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APRESENTAÇÃO 

 
É com imensa satisfação que apresentamos o Caderno de Resumos do VII 

Congresso Internacional Hobbes, realizado entre os dias 05 e 08 de abril de 2021. O 

Congresso é organizado pelo GT Hobbes da ANPOF, que reúne pesquisadores de Hobbes 

do Brasil e de outros países, vinculados em torno do interesse comum nos estudos 

hobbesianos, e da Associacion Latinoamericana de Estudios Hobbesianos, fundada em 

2019, que congrega pesquisadores da América Latina. Estando em sua sétima edição, o 

evento tem ocorrência bianual, tendo seu início no ano de 2009 na Universidade de São 

Paulo. Depois disso, outras edições foram realizadas em Porto Alegre (PUC-RS, 2011), 

Córdoba (UNC, 2013), Florianópolis (UFSC, 2015), Foz do Iguaçu (UNILA, 2017) e 

Curitiba (UFPR, 2019). Na edição atual o evento congregou pesquisadores de vários 

países que orientam suas investigações em torno da temática da filosofia de Hobbes, em 

seus mais variados aspectos: física, política, ética, teoria do conhecimento, religião, 

história, relação com a tradição e contexto histórico, entre outros temas ligados ao 

pensador inglês.  

 Neste ano, dado o contexto da pandemia ocasionada pelo COVID 19, o Congresso 

Internacional Hobbes foi realizado inteiramente de maneira on line, e contou com cerca 

de cinquenta trabalhos apresentados, de autoria de pesquisadores de vários níveis 

acadêmicos do Brasil, América Latina, Itália, França e Hungria, além de mais de duzentos 

e cinquenta participantes inscritos como ouvintes. O evento contou também, em sua 

conferência de abertura, com a presença do professor Yves Charles Zarka, eminente 

pesquisador e um dos maiores especialistas na filosofia de Hobbes da atualidade, tendo 

ele mesmo orientado e formado toda uma geração de pesquisadores em torno do 

pensamento do filósofo inglês. 

 Os mais de cinquenta trabalhos inscritos no evento, de autoria de pesquisadores 

dos mais variados países, demonstram o interesse que o pensamento de Hobbes segue 

despertando na academia, continuando a ser uma das obras fundamentais para o 

pensamento político atual, motivando a contínua atenção da pesquisa filosófica. Este 

Caderno apresenta a versão resumida dos trabalhos apresentados e revela a fecundidade 

e diversidade de temas investigados sobre o filósofo inglês.  
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“For we may not, as in a Circle, begin the handling of a 

Science from what point we please. There is a certain 

Clue of Reason, whose beginning is in the dark, but by 

the benefit of whose Conduct, wee are led as 'twere by 

the hand into the clearest light, so that the Principle of 

Tractation is to be taken from that Darknesse, and then 

the light to be carried thither for the irradiating its 

doubts.” 

 

(Thomas Hobbes – Philosophical Rudiments concerning 

Government and Society – The Epistle Dedicatory) 

 

 

 



 

 

Property Rights and the Ontology of Money in Hobbes and Late  

Scholasticism 

 

Ádám Smrcz  

Assistant research fellow 
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smrczadam@gmail.com 

Abstract: 

It was a widely accepted claim among late scholastic theoreticians of private property that 

“dominion over something meant the absolute right to dispose over something corporeal 

as long as this activity did not conflict with the law [dominium est ius perfecte disponendi 

de re corporali, nisi lege prohibeantur]” (see: Schüssler 2014). Hobbes seemingly 

accepted this tenet as well: for him, dominion over something was absolute by definition, 

and he did not have to bother himself about the qualification “nisi lege prohibeantur” 

either – since such a thing could never in fact occur. Its underlying reason was that, for 

him, natural property rights were transferred to the Leviathan right after the social 

contract, and ever since that, citizens have only been possessors of their belongings, and 

the Leviathan was the sole entity capable of exercising dominion. While dominion means 

– as we have said – absolute ownership over things, possession is merely a derivative 

form of ownership: „a citizen has nothing which is properly his own against the will of 

the commonwealth, but each citizen does have things against his fellow citizens” (De 

Cive ch. 12).  

The funny thing is that Hobbes held the above claim to be true not only to property, but 

to the medium of exchange, namely to money as well (viz. Leviathan ch. 24, De Cive ch. 

12). Since (p1.) money virtually contains the certain object it can be exchanged for, and 

(p2) that certain object is owned by the Leviathan (in the absolute sense of dominion), 

(c.) the medium of exchange must also be owned by the Leviathan.  

Hobbes has never been regarded as an influential political economist due to the fact that 

he largely ignored important topics like the laws of inflation, those of commerce etc. (see: 

Lewry 1951; Hont 2005; Schumpeter 1981). However, his ontology of money – the 

principles of which were derived from his theory of property, which, in turn was partly 

inspired by late scholastic debates – is more and more in the spotlight today: although 

Georg Friedrich Knapp nowhere mentions him by name in his The State Theory of Money, 

and neither do theoreticians of the Modern Monetary Theory (see: Skidelsky 2009; Kelton 

2020), all these considerations are based on the principles Hobbes formulated in his scarce 

remarks on political economy. 
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O conceito de liberdade em Thomas Hobbes na obra do Leviatã 
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Resumo: 

A escolha do tema sobre a liberdade se justifica por ser uma das mais importantes 

dimensões que circundam o conceito de humanidade indo ao encontro das investigações 

e debates que buscam a compreensão do ser humano, incluindo a sua perspectiva 

antropológica como se reporta o filósofo Thomas Hobbes (1588-1679) ao tratar da 

liberdade dos homens em seu estado “natural”. Para ele, sob a base de uma definição 

física, a liberdade compreende que é livre todo movimento que não se depara com 

nenhum obstáculo. A partir dessas considerações e com base na sua obra do Leviatã 

(1651), a abordagem do tema tem como objetivo, em primeiro lugar, estudar os motivos 

pelos quais os indivíduos concordam em renunciar à liberdade natural, transferindo-a ao 

Estado político em prol da paz social e, em segundo lugar, conhecer as consequências 

dessa transferência da liberdade. Ao tratar da condição natural do gênero humano, Hobbes 

descreve o perfil de igualdade entre os homens, os quais, ao não reconhecerem sua 

semelhança, são maus por natureza com um poder de violência ilimitado, o que os leva a 

viver em guerra permanente, dando origem a célebre frase do filósofo inglês “o homem 

ser o lobo do próprio homem”.  A partir dessa concepção, ele apregoa que os homens só 

podem viver em paz ao concordarem em se submeter a um poder absoluto e centralizado 

com a transferência da liberdade natural para o Estado civil. Esta passagem do estado de 

natureza ao contrato, instituindo a um só tempo a paz e a criação de um Estado forte, 

constitui a base da teoria política de Hobbes, cuja ideia central é a defesa do absolutismo 

e a elaboração da tese do contrato social. 

 

Palavras-chave: Hobbes. Liberdade. Política. Estado civil. Contrato. 

 

 

 

 

O dilema da escolástica: A crítica hobbesiana à teoria escolástica e à 

fundamentação do poder papal no frontispício do Leviatã 
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Resumo: 

A noção de que o frontispício do Leviatã, inserido na tradição humanista da 

literatura de emblemas, corresponderia a um resumo visual da obra é amplamente 
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difundida. Entretanto, a análise do frontispício, muitas vezes subutiliza o texto ou deixa 

de lado certos elementos iconográficos: Skinner (2018, pp. 278-281) dedica apenas seis 

parágrafos para fundamentar sua interpretação a respeito da metade de baixo do 

frontispício do Leviatã. Além disso, na discussão de menos de um parágrafo a respeito da 

imagem que representaria as “armas que os doutores da Igreja gostam de empunhar” 

(Ibid., p. 279), Skinner ignora completamente um dos elementos iconográficos presentes 

ali, a saber, os chifres contendo a palavra “Dilema”. A proposta deste artigo é expandir a 

curta abordagem proposta por Skinner (Ibid., p. 279), que considera esta imagem como 

uma crítica à teoria escolástica, fornecendo, através da exegese textual da obra de Hobbes, 

um arcabouço teórico mais sólido para a interpretação deste emblema.  

 

Palavras-chave: Hobbes, Religião, Política, Frontispício, Escolástica. 

 

 

 

 

Freud versus Hobbes: Impasses e desafios do pacto social na 

contemporaneidade 

 
 

André Luís Fernandes Dutra 
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Resumo:  

Esta reflexão, cuja primeira elaboração ocorreu no curso de Especialização em 

Psicanálise – Técnica e Teoria (Unisinos), sob a orientação da Profa. Dra. Henriete 

Karam, se insere nos estudos de interface da Psicanálise com a Filosofia, mas também do 

Direito e da Sociologia, tematizando o problema da possibilidade da justiça, concebida 

como determinado arranjo institucional que possa assegurar, de forma duradoura, o ideal 

de paz social, isto é, de estabilidade nas interações entre os indivíduos integrantes da 

comunidade. Como fundamento, tem-se a percepção de que a contribuição da Psicanálise 

é relevante para o pensamento político, pois permite pensar as relações, com base no 

sujeito humano tal como ele é e está presente na realidade, e não como uma mera 

abstração.  Em outros termos, com toda a complexidade psíquica que possui: dores, 

angústias, alegrias, sintomas, inibições, desejos; e o faz porque pode interpretar o 

(material psíquico) humano que se desvela na clínica, ou seja, no curso do tratamento 

psíquico das pessoas que, além de pacientes, são também os membros integrantes e 

constituintes de toda sociedade humana. A técnica psicanalítica, porque consiste na 

interpretação que o próprio sujeito é conduzido, pelo analista, a realizar sobre o seu 

próprio discurso, favorece a compreensão dos limites da razão no domínio das “paixões” 

humanas. Nesse contexto, propõem-se algumas aproximações entre as elaborações de 

Hobbes (especialmente no Leviatã) e de Freud (tal como formulado em Totem e Tabu), 

assim como são indicados alguns dos distanciamentos inevitáveis entre ambos. A partir 



 

 

desta leitura comparada, são propostas ponderações voltadas a elucidar se, e de que modo, 

pode ser cogitada (e como historicamente se tem tentado fazer) a estabilidade do vínculo 

social. Ou expondo em termos psicanalíticos, a estabilidade do “laço social”. 

 

Palavras-Chave: Hobbes; Psicanálise; Freud; Contratualismo; Paz social. 

 

 

 

Thomas Hobbes e Thomas More: a oposição entre o leviatã e a utopia 
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Resumo: 

 

Em O leviatã, Thomas Hobbes (1588-1679) atribui o surgimento do Estado à instituição 

de um contrato social. Neste prisma, apenas a renúncia coletiva aos instintos violentos e 

egoístas; ao poder e à força, é capaz de corroborar com o surgimento de um poder regente, 

centralizador e absoluto que sustente a continuidade do Estado. Ao contrário de Hobbes, 

Thomas More (1478-1535), em A Utopia, entende a razão como um valor absoluto, 

ordenador da natureza e da vida em comum. Para More, o Estado surge de uma aptidão 

natural do homem para a vida em sociedade e a melhor forma de governo é a República. 

Assim, se para Hobbes, o Estado se constitui pela abdicação dos súditos em favor de um 

regente absoluto ou de uma assembleia, por outro lado, para More, ele se constitui pela 

participação ativa de cada um de seus membros dentro das esferas de poder. Deste modo, 

este trabalho se centrará em uma análise que visa explorar a oposição entre estas duas 

concepções de Estado.  

 

Palavras-Chave: Leviatã; Utopia; Estado; sociedade.  

 

 

 

 

 

La guerra es una maestra severa. Recepción de Tucídides por Hobbes 
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Resumen: 

Este texto trabaja la influencia de las consideraciones de Tucídides sobre la guerra y la 

naturaleza humana expuestas en La historia de la guerra del Peloponeso en la obra de 

Hobbes. A propósito de la frase del historiador griego “la guerra es una maestra severa” 

(III, 82, 2), principalmente se analiza el vínculo que se presenta entre la guerra y la política 

en el filósofo británico. Si bien desde un punto de vista fáctico, ambas se muestran como 

situaciones antitéticas, desde un punto de vista conceptual, es posible identificar una 

interrelación entre ambos conceptos de no poca importancia. Esto último, permite 

profundizar, por un lado, cuáles son los supuestos o el horizonte a la hora de pensar lo 

político y, por otro, los alcances y los límites del orden estatal moderno propuesto por 

Thomas Hobbes. 

 

Palavras-chave: Hobbes, Tucídides, Guerra, Política. 

 

 

 

 

MULTITUD: Spinoza, Hobbes y Ramos Mejía 
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Resumen: 

 

La multitud la figura analizada por Ramos Mejía en Las multitudes argentinas (1899). El 

autor argentino lee a la figura de la multitud de una forma muy particular. Lejos de hacer 

de la multitud un elemento prescindible, es una figura fundamental de la constitución 

política del Estado argentino. En el mismo camino Spinoza y Hobbes hicieron de la 

multitud una figura central de sus filosofias politicas. Es en este sentido que, lejos de 

asumir prejuicios y demonizar a la figura de la multitud en relación al poder constituyente, 

es posible pensar una intersección entre sus pensamientos. La variedad de pensamientos 

(el positivismo en Ramos Mejía y el materialismo en Hobbes y Spinoza), lejos de ser un 

problema para pensar la figura de la multitud, generan una imagen compleja del fenómeno 

instituyente centrada en el lugar de los afectos y las pasiones. 

 

 

Palavras-Chave: Estado, multitud, afectos, Hobbes, Spinoza, Ramos Mejía. 
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Liberdade: Uma ponte entre Thomas Hobbes e Simone de Beauvoir 
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Resumo:  

Tratar do tema da liberdade sempre foi algo complexo na filosofia, pois ainda não 

sabemos se somos efetivamente livres, até que ponto somos livres, se há uma liberdade, 

se somos seres livres ou determinados. Para muitos autores como Jean – Paul Sartre 

estamos condenados a ser livres, a liberdade não é uma dádiva divina dada aos homens 

(livre arbítrio), mas uma condenação, pois a cada escolha feita (livremente), somos 

obrigadas a nos responsabilizar pelas consequências dessa escolha. Nessa mesma 

perspectiva temos Simone de Beauvoir que apresenta uma ideia de liberdade subjetiva, 

que por sua vez é fundamentada na ideia de intencionalidade, que é sustentada pelos 

movimentos ontológicos em direção a confirmação desta liberdade. Dessa forma, a 

liberdade é a premissa primeira da existência, sendo que esta condição de homem livre 

que permite a fundação de uma moral. Em uma perspectiva não muito distante temos 

Thomas Hobbes que nega o livre arbítrio, é determinista, mecanicista e materialista. 

Materialista porque tudo o que se apresenta aos sentidos do homem, incluindo ele mesmo, 

não passa de matéria ponderável e apreensível a mente humana e mecanicista em função 

da própria concepção de movimento da matéria que é delimitada por movimentos exatos 

assim como o produto matemático. Portanto, a liberdade é negativa. Dessa forma o 

presente artigo buscará apresentar o ponto de vista destes dois autores, Simone de 

Beauvoir e Thomas Hobbes e estabelecer entre eles um paralelo, uma ponte possível para 

compreender o conceito de liberdade.  

Palavras-Chave: Liberdade; Existência; Moralidade; Necessidade. 

 

 

 

 

 

 

Com quantas vidas se faz um Estado? Um ensaio sobre o Estado 

hobbesiano 

 

Camila Moura de Carvalho 

Discente de Direito  



 

 

Universidade Federal de Sergipe  

camilamoura@academico.ufs.br 

 

Resumo:  

Este texto tem como objetivo investigar alguns aspectos da teoria política sobre a origem 

da autoridade política conforme concebida pelo filósofo inglês Thomas Hobbes (1588-

1679) em sua empreitada na criação de uma ciência civil. A filosofia civil hobbesiana é 

essencial para o entendimento da construção da realidade teórica e histórica do Estado 

moderno. Assim, buscamos compreender esse processo através da relação entre a 

autoridade política e a liberdade na república. Tendo em vista que antes da instituição do 

Estado (autoridade política) os homens viviam em um constante estado de guerra, tal 

condição natural caracterizada pela morte violenta só poderia ser superada utilizando-se 

da razão. Desse modo, firmando um pacto entre si, os homens concedem parcelas de suas 

liberdades ao Estado, passando a existir não qualquer tipo de liberdade, mas uma 

liberdade republicana. Dito isso, trata-se mais especificamente de analisar o tema da 

morte em Hobbes, visto que a situação de morte violenta leva ao surgimento do Estado, 

este instituído para preservar e garantir a vida dos súditos. Contraditoriamente, a proteção 

da vida dos súditos pelo Estado leva à desobediência, pois a obediência em face do poder 

soberano dura apenas enquanto a sua proteção for funcional. A partir do estudo dessas 

ideias, esta investigação possui dois movimentos gerais: inicialmente, busca situar de 

modo sucinto o momento antes e durante o surgimento da república por meio da 

investigação acerca da primeira e segunda partes da obra Leviatã (1651), que têm o 

homem e o estado de natureza, e a república, respectivamente, como objetos centrais; em 

seguida, procura discutir a questão da morte (risco de morte violenta existente no estado 

de natureza e o direito natural inalienável) e a preservação da vida (razão de existência 

do Estado) para problematizar a composição do Estado a partir dos súditos – como 

sugerido no frontispício da obra. 

Palavras-chave: Estado; súditos; desobediência; vida; liberdade. 
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Resumen: 

Si bien hace ya más de ocho décadas que Carl Schmitt llamara la atención sobre la 

representación del Estado como máquina, el uso de la imaginería maquínica en la obra 

hobbesiana y, como veremos, sobre todo en Leviatán, fue un tema casi olvidado hasta que 

en 1999 Quentin Skinner y Horst Bredekamp lo abordaron casi en simultáneo desde 

perspectivas diversas y quizás complementarias. Mientras Skinner advirtió que la 

asimilación del Estado a la una máquina es inédita en la obra hobbesiana y lo vinculó 

agudamente con la invención de la “persona puramente artificial” del cap. XVI, no prestó 

atención al resto de las ocurrencias del vocabulario artificialista en la obra; Bredekamp, 

por su parte, analizó con detenimiento el empleo hobbesiano de símiles y analogías con 

los artificios –y en particular con las máquinas-, vinculándolo con la devaluación de la 

naturaleza en la obra hobbesiana, que tiene su punto culminante en el justamente célebre 

cap. XIII sobre “La (miserable) condición natural de los hombres”; el historiador alemán 

no parece haber reparado, en cambio, en que esta oposición radical entre la naturaleza y 

el artificio ocurre casi exclusivamente en Leviatán, ni se pregunta, por tanto, por sus 

motivos. Mi propósito este trabajo se despliega en tres etapas. En primer término, 

subsanar el déficit que destaqué en el texto de Skinner, integrando su magistral análisis 

del capítulo XVI con el resto de las referencias al artificio dispersas a lo largo de la obra 

y, en particular, con la brillante “Introducción”. Luego, mostrar que el empleo de símiles 

y metáforas artificialistas es un episodio aislado en la obra hobbesiana, sin antecedentes 

ni –casi- consecuentes; esto, a su vez, implicará señalar algunos precedentes históricos de 

elogios del artificio, con el fin de situar el lugar del Leviatán en esta historia y destacar 

de ese modo en qué se distingue. Y, por último, abordar con mucho temor y extrema 

cautela la pregunta de Skinner: ¿por qué en Leviatán y sólo en Leviatán? 
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Resumo: 

Hobbes concede uma importância inédita à ação voluntária, na medida em que defende 

que a origem de toda obrigação é um ato voluntário daquele que se obriga, uma vez que 

todos são naturalmente livres e iguais e não há obrigações naturais. Na sua discussão com 

a tradição que remonta a Aristóteles, o filósofo alarga a concepção do que pode ser 

considerado uma ação voluntária, ao mesmo tempo em que mantém a tese da 



 

 

impossibilidade de alguma ação voluntária não ser em vista do bem manifesto do agente. 

Nesta comunicação, pretendo indicar como esses posicionamentos de Hobbes sobre a 

ação voluntária e sua relação com a obrigação são acentuados no Leviatã em comparação 

com as suas duas obras políticas precedentes, Os Elementos da Lei natural e política e 

Do Cidadão. Por um lado, Hobbes apresenta uma tese mais vigorosa e uniforme da 

fundamentação da obrigação na voluntariedade daquele que se obriga, indicando que essa 

voluntariedade está tanto na origem como na manutenção das repúblicas e afirmando com 

mais veemência como obrigações que tradicionalmente são consideradas naturais, como 

a dos filhos em relação à mãe ou ao pai, também possuem fundamento no consentimento 

daquele que se obriga. Por outro lado, o autor extrai mais consequências jurídicas a partir 

da tese da impossibilidade de haver uma ação voluntária que não vise ao bem do próprio 

agente. Com isso, Hobbes apresenta uma fundamentação mais una da obrigação e uma 

legitimação mais firme da soberania, ao mesmo tempo em que abre um espaço maior ao 

direito de resistência. 

 

Palavras-chave: ação voluntária - liberdade - obrigação - direito de resistência. 

 

 

 

 

 

O Telescópio Político Prospectivo de Thomas Hobbes 

 
 

Claudio Leivas 

Professor  

Universidade Federal de Pelotas 

clleivas@gmail.com 

Resumo: 

A ideia do telescópio político resulta de progressivo aprimoramento das teses 

hobbesianas, como ocorreu com o conceito de representação política, ausente nas obras 

do jovem Hobbes. Em seu primeiro escrito político substancial (Do Cidadão, 1640), por 

conseguinte, Hobbes usa a expressão political vision para retratar a sagaz capacidade 

visual de trazer para o tempo presente eventos futuros. Com o tempo, o percurso analítico 

do filósofo inglês decide-se em aferir uma significativa atualização da ideia de visão 

política concluindo com a inserção dessa em um portentoso instrumento visual 

prospectivo da ordem do que hoje conhecemos como previsões probabilísticas com sua 

sede disciplinar radicada na matemática estatística. Mostrarei, em dois passos, a 

interessante perspectiva estipulada por Hobbes para inserir a ideia de visão política em Do 

Cidadão, e, logo depois, o remanejamento dessa no Leviatã, em conformidade ao novo 

olhar político prospectivo da emergente modernidade. 

Palavras-chave: Telescópio. Representação política, estatística.  
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Resumo:  

 

Este texto objetiva tratar da relação entre ciência e autoridade no projeto de ciência 

política proposto por Thomas Hobbes. O problema fundamental que motiva o trabalho 

está nas constantes afirmações de Hobbes segundo as quais é a autoridade e não a verdade 

que faz a lei. Tais afirmações, que revelam a adesão à concepção voluntarista de lei, 

parecem comprometer o projeto de instituição de uma Ciência Civil por parte de Hobbes, 

uma vez que a decisão do soberano seria de caráter meramente arbitrário e não fundada 

racionalmente, portanto. Desta perspectiva, o projeto de fundar uma ciência da moral e 

da política parece perder grande parte de sua força, o que por sua vez torna problemático 

o estabelecimento de uma base normativa adequada para a autoridade política, uma vez 

que a justificação dos enunciados normativos que a fundamentam parece necessariamente 

derivar do conhecimento científico. Em última instância, se a legitimação da autoridade 

não deriva da verdade supostamente descoberta pelo método científico infalível proposto 

por Hobbes, mas meramente da autoridade constituída em si mesma, cabe perguntar qual 

seria propriamente o papel da ciência não apenas no que diz respeito à justificação da 

normatividade política, mas também da própria ação política do soberano. 
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Strauss contrasta, na obra de Hobbes, os métodos, científico de Galilei, geométrico de 

Euclides e moral de Tucídides. De acordo com ele, o naturalismo científico seria 

inconsistente com o projeto de Hobbes, pois geraria contradições e contrariedades, do que 

ele conclui que o conceito de natureza humana não poderia ser aquele advindo da ciência 

física. Reluz na tese de Strauss a ideia de que a inveja seria o traço determinante da 

natureza humana e que só tal traço seria bastante para justificar o tipo de Estado defendido 

por Hobbes. O presente trabalho avança a tese de que as várias perspectivas de tratamento 

da natureza humana em Hobbes podem ser vistas sob uma perspectiva holista, a quais, 

muito embora possam gerar uma certa tensão, não vão ao ponto da inconsistência por 

contradição ou contrariedade, tal como apontado por Strauss. Por fim, avança, também, 

a hipótese de que o traço da inveja não pôde ser apagado completamente por teorias 

posteriores sobre o Estado. 
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Resumo:  

O propósito da comunicação consiste em fornecer uma crítica às pretensões de Strauss 

em determinar um fundamento moral à filosofia civil de Hobbes. Trata-se, portanto, de 

reafirmar os pressupostos das determinações do comportamento dos homens derivado de 

uma tendência natural a eles imposta. Diante disso, expõe-se a viabilidade do vínculo 

entre a filosofia natural e a filosofia civil para determinar o comprometimento de Hobbes 

aos termos do mecanicismo da sua época. Como consequência, neutraliza-se o argumento 

de Strauss segundo o qual o princípio da autopreservação baseia-se em uma antítese 

moral ocasionada entre a vaidade e o fundamentalmente justo medo da morte violenta. 

Palavras-chaves: Hobbes, vaidade, filosofia civil, mecanicismo, medo. 
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Resumo: 

Un debate aún no cerrado en el ámbito de la crítica hobbesiana se refiere a la unidad o 

independencia de los saberes científicos para el pensador inglés. En particular, la 

discusión más desarrollada se refiere al saber político con respecto al saber de la 

naturaleza o, en términos hobbesianos, entre ciencia civil y ciencia natural. Siguiendo a 

Malcolm (1990) tenemos que, por una parte, un pequeño grupo de críticos sostiene la 

independencia de la política hobbesiana con respecto al ámbito de ciencia física. Esa es 

la “tesis de la autonomía”. Por otro lado, la mayoría de las interpretaciones sostienen que 

habría una relación entre el conocimiento político y el conocimiento de la física. Aquí 

encontramos, asimismo, dos versiones: el de la “tesis fuerte”, según la cual Hobbes 

derivaría la política de la física, y una “tesis débil” que adheriría a una aplicación del 

método de la física a la política pero no de una deducción. En el presente trabajo se 

pretende abordar esta problemática repensándola a partir del pensamiento analógico y de 

la importancia del mecanicismo en la filosofía política hobbesiana tanto en lo referente al 

saber de la naturaleza como a la creación de una técnica, a partir de dos analogías que 

aparecen en la introducción del Leviatán: la imagen del  autómata y del cuerpo natural 

como ámbitos con que se compara al Estado. En este sentido, debe destacarse que una 

analogía no establece sólo relación entre relaciones sino que precisamente compara 

ámbitos diferentes. Por ello, repensaremos la relación entre la física y la política en el 

marco de las analogías mencionadas considerando el mecanicismo no solo en cuanto 

saber sobre la naturaleza, sino también como técnica, y a la analogía en cuanto 

construcción epistemológica distinta de la analogía concebida en términos ontológicos. 
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Resumo: 

O objetivo fundamental dessa exposição será o de oferecer alguns elementos importantes 

da interpretação straussiana do pensamento de Hobbes encontrados em  The Political 

Philosophy of Hobbes: Its Basis and Its Genesis e Natural Right and History que nos 

forneça uma compreensão de como, no contexto da “primeira onda da modernidade” a 

virada de Hobbes e consequente ruptura em relação aos clássicos rumo à fundação da 

ciência política moderna, se efetuou uma mudança metodológica que realocou o lugar 

privilegiado da reflexão acerca das coisas políticas, da filosofia para a história. Com isso, 

tornou possível a efetivação especificamente moderna de uma ciência política histórica. 

De fato, se para Strauss, Maquiavel é o mentor de novos modelos de práticas morais e 

políticas, ademais foi capaz da separação entre moral e política, isto é, se ele, e somente 

ele é o mentor da mentalidade moderna, e assim o fundador da filosofia política moderna, 

quiçá, da própria filosofia moderna em sentido geral, Hobbes é, por assim dizer, aquele 

que elevou os ensinamentos de Maquiavel ao patamar de ciência. Portanto, se trata de 

reconhecer que, o papel fundamental de Hobbes para a tradição moderna se dá justamente 

na fundação de uma doutrina política não com foco numa teoria política meramente 

técnica e mecanicista baseada na exatidão das ciências naturais, mas sim, numa teoria 

sobre a própria natureza humana, do qual seu principal objeto de estudo são as paixões 

humanas. 
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Abstract: 

Spinoza (1632-1677) writes in his posthumously published (1677) a text which is known 

as the Physical Interlude. However, the physical theory explained between proposition 

13 and 14 of the second part of this masterpiece is significantly different from the ideas 

expressed in his Principia Philosophiae cartesianae (1663). So, the question arises why 

the Dutch philosopher changed? In the first section, this presentation shows that he PPC 

originated as an interpretation of Descartes’s Principia (1644). It will be shown that the 
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only book that Spinoza published under his name started as a private course on Cartesian 

mathesis for students at Leiden University. This explains why his text is cartesian even 

though, as I will show, there are already Spinozistic elements. In the second section, this 

paper demonstrates, based on a closed reading of both texts, that the Physical Interlude 

is on several points fundamentally different from what Spinoza had written around 1661 

and from what Descartes had written in his Principia. In the third section, this 

presentation will defend the idea that Spinoza changed his views and the way he 

expressed these views under the influence of Hobbes’s De Corpore (1655). To support 

this view, several passages from the De Corpore will be compared with passages from 

the Physical Interlude demonstrating the resemblance in content, and style. Several 

scholars (E. Curley, A. Matheron, D. Garrett, J. Steinberg, A. Fukuoka, and N. Malcolm 

included) have documented already the influence of Hobbes’s work on Spinoza’s 

philosophy. However, they concentrate mainly on Spinoza's political philosophy and 

argue that Spinoza’s TTP (1670) was his most Hobbesian work. This presentation, by 

contrast, focuses on Spinoza’s physical theory and the relation with Hobbes's De Corpore. 

Keywords:  Spinoza, Physics, Hobbes, De Corpore, Descartes. 
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Resumo: 

A hipótese interpretativa desta proposta de trabalho se assenta no princípio de que toda 

obra de filosofia política é também um texto de intervenção. Isto é, ainda que obra teórica, 

seus limites vão além do campo da mera especulação. Por isso, além de demostrar, o texto 

filosófico-político também deve persuadir, convencer. Nesse sentido, o leitor destinatário 

da obra emerge como elemento constituinte. Se a ele, a obra se destina; ele a determina, 

ainda que o processo de criação lhe escape. Donde ser impossível desconsiderar as 

questões retóricas no tratamento das coisas políticas. Ora, é nesta encruzilhada entre 

Filosofia e Retórica – dada pela condição das coisas políticas – que se localiza Hobbes 

no prefácio de suas principais obras. Quando comparados, os prefácios dos Elementos da 

Lei Natural e Política e do Leviatã, observa-se não apenas uma mudança no estilo do 

autor, mas também uma concepção distinta da relação entre autor-obra-leitor que se 

cristaliza na busca pelo persuadir. Nos prefácios, Hobbes se comporta como orador, assim 

seu leitor se configura em ouvinte. Determina-se, desse modo, o autor-filósofo como 

pensador político eloquente. Tal é o caso de Hobbes. 
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Resumo: 

Quem vê o frontispício da edição de 1651 do Leviatã pode perceber a riqueza de detalhes 

com que Abraham Boose compôs a imagem para a opus magnum de Thomas Hobbes. 

Dentre outras temáticas, na parte inferior, são retratados dois sistemas de poder: o poder 

político/civil e o poder eclesiástico/religioso. Tal ilustração anuncia muito bem dois temas 

que serão objeto de exame e argumentação no Leviatã (Martinich, 1992, p. 362-367). De 

acordo com Ribeiro (1999, 2006), na obra hobbesiana, no que se refere ao poder 

eclesiástico, o calvinismo e sua versão puritana inglesa (radicais dissidentes), somado ao 

catolicismo romano, viriam a ter lugar especial como objeto de estudos por parte do 

filósofo, especialmente na problematização e análise filosófica daquilo que ameaçava a 

constituição do poder do Estado e do soberano. Para Souki (2008, p.245), Hobbes 

percebera que a integração entre as ideias políticas e religiosas de seu tempo, servira 

muitas vezes para justificar a integração do poder de ambos, produzindo inúmeros erros 

e grandes desastres no campo político. A questão enfrentada pelo filósofo pode ser posta 

assim: de um modo geral, essas instituições religiosas e seus representantes sendo arautos 

de um reino celeste, pretendem governar também sobre toda a terra. O fiel, vive então sob 

uma tensão: ora chamado à obediência celeste pelo poder eclesiástico, mas, por outras 

vezes, devendo obedecer ao soberano do Estado. Exploradas essas tensões (Martinich 

1995), busca-se expor as estratégias hermenêutica e argumentativa do filósofo para 

mitigar a influência do poder que pode acarretar vulnerabilidade ao soberano e à 

estabilidade do Estado. Dado que a religião está em plena vigência em nossos dias, 

penetrando e influenciando nas esferas dos poderes, a compreensão dessa tessitura 

poderia contribuir, ainda que de modo incipiente, para novas reflexões em nossos dias, 

especialmente, diante do pluralismo religioso brasileiro e global.  
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Resumo: 

O surgimento da vacinação significou avanço no combate a agentes infecciosos e, por 

consequência, na proteção da vida. No entanto, é comum que pessoas, por motivo de foro 

íntimo, recorram ao argumento da liberdade, premissa fundamental na democracia 

contemporânea, para não se vacinar. Todavia, essa decisão, que pareça ser individual, 

pode gerar consequências danosas à toda coletividade. Diante disso, o presente trabalho 

pretende promover, a partir de uma revisão na filosofia política de Thomas Hobbes, uma 

análise nos termos do Contrato Social, para assim compreender se de fato o Estado tem 

legitimidade de exigir a obrigatoriedade da vacinação. Nesse ensejo, observou-se que o 

Contrato Social em Hobbes surge com uma finalidade; preservar a vida. Para tal, cada 

sujeito desiste de viver unicamente segundo seus próprios critérios – sua liberdade. 

Conclui-se, assim, que uma vez que o direito à liberdade não é absoluto — em especial 

nas democracias contemporâneas —, cabe ao Estado utilizar dos meios necessários, 

considerando a proporcionalidade, para proteger à saúde e, portanto, a vida dos cidadãos. 
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Resumen: 

Existe cierto consenso en ubicar a Hobbes como uno de los grandes teóricos del contrato 

social y de la fundación del Estado. Toda la atención puesta en las condiciones bajo las 

cuales emerge la República y, junto a ella, la política, tuvo como consecuencia inmediata 

la pérdida de visibilidad de un problema que no merecía menor atención: su conservación. 

Pierre Rosanvallon asegura que el pensamiento político moderno se caracterizó por una 

incapacidad de dar respuesta a la cuestión de la conservación del poder político. A 

contramano de esta lectura, en este trabajo quisiéramos recuperar los pasajes en los que 

el filósofo inglés reflexiona en la dirección del problema de la conservación del poder. 

Para ello nos centraremos en la importancia que Hobbes otorga a la opinión, y al lugar 

que esta ocupa en un proyecto político que aspira a gobernarla como condición de la 

pervivencia del poder. La lectura aquí ensayada está realizada en clave foucaulteana, si 

por ella asumimos la tesitura de que el Estado moderno se forjó, en cierta medida, a partir 

de la importación a la órbita estatal de técnicas propias del pastorado cristiano. En síntesis, 

quisiéramos remarcar que en Hobbes existe una estrategia de gobierno de la opinión como 

condición necesaria para la conservación del poder político. Pensamos que dicha 

estrategia política encuentra su inspiración en técnicas similares empleadas por el clero. 
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Resumo:  
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No seguinte trabalho busca-se a resposta pela necessidade do estado no contexto histórico 

de Thomas Hobbes (1588-1679). Ele tem uma pátria onde a adesão ao conjunto político 

é perdida. Onde a unidade política não tem efetividade. A guerra civil dizimou 15% da 

população da Inglaterra no seu tempo. O autor da obra Do cidadão explicita que a origem 

do estado surge em decorrência da natureza humana. Dessa forma, o estado surge 

enquanto resposta à natureza humana. Para o autor inglês a antropologia política está 

voltada amplamente à reflexão política e sobre a natureza humana. O ser humano sempre 

está com medo da atitude alheia contra sua vida. Ele possui reta razão, em sentidos 

práticos para luta pelos direitos. A semântica dessas expressões é pré-moral e pré-política. 

Tendo em vista que Hobbes escreve a distância. Com medo sobre aquilo que acontece em 

sua pátria. O monarca identifica o passado da natureza e presente da sociedade civil é 

rasgado. Aquilo que amedronta Hobbes é a guerra civil. O estado é o poder soberano e o 

poder não equivale à liberdade. O estado de natureza para Hobbes é a manutenção da sua 

vida, o conflito de todos contra todos. A reta razão identifica que o ser humano tem 

direito. Reconhece direitos de natureza. É o reconhecimento de coisas que o ser humano 

reivindica para si. Um pé de igualdade com todas as pessoas para manutenção da vida. 

Todos os direitos são reivindicados. Dessa maneira busca explicitar, por meio do seguinte 

trabalho a situação na qual os cidadãos estão subordinados. Tem se em vista o contexto 

de guerra civil e a luta de todos contra todos pela manutenção da própria vida. A pesquisa 

é articulada por meio de texto do autor inglês, com o intuito de explicitar a resposta do 

mesmo ao estado absolutista. 

 

Palavras-chave: Thomas Hobbes; estado absolutista; poder soberano; súditos. 

 

 

. 

 

 

Variações de abordagem da tensão obediência/resistência na filosofia 

política de Thomas Hobbes 

 
 

João Gabriel da Silva Pinto Filho 

Doutorando em Filosofia 

 Universidade Federal de Minas Gerais. 

joaogabrielfilosofia@hotmail.com 

 

 

Resumo: 

Em minha comunicação pretendo apresentar alguns dos resultados da investigação que 

realizo nos últimos anos sobre a tensão obediência/resistência que perpassa as obras 

políticas de Thomas Hobbes. Tais resultados corroboram até o momento com a hipótese 

que norteia minha pesquisa, a de que as variações das abordagens compõem um amplo 

espectro que inviabiliza a defesa de uma unidade teórica sobre o vínculo temático em 
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questão nos textos do filósofo de Malmesbury. Os resultados a serem apresentados têm 

como fundamento metodológico o cotejamento entre as obras Elements of Law Natural 

and Politic em inglês, De Cive nas versões em latim e inglês, e Leviathan nas versões em 

inglês e latim. 
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Resumo: 

 

Apesar das diferenças biográficas e políticas, Carl Schmitt e Leo Strauss possuíram uma 

amizade e intercâmbio de ideias, impressões, bastante profícuo. Diversos autores, como 

Galli (2011), Meier (2008), Saravia (2011), destacam a importância do debate em torno 

ao livro “O Conceito do Político” (1927) de Carl Schmitt. Heinrich Meier (2008) 

demonstra que o “diálogo encoberto” entre os dois autores dá luz a uma relação muito 

próxima, mas, também, antagônica. Se para Strauss Hobbes era um autor ateu que lança 

suas confianças na política, contra o primado religioso, para assegurar a autopreservação 

do sujeito, Schmitt vê no Leviatã de Hobbes um “mito” fundador da modernidade capaz 

de neutralizar as crises (neutralizações e despolitizações) geradas pelo vácuo de poder do 

cristianismo com uma nova teologia política. Essa diferença de visões, apesar da 

proximidade dos dois autores, é central para entender o debate em torno ao livro “O 

Conceito do Político” (1927) com as críticas de Strauss ao antiliberalismo de Schmitt e 

as mudanças realizadas nas posteriores publicações do “O Conceito do Político”. Assim 

sendo, a centralidade de Hobbes, em especial do livro O Leviatã, na correspondência entre 

os dois autores é clara. Desta maneira, pretendemos demonstrar, através das exposições 

das teses centrais dos livros “A Filosofia Política de Hobbes – Suas bases e sua gênese” 

(2016), de Leo Strauss, e “O Leviatã na doutrina de Estado de Thomas Hobbes” (2008), 

de Carl Schmitt, quais são as leituras acerca do Leviatã e qual a relação para entender o 

que se é debatido no “diálogo oculto” sobre o livro “O Conceito do Político” 

esclarecendo, assim, não só a posição dos dois autores em relação à política e 

modernidade como também desfazendo mitos de uma possível influência de Schmitt 

sobre Strauss e os neocons straussianos presentes na política externa de George. W. Bush. 

 

Palavras-chave: Carl Schmitt, Leo Strauss, Thomas Hobbes, Leviatã 

 

mailto:arraisjoaopaulo@gmail.com


 

 

 

Acerca del recelo por la participación política en el Leviatán de Hobbes 

 

José Luis Galimidi 

Profesor 

Universidad de San Andrés 

galimidi@udesa.edu.ar 
 

Si participar políticamente es actuar desde el interior de la estructura de poder estatal, 

Hobbes no puede sino animar una actitud dual respecto de la participación en general, y 

de la forma democrática de gobierno, que es la universalización del impulso participativo, 

en particular. La teoría desarrollada en el Leviatán debe, de un lado,  incorporar el 

elemento participativo como pulsión insuprimible, por ser expresión eminente de la 

voluntad de poder, a la vez que, del otro, debe tratar de contener sus previsibles desbordes 

e inconveniencias mediante una adecuada comprensión del correcto diseño y manejo de 

la máquina del Estado. Las conocidas críticas de Hobbes al talante democrático, que, 

desde una  perspectiva contextualista, pueden ser adecuadamente consideradas como 

intervención ideológica antirepublicana en defensa de la restauración monárquica 

absolutista, también pueden ser estudiadas con provecho si se las ve como un corolario, 

casi teoremático, de su concepción de la complejidad de la naturaleza humana. La 

evidente contradicción de postular un momento inicial de máxima libertad fundadora -un 

pacto social nomotético, diríamos- para luego constreñirla a la mera aceptación pasiva de 

las disposiciones del poder de facto, más que como inconsistencia, puede verse como 

lúcida aprehensión de las tensiones propias de la estatalidad barroca. Se trata, 

entendemos, de conciliar conceptualmente la preeminencia del vector de soberanía, de un 

lado, con la protección de la necesidad subjetiva de participación en las diferentes 

instancias sociales de ejercicio del poder. A tal efecto, el Leviatán contempla previsiones 

para el fortalecimiento de la actividad económica de las corporaciones, así como para el 

de la autoridad de los servidores y funcionarios públicos. 
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Resumo: 

En el Leviatán de Hobbes el consentimiento juega roles de importancia fundamental en 

la transferencia del derecho natural y en la autorización, en la sumisión al conquistador o 

renuncia a la política de “la violencia del primer golpe” (Rex Martin, 1980), y en la 

generación de la obligación política (Patrick Riley, 1973). Más allá de sus múltiples usos, 

el consentimiento es el medio por el cual se autoriza a aquel representante de la persona 

de todos para hacer uso de la fuerza y el poder a fin de alcanzar la paz y la seguridad, 

motivo por el cual los hombres abandonan el estado de naturaleza. Según Rex Martin, en 

el estado de guerra el consentimiento no puede tener lugar dado que significaría negar los 

medios por los cuales se busca la autopreservación y se escapa a la muerte violenta, entre 

otras razones. Aun así, podemos encontrar menciones de este concepto con anterioridad 

a la institución del Estado: en primer lugar, en el capítulo 16 donde Hobbes refiere a la 

reducción de la multitud de hombres a una sola persona, y en segundo lugar, en el capítulo 

17 donde las voluntades de todos los que integran la multitud se disponen a ser reducidas 

a una sola voluntad. Esto pondría de manifiesto no sólo la necesidad de revisar aquellos 

lugares donde tradicionalmente aparece el consentimiento, sino que además arrojaría luz 

sobre un uso velado del concepto como medio a través del cual se podrían discernir 

momentos diferentes de aquello que llamamos “Estado”: siguiendo a Quentin Skinner 

(1999, 2007), entiendo a la multitud en los términos de que cada hombre dio su particular 

autorización a un representante común, como la persona llamada “Commonwealth”, 

mientras que la persona “generada” tras la unión de la multitud, cuando ya se efectuó el 

pacto y con él la transferencia o abandono del poder y la fuerza que posee cada hombre, 

recibe el nombre de “Leviatán” o Dios Mortal.  

Teniendo en cuenta la anterior distinción, en este trabajo me propongo analizar el lugar 

que ocupa el concepto de consentimiento en los capítulos 16, 17 y 18 del Leviatán. 

Sostendré que el consentimiento tiene un rol activo en lo tocante a la formación del 

“Commonwealth”, mientras que en lo referido a la del “Leviatán” juega un rol pasivo.  
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Resumen: 

El debate sobre la democracia en los estudios hobbesianos es relativamente reciente. Es 

claro que existe un intercambio diverso y con pocos consensos –Cfr. posturas antagónicas 

entre Tuck y Hoekstra, (2016); sobre la democracia en Behemoth, Matsnak y Crepell, 

(2009). En la perspectiva local se encuentran sendas lecturas; Hobbes como fuente de la 

democracia liberal y de la institución del consenso: Cfr. Costa (2008), Janine Ribeiro 

(2000); y la prolífica perspectiva materialista de Fernández Peychaux (2018). Una lectura 

sistemática del debate arroja las siguientes proposiciones a discutir sobre la función del 

régimen democrático en la teoría política de Thomas Hobbes:  

1. La función teorética (de Grocio y los escolásticos a Hobbes): La paradoja de la 

mejor forma de gobierno que emerge y/o se deriva de la peor (Cfr. Matheron, 

1997, Jakonen 2016). 
2. Las figuras metafóricas de la multitud permiten re-pensar la relación entre un 

cuerpo colectivo y un representante soberano: Es posible pensar la democracia a 

partir de la relación entre las imágenes de la Multitud/Pueblo/MultitudDisuelta. 

(Cfr. Jakonen, 2013; Brivo-Vieira, 2009; Fernández Peychaux, 2018). 
3. Es posible pensar la democracia radical o por lo menos una democracia 

plebiscitaria: Es ya conocida la postura extrema propuesta por Martel (2007) 

sobre un Hobbes como demócrata radical que cuestiona la imagen del “proto-

liberalismo”. Igualmente, la propuesta de Tuck (Cfr. 1996, 2006 y 2017) quien a 

partir de la distinción conceptual entre Sovereignty y Government consolida una 

tradición democrática cuyo origen es hobbesiano. 
La presente ponencia busca debatir las anteriores proposiciones. Y, finalmente, analizar 

la propuesta de Sandra Leonie Field expuesta en Potentia. Hobbes and Spinoza on Power 

and Popular Politics (2020). El objetivo es brindar una respuesta al siguiente 

interrogante: ¿En qué medida el régimen democrático es esencial para pensar la unidad 

soberana en la teoría política de Thomas Hobbes? 
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Resumo: 

Tomando como base a leitura do Leviatã, o objetivo da comunicação é apontar o cenário 

que caracteriza o estado de natureza conceitualizado por Thomas Hobbes, identificando 

como as paixões do homem neste contexto justificam a criação do Estado. Para tanto, 

iniciaremos a exposição analisando a concepção antropológica de Hobbes, o que será 

feito a partir da compreensão sobre de que modo as paixões humanas desenfreadas 

inviabilizam a convivência entre os indivíduos, estabelecendo um cenário em que os 

conflitos são inevitáveis. Tendo isto em vista, duas paixões serão analisadas: o desejo de 

poder e o medo. A partir da exposição destas paixões, será possível identificar três 

características do estado de natureza: o medo da morte violenta, a liberdade radical e a 

ausência de lei. Por fim, após destacar que o homem hobbesiano tende naturalmente para 

o egoísmo, para a competição e para a dominação e, por este motivo, representa uma 

ameaça para o outro, fundando um estado natural de hostilidade constante, apontaremos 

para como o pacto social e o poder soberano se afirmam como tentativa de superação 

desta tendência natural, partindo da concepção que identifica o Estado como a instituição 

capaz de disciplinar as paixões. Esta parte da argumentação se fundamentará 

principalmente no capítulo XI do Leviatã, no qual Hobbes exemplifica quais as paixões 

desejáveis para a manutenção da vida cívica, com destaque para a esperança, o desejo de 

conforto e deleite, o desejo de conhecimento e das artes e o desejo de louvores. 
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Resumo: 

Este trabalho visa discutir a noção de cidade exposta na filosofia política de Thomas 

Hobbes. Para tal tarefa, se investigará a obra Do Cidadão, com ênfase na segunda parte, 

na qual o autor procura pensar a formação do governo e das leis civis. Através de noções, 

tais quais governo civil, pessoa civil, poder e união, o filósofo procura explicitar o 

caminho para se pensar a noção de cidade. Para além de um grande número de pessoas 
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ou fronteiras geográficas, é a conservação e o medo que aparecem na base da formação 

da cidade como corpo político. Em um segundo momento, tal argumentação será 

confrontada com as discussões da filósofa contemporânea Hannah Arendt sobre Polis e 

Espaço Público, publicadas na obra A Condição Humana. Para a filósofa, há uma enorme 

dificuldade em pensar aquilo que se entende por cidade enquanto política, sobretudo pela 

confusão na formação das esferas pública e privada. Se, em outro momento, a 

“necessidade e carência” organizavam o corpo familiar, isto não ocorre mais na formação 

da cidade público-política; o que está em jogo é a liberdade, por onde, dentro da Polis 

“todos” são iguais. A noção de “política moderna”, para a própria filósofa, sofreu bastante 

mudança dos filósofos políticos antigos, como é o caso de Hobbes. Sendo assim, é 

indispensável salvaguardar as diferenças significativas que percorrem quase três séculos 

entre os autores. Todavia, é com a colocação adequada de tais confrontos que será 

possível uma discussão frutífera sobre a cidade e a política enquanto espaço público. 
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Resumo: 

Objetivo de nossa comunicação consiste em apresentar alguns elementos mitológicos 

fundamentais para uma compreensão mais alargada do Estado civil soberano em Hobbes. 

Partindo de uma relação necessária entre a filosofia natural moderna e a filosofia política 

hobbesiana, nossa comunicação visa apresentar o modo de operação do método 

geométrico de Hobbes no registro da representação e das imagens figuradas. Sob o prisma 

do mecanicismo moderno adotado por Hobbes na fundamentação de sua filosofia, nosso 

intuito consiste em revelar uma analogia entre o modo de operação do método geométrico 

hobbesiano e os elementos característicos da tragédia em Aristóteles. No registro de uma 

moderna racionalização dos inaugurada por Maquiavel, Galileu e Bacon, buscaremos 

considerar o Leviatã hobbesiano como a representação mitológica de uma relação entre 

política e tragédia na modernidade. A motivação maior de nossa comunicação consiste 

em pensar a moderna filosofia natural e política de Hobbes no registro tanto da 
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ancestralidade quanto da atualidade dos mitos fundadores da condição humana hereditária 

e da própria concepção de modernidade. 

  

Palavras-chave: Leviatã, Soberania, Política, Modernidade, Tragédia.  
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Resumo: 

A hermenêutica bíblica de Thomas Hobbes (1588-1679) não é, de modo algum, um mero 

apêndice de sua filosofia ou a sombra dos conflitos teológicos violentos do século XVII, 

ou seja, não é uma gramática condenada à mentalidade setecentista que fora marcada por 

guerras religiosas escamoteando o projeto político do filósofo de Malmesbury. A 

tradicional doutrina da imortalidade incondicional da alma já vinha sofrendo ataques 

desde século XVI quando o V Concílio de Latrão (1512-1517) condenou a doutrina 

contrária, quer dizer, de que alma fosse mortal. É verdade que no Os Elementos da Lei 

Natural e Política, mais precisamente na primeira parte intitulada “A natureza Humana”, 

Hobbes ainda creditava um espírito imortal ao gênero humano. Mas no seu Leviatã, onde 

a exegese de Hobbes ganha uma envergadura mais sólida que em outras obras, a 

mortalidade encontra nas Escrituras Sagradas seu baluarte para a defesa da mortalidade 

humana. Como consequência da queda do casal primevo, como descrito no livro de 

Gênesis, a humanidade perdeu a imortalidade garantida pela obediência ao mandamento 

divino. A única imortalidade possível, para a exegese hobbesiana, é encontrada na 

redenção escatológica dos crentes na conflagração apocalíptica do último dia. Porém, 

aquilo que poderia ser exclusivamente uma conclusão bíblica, coaduna confortavelmente 

com os princípios corpusculares que constrange toda a filosofia de Hobbes e 

inevitavelmente cativa, por meio de sua antropologia sub ratione materiae, sua ciência 

dos corpos artificiais.  
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Resumen: 

Situados en un contexto histórico de encarnizado debate sobre la fuente de legitimidad de 

la emergente organización política estatal, signado por la axiomaquia generada en los 

desacuerdos valorativos -de orden filosófico, teológico e ideológico en general- que 

amenazaban en todo momento el orden hasta adquirir estado bélico, Hobbes y Spinoza 

comprenden que la paz social depende de un poder que garantice la salud, salvación o 

seguridad del pueblo. Pero para esto entienden que el problema de la "salvación" debe ser 

reclamado como asunto público y resignificado como concepto político, desplazando el 

concepto que el estamento eclesiástico adjetiva “teológico” y luego esgrime como arma 

política, para acrecentar y consolidar su dominio. Ambos pensadores coinciden en que la 

seguridad del pueblo dependerá de la complexión institucional que adquiera el cuerpo de 

la multitud, la cual no es ajena a la complexión individual, ya que los valores que 

adquieren forma en las instituciones políticas son definidos a partir del conato vital. Vale 

decir: el deseo de perseverar en el ser instituye el valor. Algo que ni el propio Leviatán 

se atrevería a cuestionar, a menos que quisiera labrar su ruina. Lo que se describe como 

la "catástrofe Spinoza" (Lordon, 2020), esto es que “juzgamos que algo es bueno porque 

nos esforzamos por ello, lo queremos, apetecemos y deseamos" (É., III, 9, prop.), se 

encuentra ya antes en Hobbes, quien advierte la pérdida de fundamento y el vacío de 

sentido -con la consecuente proliferación y conflicto- abierto por el cisma religioso. "Lo 

que de algún modo es objeto de cualquier apetito o deseo humano es lo que con respecto 

a él se llama bueno." (Lev., I, cap. 6). Nos interesa indagar en este trabajo sobre algunas 

relaciones que ambas teorías establecen entre la potencia con que la multitud en su 

complexión política resiste o institucionaliza valores y el fin o valor principal que legitima 

al poder político, desde la modernidad hasta nuestros días: la salus populi. 
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Resumo: 

Em sua obra Razão e Retórica na Filosofia de Hobbes, Quentin Skinner afirma que 

Hobbes teria recusado a retórica nas duas primeiras apresentações de sua filosofia civil e 

retomado essas técnicas discursivas no Leviatã. A breve justificativa da longa obra 

assinala o entusiasmo de Hobbes com a ciência na aurora dos conflitos da guerra civil e 

sua decepção com o desenrolar dos acontecimentos do período. Skinner acerta ao falar 

sobre o apreço hobbesiano pela ciência, pela verdade e pela demonstração em sua teoria 

política, mas erra ao reduzir esse ímpeto a uma tentativa de enfrentamento à estrutura 

retórica tradicional, como se a recusa desta implicasse necessariamente o salto científico 

que pretendeu dar. Ao contrário, a tentativa de imprimir a certeza científica em uma área 

tomada pelo relativismo moral deveria observar cuidadosamente os jogos discursivos em 

voga na política da época e criar condições dentro do jogo (e não fora dele) de adequar o 

novo método com um discurso estruturalmente reconhecível. Seria essa a pedra de toque 

que permitiria o diálogo que deveria ser intensamente político. Vale lembrar que estamos 

no duplo registro filosófico-cultural e ético-científico. A recusa da tradição não é e não 

pode ser asséptica. A transição é necessária e carrega a força do pensamento que se mostra 

privilegiado pelo objeto investigado. O universo humano é vivo e dificilmente seria 

totalmente domado e dominado pela ciência. O domínio deve vir pela narrativa a ser 

montada em torno do choque de interesses característico da natureza humana. A disputa 

sempre estará presente. A reiteração do domínio e do controle também. A ciência 

hobbesiana deveria se descobrir habilidosa em sua tentativa de negar o antigo, afirmar o 

novo e esconder o uso de antigas técnicas discursivas na apresentação daquilo que não 

seria tão imaculado quanto prometia, contrariando a tese de Skinner.  
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Nombreux sont les rapports entre les Essais (1592) et les oeuvres de Hobbes (il faut tenir 

en tête ici les premiers œuvres jusqu’au De homine (1658), c’est-à-dire, Les elements de 

la loi naturelle et politique (1640), De cive (1642 et 51) et le Leviathan (1651)). En dépit 

de certaine confusion des éditions des ouvrages hobbésiens, dans tous les domaines de la 

philosophie, Montaigne a joué un rôle foncièr, autant à la renaissance anglaise que dans 

le dix-septièmie siècle. Ainsi, on peut trouver des traits des Essais dans la métaphysique, 

dans la théorie de la connaissance, surtout dans la morale jusqu’à la philosophie de la 

réligion, de Hobbes. Le cible, ici, n’est certainement pas même d’esquisser tous ces 

liaisons. On veut remarquer un’interprétation encore peu accepté au milieu des études 

hobbésiens, à savoir, celle-là du scepticisme. Malgré quelques études, une branche du 

scepticisme a été très peu attribuée au philosophe de Malmsbury, en dépit des travaux de 

Tuck (1983): celui du scepticisme académicien. En effet, les recherches de Paganini 

(2000, 2008, 2018) ont emmené au constat du pyrrhonisme d’une façon plus perçante qui 

la dernière édition du travail le plus connu de Popkin (2003). D’autres chercheurs, tels 

quels Pacchi (1971), M. Missner (1983) et Midgley (1988) sont au rang de ceux qui, d’une 

façon ou d’autre, ont trouvé certain scepticisme à Hobbes. Par ce biais, on veut, ici, mettre 

en lumière un des trópos académiciens des plus mieux reçus lors du sexième et du dix-

septième siècles: celui-là de la raison et de ses rapports avec la connaissance et la réligion.   

    

Mots-clés: scepticisme académique, Montaigne, Hobbes. 
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Resumo: 

Nesta reflexão pretende-se mostrar, sob o viés de Thomas Hobbes, autor contratualista, 

que a concepção de moral é um dos aspectos fundamentais para a instituição do contrato 

social e manutenção do Estado Político, fundamentais para a vida em sociedade.   
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Resumo: 

Hobbes apresenta o tema da loucura de maneira mais detalhada no capítulo VIII de seu 

Leviatã. Entre as diversas espécies enumeradas podemos ver pelo menos quatro tipos: 1. 

Nutrir paixões com intensidade atípica. Neste caso, afirma Hobbes, a loucura pode 

assumir quase tantas formas quantas são as paixões; 2. Quanto ao conteúdo das paixões, 

na medida em que tendem para o mal; 3. Quanto às paixões que permanecem sem guia e 

se deixam manifestar sem controle; 4. Proferir discursos sem sentido. A loucura é tida 

por Hobbes como um fenômeno que se manifesta nos indivíduos, mas que pode também 

caracterizar multidões. A loucura é apresentada como sendo um grande perigo por poder 

gerar sedições internas, pois a junção de várias pessoas movidas por más paixões ou ainda 

por discursos sem sentido pode colocar em risco a soberania. A loucura, portanto, deveria 

ser combatida pelo soberano, seja pelo controle das opiniões seja pela implantação de 

mecanismos capazes de influenciar as paixões dos súditos. O soberano deve agir, 

portanto, para garantir a estabilidade de seu poder e a unidade de seu Estado. A análise 

de Hobbes mostra, contudo, que a loucura, na medida em que pode ser compartilhada 

com outras pessoas, tem o poder de gerar coesão de multidões em torno de opiniões e 

pessoas e levar a ações unificadas. Considerando essa característica, pretendo explorar na 

teoria hobbesiana se seria possível uma vinculação da loucura com o exercício da 

soberania. Para isso analiso duas hipóteses: a) um soberano, que ainda que não esteja 

tomado por qualquer forma de loucura, a promova em seus súditos com o propósito de 

manter seu poder ou mesmo de aumentá-lo; b) um soberano louco que, por consequência, 

enlouquece seu povo. Na primeira hipótese devem ser analisados os limites das 

estratégias de governo em Hobbes, ou os limites ao exercício da soberania, 

principalmente pela consideração de conceitos como estabilidade, racionalidade e razão 

de estado. Na segunda hipótese deve-se analisar a legitimidade de mando de um rei louco, 

e também os deveres de obediência dos súditos em casos em que a loucura do rei seja 

exposta e combatida por algum discurso racional.     
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Resumo: 

Pretende-se apresentar o conceito, mostrar como ele foi ganhando espaço e importância 

na teoria política de Hobbes, até se tornar um dos conceitos centrais do Leviatã, e fazer 

um balanço sobre o modo como o conceito aparece na literatura secundária, de maneira 

a desenhar o horizonte investigativo que se abre quando é trazido para o centro da cena. 
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Resumen: 

Con la intención de profundizar el uso político de la Teología, analicé para este encuentro 

la cuestión de la inmortalidad del alma que había sido mantenida en sus obras políticas 

tempranas: The Elements of Law (1640) y De Cive (1642). Tal teoría es negada en el 

Leviathan (1651) y en el Apéndice, dando lugar a lo que los intérpretes han llamado el 

“mortalismo” de Hobbes. Quienes no han leído sus obras tempranas, y arrancan con la 

lectura de su obra maestra, consideran que tal negación proviene de su metafísica 

materialista. En este trabajo me propongo demostrar cuatro hipótesis: 1-En primer lugar, 

que para tener una comprensión plena de la doctrina hobbesiana hay que considerar la 

totalidad de su obra. 2-Que hay una evolución en el desarrollo de su teoría política, que 

responde a diversos factores, y que el mortalismo del Leviathan no proviene, como única 

causa, de su materialismo. 3-Que Hobbes establece una clara distinción entre la 

argumentación filosófica y la hermenéutica escriturística y, metodológicamente, prefiere 

no mezclarlas. 4-Que los temas que expone, incluso los teológicos, surgen de una 

intencionalidad política. Como se trata de un tema muy poco abordado por los 

especialistas, me valdré de los tres únicos intérpretes que encontré interesados por este 
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tema: David Johnston, de la Columbia University, Renato Janine Ribeiro, de la 

Universidad de San Pablo y Miguel Saralegui, de la Universidad del País Vasco, 

analizando críticamente sus posturas al respecto. 
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Resumo:  

 

Em A semântica do materialismo de Hobbes (2000), Limongi propõe que o sistema 

hobbesiano é fundamentado na linguagem. A intérprete defende que, ainda que pareça 

uma tese que vai contra a gênese da obra do autor, trata-se de uma justificação tardia da 

física desenvolvida pelo filósofo de Malmesbury. Neste trabalho, defendemos, tal como 

Limongi, que as operações da linguagem são aquelas que fundamentam o sistema 

hobbesiano; concordamos que a evidência científica é de ordem lógico-semântica e não 

empírica. Dito isso, como se sabe, é possível observar o esforço de Hobbes, em diferentes 

medidas, no que diz respeito a tratar a linguagem como fundamento de sua filosofia em 

Elementos da Lei Natural e Política (1650), Leviatã (1651) e De Corpore (1655). No 

entanto, Hobbes, ainda que seja um autor que, na maior parte do tempo, mantém a 

sistematicidade no curso de suas obras, nem por isso deixa de promover alterações, ainda 

que sutis, em sua teoria – quanto a isso basta lembrar, por exemplo, o longo tratamento 

fornecido ao tema do riso na obra de 1650, que praticamente desaparece em 1651. 

Estabelecidos os pressupostos que fundamentam esse trabalho, o nosso objetivo é – 

alinhando-se à interpretação de Limongi, e sabendo que o autor de Malmesbury promove 

alterações no curso de sua escrita – comparar a formação da linguagem enquanto 

fundamento do sistema hobbesiano nas obras supracitadas; para isso, adotaremos a 

metodologia contextualista histórica de Skinner e tomaremos o De Corpore como a obra 

que apresenta a versão final da teoria da linguagem do filósofo seiscentista. Tentaremos, 

com isso, delinear algumas nuances que o Leviatã e o Elementos da Lei Natural e Política 

apresentam em relação à obra de 1655. 

 

 



 

 

 

Palavras-chave: Hobbes; linguagem; lógica. 

 

 

 

 

Educação Civil em Hobbes 

 

Mariana Kuhn de Oliveira 

Pós-doutoranda  

Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) 

marianakoliveira@gmail.com 

 

Resumo: 

Hobbes não define os seres humanos como lobos solitários que se rendem à vida social 

por causa de sua utilidade. Solitária é um adjetivo, dentre outros, presente na muito 

conhecida lista de atributos da vida na condição natural no Leviatã, a qual continua com 

“poor, nasty, brutish, and short” (L.13.9). De acordo com Hobbes, contudo, fazer parte 

da sociedade não se dá em função do desejo de integrá-la, mas de uma habilidade 

adquirida. Para Hobbes, a sociedade não é, afinal, natural. O soberano terá, portanto, que 

lidar com esse desafio. A educação civil é, para Hobbes, a forma como o soberano pode 

auxiliar os cidadãos a adquirirem a habilidade de viver em conjunto. Hobbes acredita que 

o soberano possui liberdade para determinar o que será ensinado, mas reforça a 

importância de os cidadãos aprenderem a obedecer a lei civil. O único acordo artificial 

necessário para produzir unidade e estabilidade no Estado é, para Hobbes, sobre a 

necessidade de obediência à lei civil. Hobbes, ao contrário do que poderia parecer à 

primeira vista, justifica a educação civil em termos políticos e em uma estrutura de 

consentimento. Ele defende também uma educação civil que não envolve o 

aprimoramento moral das pessoas. Isso ocorre porque Hobbes não acreditava que seria 

possível criar uma sociedade completamente homogênea. A obediência à lei civil é, 

assim, tudo que é necessário para lidar com os desacordos que causam instabilidade 

política. Não encontramos aqui, contudo, um germe do liberalismo. Hobbes não pensa a 

educação dessa forma por uma questão de princípio. Não se trata de preservar a liberdade 

individual dos cidadãos, mas de resolver um problema imposto pela realidade. A presente 

pesquisa visa a explorar o tipo de educação civil proposto por Hobbes e como ela se 

encaixa no arcabouço da teoria hobbesiana. 
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Resumo: 

Esta comunicação pretende mostrar que a introdução da teoria de uma pessoa pública no 

Leviatã permitiu a Hobbes mudar a maneira como teorizou a relação entre soberano e 

Estado. Para tanto, serão apresentadas as concepções de pessoa pública anteriores a teoria 

do filósofo inglês apontando a originalidade do pensamento hobbesiano em relação a 

essas, além de mostrar o processo de evolução interna pela qual passou a construção da 

pessoa pública na obra filosófica hobbesiana. Ausente em Elementos da Lei e em Do 

Cidadão, o capítulo sobre a noção de Pessoa aparece pela primeira vez, em 1651 no 

Leviatã e reproduzido sem grande mudança em 1658 em De Homine, e na tradução Latim 

do Leviatã em 1668. O relato da instituição da pessoa civil no Leviatã preenche lacunas 

e resolve equívocos na teoria política hobbesiana, fornecendo espaço conceitual para 

afirmar que a vontade do soberano é a vontade da pessoa pública pela introdução da noção 

de representação soberana.  
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 Do medo à sociedade: A passagem do Estado de 

natureza para a sociedade civil em Thomas Hobbes 
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Resumo: 

Nesta comunicação iremos apresentar a saída do estado de natureza para formação do 

estado civil, sob a perspectiva da filosofia política de Thomas Hobbes. Para tanto, é 

indispensável que percorramos alguns temas preliminares que irão auxiliar para melhor 

entendermos o assunto proposto. Nessa perspectiva, iremos iniciar analisando as paixões 

humanas, consideradas pelo autor abordado como algo intrínseco ao homem, 
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principalmente nesse estado pré-social. Também será imperativo assinalar algumas 

características desse período, como a ausência de leis. Depois disso trataremos sobre a 

contribuição do medo para a criação do pacto social, principalmente o temor da morte 

violenta, que é uma disposição constante nesse estado pré-político. Logo após 

discorreremos sobre o conceito de liberdade radical e de igualdade inexorável que 

fundamentam esse campo de guerra e de hostilidades constantes, que é o estado de 

natureza, no qual os homens se encontram em uma batalha constante de todos contra 

todos. Por último, examinaremos a necessidade da fundação do pacto social, ou contrato 

social, tendo em vista a constituição do espaço da política, sob a temática do estado civil 

soberano hobbesiano. 
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Resumo:  

 

Hobbes é, sem dúvida um dos autores mais conflitantes da Filosofia. Suas contribuições 

para o Direito e para o pensamento filosófico político são indiscutíveis, o que torna o 

autor uma fonte inesgotável de pesquisa. Entretanto, algumas de suas teorias são 

dissonantes e merecem especial atenção neste projeto, a saber, sua soberania ilimitada, já 

questionada em vários autores por meio das leis da natureza durante séculos. Pode-se  

dizer que sem sucesso, porém destacamos que o soberano hobbesiano é sim limitado e 

que só se torna absoluto enquanto sustentar os interesses do povo. Sustentaremos esta tese 

por duas vias. A primeira, pelas leis da natureza e pelos direitos de natureza e, a segunda, 

pela ambivalência do sentido do termo “poder”, no qual, nos escritos latinos, são 

denominados por potentia – liberdade e potestas –, obrigação. A primeira via irá aceitar 

o ato de punir e, a segunda, o refuta. Contudo, ambas possuem o mesmo objetivo de 

comprovação final: um soberano limitado. 

 

Palavras-chaves: Hobbes; direito de natureza; lei da natureza; potentia, potestas; 

limitação. 
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Resumo:  

Esta comunicação busca introduzir elementos basilares sobre o entendimento da arte 

retórica especialmente no que tange à questão da liberdade civil na filosofia política de 

Hobbes. Num primeiro momento, apresentar-se-á o tema da arte e como ela encaminha, 

a partir da visão do filósofo, a questão da liberdade civil. Definida como Deusa, a arte da 

retórica concede a vitória aos seus agraciados e, por este motivo, ocupa um importante 

papel na reflexão sobre o poder na filosofia hobbesiana bem como em sua definição de 

liberdade civil. Num segundo momento, a exposição se encaminha para o tema da 

liberdade civil. 
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Soberanía y autolimitación: del príncipe de Bodin al Leviatán de 

Hobbes 
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Resumen: 

Este trabajo se propone realizar una exposición crítica del concepto de soberanía 

formulado tempranamente por Jean Bodin en el primero de Los seis libros de la república. 
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El estudio avanza revisando ciertas grietas argumentales en la fundamentación que hace 

el francés del poder soberano y que, en contraste con la versión hobbesiana de la 

soberanía, delatan la carencia de una estructura teórica moderna que sostenga el 

planteamiento general. Específicamente, esta reflexión observa las potencias y 

privaciones atribuidas en el tratado al poder soberano a la luz del concepto de 

autolimitación, a propósito del cual se reniega expresamente, pero en cuya ausencia el 

concepto de soberanía no soporta su propio peso. El escrito pone a prueba una hipótesis 

según la cual, consciente o no de la contradicción en la que incurre, Bodin habilita algunos 

de los límites externos que atentan contra la integridad soberana y desdice el único límite 

que la afirma: el que reposa en su propia voluntad. 
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Resumo: 

O trabalho proposto parte do desejo de compreender possíveis articulações entre 

conceitos e argumentos vinculados às leis naturais e aqueles ligados ao tema da educação 

em Hobbes. Embora não haja evidências cabais de que os dois aspectos da filosofia 

hobbesiana estão implicados, numa leitura mais aguçada e atenta do Leviatã podemos 

perceber que a preocupação em instruir os cidadãos parece remeter àquilo que está 

compreendido, ao menos em parte, nas leis naturais. No capítulo XXIII, por exemplo, 

Hobbes discorre sobre os professores como ministros públicos que devem instruir o povo 

“no conhecimento do que é justo e injusto, a fim de tornar o povo mais capaz de viver em 

paz e harmonia e de resistir ao inimigo comum” (HOBBES, 1974, p. 151). A justiça, 

porém, aparece na filosofia hobbesiana sedimentada na terceira lei natural que recomenda 

que os indivíduos cumpram os pactos que celebram. A plausibilidade dessa amarração 

exige o retorno à leitura do Leviatã, desta vez com a intenção de ler minuciosamente as 

passagens em que há uma referência direta ao tema da educação, buscando nelas indícios 

que confirmem ou refutem sua relação com as leis naturais. Em especial, buscarei 

verificar se há correspondências possíveis entre o “conteúdo curricular” que Hobbes 

dispõe no capítulo XXX e as leis naturais tais como mostradas nos capítulos XIV e XV. 



 

 

Através dessa análise, espero contribuir para um aprofundamento acerca do papel do 

ensino dos cidadãos na teria política hobbesiana, abrindo espaço, para que os avanços dos 

debates e interpretações relativos às leis naturais englobem – ou sejam redesenhados por 

– discussões próprias da educação. 

 

Palavras-chave: Educação, Lei Natural, Política. 

 

 

 

 

Imaginação, razão, e autoconhecimento em Hobbes 

 

Thomaz Marques Spolaor 

Doutorando 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

thomazspolaor@hotmail.com 

 

Resumo: 

No Leviathan, Hobbes se vale do provérbio nosce te ipsum (conhece-te a ti mesmo) como 

marca do início de uma investigação das paixões humanas. Nesta passagem, contudo, o 

estatuto do autoconhecimento proposto pelo autor soa obscuro. Ele pode tratar-se de um 

conhecimento racional capaz de explicar causalmente as paixões humanas; por outro lado, 

ele pode tratar-se de um conhecimento empírico, referente à deliberação dos meios 

apropriados para os fins particulares da ação. Defenderei que o autoconhecimento, em 

Hobbes, refere-se a ambas as vias: o autoconhecimento pode ser (1) racional e teórico, 

versando sobre um conhecimento universalmente válido acerca da humanidade; contudo, 

pode ser também (2) empírico e prático, versando sobre a prudência e a representação de 

si. Esses dois sentidos possíveis para um autoconhecimento deverão, conjuntamente, 

estabelecer uma doutrina moral completa, na medida em que reúne tanto uma teoria 

universal do desejo quanto uma consideração sobre a determinação da personalidade 

individual em um contexto relacional. 
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Resumo: 

El presente trabajo tiene como propósito exponer la relación entre el Estado, según 

Hobbes, frente a los enemigos del cuerpo político: pecadores y ateos. Esto a diferencia 

del creyente, en tanto buen súbdito, en la medida que la república eclesiástica y civil, 

dispuesta por Hobbes, comporta un estado confesional. En tal tipo de república, 

denominada “política divina”, los gobernantes resguardan el bienestar del pueblo, como 

finalidad en favor de Dios, frente a los disidentes que constituyen un peligro para la 

seguridad pública. Por ello, los enemigos públicos, pecadores y ateos, en tanto traidores 

al pacto garantizado por el irresistible poder de Dios, merecen, entonces, la guerra 

primigenia dada sus contumelias al orden establecido. 
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Resumo: 

Esta pesquisa faz parte do primeiro relatório enviado à FAPESP e primordialmente da 

análise do Leviatã de Thomas Hobbes. O objetivo executado até o momento concentra-

se em compreender o pensamento hobbesiano a partir do relacionamento entre a política 

e a retórica através da segunda parte da obra, Da República, e do trabalho de Quentin 

Skinner, Razão e Retórica na filosofia de Hobbes. O exame parte da iniciativa de 

averiguar a passagem de Hobbes pelo humanismo, sua chegada ao cientificismo e 

enquanto isso debater sua própria teoria acerca da ciência política e, principalmente, do 

Estado Civil e da opinião. O foco dá-se nestas últimas visto que a conclusão para 

Reconsideração da Eloquência do autor é a construção da obediência civil. Essa 



 

 

obediência não é pautada apenas na figura forte do Soberano, mas sim posta como um 

raciocínio lógico feito pelos próprios súditos de que obedecer à soberania é melhor do 

que voltar ao seu Estado de Natureza. Não são obrigados a obedecer diretamente, os 

súditos preferem a obediência e a escolhem através do cálculo racional. Isso é importante 

para compreender o porquê, sendo ele um reflexo da dinâmica entre os poderes que 

Hobbes apresenta, onde o maior é o poder da maioria. Assim, o domínio da obediência 

civil significa o domínio da opinião, e consequentemente a garantia de que os súditos não 

descumprirão o pacto. A hipótese a ser progredida é a de que Hobbes transforma a retórica 

que antes criticara em um instrumento político. O passo em seguida é analisar uma das 

formas de tomada da obediência civil, a Igreja, e como se dá sua relação com o Estado 

Civil. No final tudo irá convergir em um esforço de analisar duas expressões, “cativeiro 

do entendimento” e “pílulas salutares” como uma articulação para compreender a relação 

entre fé e razão. 

 

Palavras-chave: Estado civil; obediência; Hobbes; religião e retórica. 

 

 

 

Estado e governo em Hobbes 

  

Yohana Marques 

Doutoranda em Filosofia  

Universidade Federal do Paraná 

yohana.marques@outlook.com 

 

Resumo: 

Desde Maquiavel, tratar da relação entre direito e poder, ou ainda entre artifício e 

natureza, na medida em que coloca no seio da discussão o problema da manutenção das 

instituições, é fundamental. Não obstante filósofos como Kant e Rousseau tenham 

oferecido contribuições importantes, a relação entre direito e poder remonta sobretudo à 

Hobbes. Pensadas por ele, à diferença de Maquiavel, enquanto instâncias diferentes – vale 

dizer, de naturezas diferentes –, que constituem uma distinção importante sobre o modo 

de compreender as relações entre os homens, que, no entanto, não se mostram 

contraditórias uma a outra na estrutura do Estado, perfaz o modo particular com que o 

filósofo lidou com a relação entre direito e poder que, longe de incidir num absurdo, 

compõe a maneira a partir da qual se pensa a temática pouco explorada da Soberania 

enquanto governo. Ou seja, para Hobbes, ainda que não sejam equivalentes como pensa 

Maquiavel, as relações de direito e as relações de poder não são contraditórias como 

Rousseau fará parecer. Pela via da recusa da idealização do direito, é permitido então ao 

filósofo explorar, sobretudo no Leviatã, como o direito e as relações que ele engendra 

sustentam e ao mesmo tempo são sustentadas por relações de poder, de modo tal que é 

impossível a um Estado assegurar o direito sem o poder para fazê-lo valer ou ainda, 

inversamente, assegurar o poder sem o exercício do direito ao governo.  
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