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Resumo: Pensar a sustentabilidade da vida contemporânea exige a compreensão de temas 

como Democracia, formas de Governo e Civilização humana, os quais sempre devem estar 

em constante análise, partindo-se da premissa de que há vários sistemas, e modelos de Estado, 

envolvendo direitos e deveres dos cidadãos, torna-se assim, imprescindível o aprofundamento 

nas diferentes vivencias, e o questionamento da possibilidade da paz geral. Seria esta 

tranquilidade utópica e irrealizável? Ou o homem é capaz de viver em total harmonia com o 

próximo e com regras estabelecidas? Dentro desse paradigma, Thomas Hobbes, em suas obras 

Leviatã e Do Cidadão, nos elucida a trajetória do indivíduo e do Estado, ambas inseridas em 

um processo histórico de lutas sociais e econômicas. Passado distante, todavia associado com 

a modernidade. Pondera-se portanto, o contraponto da evolução da sociedade, o homem  e o 

controle do poder estatal. 

 

Palavras- chave: Democracia. Homem. Estado. 

 

Abstract: Think the sustainability of life in contemporary requires an understanding of issues 

such as democracy , forms of government and human civilization , which must always be in 

constant analysis. Starting from the premise that there are several systems , and state models, 

involving rights and duties of citizens . It is therefore essential to deepen the different livings 

and questioning the possibility of general peace . Was this utopian and unrealizable 

tranquility? Either man is capable of living in harmony with others and with established 

rules? Within this paradigm , Thomas Hobbes , Leviathan in their works and From Citizen in 

elucidates the trajectory of the individual and the state, both placed in a historical process of 

social and economic struggles . Distant past , however associated with modernity , one 

ponders , therefore , the counterpoint of changes in society , man and the control of state 

power . 
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1 Introdução 

 

 Hodiernamente laicidade, soberania e forma de governo, têm sido pontos de forte 

discussão. A violência acompanha o homem desde a antiguidade, manifestando-se de formas 

e circunstâncias diversas. O mundo moderno está em constante estado de alerta, têm-se 

exemplos de ataques terroristas e barbáries praticados por radicais alienados em suas 

concepções religiosas, e em consequência dessa realidade, a religião Islâmica, principalmente, 

e tantas outras sofrem com a desconfiança, rejeição e medo das variadas nações. Partindo-se 

em uma direção filosófica, diante deste contexto, há a concepção do quanto é difícil o 

exercício efetivo de direitos, deveres do homem, sua natureza e crenças. Diante do 

supracitado, este estudo bibliográfico dedica-se às obras Leviatã e Do Cidadão de Thomas 

Hobbes e sua correlação com a presente realidade violenta na sociedade. 

 Pergunta-se: as leis asseguram a boa convivência entre os homens? O contrato social 

garante a efetividade de todos os direitos, sejam naturais ou positivados?  

  No Brasil, submetemo-nos a uma democracia instaurada, às normas civis que são 

criadas e modificadas por legisladores, os quais determinam o que é certo ou errado, 

seguindo, em muitos casos às pressões da comunidade, onde teoricamente somos todos iguais 

em direitos e deveres de cidadãos. 

  No entanto, pode-se observar ainda uma realidade negativa dos Direitos 

Fundamentais, é notório que esses não conseguem assegurar a todos a efetividade dessas 

garantias, exemplo disso têm-se com não ressocialização de apenados submetidos à crueldade 

e condições precárias, violência e omissão, esses, frutos de desigualdades sociais e de gênero, 

entre outros casos. 

 Não há como considerar uma total democracia, com direitos sociais, individuais e 

coletivos, onde uma parcela da população tem seus direitos violados, embora a Constituição 

formalmente garanta sua aplicabilidade, pode–se dizer assim que, inexiste democracia onde o 

Estado é falho. 

  A teoria de Hobbes muito contribui ao meio filosófico e ao Direito na 

contemporaneidade. A harmonia da nação é um grande objetivo a ser alcançado, vive-se um 

intenso e infindável conflito de guerra de todos contra todos. É necessária a análise das custas 

de cada direito adquirido e sempre ter-se em mente a busca pelo bem comum, onde todos são 

respeitados em seus direitos e necessidades. 



 

 

2  Revisão da literatura 

  

 Os principais aspectos e linhas teóricas utilizadas para essa pesquisa incluem a 

filosofia de Thomas Hobbes, mais precisamente nas obras “Leviatã” e Do “Cidadão”, a 

sustentabilidade e a violência na sociedade contemporânea. Dentro desses aspectos analisa-se 

o poder estatal, o homem, as leis e a convivência em sociedade. 

 Sabe-se que Hobbes conceituou o homem como lobo do homem, o qual seria o seu 

estado natural, fruto da razão, como procura de preservação. Para ele, o pacto social, artificial 

e precário não era suficiente para assegurar a paz, pois sempre existiram pessoas capazes de 

desencadear guerras civis, com o intuito de obterem o poder para elas, isso somente poderia 

ser evitado, a partir do momento em que fosse escolhido um único homem ou uma assembleia 

determinada, onde os demais submetessem suas próprias vontades à vontade desse único 

homem, que deveria exercer o poder no que se refere aos problemas de instalação da ordem e 

da paz geral. 

  Justifica-se, portanto o comparativo das vivencias desveladas por Hobbes em 

suas obras, no que tange a teoria do homem e do Estado, inseridas em um processo histórico 

de lutas sociais e econômicas, e os valores da atualidade. Englobando-se o desenvolvimento 

sustentável, a possibilidade de um ambiente equilibrado, a integração e o crescimento 

valorativo da sociedade. 

 

3   Metodologia e/ou Material e Métodos 

 

 Para melhor esclarecimento, esse estudo se subdivide em um primeiro momento que 

abordará: A natureza do homem em seu estado monstruoso: Leviatã, e no segundo momento 

abrangerá a temática: Contribuições da obra de Thomas Hobbes: Analogia com o Estado 

Contemporâneo. 

 

3.1 A natureza do homem em seu estado monstruoso: Leviatã 

 

 O direito de natureza, definido por alguns estudiosos como Jus Naturale, é a liberdade 

que cada homem tem de usar o seu próprio poder, como bem entender, para preservação de 

sua própria natureza, além de fazer tudo aquilo que sua razão e seu julgamento concebam ser 

os meios mais adequados para isso. Segundo Thomas Hobbes, a condição do homem é uma 



 

circunstância de guerra de todos contra todos, onde cada um é governado por sua própria 

razão. 

          Em Leviatã, Hobbes procurou analisar a essência e a natureza do Estado Civil, ao qual, 

em razão de seu poderio e de sua força, comparou ao monstro bíblico descrito no capítulo 41 

do livro de Jó e o denominou de "grande Leviatã". Na definição de Hobbes, o Leviatã: 

 

(…) nada mais é senão um homem artificial, de maior estatura e força do que o 

homem natural, para cuja proteção e defesa foi projetado. No Estado, a soberania é 

uma alma artificial, pois dá vida e movimento a todo o corpo; os magistrados e 

outros funcionários judiciais ou executivos, juntas artificiais; a recompensa e o 

castigo (pelos quais, ligados ao trono da soberania, juntas e membros são levados a 

cumprir seu dever) são os nervos, que executam a mesma função no corpo natural; a 

riqueza e prosperidade de todos os membros individuais constituem a força; Salus 

Populi (a segurança do povo) é seu objetivo; os conselheiros, por meio dos quais 

todas as coisas necessárias lhe são sugeridas, são a memória; a justiça e as leis, razão 

e vontade artificiais; a concórdia é a saúde; a sedição é a doença; a guerra civil é a 

morte. Finalmente, os pactos e convenções pelos quais as partes deste Corpo Político 

foram criadas, reunidas e unificadas assemelham-se àquele Fiat, ao "Façamos o 

homem" proferido por Deus na Criação.(HOBBES,1997, p.40) 

 

 

          O autor trata, na segunda parte do Leviatã, sobre "as causas, geração e definição de um 

Estado", afirmou que o fato de os homens quererem sair daquelas condições precárias em que 

viviam em consequência do estado de natureza, fugindo da guerra, em busca da paz, primeira 

lei natural, é o que daria origem ao Estado.  O Estado descrito como monstruoso, onde 

prevalece a vontade do soberano, ecoando o que é justo ou injusto diante do seu ordenamento, 

com um pacto social artificial e precário, o qual não acarreta soluções de harmonia por um 

modelo de Estado falho, traz semelhanças dos modos de governo atuais pelo mundo. 

 

O soberano não ordena o que é justo, mas que é justo o que o soberano ordena e 

cabe a ele estabelecer através das leis civis, o que é certo, errado, justo ou injusto e 

que após a instituição do Estado, os súditos estão obrigados apenas às leis e, ainda 

cabe salientar sobre o contrato que se opera a renúncia, por parte dos indivíduos, ao 

direito de todas as coisas, exceto o direito à vida e a sua preservação. (HOBBES, 

1997, p. 41) 

 

 

        Levando-se em consideração que o objetivo do Estado é o bem comum de todos os 

cidadãos, Hobbes defende o poder do Estado como um poder absoluto em forma de 

organização social, visando proteger a sociedade garantindo a tranquilidade e segurança 

suficientes. (HOBBES, 1997, páginas 30-35) 



 

 Thomas Hobbes, sempre voltado aos interesses políticos, vivenciou um período de 

muitas guerras, acreditava que somente a figura de um Estado forte poderia acabar com esses 

conflitos. Para justificar a necessidade do Estado Soberano, formulou uma teoria hipotética, 

desenvolvendo assim o método resolutivo-compositivo. Resolutio, resolutivo em latim, é a 

análise, enquanto que compositio, compositivo em latim, é a síntese, a composição daquilo 

que foi detalhadamente analisado. No prefácio do livro De Cive, ao comparar o Estado a um 

relógio, ficam claras as características de sua metodologia: 

 

"Com efeito, conhecemos muito melhor uma coisa através dos elementos de que ela 

se constitui. Assim como não se pode saber, num relógio mecânico ou noutra 

máquina um pouco mais complexa, qual a função de cada parte ou roda, se ele não 

for desmontado e separadamente examinado o material, o desenho e o movimento: 

assim também, para estudar o direito da Cidade e os deveres dos cidadãos, 

precisamos, sem desmontar a Cidade, considerá-la como desmontada: isto é, para 

compreender corretamente a condição da natureza humana, com o uso de quais 

meios ela é capaz ou incapaz de dar corpo à Cidade; de que modo hão de ajustar-se 

entre si os homens, se querem alcançar a união". (HOBBES, 1998, p.2) 

 

          Nesse paradigma a "guerra de todos contra todos" pode ser melhor entendida, também, 

com as palavras do autor, no livro "Leviatã": 

 

 

"Portanto tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é 

inimigo de todo homem, o mesmo é válido também para o tempo durante o qual os 

homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida por sua 

própria força e sua própria invenção. Numa tal situação não há lugar para a 

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

navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas pelo mar; não há 

construções confortáveis, nem instrumentos para mover e remover as coisas que 

precisam de grande força; não há conhecimento da face da Terra, nem cômputo do 

tempo, nem artes, nem letras; não há sociedade; e o que é pior do que tudo, um 

constante temor e perigo de morte violenta. E a vida do homem é solitária, pobre, 

sórdida, embrutecida e curta".(HOBBES, 1997, p.6) 

 

 

  Dominar uma sociedade deixando-a com medo do enfrentamento, tendo de entregar 

todos os seus direitos para garantir a proteção de um órgão público, restando-lhe apenas a 

defesa ao direito a vida, não há que se considerar um modelo justo. 

 Falhas de governo são comuns, existem inúmeras soluções ineficazes de políticas 

públicas, assistência social e sua estruturação, deixando a população a mercê de seus 

soberanos, estes concentrados muitas vezes somente na conquista do poder. 

 Segundo Arendt, (1960) a permanência dos conflitos armados não é resultado de um 

desejo secreto de morte e nem de hipotéticos perigos do desarmamento. Assim, a autora 



 

indaga se a resposta não estaria na inquirição hobbesiana: “Pactos, sem as medidas 

coercitivas, nada mais são do que palavras?” (ARENDT, 1960, p. 5). Dessa forma, anuncia-se 

a hipótese da violência como arma de dominação, um instrumento político para manter os 

pactos. 

  

3.2 Contribuições da obra de Thomas Hobbes: Analogia com o Estado Contemporâneo 

 

        O homem no estado natural como um ser mau, egoísta, constituído por um desejo de 

poder que só termina com a morte, esta é a descrição de Hobbes, no que se refere a mais pura 

essência do homem, até hoje em ebulição constante, também presente no ato de punir.  

 Existem situações em que pessoas deixam de lado a justiça do Estado e almejam a 

justiça pelas próprias mãos, ignorando as leis estabelecidas em busca de direitos. 

 Muitos questionamentos podem ser levantados através da incessante busca de justiça, 

onde não são medidos os meios aplicados para punir quem está em desacordo com a 

sociedade, nem os motivos que levam a essas ocorrências e a posição do Estado em relação a 

estas situações. 

 As atrocidades cometidas por seres civilizados fazem com que as ideias de Hobbes, 

que considerou o homem como um ser mau por natureza e o Estado como monstruoso, não 

estejam em um passado muito distante e que tenham definitivamente ficado na história. 

(HOBBES, 1998, p. 30) 

 O meio em que está inserida essa civilização é influenciado pelo nível de stress 

elevado, onde o Estado é por vezes ineficaz. Acaba por instaurar-se automaticamente e 

instintivamente, um modo de busca de justiça, que corriqueiramente vivenciado por 

impunidades, como também a lentidão dos processos e o aumento da criminalidade, além, 

claro, das falhas na segurança.  

 Presencia-se, cada vez mais, uma desordem pública, onde os interesses estão mais 

presentes do que o próprio ideal de vida e onde a maldade quer imperar.  

 Para um aprimoramento das relações morais, é preciso que cada homem reflita suas 

atitudes e pensamentos – segundo Hobbes – “não faça aos outro o que não gostaria que 

fizessem a si” (HOBBES, 1997 p.15);  

 

[...] é preciso evitar-se a ingratidão, os insultos, o orgulho, enfim, tudo que 

prejudique a concórdia; que o mal seja vingado sem crueldade, que haja moderação 

no uso dos bens; que os bens sejam distribuídos equitativamente e que haja uso 



 

comum do uso daqueles que não possam ser divididos; havendo disputas que se 

recorra a um árbitro imparcial e desinteressado.
6
 (HOBBES, 1997 p. 15) 

 

 

 Não há como justificar a crueldade de quem comete os crimes, como também não se 

pode argumentar a intensidade de quem cometeu a punição. Deve-se cumprir um papel de 

justiça na sociedade, para que seja evitada a incessante violência que cresce cotidianamente 

em todos os meios. 

 A violência é pensada como instrumento de dominação na falta ou na decisão de não 

usar os recursos do reconhecimento e do diálogo, acredita-se portanto, que é um objeto 

multifacetado que acolhe posições extremas. Pode-se falar de uma fúria da cultura, a entrada 

do sujeito no mundo ocorre a partir de uma violação de suas perspectivas naturais e 

instintivas. 

 O homem contemporâneo dispensa qualquer instância que tenha como primazia o 

interesse comum. Nesse sentido, a perspectiva institucional, coletiva e tudo aquilo que poderia 

ser do interesse de todos, na atualidade perde sua importância. O destaque encontra-se no 

indivíduo e seus interesses, ou seja, a violência institucionalizada, que tem como propósito 

mediar com a violência original, é esvanecida nas relações contemporâneas. 

 “Nossa civilização moderna colocou a eliminação da violência como um dos 

principais tópicos na construção da ordem” (BAUMAN, 2008, p. 262). 

 A vulnerabilidade e a transitoriedade das tênues fronteiras entre violência e “progresso 

civilizatório” se tornam evidentes pelas atrocidades cometidas contra a humanidade e 

legitimadas em nome do progresso, as guerras, a escravidão negra, a exterminação de etnias, o 

massacre dos judeus, entre outras barbaridades, são nítidos exemplos da violência “legítima” 

e aclamada por muitos. Assim, “é impossível dizer se a história moderna é uma história de 

violência crescente ou declinante – assim como é impossível encontrar uma forma de medir 

objetivamente o volume geral de violência” (BAUMAN, 2008, p. 263). 

 A precarização e a fragilidade dos relacionamentos humanos, aliados ao 

desmoronamento das instituições só fazem intensificar e amplificar o desamparo e a sensação 

de apreensão e medo, os laços sociais e o discurso ético, as verdades que os presidem e 

sustentam, trazem as diferentes formas de relacionamento entre os homens, edificados pela 

linguagem, essenciais para a estruturação da subjetividade e da coletividade humana. 
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 Wieviorka (1997) afirma que as fontes da violência contemporânea residem na 

tendência à dissociação, à fragmentação e marcas do tempo em que vivemos. Para o autor, a 

violência tem aspectos subjetivos e objetivos:  

 

A violência deve ser analisada antes de tudo como uma representação, como a 

subjetividade de grupos, ou mesmo de uma sociedade inteira, incapazes de se 

compreender e de compreender o que as cerca, se são tangíveis; se é possível 

estabelecer empiricamente que há um déficit de atores e de mediações através de 

sistemas. Agressividade, violência e criminalidade: algumas considerações e 

diferenças de relações, a violência constitui certamente uma forte realidade objetiva. 

A sociologia deve então distinguir os problemas, mostrando como a violência 

contemporânea se renova, tanto em suas percepções subjetivas quanto em suas 

realidades históricas (WIEVIORKA, 1997, p. 25) 

  

 Wieviorka (1997) afirma: 

 

 A violência muitas vezes vai além do político, vetor então de significações que lhe 

conferem uma feição intransigente, não negociável, uma carga religiosa, ideológica 

ou ética que parece absoluta. Ela é assim sem fronteiras, e os problemas que ela visa, 

são a tal ponto vitais para o ator que ele pode, nos casos extremos, sacrificar sua 

própria existência, destruir-se em virtude de uma pletora de sentido que se trata para 

ele de afirmar sem reserva. A violência metapolítica não é apolítica. Ela é uma 

maneira de ver as coisas nas quais os problemas políticos estão ao mesmo tempo 

associados e subordinados a outros problemas, definidos em termos culturais, 

religiosos, por exemplo, que não sofrem nenhuma concessão. (WIEVIORKA, 1997, 

p. 33). 

 

 A humanidade não pode retroceder ao Absolutismo, ao tempo que evolui também 

continua belicosa e monstruosa. 

 

4  Resultados e Discussões 

 

 Considerar o Estado como construção hipotética, suas ideologias e modo de submissão 

do povo, através de uma forma mais cautelosa, mostram falhas que necessitam serem 

pautadas em paralelos com a história. 



 

 Há a necessidade de ter um contrato, normas civis para que se possa manter a ordem 

de tudo, porém de uma maneira justa, onde todos sejam submetidos às leis e suas punições, de 

acordo com sua conduta, e que não haja necessidade de abdicar de seus direitos, 

principalmente o da vida, na busca incessante da paz. 

 Por conseguinte, Hobbes acreditava que as pessoas eram más por natureza, onde a 

motivação dos homens em conviver com os outros homens dava-se puramente por 

necessidade. 

  Sabe-se que muitos crimes foram cometidos através de verdadeiras crueldades e o que 

se tem ocorrido frequentemente é a justiça com as próprias mãos.   

 Em nossa contemporaneidade, a desumanidade perceptível dos terroristas do Estado 

Islâmico choca pela frieza, e como já conhecido, a religião é usada de maneira distorcida, 

impõe pânico, insegurança e de maneira banal tira vidas. 

 Destarte pode-se sempre correlacionar a atualidade e a história da humanidade, isto 

embasa a busca pelo conhecimento, a reflexão do quanto o homem pode ser perverso quando 

lhe convém, a valorização da vida, as falhas visíveis dos Estados e a pretensão por um modelo 

ideal de convivência em sociedade, este último, sempre com objetivos comuns, sem demasias 

de poder e violência.  

 

Considerações Finais  

 

 Diante de todo o estudo bibliográfico realizado acerca das principais obras de Thomas 

Hobbes, didaticamente extrai-se muitos conhecimentos e argumentos para o âmbito da 

Academia de Direito. 

 Deixa-se claro, portanto, a grande importância do desenvolvimento sustentável para o 

contexto da violência; a sustentabilidade, modelo econômico, político, social e cultural, em 

um ambiente equilibrado, pode satisfazer as necessidades das gerações. Esta concepção 

começa a se formar e difundir-se juntamente com o questionamento do que é ecologicamente 

predatório na utilização dos recursos naturais, são gerações e gerações de pobreza e extrema 

desigualdade social politicamente injusta, onde há concentração de poder, onde as pessoas são 

culturalmente alienadas em relação aos seus próprios valores e eticamente censuráveis no 

respeito aos Direitos Humanos.  



 

 O conceito de sustentabilidade é rico e complexo, sua capacidade de preocupação 

implica integração e crescimento, relacionando-se de modo positivo com o senso de 

responsabilidade do indivíduo, especialmente nos relacionamentos e impulsos instintivos. 

 Suporta-se a ambivalência e a amplificação de espaços e relações de rede, levando-se 

a pensar em limites, pois quanto mais cresce a comunicação e a informação, mais se faz 

necessário estabelecer fronteiras, afinal todos são próximos e vivem no mesmo espaço, porém 

devem manter o respeito uns com os outros. 

 O reconhecimento do limite e da finitude é condição válida para a manutenção da 

vida. Há pouco tempo, o homem relacionava-se com o seu planeta sem a mínima estima, 

como se ele fosse inesgotável em seus recursos naturais. 

 Preservar o mundo e a dignidade das pessoas para as gerações futuras, supõe  que 

além do reconhecimento valorativo da vida, as origens da violência e destrutividade são frutos 

de experiências que perpassam a capacidade de metabolização, integração e representação. 

 Enquanto existirem Estados que imponham que o outro não deve existir, as guerras 

prosseguirão.  

 A humanidade precisa evoluir, se constituir definitivamente como pessoa, pois os 

progressos científicos e tecnológicos não significam o progresso do homem na condição 

humana, na literalidade da palavra. 

 Na tentativa de não ter de renunciar e elaborar a própria voracidade, o homem deve 

tomar perfeita consciência dos prejuízos do aprisionamento ao seu narcisismo feroz. 

 Uma das causas centrais da violência na contemporaneidade é a negação da diferença 

e o não reconhecimento do outro como pessoa. 

 O tempo de suplícios e de governos tiranos não pode ser remodelado, no entanto deve 

servir de repúdio e aprendizado em busca do bem comum, revogando de vez o monstro 

marinho e a guerra de todos contra todos. O mau jamais deve prevalecer. 

 Conclui-se, portanto, que a história e as guerras civis, ainda não ensinaram 

suficientemente os homens de que a vida jamais deve ser banalizada, no momento em que um 

homem se torna súdito de um Estado, ele deve ter a garantia da proteção e aplicabilidade de 

seus direitos, juntamente om uma vida digna.  
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