo nesse viés, Arendt caracteriza o homem de massa como alguém que 

concorre com os outros, que tem medo, que não possui vínculos com os outros (ARENDT, 

1989, p. 170), que é individualista e egoísta, ansioso e entediado, inseguro e inconstante, que 
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consome e se diverte (ARENDT, 1992, p. 250-251)
13

. O social, então nivela os indivíduos, 

levando-os ao conformismo: "Essa igualdade moderna, baseada no conformismo inerente à 

sociedade e que só é possível porque o comportamento substituiu a ação como principal 

forma de relação humana" (ARENDT, 1991, p. 51). Expondo outramente (Idem, 1991, p. 54-

55), "a fim de medirmos a extensão da vitória da sociedade na era moderna, sua inicial 

substituição da ação pelo comportamento e sua posterior substituição do governo pessoal pela 

burocracia, que é o "governo de ninguém", demonstra a maneira condicionada que o homem 

da massa vive. Nessa organização do coletivo, não há quem se responsabilize ou conheça o 

processo como um todo, pois a burocracia, com um emaranhado de normas, de 

departamentos, de funcionários não permite que a ação ocorra. Isto é, que as pendências sejam 

resolvidas, que as decisões sejam tomadas, que os problemas sejam solucionados (SCHIO, 

2012, p. 46-47).  

Segundo Arendt (1991, p. 58), a esfera social torna "anônima a excelência", "enfatiza 

o progresso da humanidade ao invés das realizações dos homens [isto é, o sucesso em 

detrimento das ações]". Apesar disso, seu componente se acredita vivendo da única maneira 

possível de fazê-lo e, ainda, confia que é livre, que faz escolhas, que pode optar. Essas 

“ilusões” foram criadas pelo “sistema”, mas Arendt não utiliza o pensamento de Marx para 

sustentar suas análises: ela busca suplementar seu pensamento e o critica (ARENDT, 1991, p. 

89). A crítica está direcionada à confusão que ele teria realizado entre o labor e o trabalho 

(work).  

Arendt, então, explica, a partir do Imperialismo (1884-1914), a sociedade do século 

XX, mas que precisou de 300 anos para assim se constituir, isto é, desde o séc. XVII: 

"Hobbes, o grande idólatra do Sucesso, tinha levado três séculos para ser bem sucedido", 

escreveu ela (ARENDT, 1989, p. 174). Isso porque, não estando o ser humano no centro das 

preocupações, mas a sua capacidade de sobreviver e de lucrar, os que não obtém tais 

resultados são considerados "marginais", pois fracassados: "todo homem e todo pensamento 

que não é útil, e não se conforma ao objetivo final de uma máquina cujo único fim é a geração 

e o acúmulo de poder, é um estorvo perigoso" (Idem, 1989, p. 174).  

 

  

                                                             
13 Pode-se acrescer as características citadas por Amiel (2001, p. 12-15) que trata do “homem de massa” 

sob o título “ladésolationcommeexpérience de masse”, chamando-o de desolado, supérfluo, solitário, 

desenraizado, utilizando a dedução para as regras morais como aquelas das leis da Natureza, sem liberdade ou 

espontaneidade, etc., o que foi resumido em termos mais correntes na língua portuguesa. 
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b) Hobbes e os estados  

 Thomas Hobbes (1588-1679), nas obras Leviatã e De Cive explica que, os 

homens
14

, em seu estado natural, são iguais e vivem em um “estado de natureza”: 

A NATUREZA criou os homens tão iguais nas faculdades do corpo e do 

espírito que um homem, às vezes, é visivelmente mais forte de corpo ou 

mais sagaz que outro, quando se considera em conjunto, a diferença entre 
um homem e outro não é tão importante que possa fazer um deles reclamar, 

tendo o fato por argumento, um benefício qualquer que o outro não possa 

aspirar. (HOBBES, 2008, p. 94)  

 

Em consonância, para ele; 

a liberdade
[15]

 de cada homem em utilizar seu poder como bem lhe aprouver, 

para preservar sua própria Natureza, isto é sua Vida e de, consequentemente, 
fazer tudo aquilo que segundo seu Julgamento e Razão é adequado para 

atingir esse Fim, chama-se DIREITO DA NATUREZA. (Idem, 2008, p. 99). 

 

Exposto outramente, a denominação de "estado de natureza" cabe àqueles que estão 

em situação de igual insegurança e medo, mas que podem, pelo uso da força, seja física, seja 

do engenho (armas, por exemplo) preservar a própria vida e bens, assim como eliminar 

(matar) e tomar os bens dos outros. Em termos Hobbesianos (HOBBES, 2008 [Leviatã], p. 

97), no "estado de natureza, "apenas pertence a cada homem o que ele é capaz de obter e de 

conservar". Isso porque "os seres humanos são seres finitos na natureza", explica Barbosa 

Filho (1991, p. 63. Grifo do Autor.) Nesse sentido, "para seres humanos finitos, é mais 

racional a instituição do poder comum (do Estado) que permanecer em estado de natureza." 

(Idem, 1991, p. 65) 

Mesmo que tal situação não se efetive,
16

 segundo Hobbes, a insegurança e o medo 

fazem existir o “estado de guerra”, o qual não permite que as pessoas possam viver e sentir-se 

em paz (seguras).
17

 Nos termos do autor (HOBBES, 2008 [Leviatã], p. 55), “é fácil julgar 

como a guerra permanente é coisa pouco adequada para a preservação do gênero humano ou 

                                                             
14 Para Hobbes, (1993 [De Cive], p. 66), "os homens [são] por natureza inclinados à violação das 

promessas." No Leviatã (HOBBES, 2008, p. 99), ele escreveu que "uma vez que a Condição Humana (...) é a da 

Guerra de uns contra os outros, cada qual governado por sua própria Razão." E ainda (Idem, 2008, p. 78), a 
"principal inclinação de toda a humanidade, um perpétuo e incessante afã de Poder que cessa somente com a 

Morte." 
15 "Entende-se por Liberdade (conforme o significado da própria palavra) a ausência de Empecilhos 

externos." (Ibidem, 2008, p. 99) 
16"Hobbes não supõe de modo algum que os homens estejam naturalmente em competição. (...) 

"consiste apenas em admitir a simples possibilidade de oposição entre poderes." (BARBOSA, FILHO, 1991, p. 

69) 
17 Barbosa Filho (1991, p. 64) escreveu que "Hobbes afirma que todos os homens buscam, em primeiro 

lugar, sua própria preservação e ampliação de seus poderes. (...) Ele está explicitando, por análise, uma 

consequência de sua própria concepção de individualidade. (...) A obra [Leviathan] como um projeto de 

justificação racional da autoridade." 
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de cada um dos seres humanos.” Entretanto, "é suficiente admitir a possibilidade de que os 

poderes dos homens entrem em oposição para serem obrigados a aceitar a necessidade da 

possibilidade do conflito e da competição." (BARBOSA FILHO, 1991, p. 70. Grifos do 

Autor.) 

Esse “estado de guerra” gera uma insegurança muitas vezes superior aos percalços que 

a guerra traz. Os homens, por meio de sua racionalidade
18

 podem realizar um “pacto”. Eles 

assim optam somente coagidos pela necessidade de estabilidade e de segurança, isto é, por 

constrangimento interno (utilizando a própria racionalidade) e não externo (de outro ou outros 

seres humanos) a renunciarem de sua liberdade se os outros também o fizerem. Em De Cive, 

Hobbes (1993, p. 61) escreveu que "quando porém se dá crédito de confiança a uma ou a 

ambas as partes, aquela a quem se deu crédito promete efetuar o objeto. Esta espécie de 

promessa chama-se PACTO." E Bobbio (1991, p. 43) explica: “Hobbes constrói o pacto 

originário como um pacto entre indivíduos singulares (e não entre indivíduos já reunidos em 

um povo)”.
19

 Após, eles delegam o poder e a força a um governante, o qual pode atuar 

livremente, pois, não participou do pacto. Ainda nos termos do comentador (BOBBIO, 1991, 

p. 45), Hobbes “defende a irrevogabilidade do poder soberano.” O que há entre o governante 

e os governados é um contrato
20

: o primeiro confere segurança à vida, à família e à 

propriedade do governado; o segundo mantém o Estado com a moderação da liberdade (ou 

submissão) e com a obediência dos cidadãos (súditos), diferindo de outras definições 

contratualistas (de Locke e de Rousseau, por exemplo).  

Entretanto, "não se poderá mais 'proteger os indivíduos do governo', já que a 

autoridade sempre poderá invadir a minha individualidade", explica Moura (1991, p. 145)
21

. 

O governado, apesar de detentor de direitos, obedece e financia, por meio de impostos e taxas, 

                                                             
18  Segundo Hobbes (1993, p. 58), a “reta razão é uma certa lei que sendo parte da natureza humana ao 

menos do que qualquer outra capacidade ou potência da alma, também é designada natural." Em contrapartida, 

Bobbio (1991, p. 38 ) explica: “A razão de que fala Hobbes nada tem a ver com a faculdade de conhecer as 

coisas: é a faculdade de raciocinar, entendido o raciocínio como um cálculo” de vantagens e de desvantagens 

para o ser humano, Pode-se acrescer, sendo uma espécie de razão que atua em questões empíricas (talvez uma 

racionalidade estratégica.). 
19 Nesse sentido, Bobbio (1991, p. 84) pode afirmar: “o homem – enquanto tal – não é um valor 

absoluto.” Hobbes (2008 [Leviatã], p. 71. Grifos do autor. ) afirma que "o Valor ou CONCEITO de um homem 

é, como para todas as coisas, seu Preço, isto é, tanto maior como seria dado pelo seu Poder. (...) Assim, quem 

determina o Preço não é o vendedor, mas sim o comprador. (...) Dar um grande Valor a um homem significa 

Honrá-lo." 
20 "Chama-se CONTRATO a ação de duas ou mais pessoas que transferemreciprocamente seus 

direitos." (HOBBES, 1993 [De Cive], p. 61. Grifo do Autor).   

"CONTRATO é a palavra com que se designa a transferência mútua de Direitos". (HOBBES, 2008 

[Leviatã], p. 101) 
21 Janine Ribeiro (1991, p. 185. Grifo do autor.) entende diferentemente: "O poder não é propriedade de 

seu ocupante, mas um serviço, ofício, um dever de proteção, que se modela na paternidade ou no casamento." 
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o primeiro, que precisará de soldados e de outros funcionários para manter a segurança 

(SCHIO, 2000). Com relação aos direitos dos cidadãos, no então "Estado civil"
22

 constituído, 

Moura afirma que  

os indivíduos dos quais parte a política de Hobbes são os suportes de tais 

direitos: eles exigem certas liberdades que viam como lhes sendo devidas, 

por serem racionais para o agente. (...) a reta razão, reduzida ao cálculo 
privado da adequação de meios aos fins, se juntará a igualdade natural entre 

os homens para levá-los à conclusão de que cada um deve julgar os meios 

necessários a sua conservação. Desde então, através da reta razão, é a 

utilidade que se revela.(Idem, 1991, p. 147. Grifos do Autor.) 

 

Nessa perspectiva, e baseada nesta breve exposição sobre o pensamento Hobbesiano, 

pode-se perceber que ele distingue os níveis individual e conjunto, com ênfase no primeiro. 

Assim, questionar o motivo (ou motivos) que levam os homens a viverem em grupos, não se 

satisfazendo apenas com um pequeno agrupamento (a família, por exemplo), é o tema que 

emerge. Rosenfield (1991, p. 27) explica que "a sociabilidade humana não é natural, mas 

política (...) há a necessidade, sob pena da desagregação humana, de um poder superior, 

externo aos homens, que os una pela força." Outramente exposto, os seres humanos vivem em 

grupo por utilidade, para facilitar a vida e a proteção,
23

 mas não por sentimento ou qualquer 

necessidade espiritual (para conversar, aprender ou ter companhia, amigos, entre outras 

possibilidades). Nesse sentido, o homem hobbesiano teme o seu semelhante, e somente se 

vincula a ele parcialmente, com uma desconfiança perene. Sob coação, ele mesmo se 

comporta segundo a lei, devido ao medo de punição desta oriundo: "não há Lei onde não há 

Poder comum e onde não há Lei não há Justiça (...) Justiça e injustiça só existem entre 

homens em Sociedade", afirmou ele (HOBBES, 2008 [Leviatã], p. 97). 

Para aqueles que vivem no séc. XXI, não é possível averiguar com neutralidade o 

pensamento de Hobbes, pois ele está arraigado na mentalidade e no cotidiano de cada 

indivíduo que habita o mundo Ocidental. É nesse sentido que o pensamento de Arendt pode 

auxiliar a analisar e a compreender a situação atual, enquanto uma espécie de “lente corretiva” 

da miopia de uma grande maioria, os quais acreditam que a civilidade, enquanto manutenção 

do status quo (segurança e estabilidade) somente é preservada com a manutenção e a 

reprodução do sistema que Hobbes percebeu e teorizou.   

                                                             
22 "Em um Estado Civil, onde existe um Poder apto a coagir os que, de alguma forma, violaram sua 

palavra, esse temor não é razoável e, então, por isso, quem, em virtude do Pacto, está obrigado a ser o primeiro a cumprir, tem o dever de fazê-

lo", escreveu Hobbes(2008, p. 103), 

23 Rosenfield (1991, p. 30) escreveu que "o Estado, forma própria da sociabilidade humana, é criado 

pelos homens tendo em vista a sua conservação comum." O estado nada mais é do que uma "soma das vontades 

particulares" (Idem, 1991, p. 31). 
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Considerações Finais 

 

 Para Arendt (1989, p. 169), em Hobbes não há um "realismo pessimista" em 

sua concepção de homem. Se assim fosse, seria impossível para o ser humano viver em 

qualquer comunidade política. Entretanto, segundo ela neste ser 

 

não existe nem espírito de companheirismo nem responsabilidade entre os 

homens. O que os mantém juntos é um interesse comum, (...) Assim, a 

participação em qualquer forma de comunidade, para Hobbes, é temporária e 
limitada, e essencialmente não muda o caráter solitário e privado do 

indivíduo (que não tem 'prazer, mas ao contrário, muito desgosto em manter 

companhia, quando não há força para obrigá-lo a tanto'), nem cria laços 
permanentes entre ele e seus companheiros. O resultado é a inerente e 

confessada instabilidade da comunidade (...) Essa instabilidade é 

surpreendente na teoria de Hobbes, na medida em que o seu objetivo 

primário é assegurar um máximo de segurança e estabilidade. (ARENDT, 
1989, p. 170) 

 

Muito provavelmente, Hobbes não estava preocupado com a psique do ser humano, 

isto é, no medo do outro, na ausência de colaboração ou de amizade entre os humanos; sequer 

na obtenção de alguma verdade epistêmica. Ele se interessa pela estrutura política de uma 

sociedade centrada na manutenção e no aumento da propriedade, e na preservação da vida 

daquele que a possui.  

Nesse sentido, o Homem que Hobbes teoriza, segundo Arendt, tem os traços 

necessários para viver em um tipo específico de sociedade: a baseada "na delegação da força, 

não do direito" (ARENDT, 1989, p. 170). Nessa situação, o Estado 

 

adquire o monopólio de matar e dá em troca uma garantia condicional contra 

o risco de ser morto. A segurança é proporcionada pela lei, que emana 

diretamente do monopólio de força do Estado (e não é estabelecida pelo 

homem segundo padrões humanos de 'certo' e 'errado'). (Idem, 1989, p. 170. 
Grifos da Autora.) 

 

Em contrapartida, para Arendt, se houver a participação na esfera pública e política, na 

qual os seres humanos se encontram com seus semelhantes, com igualdade jurídica e política, 

com respeito à singularidade e à pluralidade, haverá liberdade. Com liberdade, cada um 

poderá expor suas opiniões (doxas), ouvirão a dos outros, poderão discutir e decidir sem 

coação ou violência. E agindo, poderão manter sua dignidade, sua humanidade ao ocupar-se 
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com assuntos que dizem respeito a todos, que visam ao bem-estar do grupo, e não apenas de 

alguns.  

Para Arendt (1989, p. 170), "despojado de seus direitos políticos, o indivíduo para 

quem a vida pública e oficial se manifesta sob o disfarce da necessidade, adquire o novo e 

maior interesse por sua vida privada e seu destino pessoal", com uma "obediência absoluta, o 

cego conformismo da sociedade burguesa." Tal situação afasta o ser de si mesmo, dos outros: 

não há humanitas, sentimentos pelo humano, pelo homem qua homem; e cada um, centrado 

em seus interesses, não se preocupa com algo comum aos habitantes da Terra, como a 

poluição da água, do ar; o desaparecimento de espécies vegetais e animais, etc., ou seja, não 

possui amor mundi, levando ao risco de inviabilizar a vida no Planeta e de continuar a 

menosprezar a dos seres que nele vivem no presente e se almeja que no futuro também.  
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