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RESUMO 

 

O presente trabalho busca avaliar o tema da soberania em Thomas Hobbes e a 

crítica realizada por Hannah Arendt ao fenômeno totalitário. Partindo da reflexão 

sobre o que é proteger a vida, nos termos estabelecidos pelo chamado direito 

natural na teoria contratualista, interessam-nos entender como se constituíram os 

discursos sobre os direitos dos homens – ditos sagrados, inalienáveis e 

imprescritíveis – e sua dissolução com o advento dos Estados totalitários, em que 

ocorreu a perda dos referenciais dos direitos dos homens quando estes não 

estavam mais sob a tutela dos direitos dos cidadãos. 

Palavras-chaves: contrato social; direitos humanos; domínio total; soberania. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em nossa literatura jusfilosófica, o debate acerca da soberania sempre esteve 

em destaque, passando pela antiga escola do direito natural, incluso as teorias 

contratualistas, até a nossa moderna discussão sobre o direito público internacional. 

Para cada diferente teoria é buscada o debate sobre a origem, a natureza e os 

limites para toda ação do poder soberano. Obtendo, em contraponto, análises 

críticas e radicais ao conceito filosófico nas discussões anarquistas e marxistas. 

Neste sentido, com o presente trabalho, procurou-se analisar a temática da 

soberania em Thomas Hobbes e compreender em sua obra a importância do 

conceito de direito natural – o direito de proteção da própria vida – na realização do 

contrato social. Situando em meio à teoria hobbesiana, buscamos ressonâncias da 

teoria jusnaturalista na construção das declarações de direitos e analisarmos a 

crítica realizada por Hannah Arendt à ruptura dos direitos dos homens perante o 

domínio total do fenômeno totalitário.  

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente trabalho foi aprofundar a temática do contrato em 

Hobbes e entender como a noção de direito natural acompanha a reflexão 

hobbesiana acerca do contrato e os limites da ação soberana. Neste sentido, 

procuramos apresentar como esta concepção ressoa naquilo que chamamos direito 



fundamental, isto é, o direito de proteção da própria vida. Por fim, com a definição 

arendtiana de domínio total, procuramos mostrar nosso argumento da ruptura da 

concepção de direitos naturais dos homens quando estes não estavam mais sob a 

tutela dos direitos positivos do cidadão e, por consequência, exposto a violência 

soberana. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia do trabalho foi realizada através da pesquisa bibliográfica, 

realizando a revisão da literatura filosófica que tratavam da questão sobre a crítica 

ao contratualismo e o tema do totalitarismo. Foi utilizada como método de trabalho a 

leitura dos textos indicados na bibliografia, utilizando o livro Metodologia filosófica 

(2002) de Dominique Folscheid como base metodológica.  

Trabalhamos com a redação de textos ligados aos temas indicados e com 

discussões teóricas sobre o conteúdo produzido. Realizamos a apreciação crítica, 

discussão, confrontação, comparação e a análise dos textos selecionados, bem 

como a coleta e a discussão de seus principais conceitos. Com a leitura, efetuamos 

a análise estrutural dos textos, prioritariamente a leitura do Leviatã (1997) de 

Thomas Hobbes e, em contraponto, a crítica realizada por Hannah Arendt, em 

Origens do totalitarismo (1989), ao domínio total como mecanismo de governo do 

Estado totalitário. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Pensar o tema direitos humanos é por em evidência a teoria contratualista 

que remonta a filosofia política de Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques 

Rousseau, bem como a história política das Revoluções Americana e Francesa. Ao 

afirmar o homem como fonte e portador de direitos inalienáveis, a filosofia moderna 

adquiriu novos rumos ao tratar o indivíduo como elemento fundamental da política e 

detentor de direitos fundamentais que lhe são intrínsecos por natureza. 

Para a filosofia hobbesiana, o Estado civil é adotado por necessidade de 

controle e ordenamento ao estado de natureza, isto é, aquele período atemporal e 

pré-jurídico em que cada homem é juiz de si mesmo e age movido por suas paixões. 

A realização do contrato social é executada como um pronunciamento de delegação 



e responsabilização de toda e qualquer ação daquele que será competente ao uso 

do poder soberano. Do mútuo acordo firmado é constituída a pessoa do soberano 

que detêm o poder absoluto para manter a paz e dar segurança aos agora 

denominados súditos. 

Sendo a vida o elemento constitutivo da formação do Estado e o componente 

ao qual o poder soberano deve proteger, com a Declaração de Independência dos 

Estados Unidos (1776) e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) 

são encontradas ressonâncias da teoria jusfilosófica do direito natural. 

Fundamentando no homem a concepção de sujeito livre e de direitos – sagrados, 

imprescritíveis e inalienáveis –, as Declarações rompem com a tradição jurídica que 

postulava o direito em sua origem divina e assentava na figura do rei como o 

governante do reino de Deus na Terra. Deste modo, ao estabelecer direitos e 

liberdades fundamentais do homem que lhe pertencem por natureza, a concepção 

de direito ganha novos horizontes e estabelece direitos universais, atemporais e 

aterritoriais na figura do homem como centelha da humanidade. 

Contudo, as Declarações mostraram sua ineficácia justamente no momento 

em que massas de indivíduos sem pátria buscaram amparo em seus inalienáveis 

direitos de natureza. É no contexto histórico das grandes guerras do século passado 

que o fundamento metajurídico dos direitos do homem encontra sua ruptura com os 

direitos do cidadão. A teórica política Hannah Arendt, em Origens do totalitarismo 

(1989), aponta que foi a partir da I Guerra Mundial (1914-1918) que o número de 

refugiados e apátridas no cenário europeu teve sua manifestação, foram milhões de 

pessoas deslocados de seus Estados nacionais de origem e que procuraram abrigo 

em outros países.  

Em sua situação de não cidadão do país ao qual foi acolhido, o refugiado 

gozava apenas de direitos estabelecidos em tratados de minorias tutelados pela Liga 

das Nações – a antecessora da Organização das Nações Unidas (ONU). No 

entanto, sem que isso significasse as condições necessárias de sua subsistência. 

Assim, quando massas de pessoas saíram de seus países e adentram em solo 

estrangeiro, estes colocam em erupção as bases legais do tratamento desse sujeito 

anômalo que é o refugiado.  

Tendo no cenário europeu um contingente significativo de não cidadãos em 

status de refugiado, os mecanismos jurídicos adequados pra sua solução era a 

repatriação ao seu país de origem ou a naturalização do estrangeiro. Sendo neste 



exato ponto que a ordem jurídica dos Estados europeus colapsou e criou caminhos 

jurídicos para a execução do inverso ao que propunham, ou seja, a desnaturalização 

e a desnacionalização de seus próprios cidadãos.  

Recorrendo aos pressupostos jusfilosóficos da Declaração de Direitos, Arendt 

aponta que os direitos do homem se mostraram esvaziados de sentido no exato 

momento em que foi suspenso os direitos do cidadão, o que revelou a fragilidade da 

concepção antropologizada do homem como o fundamento metafísico do direito e 

da política. Aquele que deveria estar protegido pelos ditos direitos sagrados, vive 

agora em status de apatridia sem qualquer poder que lhe possa garantir segurança 

e ofertar as condições mínimas para o convívio social.  

Situando-nos para com o caso do nazismo na Alemanha e seu percurso para 

a solução final da questão judaica, o governo nazista estabeleceu mecanismos 

jurídicos para eliminar não somente a cidadania do povo judeu, mas todo e qualquer 

traço de sua humanidade. Em primeiro lugar, isolando-os em guetos para ocultar 

sua presença para depois levá-los para os campos de concentração e, por 

conseguinte, aos campos de extermínio. Deste modo, ao afastá-los do espaço 

público da política, marcá-los como inimigos objetivos e os encarcerar em guetos, o 

Estado nazista designou seu caminho para o domínio total sobre a vida nas práticas 

policiais que os levariam aos campos de concentração.  

Os campos romperam com as bases jurídicas da punição ao crime e 

estabeleceram o espaço de realização da mais absoluta condição inumana. É no 

campo de concentração onde o Estado totalitário atinge sua máxima potência, 

procurando destruir no homem sua espontaneidade, fazendo-o tornar apenas um 

feixe de reações físicas. Também, sendo no campo, como espaço de reclusão dos 

indesejáveis, que a vida é torturada até que haja a produção de uma massa 

condicionada em que a própria subjetividade foi destruída. 

 Ao ser transportado para os campos de concentração, o prisioneiro perde 

seu contato com o mundo exterior, rompendo sua relação para com seus 

conhecidos e fazendo que o interno desapareça sem que sua morte seja declarada. 

De modo que o domínio total, executado nos espaços concentracionários, não 

elimina somente a vida, mas também a existência, tornando toda morte impessoal e 

banal.   

 

 



RESULTADOS 

 

Com os resultados obtidos com o trabalho procuramos expor a tensão de 

articulação do contrato social em Thomas Hobbes, isto é, o direito inalienável do 

homem de defender a própria vida e o poder absoluto da soberania sobre o corpo 

político do Estado. Em contraponto, ao analisar as reflexões de Hannah Arendt 

acerca do processo de ruptura e destruição dos direitos do homem quando não 

tutelados nos direitos positivos do cidadão, buscamos trabalhar com as 

considerações sobre o domínio total exercido nos campos de concentração e o 

exercício da violência soberana para demonstrar o rompimento com os pressupostos 

jusfilosóficos do contratualismo. Com nosso estudo, portanto, buscamos realizar a 

crítica ao tema da soberania, principalmente quando esta não encontra seus limites 

e subjuga a vida de comunidades inteiras que não estejam em acordo com seu 

projeto eugênico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fenômeno totalitário apresentou novas problematizações para o debate 

acerca da soberania. Com a formação de um Estado em que a vida de seus 

cidadãos não é assegurada, mas pode ser a qualquer momento exposta a violência 

soberana, encontramos o ponto de ruptura e a consequência não prevista das 

teorias contratualistas. Thomas Hobbes ao expor o poder soberano na figura mítica 

do monstro Leviathan, buscava assegurar a imagem de um poder supremo na Terra 

que mantivesse a ordem mediante a íntima relação entre a obediência e o temor. No 

Estado totalitário, ao contrário, deparamo-nos a execução da soberania em sua mais 

alta potência, garantindo o domínio total sobre a vida humana e eliminando qualquer 

vestígio de espontaneidade daqueles expostos ao seu poder. 

Para Hannah Arendt, a igualdade dos homens não se encontrava em sua 

natureza, ao modelo proposto por Hobbes, mas justamente nas relações humanas 

em sua vida em comunidade. Assim, o tema da soberania aparece em sua obra 

como alvo de duras críticas, principalmente quando tratado de relacionar o poder 

soberano com a liberdade. Para a teórica política, a soberania acaba por extinguir a 

possibilidade da pluralidade, isto é, o elemento emergente da vida política e do 

convívio social.  



Desassociando a concepção de liberdade do conceito de vida política vigiada 

pelo poder soberano, Arendt retoma sua discussão acerca da ruptura dos direitos e 

expõe a fragilidade existente em defender o poder do Estado para assegurar as 

liberdades individuais. Afinal, com a experiência totalitária as nossas perspectivas de 

direito fundamentado na natureza do homem ou previsto no direito positivo do 

cidadão, mostraram-se inábeis de garantir a segurança de todos.  

Talvez, haja chegado o momento de colocarmos em xeque nossas 

concepções de soberania e repensarmos sua relação para com a política. No 

momento em que o Estado atenta contra a vida e rompe com seus princípios de 

defender a dignidade humana, devemos problematizar se, de fato, a soberania não 

seja uma ameaça para a efetuação dos direitos humanos. 
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