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Hobbes é um filósofo conhecido por: 

-  afirmar “guerra de todos contra todos”; 

- considerar que o “homem é o lobo do homem”; 

- defender a soberania civil; 

- ser um filósofo ateu; 

 

Estes pré-conceitos sobre Hobbes nos remetem a um filósofo, que não confiava nos 

homens, tirano e enfim não muito simpático. Quando lemos a sua obra, sobretudo o Leviatã, 

sob o prisma religioso, sem algumas considerações, pode-se ficar chocados com as suas 

colocações. 

Em suas colocações, Hobbes critica os diversos adereços colocados na crença cristã, 

adereços colocados pelo clero e pelos escolásticos.  As inúmeras interpretações das Escrituras 

Sagradas são criticadas pelo filósofo, ele tenta desmistificar alguns termos que são 

apresentados alegoricamente nas Escrituras, propiciando a má interpretação, reino de Deus, 

inferno, purgatório. Além, de desvincular e/ou esclarecer alguns rituais religiosas às palavras 

da Bíblia, batismo, excomunhão, canonização. 

Para Hobbes, as más interpretações conduziam os homens à submissão da igreja 

através do medo. Esta submissão à igreja levou a Inglaterra à Guerra Civil, dividindo uma 

nação em nome de Deus. 

  

1. Hobbes e seu tempo 

 

Hobbes vive em um período conturbado, Guerra Civil Inglesa, um desdobramento dos 

acontecimentos iniciados em 1550 (+/-). Neste período iniciou a decadência do reinado de 

Henrique VIII, tanto nos assuntos políticos quanto da Igreja católica. “Esta descoberta foi uma 

das razões que jogou o rei, o antigo “defensor da fé” católica, nos braços da Reforma”.
1
 Mas, 

há controvérsia: “Henrique VIII foi o primeiro soberano de certa relevância a romper 

inteiramente com Roma, por razões suas, não inteiramente teológicas”.
2
 

                                                 
1
 Florenzano, Modesto. As Revoluções burguesas, p.77. 

2
 Hill, Christopher. A Bíblia Inglesa e as Revoluções do Século XVII., p.366. 
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O nascimento de Hobbes deu-se em 05 de abril de 1588, com a eminência da invasão 

da Invencível Armada Espanhola à Inglaterra. 

 

2. Escrituras Sagradas 

 

Segundo Hill, “a Bíblia teve um papel central em toda a vida da sociedade: nós nos 

arriscamos ao ignorá-la”.
3
 

A tradução das Escrituras Sagradas para o inglês no século XVI, autorizado por 

Henrique VIII, trouxe grandes mudanças à Inglaterra do século XVII, inimagináveis pelo Rei, 

visto que sua autorização teve como finalidade “assegurar a independência política da 

Inglaterra em relação ao papado
4
. 

“Havia, porém, muito mais história por trás das divisões criadas a partir da guerra 

civil. A supremacia real sobre a Igreja anglicana originou-se em oposição às reivindicações de 

liderança do papa. Ela proclamou a independência nacional da Inglaterra. Os propagandistas 

de Henrique VIII (...), pregando a não resistência perante o rei, usando várias referências 

bíblicas. Henrique VIII foi enviado por Deus “para derrubar o fraco tirano de Roma (...) e 

leva-lo para longe das regiões cristãs. Vejam com quanta honra Deus chamou nossa 

nação!”Os papistas eram simples traidores.” 
5
 

A Bíblia traduzida abriu o acesso à leitura das Escrituras por todos, tanto os estudiosos 

e leigos sobre os assuntos nela contidas, estimulando a aprendizagem à leitura. Esta abertura 

possibilitou, também, a interpretação da mesma conforme o entendimento e interesse de cada 

grupo. Hill compara a Bíblia a um arsenal: 

 

“Mas no turbilhão do século XVII, a Bíblia tornou-se uma espada que servia para 

dividir, ou um arsenal do qual todos os partidos retiravam armas para satisfazer as 

suas necessidades. E que arsenal!”.
6
 

 

Na Carta Introdutória do Leviatã ao seu amigo Sr. Godolphin de Godolphin, Hobbes 

menciona que utilizou as mesmas armas: 

                                                 
3
 Hill, Christopher. A Bíblia Inglesa e as Revoluções do Século XVII., p.24. 

4
 Idem p. 26. 

5
 Idem p. 262 

6
 Idem p. 26 
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“O que talvez possa ser tomado como grande ofensa são certos textos das Sagradas 

Escrituras, por mim usados com uma finalidade diferente da que geralmente por 

outros é visada. Mas fi-lo com a devida submissão, e também, dado o meu assunto, 

porque tal era necessário. Pois eles são as fortificações avançadas do inimigo, de 

onde este impugna o poder civil.”
7
 

 

As Escrituras Sagradas é a arma utilizada por Hobbes e por seus inimigos, “de onde 

este impugna o poder civil”. A autenticidade dos Livros é reconhecida por Hobbes, apesar de 

saber que muitos manusearam os Livros, sendo humanos e terem suas paixões, ele acredita 

que não houve fraudes, pois se assim o fizessem teriam os eclesiásticos tirados mais proveitos 

sobre os assuntos dos Livros.
8
 

Enquanto muitos se preocupavam com a veracidade das Escrituras, a questão para ele 

era “por que autoridade elas são tornadas lei”. Explica: 

 

“Na medida em que não diferem das leis da natureza, não há dúvida de que são a lei 

de Deus, e são portadoras de uma autoridade legível por todos os homens que têm o 

uso da razão natural. Mas esta autoridade não é outra senão a de toda outra doutrina 

moral conforme à razão, cujos ditames são leis, não feita , mas eternas”.
9
 

 

A lei da natureza é assim definida por Hobbes: 

 

”é um preceito ou regra geral, estabelecido pela razão, mediante o qual se proíbe a 

um homem fazer tudo o que possa destruir a sua vida ou privá-lo dos meios 

necessários para a preservar, ou omitir aquilo que pense melhor contribuir para a 

preservar”
10

 

 

                                                 
7
 Hobbes. Leviatã, Carta introdutória-Ao meu mui estimado amigo Sr. Francis Godolphin de Godolphin. 

8
 Idem, p.326 

9
 Idem, p.328 

10
 Idem, p.112 
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A primeira fundamental lei de natureza é “procurar a paz e segui-la” e a “segunda lei é 

por todos os meios que pudermos, defendermo-nos a nós mesmos”
11

. 

 

3. Por que Hobbes escreveu o Leviatã 

 

A obra Leviatã aparece em abril de 1651. Hill justifica sua publicação com algumas 

argumentações, além de demonstrar que Hobbes não era solitário nas suas idéias: 

 

“Alguns acreditam que ele tenha usado, deliberadamente, os textos bíblicos para 

conseguir destruir a autoridade da Bíblia. (...) A sua principal preocupação parece ter 

sido destruir a crença em uma recompensa ou castigo na outra vida. Quando o 

Leviatã foi publicado em 1651, a  Inglaterra atravessava um período de reais 

controvérsias, durante o qual alguns escritores argumentavam que se devia 

obediência a qualquer autoridade firmemente estabelecida no poder, não importando 

suas origens ou credenciais. Esta posição poderia estar refletindo uma reação natural 

de exaustão e ceticismo após anos de conflitos civis e turbulências sociais, o desejo de 

uma vida calma, tanto por parte dos antigos cavaleiros quanto dos radicais 

derrotados.”
12

 

 

Segundo com sua Vita em versos, o momento de clímax ocorreu quando soube através 

de Carlos, o herdeiro do trono que Inglaterra, refugiado em Paris, relatava as atrocidades que 

ocorriam no seu país, “derrotas monarquistas e a crescente disposição de seus inimigos de 

considerarem os sucessos que obtinham como um sinal da providência divina.” Hobbes relata, 

“não suportei ouvir que tais crimes terríveis fossem atribuídos às ordens de Deus”, resolveu 

escrever algo que absolvesse as leis divinas, inicia-se a idealização da obra Leviatã. 
13

 

Hobbes escreve a princípio para o seu tempo, mas as suas argumentações que 

ultrapassam o mesmo. O texto a seguir trata de questões religiosas delicadas naquela época 

até os nossos tempos.   

O filósofo faz uma construção lógica do tema a ser abordado, os seus textos começam 

com definições dos termos por ele utilizados, a utilização do termo, bem como as distorções 

                                                 
11

 Idem, p. 113 
12

 Hill, Christopher. A Bíblia Inglesa e as Revoluções do Século XVII., p.268. 
13

 Idem, p. 442 
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ocorridas no decorrer do tempo. Hobbes almeja que o leitor através da dedução compreenda a 

conclusão dada. Mas, dado que era uma época de transformações e de interesses diversos a 

obra Leviatã não teria muita aceitação, segundo profetiza Hobbes. Assim sendo acrescenta na 

sua construção lógica a retórica:“não desconheço como é difícil arrancar do espírito dos 

homens a erva daninha das opiniões inveteradas que nele se arraigaram, e que foram 

confirmadas pela autoridade de autores sumamente eloqüentes”.
14

 

 

4. Religião: construção do homem  

 

Hobbes no capítulo XII Da Religião, demonstra como a religião é uma construção 

humana. 

 

“Considerando que só no homem encontramos sinais, ou frutos da religião, 

não há motivo para duvidar de que a semente da religião se encontra também 

apenas no homem, e consiste em alguma qualidade peculiar, ou pelo menos em 

algum grau eminente dessa qualidade, que não se encontra nas outras 

criaturas vivas”.
15

 

 

A semente da religião que se encontra apenas no homem é assim explicado por 

Hobbes: 

 

“E é nestas quatro coisas, a crença nos fantasmas, a ignorância das causas segundas, 

a devoção pelo que se teme e a aceitação de coisas acidentais como prognósticos, que 

consiste a semente natural da religião. Essa, devido às diferenças da imaginação, 

julgamento e paixões dos diversos homens, se desenvolveu em cerimônias tão 

diferentes que as praticadas por um homem são na sua maior parte consideradas 

ridículas por outro.” 
16

 

 

Continua Hobbes a explicar que as sementes foram cultivadas por duas espécies de 

homens: 

                                                 
14

 Skinner, Quentin. Razão e retórica na Filosofia de Hobbes,  p. 465. 
15

 Hobbes. Leviatã, p.92 
16

 Idem, p.96. 
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- primeira espécie que alimentaram e ordenaram segundo a sua própria invenção, 

constitui parta da política humana e ensina parte do dever que os reis terrenos exigem dos 

seus súditos, desta espécie são todos os fundadores de repúblicas e legisladores dos gentios. 

- segunda espécie foi a dos que fizeram sob mando e direção de Deus, a política 

divina, preceitos para aqueles que se entregaram como súditos do Reino de Deus, como 

Abraão, Moisés e Jesus, dos quais chegaram até nós as leis Reino de Deus. 

As diversas religiões e as mudanças ocorridas nestas, bem como o esvaziamento de 

muitas delas advém de religiosos desprezíveis, e não da fé cristã.
17

 

 

5. Deus para Hobbes 

 

Hobbes demonstra sua submissão a Deus quanto ele comenta sobre o conceito de 

honra a Deus: “consiste no pensamento interior e na opinião do poder e bondade de outra 

pessoa e, portanto, honrar Deus é pensar tão bem quanto possível do seu poder e 

bondade”:
18

Assim sendo, ele passa alguns atributos de Deus, a existência, causa do mundo, e, 

principalmente o do Deus infinito, pois, quando são atribuídos a Ele figura, partes ou 

totalidade, localização, e a existência de mais um Deus, é concebe-lo finito, como também, 

atribuir paixões humanas a Deus deve ser apenas metaforicamente, pois caso contrario é 

limita-lo. Também, são descartados os atributos sensíveis dos homens a Deus. Hobbes 

concluiu sua honra a Deus: 

 

“Aquele que quiser atribuir a Deus apenas o que é garantido pela razão natural, ou 

deve servir-se de atributos negativos, como infinito, eterno, incompreensível; ou de 

superlativos, como o mais alto, o maior, e outros semelhantes; ou de indefinidos, 

como bom, justo, sagrado, criador, e em tal sentido como se não quisesse declarar 

aquilo que ele é (pois isso seria circunscrevê-lo dentro dos limites de nossa 

imaginação) mas sim como admiramos e como estamos prontos a obedecer-lhe, o que 

é um sinal de humildade e de vontade de honrar tanto quanto possível, pois só existe 

um nome para exprimir a nossa concepção da sua natureza e esse nome é EU SOU, e 

                                                 
17

 Idem, p. 104. 
18

 Idem, p.303. 
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apenas um nome da sua relação conosco, e esse é Deus, no qual está contido o Pai, o 

Rei e o Senhor.”
19

 

 

6. Poder Eclesiástico 

 

Hobbes reconhece que há uma República Cristã que trata da natureza e direitos que 

depende muito das revelações sobrenaturais da vontade de Deus, o fundamento do discurso é 

a palavra natural de Deus e as Escrituras Sagradas. Ele reconhece a veracidade das Escrituras, 

e que os profetas deram à elaboração da mesma, apenas os verdadeiros:  

 

“Baseado nas Sagradas Escrituras, que há dois sinais que em conjunto, mas não 

separadamente, permitem identificar o verdadeiro profeta. Um deles é a realização de 

milagres; o outro é não ensinar nenhuma religião que não a já oficial.” 
20

 

 

Além de criticar a má interpretação das Escrituras Sagradas, Hobbes, também, critica 

o poder eclesiástico, que caberia apenas “pregar o Evangelho e converter os homens ao 

cristianismo”
21

, e não se preocupar com a forma de governar. Ele retruca o Cardeal 

Belarmino
22

 sobre o melhor forma de poder do papa, se monárquico, aristocrático ou 

democrático: 

“Todas estas espécies de poder são soberanas e coercitivas. Mas toda disputa seria 

em vão, se agora ficasse evidente que não lhes foi deixado pelo nosso Salvador 

nenhuma espécie de poder coercitivo, mas apenas o poder de proclamar o Reino do 

Cristo e de persuadir os homens a submeterem-se-lhe, e através de preceitos e bons 

conselhos ensinar aos que se submeteram o que devem fazer para serem recebidos no 

Reino de Deus quando ele chegar, e que os apóstolos e outros ministros do Evangelho 

são apenas nossos professores e não nossos comandantes, e que os seus preceitos não 

são leis, mas apenas salutares conselhos.”
23

  

                                                 
19

 Idem, p.307. 
20

 Idem, p.316 
21

 Idem, p.413 
22

 Cardeal responsável a defender a soberania do papa. 
23

 Hobbes. Leviatã,  p. 416. 
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Hobbes acrescenta que “o ofício dos ministros de Cristo neste mundo é levar os 

homens a crer e a ter fé em Cristo”, mas a fé não tem nada a haver com coerção e mando, 

portanto, os ministros não podem punir “alguém por não acreditar ou por contradizer o que 

dizem.” 
24

O autor prega a liberdade de escolha da religião de cada indivíduo. 

Os apóstolos não tinham o direito de punir os que não tinham fé em Cristo, somente o 

poder civil soberano, caso os infiéis estivessem violando alguma determinação deste 

soberano. Hobbes faz uma menção sobre a perseguição, como uma crítica à perseguição aos 

não cristãos: 

 

“E se alguém acusar esta doutrina de incompatibilidade com o verdadeiro e autêntico 

cristianismo, perguntar-lhe-ei: se acaso houver em qualquer república cristã um 

súdito que intimamente em seu coração seja da religião mulçumana, a quem o seu 

soberano ordene que esteja presente no serviço divino da Igreja cristã, e isso sob 

pena de morte, se nesse caso ele pensa que esse mulçumano é em são consciência 

obrigado a sofrer a morte por essa causa, em vez de obedecer às ordens do seu 

príncipe legítimo. Se ele disser que é melhor sofre a morte, estará autorizado todos os 

particulares a desobedecer aos seus príncipes em defesa da sua, seja esta verdadeira 

ou falsa; se disser que deve obedecer, estará permitindo a si mesmo aquilo que nega 

ao outro, contrariando às palavras do nosso Salvador: Tudo o que quiseres que os 

outros te façam deves fazê-lo a eles; e contrariamente à lei de natureza (que é a 

indubitável e eterna lei de Deus): Não faças aos outros o que não queres que te façam 

a ti.” 
25

 

 

 

7. Crença e fé  

 

Outras questões levantadas por Hobbes sobre a crença e fé: 

 

“Como acreditarão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão sem um pregador? 

E como pregarão se não forem enviados?” Responde: “Resta assim evidente que a 

                                                 
24

 Idem, p. 417. 
25

 Idem, p. 419 
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causa comum da crença de que as Escrituras são a palavra de Deus é a mesma que a 

causa da crença em todos os outros artigos da nossa fé, a saber: escutar aqueles que 

estão por lei autorizados e designados para nos ensinar, como os nossos pais nas 

nossas casas e os nossos pastores nas igrejas, o que também se torna mais manifesto 

pela experiência.”
26

 

 

Esta passagem menciona que as Escrituras são aceitas como palavras de Deus pelos 

cristãos, mas em outras “repúblicas” não. Os que são educados nas “repúblicas” cristãs e não 

acreditam pode ser deficiência do professor ou em razão da fé, um dom de Deus que Ele dá a 

quem quer. “A causa imediata da fé é o de ouvir” 
27

  

Para Hobbes sabendo distinguir “bem aquilo que é e aquilo que não é necessário para 

a salvação eterna”, os súditos não terão receio a quem obedecer. Segundo o autor, o que é 

necessário para a salvação se resume em duas virtudes: fé em Cristo e obediência às leis. 

Hobbes, também, argumenta que a obediência a Deus e ao soberano civil cristão ou infiel não 

são incompatíveis. Sendo um soberano cristão sua crença está neste artigo: Jesus é Cristo, em 

todos os artigos que estão nele contidos. E quando o soberano civil é infiel os súditos devem 

obedecer, pois assim o fazendo estes estarão propensos à entrada no Reino dos Céus e 

evitando a guerra. 

Sendo o único artigo de fé solicitado nas Escrituras para a salvação é este: “Jesus é o 

Cristo”
28

. Com esta “simples” máxima, Hobbes que resumir todos os mandamentos dos bons 

cristão.  

 

8. Milagres 

 

Definição de milagre por Hobbes: 

 

“(...) podemos definir um Milagre como uma obra de Deus (além da sua operação por 

meio da natureza, determinada na criação) feita para tornar manifesta aos seus 

eleitos a missão de um ministro extraordinário enviado para a sua salvação”.
29

 

                                                 
26

 Idem, p. 494 e 60. 
27

 Idem, p. 494. 
28

 Idem, p. 494. 
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Até Hobbes chegar nesta definição ele demonstra o que vem a ser um milagre. Um 

milagre é uma obra que causa admiração, há duas coisas que causam assombro ou admiração: 

coisas estranhas, ou seja, coisas que nunca aconteceram, ou só muito raramente, e, a segunda 

são coisas que aconteceram apenas pela mão de Deus. Exemplo, dado na obra: “se um cavalo 

ou uma vaca falassem seria um milagre.”
30

 

Mas a confirmação de um milagre ou não, não é tão simples, o que parece para alguns 

milagre, para outros pode não ser. O eclipse para os que tem mais conhecimento e experiência 

sabem que é um fenômeno natural, enquanto para os ignorantes e supersticiosos um milagre. 

Outras considerações de Hobbes: os milagres são obra de Deus, sendo os profetas 

apenas intermediário ou instrumento (adjetivo dado pelo aluno); demônio, anjo ou outro 

espírito não realizam milagre, apenas encantamentos.
31

 

 

9. O reino das trevas  

Hobbes assim define reino das trevas: 

 

“(...)o reino das trevas, tal como é apresentado nestes e em outros textos das 

Escrituras, nada mais é do que uma confederação de impostores que, para 

obterem o domínio sobre os homens este mundo presente, tentam, por meio de 

escuras e errôneas doutrinas, extinguir neles a luz, quer da natureza, quer do 

Evangelho, e deste modo desprepará-los para a vinda do Reino de Deus.”
32

 

 

As razões das trevas espirituais: desconhecer as palavras das Escrituras Sagradas; 

imaginação sobre os demônios, a demonologia dos poetas gentios; misturar as Escrituras 

Sagradas com a vã e errônea filosofia dos gregos, no caso Aristóteles; acrescentado a tudo 

isso a histórias nebulosas e tradições. 

Portanto os filhos das trevas são humanos, em oposição aos fiéis, considerados os 

filhos da luz. 

 

                                                                                                                                                         
29

 Idem, p. 370. 
30

 Idem, p. 367. 
31

 Idem, p. 371. 
32

 Idem, p. 505. 
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10. Atos simbólicos  

 

Alguns atos simbólicos eram criticados por Hobbes: 

- Batismo – batizar é declarar a recepção dos homens no Reino de Deus e recusar dar o 

batismo é declarar a sua exclusão? “Batizado é mergulho ou lavado como sinal da sua 

transformação num novo homem”, tendo a “doutrina dos apóstolos como guia no caminho da 

vida eterna.”
33

 

- Excomunhão – para ser excomungado deve pertencer a alguma “república” (igreja). 

E, excomungar, para Hobbes, é uma falta de caridade. A igreja não pode ditar se alguém pode 

ou pode freqüentar determinado local e distância que uma pessoa deve ficar de um 

excomungado. Se alguém pode fazê-lo é o estado civil.
34

 

- Remissão e retenção dos pecados – quem sabe o que vai no coração do “pecador” é 

Deus, pois pode ser um arrependimento fingido;
35

 

- Imagens - Hobbes não condena o culto em igrejas ou diante de imagens, desde 

reconheça-os como sagrado, ou seja, apenas uso comum para lembrar a divindade. Mas o 

povo “nos dias de hoje, toda vez em que o povo ignorante cultua imagens, acredita realmente 

que há um poder divino nestas. Aliás, ouve dizer aos seus pastores que algumas delas falaram, 

sangraram, e que foram feitos milagres por elas, atos que o povo concebe como praticados 

pelo santo, que julgam ser a própria imagem, ou estar dentro dela.(...)E todos os dias vemos 

por experiência em toda a espécie de povo que os homens incapazes de estudar qualquer 

coisa, exceto a sua alimentação e bem-estar, contentam-se com acreditar em qualquer 

absurdo, de preferência a preocuparem-se com o seu exame, defendendo a sua crença como se 

ela fosse por vínculo inalienável, exceto por uma lei expressa e nova.”
36

 

- Purgatório – o filósofo não aceita o purgatório, pois para ela alma é imortal por 

natureza e não por graça de Deus a alguns. As suposições sobre a existência do purgatória 

citações pelo Cardeal Belarmino no Antigo Testamento foram refutadas por Hobbes, mas este 

reconhece que a citação no Novo Testamento lhe faltam conhecimentos.
37

 

                                                 
33

 Idem, p. 423. 
34

 Idem, p. 426. 
35

 Idem, p.423. 
36

 Idem, p. 548. 
37

 Idem, p.526. 
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- Fogo eterno – Hobbes critica a associação com a vida eterna em tormentos, isso vai 

contra a misericórdia de Deus.  

 

11. Rituais  

Alguns rituais criticados por Hobbes, porque foram invenções dos homens, pois não 

constam nas Escrituras Sagradas: 

- canonização dos santos – costume da antiga República romana; 

- Pontifex Maximus - título que na antiga república Roma concediam à autoridade 

suprema; 

- procissão de imagens – vestígio da religião dos gregos e dos romanos; 

- velas e tochas – vestígio da religião dos gregos e dos romanos; 

- água benta, sal, sopro – ritual dos gentios;
38

 

- dízimos – os dízimos constam nas Escrituras, mas com doações que devem ser dadas 

por gratidão e não por imposição;
39

 

 

Considerações finais  

 

 Alguns estudiosos de Hobbes consideram-no um ateu, que utilizou a retórica para 

colocar a soberania civil acima da soberania divina. A posição religiosa de Hobbes, ateu ou 

não, deísta ou não, anglicano ou não, não muda a importância da sua obra, para a filosofia 

política e de carona a provocação quanto a determinadas irracionalidades tomadas em nome 

de Deus.  

 As suas argumentações nos intrigam e mexe como o brio de muitos fiéis, pois estes 

são educados sobre a soberania absoluta de Deus, mas não observam que há na própria lei 

divina a observação das leis civis. E a observação das leis civis para regular as atividades das 

igrejas não representam desrespeitos ao Poder Divino, que pode ser Deus, Jeová, Buda, ou 

qualquer outra divindade. As leis civis, que levam em consideração as leis da natureza, 

respeitam esta diversidade de religiões, e se caracterizam por uma república laica.  

                                                 
38

 Idem, p.513. 
39

 Idem, p. 452. 
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 Hobbes idealizava que o poder civil legitimasse uma religião, para evitar o confronto 

de ideologias e a manutenção da paz, mas, talvez, não imaginasse que fosse possível diversas 

religiões convivessem harmoniosamente, como é o caso do Brasil. 

 Apesar da neutralidade do governo, leis, em relação a religião, muitos grupos sociais, 

ainda, utilizam-se das crenças populares para a manutenção do poder. Portanto, as obras de 

Hobbes, em especial o Leviatã devem estar sempre em mãos aos que querem compreender as 

diversas facetas do poder.  


