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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em Hobbes, a guerra e o estado de tensão generalizada são re-
sultado do confl ito natural das paixões humanas, pois não há como 
compatibilizar a tendência natural de todo homem querer “poder e 
mais poder” e desejar acima de tudo o “seu próprio bem”, e ao mesmo 
tempo haver um convívio social pacífi co e harmonioso no estado de 
simples natureza. Podemos chegar a tal conclusão pela investigação 
da fi losofi a moral que trata das consequências das paixões da mente. 
O desejo contínuo pelos bens individuais leva os homens necessaria-
mente à guerra, ou seja, a própria natureza humana é responsável pela 
situação de desacordo, inconstância, desconfi ança e medo em que está 
imersa. Uma variável que traz mais problema para essa consideração 
acerca da condição natural humana é o fato de que Hobbes parece 
entender que essa natureza não se modifi ca, isto é, o desejo de poder e 
a busca pelo próprio bem são traços naturais e permanentes do homem 
e com ele seguirá até a morte. Esse quadro fi ca mais evidente quando o 
aproximamos dos postulados hobbesianos acerca da fi losofi a natural de 
matriz mecanicista, que produz uma cosmologia que procura entender 
o mundo como um conjunto de corpos em movimento. Isso foi o que 
procuramos desenvolver nos dois primeiros capítulos deste trabalho. 

Entretanto, esse estado natural em que a insegurança, a instabi-
lidade, a desconfi ança e o medo da morte violenta são as paixões que 
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vigoram de maneira mais intensa, não oferece as bases necessárias 
para que os homens possam ter a garantia da preservação de suas 
vidas. Nesse sentido, surge a necessidade de construir um artifí-
cio que possa trazer a esperança de que a preservação da vida seja 
garantida. Esse artifício é o Estado civil soberano, ele nasce com a 
função de controlar os objetos das paixões humanas, isto é, surge para 
reorganizar e redirecionar o medo e a esperança de modo que atuem 
em função do Estado civil. Por isso, é possível dizer que em Hobbes 
a fi losofi a moral antecede a fi losofi a civil, pois ela trabalha com as 
consequências das paixões naturais. No entanto, dessa constatação 
não é possível afi rmar que há em Hobbes uma moral universalista 
que sirva de padrão e medida da justiça. A fi losofi a moral é apenas 
a parte da fi losofi a que trata das paixões da mente e mostra-nos que 
essas paixões não são capazes de oferecer qualquer padrão de justiça. 
Esse padrão ou medida só será estabelecido artifi cialmente pelas mãos 
do Estado soberano como condição de possibilidade de estabelecer 
a paz e a segurança. O que no plano político signifi ca dizer que o 
Estado é o único meio possível de afastar a guerra generalizada de 
todos contra todos e, posteriormente, construir a paz.

Contudo, o Estado civil soberano não é capaz de modifi car as 
paixões naturais, de tal modo que a paz será construída através da 
reorganização e reordenação dessa natureza belicosa que, ao fi m e ao 
cabo, permanecerá a mesma. Temos então o seguinte quadro: 

(1)  A natureza é causa do confl ito e da guerra, e nessas condições 
não há possibilidade de um convívio social pacífi co.

(2)  O Estado surge como mecanismo para afastar a guerra e 
construir a paz, porém, não modifi ca a natureza humana.

Se a natureza humana não é propícia a fundar um convívio social 
que seja pacífi co, e sim o contrário, ou seja, as paixões humanas in-
variavelmente entram em confl ito umas com as outras e provocam a 
tensão e a guerra típica do estado de simples natureza, então como é 
possível ao Estado soberano lograr êxito em sua função de reorganizar 
as paixões humanas com o intuito de afastar a guerra e construir a 
paz, sem que seja possível modifi car a natureza humana?
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A descrição pouco otimista de Hobbes com relação à natureza 
humana deixa como única alternativa para que se possa afastar a 
guerra e todas as consequências que dela derivam, a criação de um 
corpo político que seja capaz de fazer surgir a paz desse estado de 
tensão tipicamente natural. A competição, a desconfi ança e a glória 
que são constitutivas da natureza humana impedem qualquer pos-
sibilidade de manutenção de qualquer acordo comum no estado de 
simples natureza. Portanto, em um primeiro momento, o Estado 
surge contra essa natureza instável que não oferece qualquer garantia 
de acordo e estabilidade possível, ou seja, é como um mecanismo que 
procurará estabelecer as condições que garantem a possibilidade de 
cumprir os pactos estabelecidos sem que isso signifi que a entrega 
da própria vida. É como um corpo artifi cial que terá como principal 
função organizar o jogo passional natural (que é a causa principal do 
estado de guerra) em função da paz e da segurança recíproca.

Porém, se de um lado o Estado surge contra a natureza humana 
na medida em que uma de suas principais funções é reorganizar e 
dar limites à manifestação das paixões, por outro lado, a viabilização 
desse limite é a condição sine qua non para preservação da vida na 
medida em que a manifestação natural das paixões conduz os homens 
à guerra. Portanto, o Estado surge como limitador, organizador do 
confl ito passional humano e essa limitação e organização artifi cial 
é a única forma de fazer que os homens possam sair do estado de 
guerra e construir a paz. Se, por um lado, à paz é o melhor meio de 
se preservar a vida, por outro lado para que isso ocorra é preciso, de 
certa forma, limitar e restringir a vida em sua manifestação passional.

Ora, o papel desempenhado pelo Estado é justamente o de “in-
troduzir aquela restrição [sem a qual os homens não poderiam] viver 
em repúblicas” (Hobbes, 2003, p.143, grifo nosso), ou seja, o Estado 
é para os homens “a precaução com a sua própria conservação e com 
uma vida mais satisfeita” (idem). Contudo, como essa “restrição” e 
“precaução” é exercida pelo Estado soberano no sentido de afastar 
a guerra e produzir a paz tão necessária para a preservação da vida? 

Bem, o Estado civil soberano surge como fi ador da paz, no entanto 
é claro que as condições naturais do homem não permitem que essa 
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paz seja construída sem “sujeição às leis e a um poder coercitivo” 
(idem, p.157, grifo nosso), e esse poder deve ser coercitivo, pois essa 
é a única forma capaz de manter os homens em respeito e os “forçar, 
por medo do castigo, à observância da lei e ao cumprimento dos pac-
tos” (idem, p.143). Para construir a paz, é necessário que o Estado 
soberano mantenha os homens em “temor respeitoso [sem o qual] eles 
se encontram naquela condição a que se chama guerra” (idem, p.109).

A partir dessa consideração, temos que a coerção, restrição, su-
jeição e temor são algumas das principais características salientadas 
por Hobbes como norteadoras de uma direção em que o Estado 
possa obter sucesso em seu objetivo que é afastar a guerra e a tensão 
característica do estado de simples natureza e, ao mesmo tempo dar 
a segurança e a estabilidade necessárias para se construir e garantir a 
paz duradoura. No entanto, aqui cabe a seguinte questão: se Hobbes 
identifi ca as causas da guerra no confl ito natural das paixões huma-
nas e na natural disputa por poder que é necessária para se garantir 
a vida no estado de simples natureza, porque ele não constrói um 
Estado que atue modifi cando diretamente as causas da guerra (que 
é o confl ito das paixões e a disputa por poder)? Por que ele propõe 
um Estado que não modifi ca mas coage, restringe, sujeita e impõe o 
medo a seus súditos?

A resposta a essas questões parece se dar no seguinte caminho: 
a consideração hobbesiana acerca da natureza humana não deixa 
espaço para possíveis transformações, ou seja, a natureza humana é 
imutável pois, “os sentidos, a memória, o entendimento, a razão e a 
opinião não podem por nós ser mudados à vontade” (idem, p.314), 
ou seja, as paixões humanas não mudam, assim como não muda a 
constituição natural do homem, pois suas faculdades são sempre 
as mesmas.1 O que é passível de mudança é a causa das paixões e a 
capacidade de uso das faculdades, isto é, o cálculo (raciocínio) que 

 1 “Não parece que Hobbes tivesse a ilusão de que seria possível promover uma 
mudança profunda nos homens (a natureza não se altera). Sua intenção, aparen-
temente, não era transformar os homens, mas torná-los mais afeitos à obediência 
civil” (Frateschi, 2003b, p.107).
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cada homem faz de sua força, poder, glória, medo etc., pois elas são 
“sempre necessariamente como no-los sugerem as coisas que vemos, 
ouvimos e consideramos. Não são portanto efeitos da nossa vontade, 
é a nossa vontade que é efeito deles” (idem, p.314). Contudo, ainda 
que o cálculo e a causa das paixões e da opinião possam variar de 
indivíduo para indivíduo, essa variação não é signifi cativa a ponto 
de não se poder afi rmar que os homens são iguais por natureza (cf.
idem, p.106). Se a natureza humana não muda, não mudam também a 
tensão e o confl ito das paixões humanas, se elas não mudam não muda 
também o estado de guerra próprio do confl ito passional natural. 

Nesse sentido, seria vão que o Estado tivesse como objetivo 
primeiro modifi car as paixões humanas; seria uma tarefa inglória 
e o objetivo jamais seria alcançado. O máximo que ele pode atingir 
é atuar no sentido de coagir, restringir, sujeitar e impor o “temor 
respeitoso” e o medo através do exercício do poder soberano, isto 
é, trata-se de reorganizar e reordenar as paixões humanas, não as 
transformando, mas as redirecionando em função da paz.

Contudo, quando o Estado faz uso dessas ferramentas para afastar 
a guerra e construir a paz, mesmo no interior do Estado civil já cons-
tituído, a tensão típica da natureza humana permanecerá, e Hobbes 
percebe isso quando diz que no Estado civil “a condição do súdito é 
muito miserável, pois se encontra sujeita à lascívia e a outras paixões 
irregulares daquele ou daqueles que detêm nas suas mãos poder tão 
ilimitado” (idem, p.157). Isto é, a tensão passional natural parece 
não ser eliminada mesmo no interior do Estado civil. O máximo 
que o Estado faz é “dotar os homens de lentes prospectivas (a saber, 
ciência moral e civil) que permitem ver de longe as misérias que os 
ameaçam”, e que, segundo Hobbes, “sem [o Estado civil soberano] 
não podem ser evitadas” (idem, p.158).

Nesse sentido, parece ser possível sustentar que o Estado civil 
soberano pode não ser sufi ciente para garantir a paz e evitar a guerra 
utilizando-se apenas da repressão física, da limitação e da coação, 
pois a causa da guerra são as paixões humanas e, mesmo no Estado 
civil, elas permanecem as mesmas, ainda que limitadas, coagidas e 
restringidas pelo poder do Estado soberano. Ainda que o Estado 
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tenha o direito de fazer uso da repressão física, ela não é sufi ciente 
para construir a paz duradoura, por isso, parece ser preciso fazer uso 
de algo como uma “repressão ideológica” que trabalhe no sentido de 
atuar além das questões meramente físicas e corporais. Além disso, a 
guerra não é o estado de confl ito constante e ininterrupto nem o ato 
de lutar, ela é sim “aquele lapso de tempo durante o qual à vontade 
de travar batalha é sufi cientemente conhecida” (idem, p.109), e essa 
vontade permanece mesmo no âmbito do Estado civil soberano, 
pois o “perpétuo desejo de poder e mais poder” (idem, p.85) ou o 
“desejo do seu próprio bem” (Hobbes, 1969, p.73) é um impulso 
natural que permanece ainda no Estado civil soberano. O Estado 
soberano modifi ca “os objetos das paixões dos homens, pois esses 
objetos variam de indivíduo para indivíduo” (Hobbes, 2003, p.13), 
mas modifi car os objetos das paixões, isto é, infl uenciar o contexto 
em que o homem está inserido, não signifi ca necessariamente so-
lucionar o confl ito natural das paixões que causam a guerra, já que 
a tendência da natureza humana está amparada em uma lógica de 
busca pelo próprio bem e de competição por poder e glória. E isso 
é melhor entendido quando pensamos essa tendência pelo viés da 
fi losofi a natural que preconiza que todo corpo tende a perpetuar seu 
movimento, e como vida é movimento, perpetuar o movimento é 
perpetuar a vida. A vida é o maior dos bens, então a busca pela vida 
é a busca pelo próprio bem, ou como propõe Yara Frateschi, a busca 
pela vida é a busca pelo “benefício próprio”. 

A atuação do Estado soberano parece se dar não apenas no sentido 
de uma repressão física e corporal (ainda que ela também seja legítima 
e necessária), mas sim infl uenciar na formação das opiniões (cons-
ciência) dos súditos de tal modo que o cálculo racional individual 
resulte na vontade de obediência ao soberano poder, que, de acordo 
com Hobbes, é a única forma de manter o Estado civil. 

Temos então dois planos:

(1)  O Estado de natureza em que o homem não está sujeito a 
nenhum poder comum e que sua vida é “solitária, miserável, 
sórdida, brutal e curta” (idem, p.109), pois se caracteriza 
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pela desconfi ança, pelo medo, isto é, pela guerra de todos 
contra todos.

(2)  O Estado civil em que o homem está sujeito a um poder 
soberano que é responsável por afastar a guerra tipicamente 
natural e construir a paz. Porém, o Estado constrói essa paz 
como uma “reorganização ou reordenação artifi cial” da na-
tureza humana (que é imutável) e caracterizada pela tensão 
e pela guerra.

A concepção de natureza humana elaborada por Hobbes não 
permite que ele possa supor uma transformação do comportamento 
natural humano, os traços naturais permanecerão idênticos mesmo 
dentro de um corpo político já constituído. Diante disso algumas 
questões se colocam: Como fazer com que os homens deixem de agir 
naturalmente e aceitem as restrições, coações e limitações impostas 
pelo Estado para garantir a paz? Como compatibilizar em um mesmo 
plano o medo da morte violenta e o desejo de poder com a busca pelo 
próprio bem e a esperança de alcançar a paz colocada na viabilização 
do Estado que só pode ser construído por meio de limitações e res-
trições à natureza humana?

Parece claro que o Estado civil possui poder sufi ciente para afastar 
a guerra por meio da coação, restrição e sujeição dos súditos exercido 
pelo “temor respeitoso” que ele impõe. No entanto, seria insufi ciente 
para promover a paz duradoura, pois ele (Estado civil) não modifi ca 
a natureza nem as paixões humanas que são a causa da guerra.

O papel desempenhado pelo Estado civil é de exercício do po-
der soberano, e esse poder é inócuo e impotente no que se refere à 
modifi cação da natureza humana, e, a partir daí, parece ser possível 
sustentar que Hobbes se volta para a mudança do contexto de inscri-
ção das paixões interferindo nas relações entre os homens de modo 
que a disputa por esses objetos não seja motivo de confl ito. 

Para concluir, vale notar que se a ciência mecanicista de Hobbes 
nos esclarece e auxilia a compreender de forma mais ampla os dois 
grandes resultados de sua obra que são: de um lado a tensão gene-
ralizada causada pelo confl ito das paixões humanas chamado guerra 
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de todos contra todos. De outro lado, à construção de um Estado 
soberano que por meio da coerção e da reorganização dos objetos 
que causam as paixões humanas seja capaz de afastar a guerra e cons-
truir a paz. Essa mesma ciência mecanicista que permite entender a 
realidade pode (e talvez deva) ser auxiliada (e não contraposta) pelo 
uso da retórica no sentido de convencer os súditos de que o Estado 
soberano é a melhor forma de construir relações estáveis distantes 
da insegurança e do medo da morte violenta. Isso não signifi ca que 
a fi losofi a e a ciência mecanicista não sejam capazes de demonstrar 
a necessidade da construção do Estado, mas sim que os súditos não 
são capazes de entender as longas cadeias causais que são necessárias 
para se demonstrar a necessidade de construir o Estado e obedecer 
a seu soberano poder.

No entanto, essa já é outra questão a ser trabalhada em uma nova 
fase de nossos estudos acerca da fi losofi a de Thomas Hobbes.


