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De vez em quando, ao vermos as notícias de violência nos 
meios de comunicação, perguntamo-nos: qual será a “natureza” 
do ser humano? Será que nascemos predispostos a sermos 
“maus”? A violência está embebida em nossas ações? 

Essas mesmas perguntas serviram de apoio para inúmeras 
especulações acerca de uma suposta essência humana. Alguns 
pensadores, como Thomas Hobbes, acreditavam que o homem 
era naturalmente “mau”, bárbaro e egoísta. “O Homem é o lobo 
do Homem”, disse Hobbes, e estava sempre disposto a sacrificar 
o bem do próximo ou o bem comum em seu benefício. Outros, 
como John Locke, acreditavam que o homem era uma criatura 
naturalmente “racional e social”, com inclinação para o bem e 

um forte senso de amor ao próximo e empatia pela dor alheia. 
Nós, humanos, seríamos naturalmente livres e iguais, criaturas 
racionais e regidas pela razão, plenamente capazes de agir em 
defesa do próximo quando necessário. 

 

O Papel do Estado 
 

Nos dois casos, a solução para os problemas seria a mesma: 
a constituição de um tratado entre todos os seres humanos a 
partir da razão e em função de salvaguardar os direitos naturais 
de todos. Para isso, os indivíduos deveriam abrir mão de alguns 

direitos, como o direito de utilizar da violência em nome de si 
mesmo, e depositá-los nas mãos do Estado. Nesse sentido, o 
contrato social seria um acordo entre os membros de uma 
sociedade, em que todos reconheceriam a autoridade de um 
governo, depositariam a legitimidade do uso da força e 
confiariam a proteção de suas liberdades individuais. Dessa 
forma, apenas o governo instituído teria a capacidade de agir por 
intermédio da força de forma legítima. 

Dessa forma, o Estado seria capaz de julgar imparcialmente 
e construir leis que assegurariam que as vontades de um não 
subjugassem as vontades do outro. Assim, seria instituída uma 
única entidade, juiz de todas as causas, constituída por homens 
que deveriam agir como juízes em nome de toda a comunidade, 
sempre em favor do bem comum. Essa entidade teria seu poder 
legitimado por aqueles que vivem sob a sua jurisdição, ou seja, 
os homens que compõem a sociedade em que esse corpo 
jurídico deve atuar, que encarregaram essa entidade de exercer 
o seu direito natural de julgar e punir qualquer delito cometido 
contra o corpo social. 

 

THOMAS HOBBES – ABSOLUTISMO INGLÊS 
 

Assim como Maquiavel, na Itália, Hobbes, na Inglaterra, foi o 
filósofo do absolutismo monárquico. Ele escreveu a sua obra, o 
Leviatã, num momento em que a Inglaterra ainda era absolutista. 
Então ele procurou justificar a concentração de todos os poderes 
do Estado nas mãos do rei. Como ele fez isso? Ele fez isso 
concebendo um estado de natureza em que o que havia era a 
“guerra de todos contra todos” (“o homem é o lobo do homem”, 
dizia Hobbes). Sendo assim, a única coisa que os homens se 
preocupavam em fazer, no estado de natureza, era preservar a 
sua vida. Assim, Hobbes entende que a vida é o único direito 
natural do homem. 

Para preservarem as suas vidas, os homens teriam aberto 
mão de sua soberania e a entregue ao Estado, por meio do 
contrato social. Preste atenção na locução verbal: “abrir mão.” A 
ideia do contrato social, em Hobbes, é uma ideia de renúncia de 
direitos, que ficam concentrados na mão do Estado, o que 
significa dizer na mão do rei, já que o momento que se vivia era 
do absolutismo.  

 

LOCKE EM PARALELO A HOBBES: 
 

Do Estado de Natureza: 
 

Locke, assim como Hobbes, acredita no ser humano no seu 
estado de natureza. No entanto, o pensamento lockiano acredita 
que o homem é anterior a sociedade e o Estado, ou seja, o 
estado de natureza é algo real e que a maioria dos seres 
humanos passou por ela. Essa ideia é, segundo o autor, é 
comprovada na existência das tribos americanas. 

Ao contrário de Hobbes; em que o estado de natureza é um 
estado de guerra, insegurança e violência; o estado de natureza 
lockiano é um estado de paz e harmonia com homens dotados 
de razão e consumidores da liberdade e dos direitos naturais. 

 

A teoria da Propriedade: 
 

 Hobbes acredita que a propriedade só existe no estado civil, 
e que é uma criação do Estado-Leviatã, logo, podemos dizer que 
no estado de natureza a questão da propriedade é inexistente. 
Por ser fruto do Estado, a propriedade pode ser suprimida por 
este. 

Seguindo uma lógica contrária temos o pensamento de 
Locke que acredita na propriedade sendo, assim como o estado 
de natureza, anterior a sociedade. Assim, podemos dizer que a 
propriedade é um direito natural e inviolável. 

Outro ponto interessante de discutirmos acerca da questão 
da propriedade lockiana é a transição da propriedade limitada 
para a propriedade ilimitada e o advento do capitalismo. A 
princípio a propriedade era limitada pela capacidade de trabalho 
do indivíduo, com o surgimento do dinheiro, as formas de 
aquisição da propriedade foram modificadas pelo comércio, com 
isso, passou-se a se adquirir a propriedade tanto pelo trabalho 
quanto pela compra. O uso da moeda para Locke, acarretou na 
concentração de riquezas e na desigualdade entre os homens. 
E é exatamente esse ponto que determinou a transição da 
propriedade limitada para a ilimitada. 

 

O contrato social: 
 

 A ideia do contrato social para Locke é justamente fazer a 
transição do estado de natureza para o estado civil, onde, por 
meio dele, e independente da forma de governo, estariam 
preservadas as propriedades e a comunidades de conflitos 
internos e externos. 

O contrato social proposto por Locke não se assemelha ao 
contrato de Hobbes. Para Hobbes o contrato é uma espécie de 
pacto de submissão onde os indivíduos se submetem a um 
terceiro (homem ou assembleia). Já no contrato de Locke, o 
contrato social assume um papel de pacto de consentimento em 
que os homens  concordam em construir a sociedade civil com 
a finalidade de preservar e consolidar os direitos naturais. A ideia 
é que os direitos naturais fiquem amparados sobre uma norma 
e da força do comum representado pelo centro de tomada de 
decisões. 

 

A sociedade civil e o direito de resistência: 
 

Locke acredita que independente da forma de governo, é 
importante saber que: “todo o governo não possui outra 
finalidade além da conservação da propriedade”. Em sua 
estrutura de sociedade, o poder legislativo é o poder supremo 
haja vista que esse é escolhido pela maioria. Além disso, é 
importante salientar que nessa organização dos poderes, o 
poder legislativo subordina os poderes executivo e federativo. 
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O livre consentimento dos indivíduos para a organização da 
sociedade civil, formação do governo, e a disposição dos 
poderes são, para Locke, os principais fundamentos do estado 
civil. 

 

ROUSSEAU E A TEORIA DO “PACTO SOCIAL” 

Rousseau busca explicar como se manifesta a necessidade 
e o porquê de o homem, que nasce livre, revoga essa condição. 
Para chegar a uma forma segura de associação entre os 
homens Rousseau esclarece, inicialmente, sobre a natureza 
inicial dos homens. Mostra os homens num estado anterior, 
chamado estado de natureza, e em um estado posterior, 
chamado por ele de estado civil. Esse estado posterior marca o 
rompimento com a primeiro estado, e a necessidade de 
estabelecer um contrato que irá reger a relação de soberania e 
poder entre os homens que seja legítima e que atenda o bem 
comum e a vontade geral: Eis o Contrato Social rousseriano. 

Para Rousseau a força não deve ser o meio para a 
abstenção da liberdade, mesmo que isso se transformasse em 
direito não seria aceito por todos e não se perpetuaria. Para ele 
as convenções seriam a base de toda autoridade legítima entre 
os homens, sendo a melhor de suas formas a renúncia por parte 
de todos de suas liberdades e de seus direitos. Assim, 
submetendo-se cada um a todos, não se submete a ninguém em 
específico. Essa união produziria um corpo moral e coletivo. A 
força do Estado é, para ele, derivada do contrato social. 

Esse corpo coletivo é composto por um soberano, porém sua 
vontade é a representação da vontade geral, desta forma este 
será um bom governo. O objetivo do Estado deve ser o bem 
comum e para isso ele pode vir a utilizar-se do que for 
necessário para atingir seu objetivo, mesmo atentar contra a vida 
de um cidadão se o príncipe necessitar ou se a pessoa for um 
malfeitor, que se desvinculou do pacto. 

Embora as opiniões dos súditos possam ser diversas das do 
soberano, estes devem respeitar a vontade geral. 

O estado civil, diferente do estado natural, faz com que os 
homens antes de consultar seus desejos consultem sua razão, 
possibilitando a justiça que torne os homens iguais e dê de 
retorno a eles suas liberdades cedidas. 

Rousseau defendia que deveria existir um legislador para 
criar as leis, seno este um homem de grande inteligência, que 
as faça com cautela, examinando se representam a vontade 
geral. Afirmava que para que haja obediência as normas deve 
haver uma certeza, por parte do povo, que o legislador é regido 
por forças além das humanas, divinas, sendo um intérprete 
destas. 

Rousseau afirma que as guerras eram uma relação de 
Estados, e, portanto, não devendo ferir os indivíduos, muito 
menos escravizá-los, pois isso seria seu prolongamento. O povo 
é o verdadeiro fundamento da sociedade, e deve ficar sobre um 
território que tenha o suficiente para sua sobrevivência, sendo 
desnecessários grandes impérios, uma vez que quanto mais se 
estende o laço social, mas esse é fragilizado. 

Para Rousseau a democracia, sem escravidão, seria a forma 
mais favorável de governo. Para Rousseau, a escravidão é 
imposição por força física, o que não corresponde naturalmente 
à razão ou moralidade. 

 
 
 

ANÁLISE DE QUESTÕES: 
01. O contratualismo é uma escola de pensamento a partir da 

qual várias interpretações sobre a natureza humana e o 
surgimento das sociedades civis foram concebidas. Para os 
contratualistas, o ser humano: 
(a) Era como uma tábula rasa, pois nascia completamente 

desprovido de qualquer tipo de ideia ou consciência. 
(b) Vivia em um estado de natureza anterior às organizações 

sociais ou políticas que temos hoje. 
(c) Era um animal desprovido de qualquer tipo de capacidade de 

relação social. 
(d) Era o único ser vivo do planeta capaz de manter relações 

sociais.  
 
02. (UFSM) Sem leis e sem Estado, você poderia fazer o que 

quisesse. Os outros também poderiam fazer com você o que 
quisessem. Esse é o “estado de natureza” descrito por Thomas 
Hobbes, que, vivendo durante as guerras civis britânicas (1640-
60), aprendeu em primeira mão como esse cenário poderia ser 
assustador. Sem uma autoridade soberana não pode haver 
nenhuma segurança, nenhuma paz. Fonte: LAW, Stephen. Guia 
Ilustrado Zahar: Filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
Considere as afirmações: 

I. A argumentação hobbesiana em favor de uma autoridade 
soberana, instituída por um pacto, representa 
inequivocamente a defesa de um regime político 
monarquista. 

II. Dois dos grandes teóricos sobre o “estado de natureza”, 
Hobbes e Rousseau, partilham a convicção de que o afeto 
predominante nesse “estado” é o medo. 

III. Um traço comum da filosofia política moderna é a idealização 
de um pacto que estabeleceria a passagem do estado de 
natureza para o estado de sociedade. 

Está(ão) correta(s) 
(a) Apenas I. 
(b) Apenas II. 
(c) Apenas III. 
(d) Apenas I e II. 
(e) Apenas II e III. 
 
03. A justiça e a conformidade ao contrato consistem em algo 

com que a maioria dos homens parece concordar. Constitui um 
princípio julgado estender-se até os esconderijos dos ladrões e 
às confederações dos maiores vilões; até os que se afastaram a 
tal ponto da própria humanidade conservam entre si a fé e as 
regras da justiça. LOCKE, J. Ensaio acerca do entendimento 
humano. São Paulo: Nova Cultural, 2000 (adaptado). 
De acordo com Locke, até a mais precária coletividade depende 
de uma noção de justiça, pois tal noção 
 
(a) Identifica indivíduos despreparados para a vida em comum. 
(b) Contribui com a manutenção da ordem e do equilíbrio social. 
(c) Estabelece um conjunto de regras para a formação da 

sociedade. 
(d) Determina o que é certo ou errado num contexto de 

interesses conflitantes. 
(e) Representa os interesses da coletividade, expressos pela 

vontade da maioria. 


