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1. Para Thomas Hobbes, os seres humanos são livres em seu estado

natural, competindo e lutando entre si, por terem relativamente a

mesma força. Nesse estado, o conflito se perpetua através de

gerações, criando um ambiente de tensão e medo permanente. Para

esse filósofo, a criação de uma sociedade submetida à Lei, na qual os

seres humanos vivam em paz e deixem de guerrear entre si,

pressupõe que todos renunciem à sua liberdade original. Nessa

sociedade, a liberdade individual é delegada a um só dos homens

que detém o poder inquestionável, o soberano.

A teoria política de Thomas Hobbes teve papel fundamental na 

construção dos sistemas políticos contemporâneos que consolidou a 

Monarquia Absolutista. 



2. Os filósofos contratualistas elaboraram suas teorias sobre os

fundamentos ou origens do poder do Estado a partir de alguns

conceitos fundamentais tais como, a soberania, o estado de natureza, o

estado civil, o estado de guerra, o pacto social etc.

[...] O estado de guerra é um estado de inimizade e destruição [...] nisto

temos a clara diferença entre o estado de natureza e o estado de

guerra, muito embora certas pessoas os tenham confundido, eles estão

tão distantes um do outro. Portanto, para Locke, para compreendermos

o poder político, é necessário distinguir o estado de guerra do estado de

natureza



3. O homem natural é tudo para si mesmo; é a unidade numérica, o

inteiro absoluto, que só se relaciona consigo mesmo ou com seu

semelhante. O homem civil é apenas uma unidade fracionária que se

liga ao denominador, e cujo valor está em sua relação com o todo, que é

o corpo social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem

desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe

uma relativa, e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que cada

particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da

unidade, e só seja percebido no todo.

Para Rousseau, o homem civil é formado a partir do desvio de sua

própria natureza


