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O Contratualismo - Thomas Hobbes
1. Sem leis e sem Estado, você poderia fazer o que quisesse. Os outros também poderiam fazer
com você o que quisessem. Esse é o “estado de natureza” descrito por Thomas Hobbes, que,
vivendo durante as guerras civis britânicas (1640-60), aprendeu em primeira mão como esse
cenário poderia ser assustador. Sem uma autoridade soberana não pode haver nenhuma
segurança, nenhuma paz.
Considere as afirmações:
I – A argumentação hobbesiana em favor de uma autoridade soberana, instituída por um pacto,
representa inequivocamente a defesa de um regime político monarquista.
II – Dois dos grandes teóricos do “estado de natureza”, Hobbes e Rousseau, partilham a
convicção de que o afeto predominante nesse “estado” é o medo.
III – Um traço comum da filosofia política moderna é a idealização de um pacto que estabeleceria
a passagem do estado de natureza para o estado de sociedade.
Está(ao) correta(s):
a) apenas I
b) apenas II
c) apenas III
d) apenas I e II
e) apenas II e III
2. “Com isto se torna manifesto que, durante o tempo em que os homens vivem sem um poder
comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição que se
chama guerra; e uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. [...] E os pactos
sem a espada não passam de palavras, sem força para dar segurança a ninguém. Portanto,
apesar das leis da natureza (que cada um respeita quando tem vontade de respeitá-las e quando
pode fazê-lo com segurança), se não for instituído um poder suficientemente grande para nossa
segurança, cada um confiará, e poderá legitimamente confiar apenas em sua própria força e
capacidade, como proteção contra todos”.
(Hobbes).
Considerando o texto citado e o pensamento político de Hobbes, seguem as afirmativas abaixo:
I. A situação dos homens, sem um poder comum que os mantenha em respeito, é de anarquia,
geradora de insegurança, angústia e medo, pois os interesses egoísticos são predominantes, e o
homem é lobo para o homem.
II. As consequências desse estado de guerra generalizada são as de que, no estado de natureza,
não há lugar para a indústria, para a agricultura nem navegação, e há prejuízo para a ciência e
para o conforto dos homens.
III. O medo da morte violenta e o desejo de paz com segurança levam os indivíduos a
estabelecerem entre si um pacto de submissão para a instituição do estado civil, abdicando de
seus direitos naturais em favor do soberano, cujo poder é limitado e revogável por causa do
direito à resistência que tem vigência no estado civil assim instituído.
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IV. Apesar das leis da natureza, por não haver um poder comum que mantenha a todos em
respeito, garantindo a paz e a segurança, o estado de natureza é um estado de permanente
temor e perigo da morte violenta, e “a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e
curta”.
V. O poder soberano instituído mediante o pacto de submissão é um poder limitado, restrito e
revogável, pois no estado civil permanecem em vigor os direitos naturais à vida, à liberdade e à
propriedade, bem como o direito à resistência ao poder soberano.
Das afirmativas feitas acima
a) Somente a afirmação I está correta.
b) As afirmações I e III estão corretas.
c) As afirmações II e IV estão incorretas.
d) As afirmações III e V estão incorretas.
e) As afirmações II, III e IV estão corretas.
3. “Porque as leis de natureza (como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou, em
resumo, fazer aos outros o que queremos que nos façam) por si mesmas, na ausência do temor
de algum poder capaz de levá-las a ser respeitadas, são contrárias a nossas paixões naturais, as
quais nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes.”
HOBBES, Thomas. Leviatã. Cap. XVII. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza
da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 103.

Em relação ao papel do Estado, Hobbes considera que:
a) O seu poder deve ser parcial. O soberano que nasce com o advento do contrato social deve
assiná-lo, para submeter-se aos compromissos ali firmados.
b) A condição natural do homem é de guerra de todos contra todos. Resolver tal condição é
possível apenas com um poder estatal pleno.
c) Os homens são, por natureza, desiguais. Por isso, a criação do Estado deve servir como
instrumento de realização da isonomia entre tais homens.
d) A guerra de todos contra todos surge com o Estado repressor. O homem não deve se submeter
de bom grado à violência estatal.

4. Leia o texto a seguir.
“Justiça e Estado apresentam-se como elementos indissociáveis na filosofia política hobbesiana.
Ao romper com a concepção de justiça defendida pela tradição aristotélico-escolástica. Hobbes
propõe uma nova moralidade relacionada ao poder político e sua constituição jurídica. O Estado
surge pelo pacto para possibilitar a justiça e, na conformidade com a lei, se sustenta por meio
dela. No Leviatã (caps. XIV-XV), a justiça hobbesiana fundamenta-se, em última instância, na lei
natural concernente à autoconservação, da qual deriva a segunda lei que impõe a cada um a
renúncia de seu direito a todas as coisas, para garantir a paz e a defesa de si mesmo. Desta, por
sua vez, implica a terceira lei natural: que os homens cumpram os pactos que celebrarem.
Segundo Hobbes, “onde não há poder comum não há lei, e onde não há lei não há injustiça. Na
guerra, a força e a fraude são as duas virtudes cardeais”.”
(HOBBES, T. Leviatã. Trad. J. Monteiro e M. B. N. da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 1997.
Coleção Os Pensadores, cap. XIII.)
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Hobbes, é correto afirmar:
a) A humanidade é capaz, sem que haja um poder coercitivo que a mantenha submissa, de
consentir na observância da justiça e das outras leis de natureza a partir do pacto
constitutivo do Estado.
b) A justiça tem sua origem na celebração de pactos de confiança mútua, pelos quais os
cidadãos, ao renunciarem sua liberdade em prol de todos, removem o medo de quando se
encontravam na condição natural de guerra.
c) A justiça é definida como observância das leis naturais e, portanto, a injustiça consiste na
submissão ao poder coercitivo que obriga igualmente os homens ao cumprimento dos seus
pactos.
d) As noções de justiça e de injustiça, como as de bem e de mal, têm lugar a partir do
momento em que os homens vivem sob um poder soberano capaz de evitar uma condição
de guerra generalizada de todos.
e) A justiça torna-se vital para a manutenção do Estado na medida em que as leis que a
efetivam sejam criadas, por direito natural, pelos súditos com o objetivo de assegurar
solidariamente a paz e a segurança de todos.

5. Com base em seus conhecimentos e no texto abaixo, assinale a alternativa correta, segundo
Hobbes.
“[...] a condição dos homens fora da sociedade civil (condição esta que podemos adequadamente
chamar de estado de natureza) nada mais é do que uma simples guerra de todos contra todos na
qual todos os homens têm igual direito a todas as coisas; [...] e que todos os homens, tão cedo
chegam a compreender essa odiosa condição, desejam [...] libertar-se de tal miséria.”
HOBBES, Thomas, Do Cidadão, Ed. Martins Fontes, 1992.
a) O estado de natureza não se confunde com o estado de guerra, pois este é apenas
circunstancial ao passo que o estado de natureza é uma condição da existência humana.
b) A condição de miséria a que se refere o texto é o estado de natureza ou, tal como se pode
compreender, o estado de guerra.
c) O direito dos homens a todas as coisas não tem como consequência necessária a guerra
de todos contra todos.
d) A origem do poder nada tem a ver com as noções de estado de guerra e estado de
natureza.
6. “Segundo Thomas Hobbes, o estado de natureza é caracterizado pela “guerra de todos contra
todos”, porque, não havendo nenhuma regra ou limite, todos têm direito a tudo o que significa que
ninguém terá segurança de seus bens e de sua vida. A saída desta situação é o pacto ou contrato
social, “uma transferência mútua de direitos”.”
HOBBES, T. Leviatã. Coleção Os Pensadores. Trad. João P. Monteiro e Maria B. N. da Silva. São
Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 78-80.
Com base nestas informações e nos seus conhecimentos sobre a obra de Hobbes, assinale a
alternativa que caracteriza o pacto social.
a) Pelo pacto social, cria-se o Estado, que continua sendo uma mera reunião de indivíduos
somente com laços de sangue.
b) Pelo pacto social, a multidão de indivíduos passa a constituir um corpo político, uma
pessoa artificial: o Estado.
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c) Pelo pacto social, cria-se o Estado, mas os indivíduos que o compõem continuam senhores
de sua liberdade e de suas propriedades.
d) O pacto social pressupõe que o Estado deverá garantir a segurança dos cidadãos, mas em
nenhum momento fará uso da força pública para isso.
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