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Descobrir novos métodos e princípios nunca é menos perigoso do que 

procurar por mares e terras desconhecidas. 

      Nicolau Maquiavel. Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio. 

 

 

Como o compreenderiam? Ele escreve conta os bons sentimentos em 

política, mas também é contra a violência. Aceitaríamos um cínico que 

nega os valores ou um ingênuo que sacrifica a ação. Não gostamos deste 

pensador difícil e sem ídolo. A razão de não se compreender Maquiavel 

é que ele une o sentimento mais agudo da contingência ou do irracional 

no mundo ao gosto da consciência ou da liberdade no homem. 

         Maurice Merleau-Ponty. Signos, ‘Nota sobre Maquiavel’. 
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aparecer do poder, o que ele é e o que ele quereria que se acreditasse 

que ele fosse: uma história das escritas políticas constituiria portanto a 

melhor das fenomenologias sociais. 

             Roland Barthes. O grau zero da escrita. 

 



 

 

SILVA, Elizeu Antonio. Maquiavel e ‘o caminho ainda não trilhado’: uma reflexão 

acerca d’O Príncipe. 2014. 137 f. Trabalho de Conclusão de Curso. Centro Universitário 

São Camilo, São Paulo, 2014. 

 

Em seu célebre opúsculo, O Príncipe, Nicolau Maquiavel (1469-1527) tem como objetivo 

essencial, considerar acerca da forma, da origem e manutenção dos principados. Sua 

obra política se insere no contexto da Renascença, tempo em que outros autores 

realizaram investigações semelhantes acerca da conduta principesca no exercício do 

governo das cidades – como se mostra no gênero literário dos espelhos dos príncipes. 

Diante do aspecto de familiaridade entre a obra maquiaveliana e as obras dos espelhos 

dos príncipes, esta pesquisa busca investigar, a partir do contexto histórico-político-

social da Itália renascentista, no que se constitui a diferença registrada pelo filósofo 

florentino. Neste sentido, realiza-se uma exposição das linhas dominantes d’O Príncipe, 

oferecendo um destaque aos conceitos essenciais de sua filosofia política, a saber, a 

verittà effettuale della cosa, a virtù e a fortuna. Esta exposição visa manifestar a ideia de 

que a obra maquiaveliana, mesmo contendo certa semelhança com o gênero literário 

dos espelhos, em muito se distancia de tal gênero, visto que seu autor, para todos os 

efeitos, consigna, no imaginário da Renascença, uma ciência política que trilha um 

caminho, até então, não trilhado. Considerar-se-ia que este caminho ainda não 

trilhado chega a se expressar no conceito maquiaveliano de verdade efetiva da coisa, 

depreendendo-se, portanto, que tal conceito instaura o posicionamento da filosofia 

política no ‘reino do ser’, em oposição ao ‘reino do dever-ser’. Sendo, este último, 

objeto da reflexão política medieval e humanista, a política de Maquiavel tomará, no 

ideário político-filósofico da Renascença, um caminho até então não trilhado. 
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SILVA, Elizeu Antonio. Machiavelli e 'non il percorso ancora calpestata': una 

riflessione sul d'Prince. 2014. 137 f. Completamento del corso d'opera. Centro 

Universitário São Camilo, São Paulo, 2014. 

 

Nel suo famoso pamphlet, Il Principe, Niccolò Machiavelli (1469-1527) ha come 

obiettivo primario, considerare circa la forma, l'origine e la manutenzione dei 

principati . Il suo lavoro politico è nel contesto del Rinascimento , durante il quale gli 

altri hanno svolto indagini analoghe nel comportamento principesco nel governo delle 

città - come mostrato nel genere letterario degli specchi per principi. Dato l' aspetto di 

familiarità tra il lavoro machiavellico e le opere degli specchi per principi, questa ricerca 

si propone di indagare, dal contesto storico, politico e sociale del Rinascimento in 

Italia, come la differenza è rilevata dal filosofo fiorentino . In questo senso, tiene una 

mostra delle linee dominanti del Principe, fornendo un punto culminante ai concetti 

essenziali della sua filosofia politica, vale a dire effettuale verittà della cosa, virtù e 

fortuna. Questa mostra vuole esprimere l'idea che il lavoro machiavellico, anche 

contenente qualche somiglianza con il genere letterario degli specchi, molto si 

allontana da questo genere, dal momento che il suo autore, per tutti gli scopi , slogan, 

nelle menti del Rinascimento, una scienza politica che traccia un percorso finora 

inviolato. Considerato che questo ‘percorso non ancora calpestato’ arriva per esprimere 

il concetto machiavellico di effettiva verità della cosa , se depreendendo , quindi, che 

questo concetto definisce la posizione della filosofia politica nel 'regno dell'essere' in 

contrapposizione al 'regno dovrebbe essere'. Essendo quest'ultimo, oggetto di 

riflessione politica medievale e umanistica, la politica di Machiavelli fa sulle idee 

politiche e filosofiche del Rinascimento , un percorso finora inviolato . 
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INTRODUÇÃO, ASPECTOS METODOLÓGICOS E O 
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1.1 A guisa de Apresentação 

 

      Trilhar caminhos ainda não trilhados. Conhecer terras e navegar mares ainda não 

conhecidos. Escrever livros ainda não escritos. Trazer a lume palavras ainda não ditas. 

Inventar, criar, descriar, recriar, construir, destruir, reconstruir... Se perceber como um 

homem lançado num mundo que, desde sempre, é regido pela inconstância, pelo 

conflito, pelos desejos cambiantes. Se perceber como humanamente mundano. Vivo. 

Mergulhado em nenhum outro lugar, que não neste mundo e, a partir deste mundo, 

não ser ninguém mais que a expressão, que o reflexo deste mundo permeado por 

aparência e mutação. Eis o mundo de Maquiavel, eis Maquiavel neste mundo. É o 

mundo do Renascimento, melhor, do Rinascimento – diria ele. É a partir desse mundo, 

vendo-o neste mundo, compreendendo-o neste mundo, que esta pesquisa, nas linhas 

que seguem, inicia seu trajeto a fim de averiguar qual o caminho ainda não trilhado foi 

trilhado por aquele que se notabilizou como divisor de águas da filosofia política 

moderna. 

        Neste propósito, este trabalho tem como escopo principal acompanhar os 

movimentos textuais do panfleto maquiaveliano, a saber, O Príncipe, na medida em 

que explicita os conceitos nele inscritos. Entretanto, antes de adentrar no conteúdo 

deste panfleto, realiza-se uma investigação acerca do contexto em que se inscreve a 

vida e obra de seu autor. Assim, em vez de começar pelo objetivo principal esta 

pesquisa faz o caminho inverso: começa pela parte histórico-contextual para chegar à 

parte conceitual.  

      Em outros termos, esta pesquisa divide-se da seguinte maneira: na Primeira Parte 

registram-se a Apresentação (Introdução), os Aspectos Metodológicos e o 

Posicionamento do Problema. Na Segunda Parte tratamos, ao menos parcialmente, da 

repercussão do pensamento do filósofo, de traços de sua vida e obra, bem como do 

contexto e da tradição político-filosófica circundante ao seu tempo. A Terceira Parte 

trata de explicitar os conceitos imbricados no interior do opúsculo maquiaveliano, 

quais sejam: a verdade efetiva da coisa, Ser e Parecer e virtú e fortuna. Por sua vez, a 
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Quarta e última Parte estampa as Considerações Finais deste trabalho. Tendo deixado 

claro o objetivo e a divisão estrutural da pesquisa, passemos então a considerar os 

Aspectos Metodológicos. 

 

 1. 2 Aspectos Metodológicos 

 

       Do ponto de vista da interpretação, esta pesquisa ancora-se nos pressupostos 

hermenêuticos de Hans-Georg Gadamer, em Verdade e Método e O problema da 

consciência histórica. Do ponto de vista da leitura estrutural da obra maquiaveliana, 

apoiamo-nos na proposta hermenêutica de Victor Goldschmidt, em A religião de 

Platão, especificamente um texto desta obra, a saber: “Tempo histórico e tempo lógico 

na interpretação de sistemas filosóficos”.  

     Acerca da construção e análise do texto filósofico, a pesquisa foi fundamentada nos 

seguintes autores e obras: 

a) Antonio Joaquim Severino – Como ler um texto de filosofia 

b) Antoine Compagnon – O trabalho da citação 

c) Anthony Weston – A construção do argumento 

d) Folscheid & Wunenburger – Metodologia Filosófica 

e) Mario Ariel González Porta – A filosofia a partir de seus problemas 

      De resto – mais não menos importantes –, os autores citados na função de 

comentadores, seguem referenciados no interior da pesquisa e constam, como 

requerido, na página de Referências. Adiante, reflete-se sobre o Posicionamento do 

Problema. 

 

1.3 O Posicionamento do Problema 
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     Ora, Maquiavel, ao considerar acerca da conquista e manutenção do poder político 

nas páginas d’ O Príncipe, insere um distanciamento da tradição política de seu tempo, 

bem como das reflexões políticas advindas da antiguidade clássica e dos tempos 

medievais. Este distanciamento posiciona seu pensamento em um lugar até então 

incomum na reflexão política. Veremos que apesar de certa familiaridade com os 

autores do gênero literário dos espelhos dos príncipes – literatura política muito 

comum no ideário do Rinascimento – o florentino introduzirá, por meio de recursos 

retóricos, à reflexão política um quadro conceitual diferençado. 

     Quando o autor do livro sobre os principados consigna nas primeiras frases do 

Capítulo XV que se distanciará das linhas traçadas, ou dos caminhos traçados por 

outros autores – em especial, os autores dos espelhos – suas palavras entram em 

harmonia com o que é dito no Livro Primeiro de seus Discursos sobre a primeira 

década de Tito Lívio: aí ele escreve que a fim de trabalhar pelas coisas que pudessem 

trazer “benefícios comuns a todos”, foi necessário deliberar então e “trilhar um 

caminho ainda não trilhado”.  

      Tendo em vista que os Discursos é tradicionalmente considerado como 

comentários d’ O Príncipe, tomamos como tema e ponto de partida desta pesquisa, a 

averiguação do que significa este “caminho ainda não trilhado”. Isto se apresentou 

como um problema para nós, porque quando o filósofo consigna que se distanciará de 

outros autores que trataram do mesmo assunto que ele trata, ocorreu-nos a hipótese 

de que a sua concepção política não insere tanta diferença, tal como se propagou 

durante muito tempo, no devenir da história da filosofia ocidental.  

     Diga-se, esta é uma hipótese um tanto apressada, mas não sem fundamento, visto 

que foi suscitada pela leitura inicial que fizemos do filósofo. Assim, nosso intento, 

durante a realização desta pesquisa, foi averiguar se havia mesmo, entre a concepção 

política do autor e de seus contemporâneos, alguma diferença digna de nota. E se, tal 

como se consigna em seus Discursos, esta diferença se apresenta como “o caminho 

ainda não trilhado”. Dir-se-ia que tal diferença é manifesta no conceito de verdade 

efetiva da coisa. Todavia, para não incorrermos em afirmações infundadas, 
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percorramos as páginas desta pesquisa. Talvez, assim, tal como filósofo, também, 

percorramos os nossos caminhos ainda não trilhados. 
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2.1 Maquiavel e a repercussão de seu pensamento 

  

      Quase cinco séculos nos separam de Nicolau Maquiavel (Florença, 1469-1527) – em 

italiano, Niccolò Di Bernardo Machiavelli. Este pensador florentino notabilizou-se na 

história da filosofia política com o lançamento póstumo de seu polêmico panfleto, O 

Príncipe. Desde a morte de seu autor, o panfleto citado vem sendo interpretado de 

muitas maneiras. À época de seu lançamento – conforme nota Marie Gaille-

Nikodimov, em seu livro Maquiavel –, foi considerado pela Igreja como uma obra 

“escrita com os dedos de Satanás”, a ponto de ser colocada no Índex Librorum 

Prohibitorum (Catálogo dos livros proibidos) pelo Concílio de Trento, dando, assim, 

uma expressão inicial ao antimaquiavelismo (GAILLE-NIKODIMOV, 2008 p. 09). Isso 

rendeu uma fama negativa a Maquiavel, de modo que também trinta anos após a sua 

morte – como nota Paul Strathern em seu opúsculo Maquiavel – Shakespeare 

(Inglaterra, 1564-1616), em uma de suas obras, escreve de modo irônico: “Sou político? 

Sou sutil? Sou um Maquiavel?”. É tamanha a fama negativa do escritor político italiano 

que seu nome ganha, na era vitoriana, uma designação popular, “Old Nick” (diabo), o 

que – segundo Strathern – “provem diretamente do velho Niccolò, cujo sobrenome 

disseminou-se pela Europa como sinônimo do mal” (STHRATHERN, 2000, p. 66). 

        Diante disso, era de se supor que a obra e o pensamento de Maquiavel – ou pela 

má sorte do destino, ou por todo espectro de projeções negativas que lhe lançaram no 

transcorrer da história – fossem banidos do campo das reflexões políticas. Mas não, o 

que ocorre é totalmente inverso e, porque não dizer, controverso. Inverso porque a sua 

obra – mesmo sendo alvo de grandes polêmicas e inúmeras leituras desprovidas de 

rigor hermenêutico –, não deixou de ser lida e influenciar a reflexão política ocidental. 

Por outro lado, é controverso porque Maquiavel mesmo não sendo amado nem visto 

com bons olhos é, todavia, um dos clássicos da política mais estudados. Com uma 

presença desprovida de impostura, seu pensamento político repercute entre os mais 

diversos filósofos, dividindo opiniões, suscitando repúdio ou até mesmo admiração.  

Não é de se estranhar que isso também se deva as interpretações superficiais e leituras 

que desfiguram o conteúdo de sua obra.  
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      É neste sentido que Júlio César Pompeu – em seu ensaio Nicolau Bernardo 

Maquiavel, realismo e ímpeto –, escreve que tais tipos de leituras só fizeram render uma 

fama negativa àquele que se “notabilizou como divisor de águas na teoria política”, de 

modo que seu nome deu origem a vocábulos nada elogiosos como “maquiavélico” e 

“maquiavelismo”. Ao entrar para o léxico, “maquiavélico” passou a significar aquele ser 

astuto, ardiloso, pérfido e velhaco. Por sua vez, “maquiavelismo” indicaria um 

procedimento político astucioso e sórdido, “uma conduta desleal e pérfida”, 

caracterizada por velhacarias. Em certa perspectiva – diz Pompeu –, essas qualidades 

foram atribuídas a Maquiavel e a sua obra devido “leituras que mantendo-se fieis a uma 

ética cristã, mais julgaram que compreenderam Maquiavel” (POMPEU, 2009, p.83). 

       Em face dessas expressões pejorativas, cresce, por outro lado, uma linha de 

pensadores que, durante a história, tentam reabilitar ou até mesmo fazer justiça a 

Maquiavel que, desde que seu pensamento veio a público, fora visto como um “autor 

maldito” e lido sem o merecido rigor hermenêutico. É nesta linha que a observação 

histórica de Maria Tereza Sadek – em seu artigo Nicolau Maquiavel: o cidadão sem 

fortuna o intelectual de virtú – expressa as seguintes palavras: 

 

A contraface da versão expressa no autor ‘maldito’, responsabilizado 
por massacres e por toda a sorte de sordidez – não há tirano que não 
tenha sido visto como inspirado por Maquiavel –, é a sua reabilitação. 
Para a construção deste retrato acorreram filósofos da estatura de um 
Rousseau, de um Spinoza, de um Hegel, para citarmos apenas os 
primeiros. Nesta interpretação sustenta-se enfaticamente que 
Maquiavel discorreu sobre a liberdade, ao oferecer preciosos conselhos 
para a sua conquista ou salvaguarda (SADEK, 2006, p.14). 

 

      Ora, a tentativa de justificar o pensamento de Maquiavel se origina no desejo de 

conceder-lhe um lugar no devenire histórico da filosofia política – sem dúvida, um 

lugar que lhe pertence por direito. Mas, parte destas interpretações que tentam 

reabilitá-lo, justificando-o como um pensador a favor da liberdade, não deixa de 

caricaturalizar ou reduzir o seu pensamento. É neste sentido que em sua conferência, 

Maquiavel e Marx, Raymond Aron comunica o seguinte:  
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Rousseau e Spinoza, que querem reabilitar Maquiavel fazendo dele um 
mestre do republicanismo, um defensor da liberdade, não se 
enganaram completamente, mas simplificam e fazem a caricatura de 
um pensamento muito mais rico e sutil (ARON, 2008, p. 136). 

 

       Se Maquiavel foi defensor da liberdade, se ele foi mestre do republicanismo, até 

aqui não sabemos. Sabemos, entretanto, que no transcorrer da história, seu panfleto foi 

alvo de muitas polêmicas, de modo que seu nome deu origem a termos nada elogiosos 

e que parte das interpretações que fizeram de seu pensamento, pouco tem a ver com a 

essência do mesmo. E mais, nesta linha de interpretações, se incluem até mesmo 

aqueles que tentaram reabilitar a sua figura histórica e seu pensamento. 

      Por outro lado, afigura-se claro que a repercussão do pensamento maquiaveliano 

(evitaremos usar o termo “maquiavélico”, pois o mesmo, como vimos, é carregado de 

um sentido negativo), quer seja ela negativa ou positiva, não se reduz apenas ao campo 

das leituras filosóficas desprovidas de rigor hermenêutico. A história nos mostra que 

Maquiavel não só divide as opiniões dos filósofos modernos, mas também, entre alguns 

estadistas ele é invocado ora como patrono de uma justificável Realpolitik – uma 

política visando ao poder e não as ideias –, ora como um cínico imoral da política.  

Entre tais estadistas, encontramos Napoleão Bonaparte, a rainha Cristina da Suécia, 

Frederico II rei da Prússia e Benito Mussolini ditador italiano. Dentre estes, a visão 

sobre o florentino é polarizada, isto é, censuram por um lado e, por outro, acolhem ou 

louvam parte de seu pensamento.  

      Napoleão se via tão herdeiro da suposta Realpolitik e tão inspirado por Maquiavel 

que despendeu um tempo escrevendo insignes notas de rodapé n’O Príncipe. A rainha 

sueca também escreveu notas – algumas delas com um juízo moralizante – neste 

pequeno livro. O rei prussiano, porém, expressou-se mais radicalmente: escreveu o seu 

Anti-Maquiavel, dando continuidade ao antimaquiavelismo, repudiando, ao menos 

teoricamente, qualquer traço do pensamento de Maquiavel, vendo-o – conforme Louis 

Althusser, em Política e História – “como o espírito diabólico da política” 
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(ALTHUSSER, 2007, p. 204). Mussolini, por sua vez, escreveu um “Preludio al 

Machiavelli”, no qual elogiava Maquiavel, reputando-o – conforme Strathern – como “o 

maior filósofo italiano, o professor de todos os professores de política” (STHRATHERN, 

2008, p. 72).  

      Diante de tão negativa fama, tentativas de justificação de sua obra, censuras, 

louvores, projeções caricaturais e reivindicação de herança política, não nos sentíamos 

completamente seguros. Perguntamo-nos: em meio a isso, o que sobra do homem 

Maquiavel, isto é, do ser existente?  Ao mesmo tempo em que perguntamos nos vemos 

como que lançados a falar um pouco de sua trajetória existencial. Assim, ao considerar 

os traços biográficos de um autor que, durante a história do pensamento ocidental, foi 

e é cercado por uma série de censuras, louvores, interpretações e projeções 

caricaturais, deparamo-nos com uma pergunta semelhante a que foi feita pelo filósofo 

françês Maurice Merleau-Ponty, em sua “Nota sobre Maquiavel”: 

 

Como o compreenderiam? Ele escreveu contra os bons sentimentos em 
política, mas é também contra a violência. Aceitaríamos um cínico que 
nega os valores ou um ingênuo que sacrifica a ação. Não gostamos 
desse pensador difícil e sem ídolo. (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 238). 

       

      Investigando sobre Nicolau Maquiavel, nossa pergunta em pouco difere da 

enunciada por Merleau-Ponty: como compreender a vida de um pensador político 

pouco celebrado, que foi e ainda é tão mal interpretado? Conforme a supracitada 

observação merleau-pontyana, de início, já é viável sabermos que o autor aqui 

estudado é um “pensador difícil e sem ídolo”. Em determinada perspectiva, parte desta 

citação só vem confirmar o que, num primeiro golpe de vista, já percebemos sobre 

Maquiavel: este é um filósofo pouco celebrado, porém muito estudado e, por vezes, 

mal interpretado.  

      Ora, mesmo sendo mal interpretado, o pensamento de Maquiavel não deixou de 

insuflar o imaginário comum e ser evocado, como um clássico político de peso, pelas 

diferentes figuras da filosofia política contemporânea, dentre as quais poderíamos 
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mencionar (ou remencionar) Antonio Gramsci (Itália, 1891-1837), Claude Lefort 

(França, 1926-2010), Hannah Arendt (Alemanha, 1906-1975), Isahiah Berlin (Reino 

Unido, 1909-1997), Leo Strauss (Alemanha, 1899-1973), Louis Althusser (Argélia, 1918-

1990), M. Merleau-Ponty (França, 1908-1961), Norberto Bobbio (Itália, 1909-2004), 

Raymond Aron (França, 1905-1983), etc.. Seja retomando aspectos imprescindíveis da 

filosofia política do florentino, seja inserindo-o em novas e rigorosas interpretações, 

estes pensadores enfileiram-se, a partir de suas leituras e de um modo distinto, no 

agrupamento das abordagens sobre o pensamento de Maquiavel. 

       Evidentemente, a percepção que temos sobre as diversas interpretações que 

fizeram do autor florentino não constitui o nosso objeto de estudo, bem como não 

temos a intenção de discorrer sobre as interpretações dos filósofos contemporâneos 

aqui mencionados – o que não significa que não poderemos referenciá-los quando 

julgarmos necessário. Muito menos, queremos registrar uma nova e completa biografia 

filosófica sobre este pensador pouco amado. Este caso, em especial, no andamento de 

nossa pesquisa, apresentou-se como impossível, ou no mínimo suspeito, devido à falta 

de registros – por parte do próprio filósofo – que contribuam para descrição de sua 

vida privada e de seu caráter psicológico. Como bem analisa Marie Gaille-Nikodimov, 

em sua interpretação crítico-biográfica: “não há dúvida de que escrever uma biografia 

de Maquiavel é um empreendimento suspeito. Dos sentimentos, da evolução de uma 

personalidade, das aspirações do jovem Maquiavel, não há menção” (GAILLE-

NIKODIMOV, 2008, p.10).  

      É diante destas e outras dificuldades que optamos, nesta parte de nosso escrito, 

tomar outro caminho. O que não deixou em suspenso à formulação destas questões: 

ora apresentado como a inspiração de uma atuação política pérfida e tirana, ora 

apresentado como defensor da liberdade e mestre do republicanismo, quem era este 

homem cuja obra tem sido tão mal interpretada? Quem era Maquiavel cujo nome deu 

origem a vocábulos nada elogiosos? Quem é este ser existente que há quase cinco 

séculos povoa o imaginário comum, oscilando entre o juízo moralista de interpretações 

conservadoras e as censuras, louvores e tentativas de reabilitação de seu pensamento?         
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       Diante destas questões, a senda que trilharemos nesta parte da pesquisa procura 

realçar o ser existencial do homem Maquiavel, na medida em que tenta responder as 

questões supra enunciadas. O que não nos impede de ainda estampar a particularidade 

do nosso objetivo, qual seja: delinear alguns aspectos biográficos e histórico-

contextuais que cercam a figura de Maquiavel sem, no entanto, ambicionar uma 

interpretação plenamente original sobre sua vida e obra, de modo que, assim, 

modificássemos toda a perspectiva hermenêutica suscitada na leitura dos movimentos 

de seu pensamento e do horizonte histórico a que subjaz o mesmo.  Isso não quer 

dizer, porém, que não tenhamos nenhuma pretensão ao estudar este filósofo. Temos, 

sim, pretensões mais sucintas e modestas. Ora, nossas modestas pretensões – pelo 

menos nessa primeira parte da pesquisa – visam realçar alguns lampejos sobre 

determinados dados da vida e obra deste escritor político. Entenda-se por lampejos, as 

focalizações parciais, tanto na dimensão biográfica, quanto na dimensão histórico-

contextual e político-social, nas quais se veem imbricadas a figura do filósofo e a sua 

filosofia. 

       Feito isso, no andamento de nossa pesquisa, perceberemos, ao menos 

parcialmente, que os termos negativos (maquiavélico e maquiavelismo), derivados do 

nome de Maquiavel, pouca relação (ou nenhuma) tem com a essência dos conceitos 

políticos desenvolvidos por ele, bem como pouca (ou nenhuma) relação com a sua 

vida. Para comprovar isso, basta focalizarmos alguns aspectos de sua trajetória 

existencial, ou ainda, fazer uma incursão por alguns conceitos essenciais de sua 

reflexão política. Vejamos. 

 

2.2 O homem Nicolau Maquiavel e o Renascimento 

 

      Pioneiro da ciência política moderna, o humanista florentino é muito conhecido 

por seu pequeno panfleto, O príncipe (1513), no qual trata sobre a obtenção e a 

manutenção dos principados, isto é, do poder político. Esta obra é dedicada a Lorenzo 
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de’ Médici (1493-1519), Duque de Urbino, neto de Lorenzo, o Magnífico (1449-1492). 

Como era comum, em seus dias, escrever livros dedicados a um governante, o autor do 

livro sobre os principados também apresenta o fruto de sua pena a um príncipe. Mas, 

como veremos, o conteúdo deste polêmico livro em muito difere das obras políticas 

escritas em seu tempo. 

      Maquiavel nasceu na cidade de Florença em Maio de 1469. É na Itália da segunda 

metade do século XV e primeira metade do século XVI que se inscreve a sua vida e 

obra. Seus pais se chamavam Bernardo Machiavelli e Bartolomea d’ Nelli. Os poucos 

dados que podem ser reunidos em torno de sua família, diz-nos que provinha de uma 

linhagem muito antiga e sem nobreza. Os Machiavelli vieram da Toscana e, conforme 

relatos, chegaram ao século XV como uma família empobrecida e plebeia. É muito 

pouco o que podemos colher da vida privada do filósofo. Sobre sua família, Sadek 

informa o que segue: 

 

Sua família não era nem aristocrática nem rica. Seu pai, advogado, 
como um típico renascentista, era um estudioso das humanidades, 
tendo se empenhado em transmitir uma aprimorada educação clássica 
para seu filho (SADEK, 2006, p.15). 
 

 

      Observa-se que mesmo com as dificuldades financeiras da família, os pais do jovem 

Niccolò coseguem que o filho tenha uma modesta vida de estudos. Inicialmente teve 

acesso aos estudos de gramática latina e cálculo, não chegando a ir à universidade de 

sua época. É o que nos diz o levantamento biográfico-crítico de Gaille-Nikodimov: 

 

Maquiavel recebe uma educação média, aquela que os pais podiam lhe 
oferecer: a gramática e as letras latinas, bem como a matemática 
aplicada à contabilidade. Corresponde sem dúvida também as 
ambições que tem para o filho. Não aprende a ler grego, muito em voga 
na Itália até cerca de 1520. Com efeito, o seu ensino bem desenvolvido 
em Florença, esta reservado aos filhos das grandes famílias. Maquiavel 
também não vai a universidade estudar uma das disciplinas ensinadas 
na época (direito canônico, direito civil, medicina, retórica, filosofia e 
astronomia). Enfim, não faz parte dos particulares que recebem, em 
privado, lições de filologia e filosofia (GAILLE-NIKODIMOV, 2008, p. 
30). 
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      Apesar de a educação do futuro secretário de Florença não ser como a de um nobre 

florentino, o mesmo não se furta diante da cultura livresca tão em voga em sua cidade. 

A pouco, sua cidade recebera uma das invenções mais brilhantes da história cultural: a 

imprensa. A introdução da imprensa em Florença possibilita ao pai Machiavelli à 

consagração de parte dos rendimentos a compra de livros. O jovem Machiavelli terá, 

até os dias em que se encontrar no seu otium filosófico, a companhia de muitos livros, 

como podemos ver registrado por ele mesmo numa carta enviada, em 10 de Dezembro 

de 1513, a seu amigo e embaixador florentino Francesco Vettori: 

 

Depois, saio do bosque e vou até a fonte e, dali, vou com um livro 
debaixo do braço, Dante ou Petrarca, ou algum dos poetas menores, 
como Tibulo, Ovídio, ou outros semelhantes, ao meu aviário; leio suas 
paixões e seus amores, lembro dos meus e  me satisfaço com suas 
ideias (MAQUIAVEL, 2009, p.28). 

 

      Pelo testemunho de sua própria pena, podemos ver que Maquiavel, apesar de não 

ter tido a educação comparável a de um nobre florentino, esforçou-se ao ponto de 

deixar registrado a sua marca na história da cultura ocidental. Sua prosa límpida, 

concisa, sem rebuços e, por vezes, temperada com ironia atesta, por assim dizer, o 

profundo culto que o mesmo dedicou, durante décadas, ao estudo dos clássicos. Veja-

se ainda na mesma carta escrita a Vettori: 

 

Quando anoitece, volto para casa e vou para minha sala de leitura. Já 
na porta começo a despir as roupas do dia, suadas e empoeiradas; 
envergo o traje a rigor e, assim, decorosamente vestido, entro na 
agradável convivência das grandes personagens do passado. Acolhido 
generosamente, ingiro o único alimento que me convém, aquele para o 
qual nasci. Não sinto timidez ao dialogar com eles, pergunto a razão de 
seus atos; em sua humanidade, respondem-me. Por quatro horas, não 
sinto tédio, esqueço-me das mágoas, não temo a penúria, a morte não 
me apavora. Deixo-me absorver completamente por eles 
(MAQUIAVEL, 2009, p.29). 
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       Não resta dúvida, o filósofo florentino foi preponderantemente marcado pelo 

acesso à cultura livresca clássica. Sua “convivência” com as “grandes personagens do 

passado” é feita, sobretudo, pelas leituras da história antiga da Grécia e de Roma, dos 

impérios médio-orientais, da civilização judaica e árabe, etc.. Seu espírito inquiridor, 

profundamente arraigado na humanidade clássica e exercitado nesta esperienza 

livresca, se constituirá como um dos traços característicos do método de sua scienza 

política. Por outro lado, o mergulho nos autores clássicos configura-se como reflexo da 

Renascença, ou, em italiano Rinascimento, o qual consiste num verdadeiro ‘renascer’ 

cultural no campo das artes, da literatura, das invenções, da ciência, da filosofia, da 

política, etc.. É neste tempo que os humanistas buscam resgatar os valores dos antigos 

gregos e romanos e aplicá-los a vida cotidiana, recolocando a figura do homem no 

centro da vida político-social.  Sobre este aspecto, Ross King – em seu livro Maquiavel: 

filósofo do poder – escreve o que segue: 

 

Os humanistas ofereceram aos europeus do século XV uma nova 
maneira de enxergar o mundo e o homem que nele vivia. Eles 
buscaram inspiração, entre outras fontes, nos filósofos gregos como 
Protágoras, para quem “o homem é medida de todas as coisas”. Para os 
cristãos medievais, o governo, as leis e a moral da sociedade eram 
estabelecidas por Deus, mas para os humanistas do século XV, assim 
como para os gregos e romanos, essas instituições foram feitas pelo 
homem e, como tal, eram passíveis de exame e sujeitas a mudanças 
(KING, 2010, p. 11). 

  

      Do limiar da Renascença aos séculos seguintes os anseios humanistas vão, aos 

poucos, tomando forma. É no conteúdo das obras que foram escritas no período 

renascentista que mais notamos a influência dos filósofos gregos e romanos, os quais 

forneceram, por assim dizer, a inspiração necessária que, transposta e reconfigurada, 

manifesta-se como uma nova visão do mundo e do homem que nele habita. Com o 

humanismo, o homem renascentista percebe que o governo, a lei e a moral da 

sociedade, não são instituições divinas – como queria a sociedade medieval –, mas 

instituições propriamente humanas, portanto, sujeitas a mutações.  
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      Em primeira instância, Florença é o palco destas mutações. Não é sem razão que ela 

merece ser chamada de primeiro estado moderno do mundo ocidental. Florença pode 

ser vista como primeiro estado moderno não só devido à efervescência cultural que 

manifestou, ou que recepcionou, mas também graças ao processo de mercantilização 

operado gradativamente nos séculos anteriores por meio de seus banqueiros e 

comerciantes, o que – conforme Paul Strathern – possibilitou a sua saída da posição 

obscura de cidade econômica e politicamente periférica, passando a ser referência 

econômica e cultural desde sua fundação como cidade-república, em 1434, com a 

ascensão ao poder de seus famigerados banqueiros – os Médici. Com Florença, “a Itália 

liderava a civilização ocidental rumo ao Rinascimento”. Era o centro financeiro do 

mundo europeu, visto que detinha também uma moeda própria, “o florim, que se 

tornou o padrão monetário internacional”, contribuindo, assim, para estabelecer o 

dialeto florentino como uma das características da língua italiana (STRATHERN, 2000, 

p. 10, 14). 

       Uma vez que Florença detinha em seu território as famílias dos maiores 

banqueiros da Renascença – os Médici, os Pazzi e os Strozzi – e comerciantes, a cidade 

começou a receber diversos artistas, literatos, poetas, filósofos, etc., a procura de 

mecenas; afinal como seriam possíveis tamanhas mutações no campo cultural, sem 

investimentos financeiros? Vejamos o que a este respeito diz Gaille-Nikodimov: 

 

O século XV parece ser o século de ouro para Florença. Ao longo deste 
“século de ouro”, a cidade de Maquiavel torna-se um modelo artístico 
para todo o continente europeu, e os comerciantes apoiam ativamente 
os seus artistas e os seus letrados humanistas (GAILLE-NIKODIMOV, 
2008, p. 27). 

 

       Este esplendor econômico atraiu à cidade os maiores talentos da época: Américo 

Vespúcio, Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Pico della Mirandola e Rafael. 

Com o largo patrocínio – realizado pelos nobres mecenas – às artes, às ciências, às 

invenções, às letras e navegações, foi possível à cidade apresentar ao mundo – como 
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ainda observa Paul Strathern – uma nova visão do que seria a humanidade dali pra 

frente: 

A nova autoconfiança humanista e o generoso patrocínio combinaram-
se com o ressurgimento do interesse pela Antiguidade clássica greco-
romana. Era o verdadeiro Renascimento. Durante a Idade Média, os 
resquícios de aprendizado clássico que sobreviveram na Europa foram 
sufocados pelo ensino da escolástica, os textos antigos obscurecidos 
por séculos de “interpretação” cristã. Mas outros textos que 
sobreviveram no Oriente Médio começaram então a alcançar a Europa, 
e sua clareza e ensinamentos foram uma revelação. A filosofia, as artes, 
a arquitetura, a matemática, a literatura – tudo seria transformado por 
esse renascimento do conhecimento antigo. Toda maneira de ver o 
mundo foi transformada. A existência já não era mais uma provação 
para se chegar ao outro mundo, mas uma arena em que devíamos 
mostrar a nossa capacidade (STRATHERN, 2000, p. 16). 

 

      Por esta ótica, parece ser indubitável que Maquiavel tenha nascido num século 

permeado por transformações de toda a ordem. É neste século que ele terá acesso as 

fontes livrescas e culturais, coisas que virão influenciar a sua forma de enxergar o 

mundo. Diga-se, mundo no qual tudo era “transformado pelo renascimento do 

conhecimento antigo” e no qual o jovem Machiavelli era convidado a “mostrar a sua 

capacidade”. Não apenas ele, é claro, mas outros italianos, artistas e engenheiros como 

Botticelli (1445-1510), Da Vinci (1452-1519), Michelangelo (1475-1564), Rafael (1483-1520) 

e os navegadores como Américo Vespúcio (1454-1512) e Cristovão Colombo (1451-1506), 

homens cujas existências foram incessantemente impelidas ao terreno do 

desconhecido, no qual eram não apenas convidados, mas desafiados a mostrarem as 

suas capacidades.    

      Inserido no Rinascimento o futuro secretário de Florença não se alheia diante de 

tamanha efervescência cultural, não se mostra indiferente ante o misto de 

transformações que se opera na visão do homem europeu renascentista. Ele pode não 

ter tido, durante toda a vida, o patrocínio dos banqueiros e comerciantes – como o 

tiveram artistas, engenheiros e navegadores de seu tempo –, mas seu pensamento foi 

fortemente marcado pela promoção do estudo dos clássicos e, também, pela percepção 

das novidades e descobertas científico-culturais, tão características deste tempo. 
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Influenciado por esta gama de mutações, a sua maneira de enxergar o mundo é 

paulatinamente transformada.  

      Mas, poder-se-ia conjecturar, por um momento, que o tempo no qual Maquiavel 

está inserido não exerceu tanta influência em seus escritos, o que nos levaria a supor 

também que o trabalho de contextualização aqui empregado, mostra-se, ao fim, inútil 

e desnecessário. Todavia, tão logo estas suposições são erigidas no terreno de nossa 

mente, nota-se o quanto as mesmas são desprovidas de alicerces. É o próprio florentino 

quem nos permite presumir que o seu olhar, acerca de seu tempo, não estava alheio ao 

misto de negócios comerciais e mutações culturais que, com certeza, se operavam no 

cenário de sua cidade e de seu país. Leiamos, pois, um trecho da carta escrita – em 09 

de Abril de 1513 – a seu amico Vettori:  

 

Se eu pudesse lhe falar, não poderia deixar de encher sua cabeça com 
meus pequenos castelos, porque a fortuna fez com que, não sabendo 
pensar sobre a arte da seda, nem sobre a arte da lã, nem sobre lucros e 
perdas, convém-me pensar sobre o Estado, e devo ou jurar ficar quieto 
ou pensar sobre isso (MAQUIAVEL, 2012, p.150). 

 

 

      É na escrita epistolar de Maquiavel que notamos o quanto seu olhar testemunha 

que seu tempo estava tomado pelo comércio, pelas negociações financeiras, pelas 

manufaturas, pelas obras artesanais, pelas artes etc.. Sua carta não deixa de consignar o 

quanto sua pessoa observava e absorvia tudo o que ocorria ao seu redor. Era um sujeito 

circunscrito a um horizonte histórico entretecido por mutações de toda a ordem. 

Entrelaçado neste horizonte, sua percepção era receptiva às notícias e acontecimentos 

de seu tempo.  Veja-se ainda um trecho da carta de 10 de Dezembro de 1513, enviada ao 

mesmo amico: “converso com quem encontro, informo-me a respeito de onde vem, 

ouço de tudo, e observo os diferentes gostos e preferências dos homens” 

(MAQUIAVEL, 2009, p. 28). Ora, não há duvida de que o florentino era um homem 

mergulhado em seu tempo, mas, diga-se, pensando a frente de seu tempo. Era um ser 

humano lançado na existência, adstrito em seu momento histórico. Seus textos serão 
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marcados pelas impressões não só do cenário social, mas também do cenário artístico-

cultural. Uma delas pode ser vista na “Dedicatória” de seu mais célebre panfleto, na 

qual se mostra uma de suas raras reflexões epistemológicas: 

 

Espero que não seja considerado presunçoso que um homem de baixa 
e ínfima condição ouse examinar e regular o governo dos príncipes; 
pois, assim como os que desenham as paisagens se colocam embaixo, 
na planície, para observar a natureza dos montes e dos lugares 
elevados, e, para examinar a forma dos lugares baixos, se colocam no 
alto, em cima dos morros, assim, também, para conhecer a natureza 
dos povos, é preciso ser príncipe, e, para conhecer a natureza dos 
príncipes, é preciso ser do povo (MAQUIAVEL, 2008, p. 130). 

 

       Pelo registro das palavras maquiavelianas, pode-se asseverar o que segue: é 

descabido conjecturar que alguns aspectos do Rinascimento não estivessem 

marcadamente presente na visão de mundo do futuro chanceler de Florença. Pela ótica 

desta citação, pode-se entrever: o artista renascentista procura a melhor perspectiva, 

nos espaços naturais, para poder liberar a sua verve; da mesma forma o pensador 

político, deve também “examinar o governo dos príncipes” a partir de uma perspectiva 

inteiramente nova: do meio do povo, misturado à massa popular. Eis, inserido neste 

tempo de mutações, a figura de Machiavelli. Um florentino dotado de um intelecto 

desapaixonado, arguto, irônico, perspicaz e de uma companhia marcante e entusiasmo 

incomum. King explorando este aspecto da vida do florentino, assim escreve:  

 

Maquiavel era uma companhia encantadora [...], tinha a inteligência 
aguda e um entusiasmo contagiante; a maioria de seus retratos – 
embora feitos postumamente – mostra um sorriso irônico emanando 
de seus lábios. Ainda que fosse um leitor voraz dos clássicos, também 
se dedicaria a interesses menos elevados como o jogo e a companhia de 
prostitutas (KING, 2010, p. 10). 

 

        Não é de se estranhar que encontramos este aspecto vivencial nos poucos registros 

que temos sobre a vida do filósofo florentino. Que ele tenha sido desapaixonado e 
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irônico, em seu raciocínio, a fria, realística e, por vezes, irônica reflexão política 

descrita n’O Príncipe não escamoteia este dado. Quanto a ser companheiro, 

entusiástico e apreciador de jogo, outro trecho da carta, escrita por ele ao seu amico e 

ambasciatore, não deixa escapar este aspecto: 

 

Após a refeição, volto à hospedaria; encontro o estalajadeiro e, na 
maioria das vezes, o açougueiro, o moendeiro e os dois padeiros. Com 
eles passo o resto do dia, jogando cricca e tric-trac, o que suscita mil 
querelas, incontáveis insultos e grosserias; tudo o mais das vezes, por 
um quattrino – e nossa gritaria, não obstante, é ouvida desde San 
Casciano (MAQUIAVEL, 2009, p.29). 

 

        As imagens destas cenas, delineadas pela própria pena do florentino, oferece-nos a 

figura de um indivíduo barulhento, briguento, companheiro, dado a jogos e entusiasta. 

É um homem como tantos outros que, despidos de seus trajes caricaturais, mostra-se, 

sobretudo, como humanamente mundano, isto é, totalmente vivo e mergulhado no 

mundo. Este é Maquiavel, este é também, sob determinado aspecto, um pouco de nós, 

humanos, mundanos... É assim, totalmente mergulhado no mundo, sendo 

umanamente mondano e absorto na efervescência cultural de seu tempo, que 

encontramos Maquiavel.  

      Em certa medida, o percurso que traçamos por alguns aspectos da vida do filósofo, 

mostrou-nos a pouca (ou nenhuma) relação que as leituras caricaturais têm com a sua 

pessoa, de modo que o termo “maquiavélico”, mesmo que transposto para léxico 

cotidiano, pouco contribui para o significado da figura do filósofo enquanto sujeito 

lançado na existência e adstrito a seu horizonte histórico. Contudo, ao mostrar os 

dados até aqui relatados, ressaltamos que não temos a pretensão de pensar que 

esgotamos o assunto, ao contrário, temos ciência que o escrito supra registrado 

descortinou apenas uma das facetas da vida deste filósofo.  

     Todavia, para entendermos, minimamente, os aspectos conceituais de sua obra mais 

polêmica, é preciso também nos embrenhar sobre o contexto político de seu tempo. 

Afinal, seria útil, a quem se entende como sujeito histórico, uma reflexão sobre os 
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conceitos filosóficos, alheada do tempo e do espaço em que tais conceitos foram 

entretecidos? Ora, considerar os conceitos de uma filosofia produzida há quase cinco 

séculos sem, no mínimo, reconstituir alguns aspectos do cenário histórico-político em 

que a mesma foi produzida, não é, nem de longe, uma postura hermenêutica 

dignamente respeitável. Refletir sobre o contexto político do tempo de Maquiavel, é a 

tarefa que procuramos realizar no próximo tópico. Sendo assim, acompanhemos, 

mesmo que parcialmente, como se desenrola o contexto histórico-político, no tempo e 

no espaço, em que se insere a trajetória existencial do pensador florentino. 

 

2. 3 Maquiavel e o contexto político de seu tempo 

 

         O futuro secretário florentino teve a sorte (ou não) de nascer num século em que 

a Itália abrigava em seu espaço social os seguintes aspectos: destacava-se, como vimos, 

por um lado, pela riqueza, cultura e arte, decorrentes de um longo processo de 

constituição econômica, política e social, realizado desde fins da Idade Média; e, por 

outro lado, estava fragmentada, reduzida ao caos, à corrupção, as brigas políticas, 

sanguinárias e territoriais. Neste sentido, Lídia Maria Rodrigo em seu opúsculo – 

Maquiavel: educação e cidadania – elucida que a Itália em que viveu e morreu o 

florentino estava agitada... 

 

...por disputas políticas de que participavam não apenas 
indivíduos e famílias locais, mas também forças estrangeiras. 
Países como França e Espanha frequentemente aproveitavam-se 
das lutas e divisões internas para se apropriarem do território 
italiano (RODRIGO, 2002, p.17). 

 

      Assim, dividida e dominada por potencias estrangeiras, a Itália não existia como 

Estado Nacional. Seu território estava retalhado e marcado por disputas violentas. O 

país a que pertencia o escritor florentino estava fragmentado em feudos, governados e 

controlados pelo Papa, pelos Médici, pelos Aragão e invadida por Carlos VIII da França; 
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esse misto de conflitos e mutações era, sobretudo, sentido nas cidades mais 

desenvolvidas, melhor, nas cidades-estado que ascenderam econômica e socialmente – 

Florença, Milão, Nápoles e Veneza. 

      Diante de tais mutações, a Florença da época de Maquiavel também é envolvida por 

conflitos violentos e experiências políticas inspiradoras. Desde sua fundação, em 1434, 

com Cosimo de Médici, a cidade italiana se destacava pelo comércio, pela cultura e 

pelo trabalho de seus banqueiros. Entretanto, com o crescimento do comércio – 

conforme Gaille-Nikodimov – desponta-se na Itália um grande número de signori que 

“movidos pela rivalidade e pela inveja”, guerreavam  entre si pra chegar ao poder, mas 

uma vez estando lá, não sabiam como se manter, transmitindo, assim, um sensação de 

insegurança aos cidadãos (GAILLE-NIKODIMOV, 2008, p. 40,41).  

      Configura-se, assim, um avanço progressivo de formas de governo cada vez mais 

despóticas, isto é, a vitória de senhores novos e mais poderosos. Os signori centralizam 

o poder sobre determinadas regiões, mas não se sentindo seguros, contratavam os 

serviços dos generais mercenários, os condottieri, isto é, os barões de Roma e os 

príncipes da Itália central: os primeiros são os Orsini, os Colonna e os Savelli, os outros 

são o Vitelli e os Baglioni, inimigos naturais do papa.  

      Ora este clima de instabilidade e fragmentação do poder político na Itália foi 

deflagrado desde fins da Idade Média, o que – de acordo com o levantamento histórico 

da escritora Lúcia Maria Rodrigo – se impunha como um reflexo do “aumento da 

violência civil decorrente dos conflitos entre classes e facções”, desembocando na 

“erosão das liberdades republicanas”. A falta de ordem nas cidades gera a busca de um 

“governo central” que concentrasse o domínio da cidade nas mãos de um só homem, 

podendo este recorrer à contratação de forças externas para a manutenção do poder 

conquistado e a “garantia de paz frente ao caos político” (RODRIGO, 2002, p. 18,19). 

Em meio a estas conturbações, o homem governante, que emerge da Idade Média nas 

cidades-estado, tem a responsabilidade de, em meio ao caos político, instaurar a 

ordem; no entanto, como muitos deles não dispõe de um exército próprio, lança mão 

dos exércitos mercenários. Vejamos o que a este respeito, ainda nos diz Rodrigo: 
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A ausência de um governo central, bem como as contendas internas 
visando à conquista de territórios e principados – muitas vezes 
governados despoticamente por casas reinantes fracas ou dotadas de 
um poder ilegítimo – levaram a Itália a uma instabilidade política 
permanente. As disputas pelo poder, via de regra, eram resolvidas por 
atos de força, recorrendo-se frequentemente a contratação de exércitos 
mercenários – os condottieri – de tal modo que uma cidade podia 
mudar de senhor varias vezes ao ano. Essa situação politicamente 
caótica era mais agravada pelo fato de que alguns condottieri ilustres 
acabavam tornando-se autônomos e conquistando cidades, 
convertendo-se eles próprios em senhores (RODRIGO, 2002, p. 19). 

 

      Pode-se ver que, em meio ao caos político reinante na Itália renascentista, a grande 

expressão tirânica do século XV e inicio do século XVI são os condottieri, generais 

mercenários que se tornavam príncipes soberanos independente de direitos 

hereditários. Todavia, uma vez que chegassem ao poder, por sucessão ou por meios 

violentos, não se sentiam seguros. A Itália estava balançada por conflitos e revoltas 

populares. Convenhamos, uma terra dividida, melhor, um país dividido não oferece 

garantias de ordem e estabilidade eterna para nenhum governante, quer seja ele 

legítimo ou ilegítimo, em ambos os casos, o governante terá sempre que lidar com o 

caráter de instabilidade política – esta tão reinante no território italiano renascentista, 

no qual o conflito grassava, constituindo-se como um dos principais problemas a 

serem sanados, por qualquer governante que ascendesse ao poder.  

      A situação político-social não era diferente em Florença, pois as famílias poderosas 

de seus banqueiros – Médici, Pazzi, Strozzi – queriam o poder a todo custo, nem que 

pra isso fosse necessário à contratação de forças alheias. Como o monopólio da 

economia vigente pertencia aos Médicis, eles dominaram Florença – de acordo com 

King –“por seis décadas [1434-1494], respeitando as instituições da república, mas 

concentrado todo o poder na mão de seus adeptos” (KING, 2010, p.13). 

      Em face dos conflitos e crises políticas, em Florença, criou-se paulatinamente um 

novo tipo de humanismo, o qual destaca a participação política e a celebração da 

liberdade republicana. Uma expressão deste tipo de política – segundo a investigação 

histórica de Gaille-Nikodimov –, foi liberada por Lourenço, o Magnífico que, além do 

incentivo e patrocínio às artes, promoveu uma abertura às considerações republicanas, 
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criando os Conselhos – órgãos de discussão dos assuntos políticos da cidade. Mesmo 

assim, Florença não cessa de ter conflitos, era grande a briga partidária e a ambição 

pelo poder. Ocorre um “endurecimento da política dos Médicis”, a qual não se alinhava 

aos anseios republicanos dos florentinos. Em meio a isso, acontece, com a conspiração 

traiçoeira dos Pazzi, o violento assassinato do filho mais novo de Lourenço, o 

Magnífico – Juliano de Médici –; os Médicis são rechaçados e traídos pelos florentinos 

declinando temporariamente do poder – mas em 1512, com Lourenço de Médici, 

retornam ao poder (GAILLE-NIKODIMOV, 2008, p. 31-38). 

      Com a queda do regime político mediceu, a Itália sofre uma humilhação: o rei 

francês Carlos VIII desfila arrogantemente com suas tropas sobre Florença e outras 

cidades, intensificando a fragmentação territorial italiana. Ao mesmo tempo – 

conforme Ross King – em Florença, tenta-se estabelecer, de 1494-1498, com o monge 

dominicano Jerônimo Savonarola, um regime republicano-democrata com tons 

teocráticos. Mas tão logo o “profeta desarmado” – segundo a alcunha de Maquiavel – 

ascende ao poder é acusado de traição e heresia pela corte romana, sendo, pois, 

enforcado e queimado publicamente após quatro “turbulentos anos” de governo 

(KING, 2010, p. 18-21). 

       Após Savonarola decair do poder, quem assume a república florentina é o eleito 

gonfalonière (magistrado principal) Piero Soderini. Em seu governo Maquiavel é 

escolhido pela Signoria (Conselho da cidade) de Florença para ser segretario 

(secretário) e segundo chanceler, destinado a guardar os segredos de Estado e a 

representar a sua cidade em missões diplomáticas, como o foi na corte do rei francês 

Luís XII (filho de Carlos VIII), bem como ainda intermediando o Conselho da guerra na 

corte bélica do filho do Papa Alexandre VI (1431-1503), César Bórgia (1475-1507) – este, 

mais conhecido como duque Valentino. Sobre a carreira política do florentino, Sadek 

escreve que após a queda dos Médicis e a rápida assunção e declínio de Savonarola, 

 

Maquiavel passa então a ocupar a Segunda Chancelaria, posição de 
considerável responsabilidade na administração do Estado. Nessa 
atividade, cumpriu uma séria de missões, tanto fora da Itália como 
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internamente, destacando-se sua diligencia em instituir uma milícia 
nacional (SADEK, 2006, p. 15). 

      

      A atuação política de Maquiavel no cargo de segretario e segundo chanceler 

permitirá a obtenção de lições importantes para a redação d’O Príncipe. Foi neste 

tempo que Maquiavel visitou a corte de César Bórgia. É sobre isso que Strathern 

escreve: Maquiavel desempenha a sua função de segretario da Segunda Chancelaria, 

mas é em suas viagens diplomáticas, principalmente a que foi feita à corte do filho do 

pontífice, que ele encontra inspiração para uma “ciência política distinta” 

(STRATHERN, 2008, p. 23-30). Por esta perspectiva, a “ciência política distinta” do 

florentino está, pois, ligada à sua experiência política, entretanto, de que maneira ela 

está registrada? Retenhamos, por um momento, a resposta desta pergunta e 

prossigamos na investigação. 

      Neste ínterim, Maquiavel, encontrando certo sucesso em sua carreira política, casa-

se com Marietta di Luigi Corsini. Ele exerce seu ofício político durante 15 anos. 

Contudo, a figura política que mais marcou o florentino foi, sem dúvida, César Bórgia. 

Sobre este dado histórico-político, Pompeu considera o que segue: 

 

Das missões confiadas a Maquiavel, talvez, a que mais tenha marcado 
sua obra foi a de acompanhar o bispo de Volterra nas negociações com 
o filho do papa Alexandre VI, Cesar Bórgia. Em 1501, Cesar Bórgia inicia 
sua campanha de conquista da Itália, começando pela Romanha. [...] 
Essa campanha resultou ainda no cerco à Florença, de quem exigia um 
resgate em dinheiro e sua nomeação como condottieri, pretensões não 
alcançadas devido às intervenções de Luís XII. Um ano após, César 
Bórgia lançar-se novamente em conquista, voltando-se dessa vez 
contra Spoleto, mas, inesperadamente, numa atitude que Maquiavel 
classificaria depois como genial, volta-se contra o ducado de Urbino, 
do qual acabara de receber apoio militar na forma de peças e artilharia. 
A notícia dessa conquista pegou Maquiavel e o bispo de Volterra no 
caminho do encontro com César Bórgia, diante de quem Florença sabia 
de sua precária posição em função de seu apoio a França. Diante da 
aliança de Florença com a França, para César Bórgia, ou Florença 
aliava-se a ele ou deveria ser destruída, enfraquecendo, assim, a 
presença francesa na Itália.  A missão diplomática consistiu em ganhar 
tempo até que o apoio francês fizesse novamente César Bórgia recuar. 
Em 1502, no entanto, César Bórgia conseguiu uma aliança com Luís XII, 
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dando-lhe em troca apoio na luta contra Nápoles, o que deixou 
Florença politicamente desprotegida, levando a Signoria a deliberar 
sobre um possível acordo com César Borgia. A notícia desse acordo 
causou insatisfação popular e imobilizou o governo florentino. Para 
ganhar tempo, fora enviado, Maquiavel que desfrutou da companhia 
de César Bórgia por cerca de quase quatro meses, ocasião em que 
presenciou algumas façanhas de resolução e crueldade (POMPEU, 
2009, p.93). 

 

      Pode-se ver que é nesta viagem diplomática que Maquiavel anotará suas 

observações acerca da atuação política de um governante. Indo a corte bélica do filho 

do papa, o chanceler de Florença não só buscará acordos e negociações políticas, mas 

observará, friamente, como é feita, sobretudo, a conquista e manutenção do poder 

político.  Conforme Anthony Kenny, em sua História Concisa da Filosofia Ocidental, 

César Bórgia havia sido designado pelo pontífice à conquista da Romanha que estava 

assolada pelo domínio dos condottieri. Isto só foi possível, porque o filho do papa 

contava “com a complacência do seu pai, um amante do prazer”, assim, “Cesare 

conseguiu, por meio de subornos e assassínios, apropriar-se de grande parte da Itália 

Central para a família Bórgia” (KENNY, 1999, p.248). Lembremos, a Itália estava 

fragmentada e invadida por exércitos estrangeiros, parte disso será visto mais tarde, 

por Maquiavel, como culpa da Igreja, que por meio de seus acordos políticos fornecia 

concessões para tal. O filho do papa, entretanto, após conquistar parte da Itália 

Central, ganha certa notoriedade por toda a Europa, angariando pra si o título de 

duque Valentino, pressagiando, assim, o advento de uma nova Itália. 

      Mas os conflitos na Itália pareciam tomar proporções geométricas, isso também se 

devia a contratação dos exércitos alheios, isto é, das forças dos condottieri. É este 

também um dos motivos que levam o papa a designar seu filho-duque à conquista da 

Romanha. Quer seja com o exército próprio, quer seja com os exércitos alheios, o 

propósito das violentas campanhas militares do duque Valentino é a conquista do 

poder, nem que pra isso fosse necessário se aliançar com os condottieri, mesmo que 

seja, para depois de conquistado o poder, destruí-los. Sob este aspecto, muito informa 



39 

 

a leitura histórico-política de W. Addington citado por Michael Ennis, em O mistério 

de Maquiavel: 

 

Mesmo quando as conquistas de Valentino pressagiavam uma nova 
Itália, ele era compelido a alcançá-la com a ajuda de um mal há muito 
tempo consolidado, os condottieri. Esses generais mercenários bem 
mereciam sua reputação infame, já que cinicamente tramavam e 
perpetuavam conflitos apenas para financiar suas vidas de luxo e seus 
prazeres libertinos. Embora tais campanhas representassem pouco 
risco para os ‘soldados da fortuna’, elas eram excessivamente onerosas 
para os camponeses que se encontravam em seu caminho e para as 
populações indefesas das cidades sujeitas a bombardeios, fome e 
pilhagens. No entanto, o papa Alexandre não levou em consideração a 
longa história de inimizade pessoal e empregou os detestáveis 
condottieri para apressar a realização de suas próprias ambições. Os 
condottieri, observando em primeira mão a rápida consolidação do 
poder de Valentino na Romanha, assim como seus esforços em recrutar 
e treinar seus próprios cidadãos soldados, entenderam que isso 
representava uma ameaça cada vez mais séria a seu sustento e a suas 
vidas. Em outubro de 1502, os condottieri iniciaram ataques armados 
em larga escala contra os bastiões papais na Romanha. Entre os muito 
estados soberanos da Itália, a jovem República de Florença foi a que 
mais correu perigo nessa querela sangrenta (ADDINGTON, 1903 apud 
ENNIS, 2013, p. 10,11). 

 

 

      Vê-se, assim, que objetivo do segretario florentino ao ir à corte de Valentino 

consistia em, da melhor forma possível, negociar termos que salvaguardasse a 

integridade da república.  O seu objetivo nestas missões, além dos acordos, consistiu 

também – ainda conforme Addington apud Ennis – em buscar apoio contra os generais 

mercenários que ameaçavam Florença, devido a uma querela antiga: o assassinato do 

irmão do condottieri Vitellozo Vitelli, pelos florentinos em 1499. Com efeito, a ida do 

segundo chanceler florentino à corte do famigerado duque também tinha o propósito 

de “negociar termos”, a fim de que Valentino, “melhor conhecedor do inimigo em 

comum”, oferecesse a Florença o seu apoio (ADDINGTON, 1903 apud ENNIS, 2013, p. 

11). 
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      É ainda nos anos da atuação política do segretario florentino que o famigerado do 

duque Valentino entra em declínio, desaparecendo da cena política italiana. Isso 

ocorre depois da morte de seu pai, o papa Alexandre VI.  Após a morte do pontífice, 

Valentino vê-se às voltas com o novo papado.  O novo papa, Júlio II, com sua política 

hostil à casa dos Bórgias envida esforços para varrer o duque do mapa, vedando-lhe 

todas as possibilidades de realizar o sonho de dominar a tão dilacerada Itália. 

Valentino não aguentando as pressões, por parte do novo pontífice, recorre à Espanha 

em busca de apoio, mas chegando lá acaba por encontrar a própria morte. A Itália, 

entretanto, permanece oscilando entre a ascensão e decadência de novos príncipes. 

Com o novo papa na cena política, a Itália continua sendo entregue a potencias 

estrangeiras e Florença permanece vítima de ameaças, pressões e conflitos políticos. 

Sob este aspecto histórico, Pompeu nos mostra o seguinte: 

 

Em 1508, o papa Júlio II toma como principal objetivo de seu papado a 
reconquista dos territórios perdidos para Veneza. Esta se nega a 
entregá-los, e Julio II constrói uma aliança com França e Alemanha 
com o objetivo ostensivo de lutar contra os turcos, mas que, no 
entanto, Júlio II usaria para enfraquecer Veneza. A aliança fora 
denominada Liga de Cambrai. Subjugada Veneza, voltou-se Júlio II 
contra a Espanha e França, pois não lhe interessava que Veneza fosse 
totalmente dominada, sob perda da liberdade da Itália e da Igreja. Tal 
conjuntura mais uma vez coloca os florentinos em difícil situação, 
tendo em vista a sua aliança histórica a França. Tanto o papa Júlio II 
quanto a França exigiam de Florença uma posição com relação ao 
conflito, e fosse qual fosse o aliado político, significaria guerra para 
Florença. Precipitando os acontecimentos, Júlio II celebra uma aliança 
com a Espanha contra a França, tendo Florença se recusado a compor 
tal liga. O clímax das batalhas entre Júlio II e França ocorrem na 
batalha de Ravena, em 1512, na qual, apesar da vitória francesa, esta sai 
enfraquecida, deixando Florença sem proteção. A vingança de Júlio II 
contra Florença resultou na deposição do gonfalonière Soderini e na 
volta do Médici ao poder (POMPEU, 2009, p.95). 

 

 

      Ora, neste cenário político, há muito instável, era de se esperar que a cidade de 

Maquiavel padecesse tamanhas pressões e fosse alvo de conspirações por parte de seus 

inimigos, os quais a cobiçavam por todos os lados. Resulta-se desses conflitos, o 
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retorno dos Médici ao poder e, com isso, algumas desventuras para o segretario 

florentino. Após alguns anos de exercício político na república florentina, nosso autor 

estava prestes a experimentar os dissabores da vida política. Sobre este aspecto, Sadek, 

considera o que segue: 

 

Suas tarefas diplomáticas sofreram, no entanto, uma brusca 
interrupção quando os Médicis recuperaram o poder e voltaram para 
Florença. O governante Soderini vai para o exílio e é dissolvida a 
república. Era o ano de 1512. Maquiavel foi demitido, proibido de 
abandonar o território florentino pelo espaço de um ano, e ficava-lhe 
vedado o acesso a qualquer prédio público. Mas o pior ainda estaria 
por acontecer: em fevereiro de 1513 foi considerado suspeito, acusado 
de tomar parte na fracassada conspiração contra o governo dos 
Médicis. Foi por isso torturado, condenado a prisão e a pagar uma 
pesada multa (SADEK, 2006, p. 15). 

 

      Assim, por ocasião da derrocada do gonfalonière Soderini do poder e do retorno dos 

Médicis ao domínio de Florença, estes acusam, torturam e condenam o segretario por 

traição política.  Entre 1512 e 1513, Maquiavel é cassado, perdendo o seu posto na função 

pública. Antes disso, porém, suas últimas missões diplomáticas são viagens à França e a 

corte do imperador Maximiliano na Alemanha. Todavia, vemos, então, que com a 

reascensão dos Médicis ao poder, nosso autor é forçado a deixar a atuação política. Mas 

o florentino não estacionaria assim tão facilmente, não seria refém do ostracismo. 

Estando Maquiavel exilado – condenado ao exílio domiciliar em sua casa de campo – só 

lhe restam duas opções: ou pensar no Estado, na política, ou ficar quieto. Quem 

confirma isso é o testemunho de sua carta – escrita a seu amico Vettori, em Abril de 

1513 – na qual – como já notamos em um dos tópicos da pesquisa – o filósofo registra 

que não sabendo pensar sobre as artes manufaturais ou financeiras, a única opção que 

lhe convém é “pensar sobre o Estado”, do contrário, deve “ou jurar ficar quieto ou 

pensar sobre isso” (MAQUIAVEL, 2012, p.150).  

      Inserido neste conflituoso e violento contexto, não resta alternativa ao ex-segretario 

florentino, senão se ocupar da reflexão política e sonhar. Sonhar? Sim, sonhar com 
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uma Itália unificada, um Estado-nação regido apenas por um governante que soubesse 

discernir que há uma linha tênue separando radicalmente o poder estatal do poder 

espiritual, e que este não é causa daquele. Sonhar com um país unificado regido por 

um príncipe que soubesse conjugar em suas mãos a fundação, a conquista e a 

manutenção de um Estado, não seria este um dos aspectos essenciais, presentes no 

conteúdo litéro-filosófico d’O Príncipe?   

       Mas, que caminhos seguir na reflexão política, quando se tem atrás de si o manto 

da tradição de filósofos e poetas da envergadura de Santo Agostinho, Boécio, São 

Tomás de Aquino, Dante Alighieri, Petrarca, Pico della Mirandola, etc.? Que rumos 

deve a política assumir diante de um tempo marcado por instabilidades sociais, novos 

conhecimentos científicos, geográficos, artísticos e culturais? Qual consideração 

política deve ser concebida no útero do Rinascimento, cujas transformações sociais 

desencadeiam no imaginário coletivo, a marca de uma crise que cinde o homem entre 

o erguimento de si próprio, como senhor das decisões políticas, e a certeza de nada 

encontrar a não ser um mundo em constante conflito e mudança? 

      Por enquanto, deixemos estas perguntas em suspenso e passemos a observar os 

aspectos da tradição política herdada por nosso autor, bem como alguns traços das 

obras políticas de seu tempo. Desta maneira, ampliaremos nossa perspectiva acerca do 

contexto em que se inscreve seu pensamento, o que nos permitirá uma maior clareza 

quando nos embrenharmos na explicitação dos conceitos filosóficos, presentes em seu 

polêmico panfleto, e quem sabe, assim, não encontramos, no decorrer desta 

investigação, as repostas destas e de outras perguntas.  

      Diga-se de passagem, ao refletir desta maneira, talvez, possamos entender que, na 

reflexão filosófica, muito mais que, prontamente, responder, urge, antes, perguntar. De 

modo que, nesta perspectiva, torna-se importante deixar o ato de perguntar 

engatilhado na reflexão a fim de também criticar o que se apresenta como resposta, 

questionando se o que foi respondido corresponde ao que uma vez foi visto como 

pergunta, e ainda se o que foi respondido não se apresenta com um status de resposta 

última, isto é, definitiva.  Donde se pode dizer, em filosofia, a pergunta é mais viável 
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(porque não dizer, mais importante) que a resposta. Por sua vez, a resposta de uma 

pergunta, quando criticada, pode nos levar a outras perguntas e, assim, o que foi visto 

como resposta última (definitiva), à questão enunciada, perde o seu caráter de 

ultimação, cedendo lugar a uma inacabada reflexão. Afinal, não seria esta uma das 

marcas mais célebres e originais da filosofia: a constante pergunta que critica e 

problematiza a razão de ser das coisas, do homem e do mundo? 

 

2.4 Maquiavel, a tradição filosófico-política: aspectos das obras políticas de seu 

tempo 

 

      Notifique-se, de início, este tópico está subdividido em quatro subtópicos. Sendo 

assim, consideram-se primeiro os aspectos da constituição do cenário político-social de 

Florença; em seguida, visamos mostrar um pouco da herança política do autor 

florentino, dando destaque para virtù política e o gênero literário espelhos dos 

príncipes. No terceiro subtópico mostraremos como se insere no imaginário popular 

renascentista a concepção filosófico-mitológica de Fortuna. Por sua vez, o último 

subtópico considera acerca das possíveis exigências políticas renascentistas. Vejamos. 

 

2.4.1 Pano de fundo da constituição do cenário político-social de Florença 

 

      Se recuarmos um pouco no tempo, até fins da Idade Média, verificaremos que as 

cidades italianas haviam passado por um processo intenso de luta pela independência 

e liberdade – como já anunciamos parcialmente no tópico anterior. Crescia no 

imaginário social europeu a ideia de monarquia absoluta, que era entendida como 

expressão do governo de um só homem, como bem observa Caio Bastos Toledo, em 

Razões para ler Maquiavel: 
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É neste contexto histórico-político que evolui na Europa a ideia de 
monarquia absoluta, regime em que o rei, além de encarnar o ideal 
nacional, detém – de fato e de direito – as prerrogativas da soberania: 
mantém um exército permanente, arrecada impostos, nomeia 
funcionários, decreta leis e faz a justiça. Essa doutrina absolutista 
correspondia às necessidades dominantes naquelas sociedades.  Um 
movimento poderoso de patriotismo vivifica e unifica esses grandes 
Estados, amalgamando o patriotismo local e o sentimento de fidelidade 
ao príncipe soberano – em face da revivescência do Direito Romano –, 
o qual está travestido da aura do antigo herói, um símile do semideus 
dominador benfazejo. Tal herói se constitui no modelo do ser a quem 
os cidadãos sentem a necessidade de se dedicar (TOLEDO, 2009, p. 
09). 

 

      A centralização do imaginário social neste tipo de doutrina constitui-se uma das 

marcas políticas das sociedades europeias na passagem dos fins da Idade Média para o 

limiar do Rinascimento. Isso se deve, em parte, devido às reflexões humanistas que 

focalizaram a figura do homem no âmbito da política. Segundo Toledo, um dos pontos 

dignos de nota é que nessas sociedades houve uma retomada, por meio da 

“revivescência do Direito Romano”, “do título de princeps” – caído em desuso desde a 

decadência do Alto Império Romano –, “que era um designativo do soberano de um 

Estado” (TOLEDO, 2009, p. 09).  

      Afigura-se necessário notar que as reflexões humanistas – também parcialmente 

indicadas no tópico anterior – se centralizarão na figura do homem-governate, que 

domina um território, surtindo ainda como resposta aos anseios de liberdade, 

provenientes desde fins da Idade Média com a formação das cidades-estado 

independentes. É neste arcabouço histórico, político e social que o pensamento de 

Maquiavel se situa. Sobre as mutações nos domínios das cidades italianas, a leitura 

histórico-política, feita por Lídia Maria Rodrigo – em sua tese O imaginário do poder e o 

poder do imaginário em Maquiavel – consigna que no cenário político... 

 

...as cidades-estado surgidas por volta do século XII no norte da Itália 
representavam na história do mundo ocidental a primeira aparição – 
desde a antiguidade – de um estado autônomo e autossuficiente. 
Nessas cidades, organizadas na forma de repúblicas independentes, 
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evolui uma vida centrada na ideia de liberdade. O termo liberdade 
conotava, primeiramente, independência política, cuja conquista 
demandou a luta contra a pretensão dos imperadores alemães, 
desejosos de efetivar a ideia de Sacro Império Romano-Germânico, 
fazendo a Itália vassala. A ideia de liberdade comportava ainda o 
direito de autogoverno, o que levou cidades como Florença, Veneza, 
Pisa e Gênova à defesa de suas constituições republicanas. Entretanto, 
boa parte destas cidades sofreu um processo de erosão das liberdades 
republicanas pelo aumento da violência civil em função de conflitos 
entre facções e classes (RODRIGO, 1996, p. 07). 

 

      Ora podemos verificar que provinha, desde fins da Idade Média, um desejo de 

liberdade e independência no interior das cidades italianas. Tal desejo, mesmo tendo 

sido parcialmente realizado, fora frustrado devido às conturbações sociais em que 

estava submetida à Itália. Diante disso, o povo nas cidades resolvem que é mais 

adequado aceitar o governo de um só signori, ou de uma só família: Ferrara foi 

dominada pela família D’Este, Verona pelos Scala, Milão pelos Visconti. Florença é um 

exemplo disso, não nos esqueçamos de que ela fora fundada como república por uma 

família de banqueiros – os Médici.  Isto ainda encontra reflexo nos tempos em que se 

insere a vida de Maquiavel – como já notamos acima.  

      É notório o constante anseio de liberdade e independência nas cidades italianas, as 

quais, mesmo sob o domínio de um signori, não toleravam os déspotas. Nestas cidades, 

desenvolver-se-á um pensamento político que destacará o valor da liberdade, da 

independência e do governo republicano, resistindo ainda o despotismo dos 

poderosos: não é sem nexo que em Florença o domínio mediceu será contestado e 

acompanhado por uma série de revoltas civis, polarizando as reflexões políticas, como 

ainda mostra a doutora Lídia M. Rodrigo: 

 

...pelos acontecimentos históricos, o debate político polarizou-se na 
Itália: de uma parte, a defesa do governo de um homem só, garantia de 
paz frente ao caos político que a liberdade republicana tendia a 
provocar, e, de outra, o predomínio da ideia de liberdade, cujo 
principal desafio político residia na necessidade de conciliar liberdade 
e paz (RODRIGO, 1996, p. 08). 
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      Neste contexto, depreende-se que os escritos humanistas, diferentemente dos 

escritos políticos da Idade Média, quando recolocam a figura do homem no centro da 

política, não faz mais que reforçar a necessidade de assegurar a ordem social nas mãos 

do próprio homem-governante, os signori. Desta forma, o conflito inerente à realidade 

social não era visto como parte integrante da sociedade. Era comumente sentido, mas 

inaceitável. As concepções políticas, engendradoras do conflito, deveriam ser 

combatidas ou substituídas pela conciliação. Tal conciliação era esperada do 

governante que tinha como desafio principal a conciliação entre a liberdade e a paz no 

domínio da cidade. Importante é notar que concomitantemente a estes anseios de 

liberdade, independência e organização, surge na literatura humanista um elogio aos 

signori, os quais são vistos “como portadores da paz”. Também nos diz Rodrigo: 

 

Paralelamente ao desenrolar destes acontecimentos foi surgindo uma 
literatura política centrada no elogio dos ‘signori’ como portadores da 
unidade e da paz. [...] Os escritos de alguns humanistas, como por 
exemplo Egídio Colonna, não excluíam a analise do principado como 
instituição; entretanto o interesse maior de todos eles concentrava-se 
na pessoa do príncipe, especialmente na determinação dos princípios 
morais que deveriam nortear sua ação. Empenhavam-se em desenhar o 
perfil do príncipe ideal tomando por base uma lista de virtudes, cuja 
prática facultaria ao príncipe real tornar-se a encarnação de sua figura 
idealizada (RODRIGO, 1996,p.08). 

 

      Por esta perspectiva, pode-se entender que a produção filosófica dos humanistas, 

quando centraliza o homem como livre produtor das formas de governo e como 

portador da unidade e da paz política no domínio das cidades – diga-se, sem a tutoria e 

mediação da Igreja –, representa uma espécie de subversão do pensamento político 

medieval. Mas esta subversão não deve ser tomada com tanta radicalidade, pois a 

conduta do príncipe/governante ainda devia ser guiada pelos princípios morais que 

norteariam a sua ação, tendo em vista a prudência, a sabedoria, à temperança, a 

coragem, a justiça, a clemência, a piedade, etc. e todas as virtudes idealizadas nas 

prescrições políticas desde os fins dos séculos medievais. Vejamos. 
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2.4.2 Pano de fundo da tradição política humanista: a herança político-filosófica 

de Maquiavel e os espelhos dos príncipes 

 

      É verdade que estamos no século que fez renascer o humanismo clássico, 

manifestando, por conseguinte, uma efervescência cultural tamanha que estabelece, 

por assim dizer, a referência basilar da civilização ocidental moderna. Mas não é só 

isso. Estamos no século que exige novos rumos para a reflexão política. Afinal, o 

Rinascimento não era apenas um movimento cultural, mas um movimento político. A 

visão de mundo oferecida pelos humanistas é, sobretudo, a expressão de uma nova 

política, o que significa dizer que Rinascimento não é só a expressão do despertar 

artístico e literário, mas – como escreve Pompeu – a... 

 

...reafirmação do homem como centro da política, rompendo, 
portanto, com as ideias de subimissão da política à religião 
características do pensamento medieval, como na obra de Santo 
Agostinho A cidade de Deus. Essa obra segue, em termos básicos, a 
afirmação de que a natureza da política imita a natureza da 
organização do reino de Deus, de tal maneira que a sociedade encontra 
uma natureza metafísica que lhe determina a hierarquização dos 
homens e a submissão ao soberano e deste a igreja e a Deus. Romper, 
portanto, com as visões propriamente medievais de política significa 
romper com a Igreja e com a unidade cultural que ela tentava impor 
sobre a Europa desde o fim do Império Romano (POMPEU, 2009, 
p.86). 

 

     É importante notar, desde meados e fins da Idade Média as obras políticas 

produzidas até aí, não davam mais conta de abarcar o misto de transformações e 

conflitos que se imprimiam no plano concreto das relações e disputas de poder que 

grassavam por toda a Itália (porque não dizer, por toda a Europa). A política de cunho 

moral e teológico da Igreja operava com uma lógica descolada do plano concreto das 

relações de poder: priorizava-se a contemplação do divino para explicar o que era 

propriamente humano. O homem é pecador e como tal dependia da orientação divina 

para realizar a política, pois todas as formas e relações hierárquicas de governo 
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procedem de Deus, daí o entendimento de que à ciência política no plano humano 

“imita a natureza da organização do reino de Deus”.  

      Quando os humanistas recolocam a figura do homem no centro da política, as 

reflexões cristãs começam, gradativamente, a serem solapadas por uma nova visão 

política que exigia do homem a retomada de seu lugar nas relações de poder, uma vez 

inscritas num mundo propriamente humano. Não é sem razão que as reflexões 

humanistas sejam vistas historicamente como a ruptura do pensamento político cristão 

desenvolvido nos séculos precedentes ao Rinascimento. Neste sentido, o Rinascimento 

– conforme Pompeu – se expressa, sobretudo, como... 

 

...um rompimento das visões medievais identificadas pela 
transitoriedade do mundo e pela submissão do homem aos desígnios 
divinos. Em troca propunha-se o retorno a uma estética greco-romana 
de valorização da glória, da permanência histórica, enfim, do homem 
como sujeito dos próprios desígnios. Algo que, com relação aos 
costumes e à moral cristã da época, avaliaria como corrupção e 
depravação moral (POMPEU, 2009, p. 87). 

 

      Vemos assim, que o humanismo renascentista reposiciona o homem como “sujeito 

dos próprios desígnios”, desprendendo-o da “submissão aos desígnios divinos”. Não é 

estranho que isso se dê justamente no campo da atuação política. Mas, importa 

considerar também que desde os séculos da era cristã era muito comum, entre os 

teólogos-filósofos escrever livros que traziam aconselhamentos e ensinamentos aos 

governantes. Em tais manuais, prescrevia-se que o governante deveria exercer a 

política alinhada à ética. Sendo o exemplo da virtude ética, o governante teria a 

finalidade de conduzir os seus súditos a uma conduta ética, sobretudo, ao exercício das 

virtudes. Sob este aspecto, Maria Isabel Limongi – em seu artigo, Ética e política n’O 

Príncipe de Maquiavel – observa que esta concepção política pode ser encontrada no 

tratado De Regno (Do reino) de São Tomás de Aquino (Itália, 1227-1274), para quem o 

governante de uma república é comparado ao piloto de um navio e como tal deve 

exercer duas funções, quais sejam: 



49 

 

...preservar o navio, evitando que ele afunde, ou sofra avarias, e, além 
disso, conduzir o navio ao porto –, do mesmo modo, cabe ao 
governante de uma república preservá-la, evitar que a vida pública se 
extinga, e, alem disso, conduzi-la ao seu fim, fazer com que ela realize 
a finalidade que lhe cabe realizar, e que é, para São Tomás, uma 
finalidade ética. Cabe ao bom governante fazer dos homens que 
governa homens virtuosos, sendo a virtude o porto ao qual o 
governante deve conduzir seus governados (LIMONGI, 2006, p. 58). 

         

       Ora, não é estranho encontrar, nos séculos anteriores à Renascença, o registro de 

uma política que tenha seus pressupostos ancorados na reflexão ética – diga-se ainda, 

uma reflexão ética marcada pela teologia cristã. A ética e a política de até então são 

indissociáveis quando se trata de pensar a condução da vida em sociedade, ou ainda 

quando se trata de pensar como deve ser a atuação política do governante frente ao 

domínio das cidades. É um perfil idealizado de governante que está presente no 

conteúdo destes manuais cristãos de prescrições éticas. Neles, pretendia-se fazer do 

governante um seguidor dos valores cristãos. Com a Igreja e a teologia cristã regendo o 

campo da reflexão política, é sintomático que o governante não seja orientado a 

desempenhar outra função que não as prescritas por tais manuais de cunho teológico-

ético (hoje diríamos, tendo em vista a manutenção do poder, à Igreja, não é só 

sintomático, como também conveniente). 

      Esta filosofia política, com matizes teológicos, das sociedades medievais 

privilegiava a vida contemplativa sobre a vida ativa na cidade. Tal filosofia é eclipsada 

com a redescoberta dos clássicos da antiguidade greco-romana, por volta do século 

XIV – entre estes clássicos, encontram-se as obras de Cícero, Epicuro, Lucrécio, Ovídio, 

Platão, etc.. Tudo isso contribui para revalorização das atividades políticas levadas a 

termo no interior da cidade. 

      Diante deste cenário, começa-se, desde o poeta humanista Francesco Petrarca 

(Itália, 1304-1374), a recentralizar a política na figura do homem, desprendendo-o da 

aura religiosa que o envolvia numa visão depreciante acerca de suas próprias 

qualidades enquanto ser político.  
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      Com o humanismo de Petrarca, tem-se o inicio do Rinascimento político, visto que 

se recoloca o homem num mundo de relações propriamente políticas. É neste sentido 

que Newton Bignotto – em seu extenso artigo A antropologia Negativa de Maquiavel – 

nota que Maquiavel é herdeiro de “duas grandes viradas teóricas”, operadas pelo 

humanismo político: a primeira, iniciada com Petrarca, a qual “forjou um novo lugar 

para o homem no interior de um mundo em transformação”. A segunda é “o convívio 

com fontes antigas” e “outras culturas, como a judaica, que permitiu o nascimento da 

literatura de elogio à natureza humana, que não teria sido possível num contexto 

dominado pela ideia de queda e do pecado”. Os humanistas italianos, Pico della 

Mirandola (1463-1494) e Leonardo Bruni (1370-1444), são exemplos desse tipo de 

pensamento, o primeiro elogia a “dignidade humana”, o segundo, consigna uma 

“crença nas capacidades humanas de realização de formas livres de governo” 

(BIGNOTTO, 2008, p. 77, 78, 98,99). 

      Por outro lado, nota-se que sobrevive nos escritos humanistas alguns resquícios da 

Idade Média. Isso pode ser visto nos manuais de conselhos principescos escritos no 

calor do Rinascimento. Tais manuais são do gênero literário espelhos dos príncipes. 

Neste ponto, faz-se necessário perguntar: em consiste o gênero literário chamado 

“espelhos dos príncipes”? Ora, segundo a análise de Lucia M. Rodrigo, “a ideia 

subjacente a este gênero literário implicava em sustentar uma espécie de ‘espelho’ 

diante dos príncipes, apresentando-lhe uma imagem ideal ou idealizada” (RODRIGO, 

1966, p. 06). Neste sentido, pode-se entender que este tipo de literatura assentava sua 

abordagem na tradição ética da antiguidade, tendo-se na República de Platão, na Ética 

de Aristóteles, no De Officciis de Cícero e na Ciropéia de Xenofonte as suas maiores 

fontes de inspiração. Assim, a abordagem dos espelhos dos príncipes examinaria a 

condição do príncipe levando em conta um traço fundamental do pensamento destes 

autores: a ética das virtudes – também considerada nos manuais cristãos de governo.  

      Neste contexto, a leitura histórica de Mario Schmidt – em sua Nova história crítica 

– se alinha ao pensamento de que, na passagem de um período histórico pra outro, as 

mudanças não são tão radicais quanto pensamos, pois sobrevive, de um período 

histórico a outro, algumas “notáveis permanências” (SCHMIDT, 2005, p.102). Tomamos 
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este aspecto da leitura histórica de Schmidt a fim de mostrar que o gênero literário 

chamado espelhos dos príncipes, conserva no catálogo das virtudes – a justiça, a 

coragem, a liberalidade, a clemência, a prudência, etc. –, resquícios dos livros de 

conselhos políticos, escritos desde fins da Idade Média pelos filósofos-teólogos.  

      No entanto, este catálogo de virtudes no Rinascimento político inscreve algo novo: 

oferece um destaque as virtudes mundanas em lugar das religiosas, mas não deixa de 

submeter o governante – coforme Lídia M. Rodrigo – as regras éticas pensadas pra todo 

ser humano, permanecendo, assim, “a concepção idealista do príncipe e a ênfase em 

seus atributos pessoais” (RODRIGO, 1996, p.08). 

      Com este pano de fundo, as reflexões políticas encenadas pelos humanistas no 

palco do Rinascimento não deixam de mostrar que a ruptura instaurada pelas mesmas 

não devem ser tomadas com tanta radicalidade. Todavia, quanto à reflexão sobre o 

governo dos príncipes, não podemos deixar de notar – conforme Lídia M. Rodrigo – 

que o poder principesco deixa implícito o seguinte pressuposto: “o bom governo 

depende mais da qualidade dos homens” virtuosos do que das instituições que estes 

governam. Não havendo homens virtuosos, “de nada adiantam boas instituições”. 

Havendo homens virtuosos, a instituição assume um caráter secundário. É neste 

contexto que a noção de “virtude política” encarna, por assim dizer, uma grande 

relevância nos escritos humanistas (RODRIGO, 1996, p. 08,09). 

      Ora, neste contexto, de valorização das virtudes é importante salientar 

parcialmente outro assunto – a relação entre a virtude (virtù) e a fortuna – sem o qual 

ficará difícil entendermos a terceira parte desta pesquisa (3 Maquiavel e o 

‘caminho...).  

 

2.4.3 Os humanistas e a inserção da concepção clássica de Fortuna no ideário 

renascentista 
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      Os humanistas, apoiados na redescoberta dos clássicos greco-romanos, trouxeram 

ao campo das reflexões políticas a imagem mitológica da deusa Fortuna. Uma entidade 

dotada de poderes caprichosos e cercada por uma aura de malícia e tirania. É ainda no 

Rinascimento – como temos visto até aqui – que a cena política da Itália se encontra 

afundada em um lodaçal de traições políticas e caos. Suas principais cidades – 

Florença, Veneza, etc. – estão dispostas como pequenos estados autônomos, porém os 

outros territórios estão sendo feroz e violentamente disputados por poderosas 

dinastias de senhores da guerra mercenários, os condottieri. Todo este clima de guerras 

sangrentas está bem presente no conteúdo d’ O Príncipe, pois seu autor vira sua cidade 

ser alvo de ameaças por parte dos condottieri – como já temos anotado.  

      Como já escrevemos acima, Maquiavel passou um considerável tempo como 

segundo cancelliere (chanceler) na corte bélica do filho do Papa Alexandre VI, o 

famigerado duque Valentino, que fora eleito pelo pontífice para reconquistar a 

Romanha, arrebatando-a das mãos dos condottieri. Florença, em meio a isso, encontra-

se indefesa – conforme Addington apud Ennis –, pois seus “cidadãos tinham investido 

seu gênio cívico na cultura e no comércio”, sendo, portanto, “indefesos quando a 

própria defesa”. Devido à querela com a família do condottieri Vitelli, os florentinos se 

veem em maus lençóis e enviam Maquiavel para negociar um acordo com Valentino. 

Assim, vimos que a ida do florentino à corte do duque tinha o propósito bem 

específico: “negociar termos”, a fim de que Valentino, “melhor conhecedor do inimigo 

em comum”, oferecesse a Florença o seu apoio (ADDINGTON, 1903 apud ENNIS, 2013, 

p. 11). 

        Neste contexto de ameaças políticas, traições e “confusão endêmica”, o imaginário 

religioso e político da época inquietou-se na busca de um remédio em Deus e na Igreja, 

mas encontrava-se, em vez disso, sujeito aos caprichos da deusa Fortuna. Seu culto fora 

restaurado – conforme Addington apud Ennis – tanto na “literatura quanto no discurso 

cotidiano”; assim cultuada, Fortuna é vista, “como a governante caprichosa e mal 

intencionada de todas as questões humanas” (ADDINGTON, 1903 apud ENNIS, 2013, p. 

09). Em meio ao caos político, a população florentina via-se reduzida aos caprichos de 

Fortuna, a qual impunha um medo coletivo nos cidadãos, impedindo-os – subjetiva e 
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objetivamente – de formar um exército nacional a fim de defender seus territórios 

citadinos. Que fazer, que pensar para dobrar o poderio caprichoso de Fortuna? Sobre 

essa renascida deusa, Rodrigo escreve: 

 

Em termos gerais a fortuna era vista como uma força que se opunha a 
realização dos projetos humanos. Por isso era natural que os escritores 
do gênero‘espelhos dos príncipes’ se perguntassem que qualidades 
deveria possuir um soberano para enfrentar o poder da fortuna. A 
resposta mais consensual residia na afirmação de que só por meio de 
‘virtus’ ele poderia enfrentar uma fortuna adversa e alcançar honra, 
glória e fama. Fazia parte do horizonte ético da época o 
reconhecimento da legitimidade desta ‘reta ambição’ do soberano: 
honra, gloria e fama constituiriam a retribuição mais adequada ao 
comportamento virtuoso (RODRIGO, 1996, p. 09). 

 

      Por esta ótica, pode-se pensar que em meio à instabilidade política e a tirania de 

Fortuna, não haveria outra opção para os renascentistas italianos, senão a resistência 

contra os caprichos do poderio dessa deusa. Mas, quem poderia resisti-la? Tal 

resistência deveria ser feita por um homem dotado de virtù, um homem que soubesse 

dominar Fortuna no intento de obter de suas mãos os bens concedidos – por mérito – 

como recompensa por seu proceder virtuoso. Note-se, Maquiavel recolherá o termo 

virtù, tão usado no cotidiano renascentista, mas, como veremos, ele destacará um novo 

sentido para esta palavra. 

      É muito comum no ideário do Rinascimento político este interesse pelo assunto dos 

príncipes e dos principados, tendo em vista o emprego de virtú para vergar Fortuna, a 

fim de se obter os bens necessários ao estabelecimento da ordem e da paz social. É em 

meio a este clima que o resgate da valorização das virtudes se faz notar nos escritos 

humanistas dos espelhos dos príncipes. Neste sentido, Rodrigo estampa o seguinte: 

 

O ideal humanista do governo principesco centralizava-se, assim, no 
conceito de ‘virtus’. O significado desse termo no Quattrocento, via de 
regra, tinha como referência uma extensa lista de qualidades morais, 
englobando atributos morais clássicos consagrados por Platão e 
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Aristóteles, virtudes tipicamente cristãs e ainda alguns acréscimos 
conforme ideais mais caracteristicamente renascentistas. Usualmente 
reafirmava-se, segundo a tipologia platônica, as quatro virtudes 
cardeais: prudência ou sabedoria, temperança, coragem e justiça. Estas 
deveriam ser suplementadas por virtudes essencialmente cristãs: 
piedade, religião, e fé.  Havia ainda um conjunto de outras qualidades 
que os autores renascentistas consideravam especialmente apropriadas 
ou típicas de príncipes e reis: a liberalidade, magnificência e honra 
(RODRIGO, 1996, p. 09,10). 

 

      Percebe-se que a valorização das virtudes no imaginário do Rinascimento está 

debruçada nas concepções clássicas das qualidades morais que um bom governante 

deveria ter a fim de se enquadrar nos padrões de governo, outrora delineados nas obras 

dos filósofos antigos e medievais. O conceito de virtú, acrescido de ideais tipicamente 

renascentistas, sustenta, assim, a reflexão política humanista. Diga-se ainda, uma 

reflexão sobre as virtudes principescas é intensificada nas obras políticas humanistas, 

de modo que o bom governante deveria ser tal como era idealizado nelas. 

Acompanhemos ainda a exposição de Rodrigo: 

 

O debate em torno da virtude da clemência demandava o exame da 
questão ‘se é melhor para um governante ser amado ou temido’. Em 
sua quase totalidade, os autores renascentistas respondiam, a exemplo 
de Castiglione, que o príncipe deveria procurar ser ‘não apenas amado, 
mas quase adorado por seus súditos’. Patrizi, por exemplo, considerava 
não haver vicio mais vergonhoso, detestável e desumano do que a 
crueldade de um príncipe. A fidelidade, por sua vez, exigia que um 
príncipe jamais violasse sua promessa ou palavra empenhada 
(RODRIGO, 1966, p.10). 

 

        Era tal a realidade que se montava com a revalorização e discussão sobre as 

virtudes principescas: o bom governante não deveria se furtar ante o dever de ser 

virtuoso. Para os humanistas, contemporâneos do segretario florentino, a situação de 

fragmentação e caos político da Itália exigia dos príncipes, sobretudo, uma conduta 

virtuosa, pois só o exercício da virtude poderia propiciar ao governante a glória, a 

honra e a fama que estavam em poder da Fortuna. É neste cenário que a questão, sobre 

o príncipe ser amado ou temido, se configura como um traço da discussão sobre as 
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virtudes principescas. Que seja certo dizer, tal questão aparece nas páginas do livro 

maquiaveliano sobre os principados, mas é muito mais correto afirmar – como veremos 

– que seu autor se debruçará nesta questão por um prisma particularmente novo. 

      Ainda no ideário do Rinascimento político é possível notar que as considerações 

políticas em torno da virtú, em muito deixavam a desejar – como veremos na terceira 

parte desta pesquisa. Por mais largo e diverso que tenha sido o debate sobre o assunto 

“virtù e Fortuna”, o mesmo não oferecia a identificação do problema inerente ao objeto 

de tais reflexões: como manter o poder nos principados, nos quais o conflito aparece 

não como advindo de forças externas, mas engendrado na própria estrutura social? Eis 

uma questão digna de nota, mas que será mais bem elucidada na terceira parte desta 

pesquisa. 

      Em outra perspectiva, consideremos ser um fato que as reflexões políticas 

humanistas, feitas até então, rechaçavam, em um nível, aspectos da tradição política 

medieval e, por outro nível – como pode se ver no gênero literário dos espelhos –

conservavam aspectos idealistas acerca de como o príncipe deve se portar ante os 

súditos, a fim de manter o domínio da cidade num clima de estabilidade. Entretanto, 

pelo que vimos até aqui, não nos parece seguro afirmar que tais reflexões desvelavam o 

problema inerente à dilacerada realidade sociopolítica italiana, que estava agitada por 

brigas, conflitos, conspirações, conturbações, invasões e revoltas de toda ordem.  

      Era necessária, ainda, a inserção de uma nova reflexão política que operasse, ao 

menos, de modo diverso das teorias produzidas até então, tanto pela tradição cristã 

quanto pelo humanismo político advindo de Petrarca. Era necessária uma política 

pincelada com os matizes coloridos deste novo tempo, uma política que desvelasse os 

problemas inerentes a real necessidade da Itália: a sua patente e necessária unificação. 

Mas, quem produzirá esta nova filosofia política? Quem colocará as pedras basilares de 

seu edifício?   

 

2.4.4 Novos tempos e novo homem exigem uma nova política 
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      Até aqui sabemos que, no transcorrer da história, ocorrem àquelas mutações 

econômicas, políticas e socioculturais configurando, por assim dizer, uma nova 

consciência e visão de mundo. A realidade outrora ordenada em hierarquias – como 

pregava a teologia católica –, agora se ver diante de grandes conflitos que ameaçam 

destruir esta ordem. O homem que emerge dos fins da Idade Média rumo à 

Renascença não é mais o mesmo, não concebe a realidade apenas como objeto a ser 

contemplado, mas a ser política e cientificamente modificado. Exige-se, portanto, uma 

nova política, uma nova ciência. As cidades europeias – que por um processo de 

mercantilização, conflitos bélicos, lutas civis, intercâmbios culturais, etc., saem, 

gradativamente, do torpor da Idade Média – não são mais as mesmas. A Itália não é 

mais a mesma. O mundo não é mais o mesmo.  

     Diga-se de passagem, neste contexto, Florença não é mais a mesma. É o século das 

navegações, das descobertas, dos encontros de novas culturas e novos povos, das 

invenções, do esplendor artístico e das reformas religiosas e políticas. É o século do 

encontro do europeu com os ameríndios. É o século de Américo Vespúcio, Leonardo 

Da Vinci, etc. – ambos, amigos e contemporâneos de Maquiavel. É chegado o século 

em que o homem europeu trilhará novos rumos, novas rotas, novos caminhos... 

       É em meio às disputas territoriais realizadas pelos conflitos papais, populares e 

principescos, em meio ao esplendor artístico-cultural, aos anseios de uma nova política 

e de um governante de virtú que surge, talvez, a pessoa mais improvável para inscrever 

uma filosofia política com tais características. Surge Maquiavel e, com ele, o seu mais 

célebre e polêmico panfleto: O Príncipe. Veja-se que é o próprio autor quem se coloca 

numa posição supostamente inconveniente e inferior quando apresenta o fruto de sua 

pena a Lourenço de Médici. Leiamos, pois, este trecho da “Dedicatória” de seu 

opúsculo: 

 

Embora eu considere esta obra indigna da presença de Vossa 
Magnificência, confio igualmente em que seja aceita graças a sua 
humanidade, considerando que eu não possa lhe fazer maior dom do 
que dar-lhe a faculdade de poder, em brevíssimo tempo, entender tudo 
aquilo que me custou tantos anos e tantos desconfortos e perigos para 
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conhecer e compreender. [...] Espero que não seja considerado 
presunçoso que um homem de baixa e ínfima condição ouse examinar 
e regular o governo dos príncipes; pois, assim como os que desenham 
as paisagens se colocam embaixo, na planície, para observar a natureza 
dos montes e dos lugares elevados, e, para examinar a forma dos 
lugares baixos, se colocam no alto, em cima dos morros, assim, 
também, para conhecer a natureza dos povos, é preciso ser príncipe, e, 
para conhecer a natureza dos príncipes, é preciso ser do povo 
(MAQUIAVEL, 2008, p. 130). 

 

       As palavras da “Dedicatória” não escamoteiam: a reflexão política necessária ao 

século de ouro de Florença e à unificação nacional italiana é escrita pela figura mais 

improvável da camada social desta cidade: um homem de origem humilde, de parcos 

recursos. Um cidadão que outrora fora segretario da república florentina, mas ao ser 

acusado de conspiração foi, por isso, torturado e agora um funcionário público 

desempregado que, todavia, se apresenta como um escritor político. Um indivíduo que, 

a duras penas, gastou parte de sua vida no estudo da humanidade clássica. Um leitor 

voraz de poetas e historiadores clássicos. Um florentino de “baixa e ínfima condição” 

que, a despeito de seu contínuo infortúnio, não hesitou em consagrar sua mente à 

esperienza livresca, unindo a história clássica greco-romana e médio-oriental, com as 

ocorrências sociopolíticas recentes, registrando, em seu momento histórico, a 

perspectiva de sua acurada scienza política: “para entender a natureza dos príncipes – 

dos governantes que a Itália precisa – é preciso ser do povo”. Diga-se de passagem, é 

preciso ser Maquiavel. Um homem do povo, mergulhado em seu tempo, mergulhado 

em seu mundo, sendo, portanto, umanamente mondano...   

      Em meio aos conflitos políticos e as alternâncias de governo, quando Maquiavel 

apresenta o seu opúsculo, além de tentar reaver seu cargo político, mostra-se antes 

como um cientista político. É, sobretudo, a esperienza de sua atuação política e de sua 

reflexão histórica que se destacam nas páginas d’O Príncipe. Sob este aspecto, não seria 

exagero afirmar – como pensa Pompeu – que o pensamento do florentino pretende 

atender aos anseios políticos de seu tempo: 
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Não seria exagero afirmar que O Príncipe mostra-se como uma 
tentativa de dar respostas eficazes aos problemas dos florentinos, 
moldadas tais soluções a partir de uma ideia de Estado que trouxesse 
estabilidade à Itália no oposto do que presenciara. Não que com isso 
sua obra não tivesse um caráter universal; ao contrário, suas lições 
baseiam-se numa pretensão de universalidade ao procurar extrair seus 
conselhos das lições dos clássicos e de suas análises realistas dos fatos, 
fruto de sua experiência pública (POMPEU, 2009, p. 98,99). 

 

       Em outras palavras, poder-se-ia afirmar que a política, o modelo de governante, 

necessário a estes novos tempos não sairá dos livros de prescrições éticas produzidos 

nos séculos da era cristã, nem muito menos dos manuais do gênero literário espelhos 

dos príncipes. Essa necessária política sairá da pena de Maquiavel. Mas, suponha-se, 

por um momento, que a obra maquiaveliana apresenta certa familiaridade com estes 

manuais de conselhos políticos, os espelhos..., visto que Maquiavel é um escritor 

humanista e, como tal, prescreve também ao governante algumas virtudes como pode 

se ver nos capítulos quinze a dezenove d’ O Príncipe.  

       Suponha-se também que a política descrita n’O Príncipe flui, por um lado, na 

contracorrente das reflexões dos autores contemporâneos de Maquiavel e, por outro 

lado, é ela o reflexo dos anseios e questionamentos dos novos tempos, assemelhando-

se às reflexões políticas destes autores, os quais tinham como objetivo aconselhar os 

príncipes a uma prática política que se relacionasse com aquele catálogo de virtudes, já 

mencionado no tópico acima. Digam-se, as reflexões humanistas presente nos manuais 

do gênero literário dos espelhos... prescreviam ao príncipe a prática das mesmas 

virtudes, indicadas pelo florentino do capítulo quinze a dezenove de sua obra. O que 

pode significar, segundo Rodrigo, que encontramos “certa familiaridade” entre O 

príncipe e os manuais do gênero dos espelhos.  

      Mas, o fato de identificarmos tal familiaridade no texto maquiaveliano, não nos 

autoriza a sustentar que a obra maquiaveliana não representa uma “ruptura”, tanto das 

reflexões políticas da Idade Média quanto das reflexões de seus contemporâneos 

(RODRIGO, 1996, p. 10). Por que, então, tal familiaridade não nos outorga a defesa 

deste argumento e suposições? A resposta a esta questão constitui um dos pontos 
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chaves de nossa reflexão na terceira parte desta pesquisa, na qual o assunto dos 

espelhos será retomado em uma nova perspectiva.  

      Contudo, tendo como pano de fundo a consideração sobre os humanistas, feita até 

aqui, notamos ainda que parte da reflexão de Newton Bignotto – em seu já citado 

artigo – também se alinha a tal consideração: quando Maquiavel insere sua reflexão 

política, não o faz pelo simples fato de notar que as obras filosófico-teológicas não dão 

mais conta de desvelar o problema inerente aos conflitos político-sociais que 

proliferam por toda a Itália. Também as obras dos filósofos, contemporâneos de 

Maquiavel – como Pico Della Mirandola e Leonardo Bruni –, não oferecem uma 

abordagem realística dos fatos e questões que se anunciam neste cenário político, mas 

realçam a “dignidade humana”, “recolocando o homem como o centro” da reflexão 

político-filosófica, de modo que, em certa perspectiva, terminam por se alinhar com as 

idealizações políticas da tradição (BIGNOTTO, 2008, p. 97,98). 

       Conforme Bignotto, o florentino, ao refletir sobre a política, na medida em que 

“adota o paradigma humanista de um homem essencialmente político, voltado para 

ação na cidade”, se opõe a alguns aspectos das reflexões de seus contemporâneos, que 

inspiradas numa leitura de Platão, propunham uma relevância e elogio ao homem. 

Observa-se que o homem – na visão de Bruni – é visto como principal sujeito que 

controla a vida política e as mudanças que nela ocorre, atribuindo-se ao homem “a 

crença quase ingênua nas capacidades humanas de realização de formas livres e 

superiores de governo a partir do livre exercício da vontade”.  Maquiavel, no entanto, 

retoma alguns pressupostos destes autores, mas ao elaborar sua reflexão política 

“realiza um giro” que o coloca bem distante destes autores, pois assinala ao sujeito 

político uma natureza regida por uma “indeterminação, que está longe de ser o ponto 

de partida para uma invenção criativa da vida nas cidades” (BIGNOTTO, 2008, p. 

97,98). 

      Por outro lado, é relevante notar que a escrita política do florentino exilado, 

constitui-se também como reflexo de sua esperienza política como segretario da 

Signoria e Chancelaria florentina, como ainda registra Pompeu: “é na vida pública que 
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Maquiavel desenvolve seu método literário” (POMPEU, 2009, p.90). Diga-se, tal 

método pode ser contemplado na escrita desenvolvida n’O Príncipe. De outro modo, 

conforme King, esta obra “dá testemunho de como Maquiavel, em seus 15 anos de 

serviço público, fez um estudo perceptivo e constante da arte do Estado” (KING, 2010, 

p. 176).  

      Ora, o conteúdo deste opúsculo não esconde este testemunho, bem como, as cartas 

trocadas com seu amico Francesco Vettori et. al, os relatórios de suas missões nas 

cortes nacionais e estrangeiras, seus Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio, 

sua História de Florença, sua peça A Mandrágora, etc., não deixam a desejar: o corpus 

lítero-filosófico maquiaveliano não é o simples registro de devaneios literomaníacos, 

mas uma produção cultural digna de ser notada e estudada, pois desvela, para todos os 

efeitos, uma acurada percepção política. 

 

2.5 Digressão e Justificativa da Segunda e Terceira Parte do TCC 

 

       Enveredando-se à digressão, suponha-se por um momento: a política necessária e 

manifesta neste contexto de transformações socioculturais, está descrita no conteúdo 

da obra sobre os principados, ou até mesmo, é ela reflexo da esperienza política e 

escrita literária do autor. Todavia, se nos contentarmos com o que diz estas rápidas 

afirmações, correremos o risco de apresentar uma leitura apressadamente recortada e 

parcial da realidade em que se inscreve a vida e obra do autor florentino. Melhor, 

podemos reduzir o conteúdo da obra a seus aspectos histórico-contextuais e literários, 

bem como ao seu aspecto de exigência política no presente histórico do filósofo, o que 

suprimiria, por assim interpretar, a dimensão de novidade e problematização 

conceitual-filosófica, imbricada em sua leitura política.   

      É preciso ampliar o olhar e dilucidar que tal obra não se constitui apenas como um 

reflexo-crítico das inquietações e questionamentos de um tempo carregado por 

transformações de toda a ordem. Dizendo de outro modo, não podemos reduzir o 
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conteúdo conceitual da filosofia política maquiaveliana à descrição da vida de seu 

autor e do contexto em que a mesma se inscreve. Seria medíocre, de nossa parte, 

explicar plenamente a obra pela vida e pelo contexto em que viveu o autor, ou até 

mesmo, atribuir um julgamento moral à vida do autor pelo conteúdo da obra – 

julgamento este que, como já vimos no primeiro tópico, não se alinha, por completo, à 

sua trajetória existencial. 

       Na busca por acompanhar o contexto que cerca a vida e obra de nosso autor, bem 

como os movimentos de seu pensamento, verificamos que nosso exercício 

hermenêutico não trata apenas de situar Maquiavel num tempo e inseri-lo na 

totalidade de seu contexto cultural, espiritual, histórico, etc.. Trata-se antes – como 

entende Hans G. Gadamer em seu opúsculo O problema da consciência histórica – de 

“apreender o valor intrínseco dos argumentos apresentados” pelo florentino em seu 

panfleto, na medida em que nos lançamos numa investigação hermenêutica cujo 

sentido é “revelar a compreensão”, uma vez que “compreender é o participar de uma 

perspectiva comum”. Em outros termos – ainda diz Gadamer –, “é precisamente o que 

temos em comum com a tradição com a qual nos relacionamos que determina as 

nossas antecipações e orienta nossa compreensão” (GADAMER, 2003, p. 59). 

       Entretanto, não haveria a possibilidade de ampliarmos o entendimento dos 

conceitos filosóficos maquiavelianos, se não houvesse, antes, um texto, uma obra 

filosófica a ser lida, estudada e interpelada. Diga-se, uma obra que está adstrita a uma 

tradição, isto é, a uma linguagem e a um horizonte histórico. Não havendo esta obra, 

não haveria a procura pela compreensão do autor, nem, muito menos, haveria esta 

pesquisa. É por causa do texto polêmico de Maquiavel que empreendemos nossa 

investigação, pois, como ainda diria Gadamer, a... 

 

...intenção autêntica da compreensão é a seguinte: ao lermos um texto, 
queremos compreendê-lo; nossa expectativa é que sempre o texto nos 
informe alguma coisa. Uma consciência formada pela autêntica atitude 
hermenêutica é sempre receptiva as origens e características 
totalmente estranhas de tudo aquilo que lhe vem de fora. Em todo 
caso, tal receptividade não se adquire por meio de uma neutralidade 
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objetivista: não é nem possível, nem desejável que nos coloquemos 
entre parênteses. A atitude hermenêutica supõe uma tomada de 
consciência com relação a nossas opiniões e preconceitos que, ao 
qualificá-los como tais, retira-lhes o caráter extremado. É ao 
realizarmos tal atitude que damos ao texto a possibilidade de aparecer 
em sua diferença e de manifestar a sua verdade própria em contraste 
com as ideias preconcebidas que lhe impúnhamos antecipadamente 
(GADAMER, 2003, p.63,64). 

 

 

      Ora, no percurso aqui traçado não só buscamos realçar a vida e obra do florentino 

inscrita no tempo, isto é, em seu contexto, mas apontamos que a compreensão dos 

conceitos maquiavelianos não deve ser feita como um recorte atemporal, isto é, 

ucrônico, alheio ao tempo em que foi desenvolvida. É na alteridade textual manifesta 

n’O Príncipe que enxergamos a “verdade própria” do pensamento maquiaveliano. Se 

essa verdade surge na articulação de seus conceitos, mostra-se antes que Maquiavel 

está inserido numa “tradição” – numa linguagem, num horizonte histórico – o que, em 

parte, orienta a sua “compreensão” acerca de seu tempo, sem, contudo, torná-la refém 

dessa temporalidade. O florentino compreende seu tempo, a partir de sua realidade 

existencial, num movimento simultâneo de interpretação. É neste sentido que, em 

Maquiavel, as lições recolhidas do passado histórico, da história recente e de suas 

próprias vicissitudes ganham um norte, melhor, ganha o status de scienza 

hermenêutica.  

      Ao destacarmos o conteúdo da escrita do florentino e do contexto em que o mesmo 

viveu nos alinhamos à seguinte percepção: procuramos compreender o fio intimo de 

sua filosofia política sem transfigurá-lo num recorte ou julgamento radical a partir de 

seu contexto biográfico-histórico-social. Busca-se, antes, apreender este fio filosófico 

em sua realidade histórico-social – tal como ele é apresentado pelo próprio autor, ou 

pelos menos como é-nos apresentado pelos intérpretes mais sensatos – remetendo-o a 

significação dos problemas fundamentais colocados pelo pensamento maquiaveliano.  

     É à significação dos problemas conceituais, embutidos n’O Príncipe, que 

principalmente se dirige nossa pesquisa. Mas isso não seria alcançado plenamente sem 
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a contextualização aqui realizada, visto que é quase impossível entender, por 

completo, o pensamento do filósofo se o desligarmos totalmente de toda a 

complexidade histórico-contextual em que sua vida e obra se inscrevem. Em 

Maquiavel, vida, obra e história se expressam num exercício hermenêutico. Aron 

comunica que, ao estudar o pensamento do florentino, nos vemos impelidos a pensar 

“sem anacronismos e paradoxos”, buscando compreendê-lo “com referência ao passado 

que formara este homem e do qual ele se considerava herdeiro, e ao mesmo tempo ao 

presente em que ele se situava e que definia, interpretando-o” (ARON, 2008, p.133).  

       É neste sentido que dizemos que o filósofo possui uma hermenêutica, isto é, uma 

arte de interpretar, adstrita, portanto, a seu tempo (note-se, a palavra “hermenêutica” 

não aparece n’O Príncipe, todavia, pensamos que ela está subtendida na interpretação 

que Maquiavel faz da história). Veja-se, não falamos isso alheado da visão florentino. 

Tal relevância hermenêutico-contextual pode ser entrevista no próprio escrito 

maquiaveliano: n’O Príncipe (especificamente na “Dedicatória”), vislumbra-se que seu 

conteúdo foi redigido tendo em vista as lições da história e dos fatos políticos recentes, 

nos quais se veem imbricadas a vida reflexiva e política de Maquiavel. Por esta ótica, 

sua scienza política mostra-se como fruto de um exercício constante de interpretação, 

nem sempre linear, da história antiga e recente. Neste sentido, nosso exercício 

hermenêutico, acerca da dimensão histórico-político-social em que se situa nosso 

autor, não se desalinha de sua reflexão política, antes, busca compreendê-la na 

realidade de seu momento histórico, recolhendo, ao cabo – ou, se possível –, elementos 

que possam ampliar o entendimento de seus conceitos.  

      Pela ótica hermenêutica gadameriana, podemos depreender que o texto 

maquiaveliano, não só informa argumentos e conceitos, mas dados históricos, nos 

quais a vida e o pensamento de seu autor se veem entrelaçados, oferecendo à 

consciência do leitor-intérprete uma possibilidade de abandonar seus “preconceitos e 

opiniões”, no intuito de perceber “a diferença” de um texto cujo conteúdo manifesta “a 

sua verdade própria em contraste com as ideias preconcebidas” (GADAMER, 2003, 

p.63,64). 
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       Mas nossa pesquisa não termina aqui. Necessário é penetrar a nervura do conteúdo 

conceitual-filosófico impresso nas páginas do panfleto maquiaveliano. Se esta obra 

apresenta um novo olhar político, se ela traz em seu bojo os conceitos necessários à 

reflexão política exigida pelos novos tempos do Rinascimento, se ela manifesta uma 

“verdade própria em contraste com as ideias preconcebidas” que muito foram 

projetadas por interpretações carentes de rigor hermenêutico, é também porque o seu 

autor buscou trilhar um caminho até então desconhecido. Nada mais do que justo, 

visto que seu tempo é também marcado pelo registro de esperienzas ousadas de 

homens que se aventuraram no terreno do desconhecido.  

      Tal como Américo Vespúcio e Cristovão Colombo traçaram novas rotas e 

navegaram mares e terras até então desconhecidos pelos europeus, assim faz-se 

necessário, no âmbito da reflexão política, navegar águas e terras desconhecidas. Tal 

como Botticelli, Da Vinci, Michelangelo e Rafael criaram novas perspectivas no campo 

das artes e das invenções, é preciso que a ciência política seja apresentada em uma 

perspectiva inteiramente nova. Para tanto, é preciso caminhar numa senda até então 

desconhecida. É mister trilhar um caminho ainda não trilhado. Ora, neste ponto, urge 

perguntarmos: que caminho ainda não trilhado na reflexão política, foi trilhado por 

Maquiavel? É para uma resposta a esta e outras questões, que quereriam contribuir as 

linhas escritas doravante. 
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3  TERCEIRA PARTE: 

MAQUIAVEL E ‘O CAMINHO AINDA NÃO TRILHADO’ 
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      No Livro Primeiro de seus Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio, é 

Maquiavel quem deixa transparecer: a fim de trabalhar pelas coisas que pareçam trazer 

“benefícios comuns a todos”, é necessário entrar “por um caminho ainda não trilhado” 

(MAQUIAVEL, 2007, p. 05). Ora, ao lermos as páginas d’O Príncipe e percebermos a 

virada que seu autor opera no âmbito da reflexão política, não há a menor dúvida de 

que o “caminho ainda não trilhado” foi, enfim, percorrido. Esta observação ganha 

maior sentido, quando averiguamos que após o corte textual (Resta agora ver...), feito 

pelo autor (veremos isso adiante), no Capítulo XV do citado panfleto, um das posições 

ali expressas, ao refletir sobre o comportamento do princeps no exercício do poder, é se 

afastar das linhas traçadas por outros autores que trataram do mesmo assunto. Dir-se-

ia que um dos pontos fundamentais que marca a distancia entre Maquiavel e os 

autores de seu tempo– principalmente os autores dos espelhos dos príncipes – é a 

inscrição do conceito de verittà effettuale della cosa, isto é, a verdade efetiva das coisas. 

Se for assim, as palavras que seguem busca averiguar com é delineado pelo autor o seu 

distanciamento “das linhas traçadas por outros”, na medida em que se explicitam os 

conceitos adjacentes ao conteúdo de seu opúsculo (MAQUIAVEL, 2008, p. 73).  

     Todavia, as palavras que dissemos não devem ser tomadas como sinônimo de que a 

nossa investigação chegou a seu termo. Elucidar é preciso. Explicar mais não é exagero. 

É imprescindível. A clarificação dos conceitos, tematizados no âmago da obra 

maquiaveliana, é o nosso alvo. Avante ao alvo, então! 

 

3.1 Recapitulação e Suposições  

 

      Antes, porém, de clarificarmos os conceitos inscritos n’O Príncipe convém, a título 

de coesão textual, recapitularmos o que foi discorrido até aqui. Até este ponto 

verificamos o seguinte: 

a) A vida e obra de Maquiavel situam-se entre a segunda metade do século XV e 

primeira metade do século XVI, isto é, em parte do período histórico 
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denominado Rinascimento. Sua vida e obra pouca relação (ou nenhuma) tem 

com as leituras caricaturais que fizeram de seu pensamento. Apesar das muitas 

interpretações que fizeram de sua vida e obra, optamos por traçar um caminho 

diferente. O pequeno percurso, por nós empreendido, suscitou, ao menos 

parcialmente, uma focalização mais colada à existência mundana do filósofo, de 

modo que pudemos, ao fim, verificar que o vocábulo “maquiavélico”, mesmo 

presente no léxico cotidiano, não se alinha plenamente a aspectos de sua vida; 

b)  Maquiavel nasceu num século que experimentava o despertamento da cultura 

clássica, o que gerou nos ânimos humanistas desejos e exigências políticas 

diversos dos séculos da era cristã. Investigamos que, desde meados e fins da 

Idade Média, ocorre uma modificação no espaço das cidades, de modo que o 

desejo de independência e liberdade está presente no imaginário político-social. 

Vê-se ainda que a figura do governante é pautada pelos manuais filosófico-

ético-teológicos das obras cristãs, os quais prescreviam a sua conduta em direta 

referência ao exercício modelar das virtudes: o governante tinha a 

responsabilidade de ser o modelo de virtude, bem como tornar seus cidadãos 

virtuosos, pois a manutenção da paz e da ordem na cidade dependia de sua 

conduta virtuosamente política; 

c) Por um lado, ainda vimos que o autor florentino teve sua visão política marcada 

pela cultura clássica humanista, despertada pelo Rinascimento político e 

artístico-literário, bem como sua visão política ainda fora influenciada pelos 

autores de seu tempo, pela realidade sociocultural e política de sua cidade, pelo 

seu exercício no ofício político como segretario e pelas leituras da história antiga 

e recente; 

d) Por outro lado, averiguamos que o gênero literário dos espelhos do príncipe 

configura-se, no tempo do autor, como uma reflexão política que toma de 

empréstimo as virtudes morais das reflexões antigas e medievais, inserindo a 

figura e a conduta do príncipe num ideal de governo pautado pela justiça. Tais 

manuais dos espelhos são dedicados ao príncipe e Maquiavel quando escreve o 
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seu opúsculo também dedica-o a um governante. O que nos levou a supor 

também que, neste aspecto, o filósofo poder-se-ia identificar com seus 

contemporâneos, mesmo que se distanciando deles ao seguir outro caminho na 

reflexão de seu escrito; 

e)   Também refletimos, a experiência de Maquiavel no ofício político-diplomático 

rendeu-lhe a oportunidade de exercitar seu método escrito-literário, 

proporcionando-lhe parte do material necessário à reflexão registrada n’O 

Príncipe. Diga-se ainda, uma reflexão política que segue uma vereda, até então 

não percorrida; 

f) Até aqui sabemos que parte da reflexão política do florentino é herdeira do 

Rinascimento político iniciado por Petrarca e continuado por Pico della 

Mirandola, Leonardo Bruni, etc., os quais, rechaçando as abordagens políticas 

medievais, centralizavam o homem no âmbito político, elogiando-o como digno 

e capaz de exercer livremente a sua atuação política e elaborar as formas de 

governo no interior da cidade. 

      Sabemos tudo isso, mas não sabemos, até o momento, em que consiste ‘o caminho 

ainda não trilhado’, mas que foi trilhado por Maquiavel. Prossigamos, então, com nossa 

investigação. 

 

     É de seu fervor lítero-político, no exílio domiciliar, ao cabo de alguns meses, 

dialogando com as personagens políticas da antiguidade clássica e com os fatos 

políticos recentes, que Maquiavel apresenta à sua fragmentada Itália e ao mundo, as 

linhas essenciais para uma nova reflexão e prática política. Sobre tais linhas, escreve ele 

a seu amico Vettori na epístola de 10 de Dezembro de 1512: 

 

E como disse Dante, não existe ciência sem a memória que retém o que 
escutou; tenho anotado o que assimilei nessas conversações, juntei um 
cabedal, e elaborei uma pequena obra De Principatibus, onde investigo 
a fundo tudo quanto posso sobre este assunto, analisando o que é um 
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principado, de quantas espécies são, como podem ser conquistados, 
como mantê-los e por que são perdidos” (MAQUIAVEL, 2009, p.29).  

 

      Pelas linhas desta carta, podemos entender que é neste pequeno panfleto que a 

divida Itália poderá encontrar uma reflexão sobre o novo tipo de governante, 

necessário à fundação e manutenção de um Estado unificado. É nas linhas do livro 

sobre os principados que o exilado escritor apresenta as pedras basilares para uma 

filosofia política moderna. Em seu opúsculo, Maquiavel traçou um dos pontos 

essenciais à reflexão da filosofia política moderna, o que segundo Norberto Bobbio – 

em sua obra, Estado, governo, sociedade: por uma teoria geral da política – significa 

dizer que na pena do florentino, já se ver em que “consiste a propriedade especifica da 

atividade política e como se distingue ela enquanto tal da moral” (BOBBIO, 1987, p. 

55).  

      Mas, seria apenas a distinção entre a especificidade da atividade política e a ética, a 

expressão do problema principal inscrito na pequena obra maquiaveliana? Ora, se 

concordarmos com a interpretação de Bobbio, suporíamos que, em O Príncipe, esta 

distinção se faz notar como ‘o caminho ainda não trilhado’, como o problema 

filosófico-político a ser refletido pelo segretario de Florença. Todavia, não apressemos 

nossas considerações, prossigamos paulatinamente com a investigação.  

     Após sucinta exposição da primeira parte d’O Príncipe, podemos fazer uma 

consideração do assunto que Maquiavel trata a partir do Capítulo XV, a saber, o 

comportamento do príncipe com os súditos e os amigos. Lembremos que o autor já 

havia elucidado: sobre este assunto, ele não desconhece a reflexão de outros, mas 

mesmo assim, ele se distanciará destas reflexões. Na “Dedicatória” de seu opúsculo, 

Maquiavel já havia registrado, in gérmen, que seu objetivo é escrever algo útil à leitura 

e ao entendimento. Consigna-se ali que o panfleto sobre os principados fora redigido 

sem palavras “pomposas ou ornamentos aparentes”, tendo por alvo oferecer ao 

príncipe a “faculdade de, em brevíssimo, tempo entender” a scienza das ações dos 

homens que o autor adquiriu após uma longa esperienza das coisas atuais com a 

contínua lição das antigas (MAQUIAVEL, 2008, p. 129-130). 
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       À primeira vista, parece-nos que é este caráter utilitário da scienza maquiaveliana 

que está em questão por todo o conteúdo do panfleto: procura-se, sobretudo, oferecer, 

em pouco tempo – melhor, em poucas páginas – um entendimento sobre o governo 

dos príncipes.  No entanto, ao dizer isto, não negamos que se afiguraria um pouco 

apressado, de nossa parte, supormos que este “entendimento sobre o governo dos 

príncipes” tem em vista o utilitário, ou ainda a descrição das ações reais que se 

manifestam no palco do cotidiano político. 

       Todavia, não é de se negar que a concisão do opúsculo sobre os principados deixa 

transparecer a impressão de que os conhecimentos nele inscritos devem ser entendidos 

num breve espaço de tempo, pois é urgente, no tempo do filósofo, que se pense a 

prática de uma política colada à realidade e a patente necessidade política de sua 

pátria: a sua unificação. Mas, por um momento, abandonemos tais conjecturas e 

procedamos a uma análise do conteúdo da obra maquiaveliana. Sendo assim, adiante 

faremos uma sucinta exposição das linhas dominantes d’O Príncipe, na medida em que 

passo a passo apoiamos nossa reflexão na explicitação e problematização dos conceitos 

maquiavelianos, a saber, a verità effetuale della cosa, a virtù e a fortuna. Veremos que, 

deste modo, surgirá gradativamente algumas respostas às questões até aqui levantadas. 

 

3.2 Exposição sucinta do primeiro bloco de Capítulos d’O Príncipe: traços da 

crítica aos espelhos dos príncipes 

  

      Ao elucidar o que até aqui foi discorrido, podemos agora nos aproximar do 

conteúdo do opúsculo maquiaveliano, deslindando – como ensina Victor Goldschmidt 

em A religião de Platão – “os movimentos da obra escrita” cuja explicitação estrutural 

“efetua-se num tempo lógico”. Buscamos, assim, refazer, após Maquiavel, os 

movimentos de que o conteúdo d’O Príncipe “guarda o traçado” repondo em 

andamento “a estrutura” e, desse modo, situando-se “num tempo lógico”. Ora, esta 

leitura hermenêutica consigna: aquele que lida com os textos filosóficos deve neles 
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identificar, “um tempo lógico [...], relações implícitas e explícitas”, a fim de que se 

compreenda num sistema filosófico a sua “independência” (GOLDSCHMIDT, 1970, p. 

139-147). Destarte, o leitor-intérprete deve, portanto, aceitar ser dirigido pelo filósofo, 

melhor, pelos movimentos internos a obra escrita, tomando consciência do tempo 

lógico presente nestes textos. 

      Refazendo os movimentos internos d’O Príncipe, verificamos que esta obra contém 

26 capítulos, os quais podem ser divididos em dois grandes blocos: o primeiro vai do 

Capítulo I ao Capítulo XIV, o outro vai do Capítulo XV ao Capítulo XXVI. Veja-se que 

esta divisão é aludida pelo próprio autor, quando inicia o Capítulo XV, expressando o 

que segue: 

 

Resta agora ver como deve comportar-se um príncipe em relação a seus 
súditos ou seus amigos. Como sei que muitos já escreveram sobre este 
assunto, temo que, escrevendo eu também, seja considerado 
presunçoso, sobretudo porque ao discutir esta matéria, me afastarei 
das linhas traçadas pelos outros (MAQUIAVEL. 2008, p. 73).  

 

      É importante retermos ao menos duas percepções suscitadas nesta passagem: a 

primeira é o corte textual indicado no início do capítulo, “Resta agora ver”..., o que 

sugere que o assunto tratado doravante difere do que fora tratado anteriormente. A 

segunda percepção é que o escritor não desconhece que parte do assunto, por ele 

abordado, também já fora considerado por outros, entretanto, mesmo assim, pretende-

se tratar de algo novo. Por esta citação, sabemos que Maquiavel busca discutir sobre o 

“comportamento dos príncipes”, coisa já considerada também por outros autores, mas 

o caminho que ele trilhará o manterá afastado das linhas até então traçadas por estes 

autores. Antes, porém, de nos enveredarmos com o florentino por esta senda ainda não 

trilhada, vislumbremos, a título de contextualização, as passagens anteriores à divisão 

textual, operada no início do Capítulo XV. 

      Eis então, em linhas sucintas, um quadro geral do caminho reflexivo-político, 

traçado nas páginas do panfleto maquiaveliano. 
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      No primeiro bloco de capítulos (I-XIV), Maquiavel dispensando a reflexão sobre as 

repúblicas (esta feita nos Discursos...), discorre sobre as diversas formas de 

principados, o modo de conquistá-los e mantê-los, oferecendo uma consideração 

particular aos principados novos. Ele procede deste modo, pois procura realçar que 

neste tipo de principado existe um traço do poder político que merece ser salientado: 

os principados emergiram do emprego da força e são dominados por homens novos, 

por príncipes novos, os signori e os condottieri. Faz-se necessário notar, a novidade 

deste tipo de força que emerge do governo dos principados novos, pois a força é um 

elemento constitutivo do poder político.  

      Maquiavel escreve já no início d’O Príncipe: os principados novos ou anexados “são 

habituados a viver sob o poder de um príncipe ou a ser livres [e] são obtidos ou com as 

armas de outros ou com as próprias, graças à fortuna ou à virtù” (MAQUIAVEL, 2008, 

p. 03). Ora, pode-se perceber que a abertura do panfleto já traz à reflexão política uma 

inovação: a conquista, a fundação e a manutenção de um Estado não são 

operacionalizadas, em primeira instância, por homens dependentes da orientação 

moral propiciada pelo exercício das virtudes éticas, mas por homens de força, por 

homens que tenham adiante de si e em sua retaguarda o imprescindível apoio do 

exército. Destaca-se, então que o príncipe deve fazer o uso constante da força, pois ela 

é parte integrante da atuação política. Sob este aspecto, Limongi, em seu já citado 

artigo, nos mostra o que segue: 

 

Tradicionalmente, pensava-se a força como um expediente 
excepcional, ao qual o governante poderia recorrer ao falharem os 
recursos regulares do governo, como a persuasão e o exemplo de sua 
própria virtude. Mas Maquiavel, inovando nisso também, quer mostrar 
que a ação política requer o uso permanente da força, ponto sobre o 
qual insiste [...], mostrando através de exemplos e repetindo 
constantemente que um príncipe tem ‘a necessidade de ofender’ 
(LIMONGI, 2006, p. 68,69). 

 

        Por esta perspectiva, depreende-se que a atuação política requer o uso constante 

da força. Isso faz parte de uma ordem necessária no âmbito político. Este traço da 
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concepção política do florentino, já se insere como uma crítica à tradição política 

medieval e humanista. Tanto na conquista do principado – escreve Maquiavel – quanto 

na sua manutenção o governante deve está “apto a afrontar aqueles a quem passa a 

governar”, quer seja por meio dos “soldados armados”, quer seja por meio das “infinitas 

injúrias que cada nova conquista traz consigo” (MAQUIAVEL, 2008, p.07). O uso 

constante da força torna-se, assim, em primeira e última instância, o recurso 

primordial à conquista e manutenção do poder. Toda força e recursos, empregados 

pelo príncipe, devem ter em vista apenas isso: a manutenção do poder conquistado. 

Diga-se, a conquista e manutenção do poder não depende, à prima vista, ou como se 

entendia até então, dos “recursos regulares do governo”, isto é, da persuasão e da 

virtude, depende antes da força que o governante dispõe. 

       Ainda neste bloco de capítulos, citam-se diversos exemplos de principados novos, 

quer sejam obtidos por herança, quer sejam conquistados pela força do exército 

pessoal ou alheio. Tanto um quanto outro vêm à existência ou por fortuna ou por virtù: 

a primeira – como veremos ainda nesta parte da pesquisa – refere-se a sorte e as 

circunstâncias, e a outra refere-se aos méritos, valores e qualidades pessoais do 

príncipe. Aos principados novos ou anexados, oferecem-se seus respectivos exemplos: 

Milão, dominado por Francesco Sforza e o principado novo anexado é o reino de 

Nápoles para o rei de Espanha. Mais tarde, Maquiavel, dirá algo digno de nota sobre os 

principados novos: o príncipe novo deve evitar, ao máximo, o ódio do povo a quem 

passa a dominar. 

      Na descrição destes principados, existem alguns que merecem atenção: os que são 

conquistados por atos de violência, os que são atribuídos a um homem por seus 

concidadãos e os eclesiásticos (Capítulos VIII, IX, XI). Destes casos citados, o primeiro 

é reputado como resultante de atos criminosos e traiçoeiros, porém se acontecer que 

um homem chegue ao poder por tais meios, deve-se praticar a violência de um só 

golpe, para não ter que renová-la; desse modo, tranquiliza-se os súditos, seduzindo-os 

com benefícios. Sobre o segundo caso de principados: sua obtenção é isenta de fortuna 

e virtù, mas carente do apoio popular ou dos poderosos. Por sua vez, os principados 

eclesiásticos são: radicados na religião, mantém seus príncipes no poder, governados 
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por razões superiores, louvados e mantidos por Deus – Maquiavel, estampando uma 

ironia peculiar, evita falar sobre eles, pois discorrê-los seria “presunçoso” e “temerário”. 

(MAQUIAVEL, 2008, p. 53). 

      Sobre esse contexto, Althusser, em seu já citado livro, realizou algumas 

considerações dignas de nota: quando Maquiavel escreve sobre estes principados ele 

opõe “os mitos aos contramitos”, isto é, ao lado dos mitos estariam os exemplos de 

principados fornecidos pelas lições da história de Roma, os principados de França e 

Espanha e o principado da Romanha fundado por César Borgia. Por usa vez, os 

contramitos seriam “a Igreja e os tiranos (turcos, Cesar...)”, o primeiro por pensar fora 

de uma esfera da política (por se regido pela ação divina), pois se “situam acima” e 

“aquém da política, do nível político”. Os segundos são, enfim,... 

 

...os Estados conquistados e estabelecidos por puro banditismo, 
também fora da política como tal, porque monstros históricos. Porque 
os métodos do Príncipe não tem outro fim senão saciar sua crueldade, 
que é possível e não política, ordenada para um fim autêntico 
(ALTHUSSER, 2007, p. 214, 226). 

 

      Ora, neste sentido, consideram-se assim estes contramitos como uma negação dos 

mitos.  Sobre os mitos, Althusser dirá que cada um deles é específico, assim as lições 

históricas de Roma (exclui-se o César, como tirano) seria invocada não por causa de 

seu humanismo, direito, literatura e filosofia, mas por causa da “organização político-

militar de Roma; e sua existência como prova da possibilidade do presente”. França e 

Espanha são modelos que se definem melhor, por seu equilíbrio de governo, pois 

combinam os três poderes: “rei-barões-povo, rei-nobres-povo”. Por seu turno, Cesar 

Borgia, seria evocado então como “o mito do herói político, as condições de sua ação” 

(ALTHUSSER, 2007, p. 215). 

      Em todos os principados citados por Maquiavel, ainda diz Althusser, “há tipos os 

Estados dos quais nada há que se esperar” – a Igreja e os tiranos –, há os Estados novos, 

os quais “despertam grande interesse”, pois devem sua existência ou a fortuna, ou a 
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virtù, nestes principados se revela “o acordo entre o príncipe e o povo” o que “constitui 

o verdadeiro ‘fundamento’ de seu poder e de sua perenidade”. Segundo Althusser, as 

repúblicas não interessariam Maquiavel – como notamos já acima – “por uma boa 

razão, é que as repúblicas na Itália só existem na forma da corrupção” (ALTHUSSER, p. 

2007, 226). 

     Diante deste cenário, Althusser pensa que o ponto de partida que interessa a 

Maquiavel n’O Príncipe seja o principi nuovo, isto é, príncipe novo, melhor, o homem-

governante que conquista o poder, ou por fortuna, ou por virtù. Este interesse constitui 

um dos aspectos realistas da teoria política maquiaveliana, melhor, o seu 

“antiutopismo”: 

 

Um Príncipe Novo que dará Forma Nova à matéria existente, que 
deverá partir da matéria existente, que deverá modelá-la. O 
antiutopismo de Maquiavel manifesta-se nessa preocupação realista: a 
unidade nacional será feita com os homens como eles são, com a 
matéria italiana como ela é, a partir de sua realidade e de sua 
diversidade caótica. Não projeção de utopia sobre uma matéria, mas 
procura da inserção do plano político na própria matéria, nas 
estruturas políticas existentes (ALTHUSSER, 2007, p. 216).  

 

      Ora, as considerações de Althusser, aqui tomadas como comentários, em muito 

estão alinhadas com o filósofo italiano. Que seja interesse de Maquiavel concentrar sua 

reflexão a partir do príncipe novo e da fundação de principados novos, que ele tenha o 

objetivo de realçar o plano real da ação política, este não são dados ausentes nas 

páginas de seu opúsculo, nem muito menos algo que escape da leitura que o mesmo 

faz acerca da realidade atual na Itália renascentista. Quanto à unificação nacional 

italiana ser imprescindível o uso de homens políticos reais, isto é, não idealizados, os 

exemplos históricos, fornecidos pelo florentino, também não escondem a sua 

pretensão antiutópica. Entretanto, no caso de Cesar Borgia ser invocado como modelo 

de princeps por Maquiavel, não seria esta também uma tentativa de projetar sobre a 

matéria existente uma forma idealizada de governo, tal como pretendiam o gênero 

literário dos espelhos dos príncipes? Suspenda-se esta questão por um momento.  
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      Por outro lado, é ainda nesta primeira parte de capítulos que Maquiavel considera 

que quando um príncipe conquista um território que pertencia a outro príncipe é 

importante tomar algumas precauções, tendo em vista a conservação do poder 

conquistado: “uma é extinguir a família do antigo príncipe; a outra é não alterar suas 

leis e impostos”, sendo que o sucesso de sua conquista depende também que o príncipe 

deva morar no lugar ora conquistado (Capítulo III).  

      Em outro trecho desta primeira parte, o l’ex segretario florentino já traça uma 

análise digna de nota sobre o cenário social. Há no interior do espaço social um 

conflito de forças antagônicas: “o povo e os grandes” (Capítulo IX). Consigna 

Maquiavel, o povo não quer ser comandado nem oprimido pelos grandes, enquanto os 

grandes desejam comandar e oprimir o povo. São essas duas forças, melhor, estes dois 

“humores” (umori) ou “apetites” que estão presente em todas as cidades. É deste 

conflito de forças que nas cidades se geram três efeitos: “o principado, a liberdade e a 

licença” (MAQUIAVEL, 2008, p. 9, 43). Sob este aspecto Limongi, considera o seguinte: 

 

A experiência mostra, [segundo Maquiavel], que a vida social é 
constituída por um conflito fundamental entre dois grupos sociais – os 
grandes e os povos. O que define os grandes é o desejo de governar e 
oprimir o povo. O que define o povo é o desejo de não ser governado 
de oprimido pelos grandes. Com efeito, para ele, a arte de governar 
consiste na arte de levar a bom termo esse conflito, o que não significa 
suprimi-lo – já que Maquiavel diz claramente que ele está presente em 
todas as cidades –, mas mediá-lo de modo que ele não inviabilize a vida 
comum, conduzindo à desordem e à instabilidade política (LIMONGI, 
2006, p. 61). 

 

     Percebe-se, então que ao inserir o tema do conflito na reflexão política, Maquiavel 

recoloca a arte de governar sobre um novo prisma. O conflito está presente no interior 

da sociedade, configurando-se, a partir dos grandes e dos povos, como os umori, ou os 

“apetites”, que o príncipe terá que levar bom termo, evitando assim a instalação da 

desordem e instabilidade social. É neste aspecto, que Gleyton Trindade na esteira de 

Lefort – em seu artigo Maquiavel e a dimensão simbólica do poder – escreve: quando 
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Maquiavel pensa a política por este prisma, insere uma “desconstrução crítica contra 

seus contemporâneos”, os quais estavam... 

 

...ocupados com rotina diária do poder. Por isso mesmo, essa ‘lenta e 
metódica destruição do ensinamento tradicional’, realizada pelo 
criticismo maquiaveliano da tradição, oscilaria em dois pólos. Por um 
lado, ele pretenderia destruir a concepção clássica de Estado 
denunciando a pequena política dos falsos sábios de Florença. Em 
oposição a eles, substituiria o saber filosófico e cristão por um não 
saber, ‘de tal sorte que sua analise do poder parece por um momento 
suspenso no vazio’. Por outro lado, no entanto ele opõe à ignorância 
dos pragmáticos palacianos satisfeitos com meras intrigas os 
ensinamentos da história e a exigência da previsão racional da ‘ordem 
das coisas’, não mais pensada como ordem natural, mas como ordem 
das relações de força e desejos (TRINDADE, 2013, p. 158). 

 

     Diante deste registro, podemos entender que a crítica de Maquiavel, ao inserir o 

conflito na base da política, não tem em vista a inserção de uma mera reflexão, mas a 

substituição da concepção clássica de Estado por uma nova concepção, isto é, ele tem 

em vista a secularização do Estado italiano. As reflexões de seus contemporâneos não 

tinham notado ainda um problema fundamental da política: o conflito. Desejava-se a 

ordem social e rechaçava-se o conflito – como vimos na segunda parte desta pesquisa. 

Enquanto os “pragmáticos palacianos”, isto é, os autores contemporâneos, se 

digladiavam em infindas discussões políticas, apoiadas nos móbiles da filosofia clássica 

e medieval, Maquiavel dirige seu olhar para a realidade de seu país, pois o mesmo se 

encontra as voltas com o regime político mediado pela cúria romana, isto é, pela Igreja, 

a qual aparece nas páginas finais do opúsculo como a responsável pelas conturbações e 

fragmentação do território italiano. 

      Por outro lado, um dos motivos dos príncipes italianos não conseguirem unificar a 

Itália sob o regime de um só homem é a falta de exercito próprio, coisa discutida por 

Maquiavel nos Capítulos XII, XIII e XIV de seu panfleto. Aí o escritor florentino reflete 

sobre guerra, realçando que tipo de exércitos deve ter ou dispor o príncipe/governante: 

os exércitos com os quais o príncipe defende seu Estado são próprios, mercenários e 

auxiliares, ou uma mistura de ambos. Os mercenários e auxiliares trabalham visando o 
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soldo, ou seja, o pagamento – o recurso a eles deve ser evitado pelo príncipe, 

principalmente os auxiliares, pois eles são mais perigosos, visto que podem ser 

solicitados por outro poderoso para que o defendam. Em geral, estas tropas são infiéis, 

inúteis, indisciplinadas e perigosas, não trazendo segurança ao príncipe. Por sua vez, o 

exercito próprio é aquele que é formado pelos súditos, cidadãos ou vassalos do príncipe 

que, segundo o autor, é bem mais preferível, visto que sem eles nenhum principado 

está seguro; ao contrário, fica “inteiramente a mercê da fortuna” (MAQUIAVEL, 2008, 

p. 66). 

      Tendo registrado isso, Maquiavel ainda recomenda que o príncipe jamais deva 

afastar seu pensamento da guerra (Capítulo XIV). Nos tempos de paz, deve conhecer 

bem o seu território, o que permite ter uma ciência estratégica do inimigo, exércitos, 

etc.. É preciso aproveitar os tempos de paz com engenho, pois, caso a fortuna mude, o 

príncipe estará preparado para resistir. Ainda é recomendado que o príncipe estude a 

história afim de examinar as ações dos homens ilustres em suas guerras, derrotas e 

vitórias, com isso recolhendo “um cabedal para dele se valer na adversidade” 

(MAQUIAVEL, 2008, p.72). 

      Ora este modo de pensar a atuação política dos príncipes é um tanto distinto, 

chocante e inovador. Lembremos que Maquiavel se insere num contexto político 

orientado pelas prescrições e conselhos dos manuais principescos do gênero literário 

espelhos dos príncipes – como vimos na segunda parte desta pesquisa. Como ainda 

indica Limongi: 

 

Tais manuais visavam explicar a um príncipe o que ele deveria fazer 
para governar bem. Ora para isso é preciso em primeiro lugar definir o 
que é um bom governo. E para se chegar a esta definição é preciso 
determinar qual a finalidade do governo. Governa bem quem realiza 
este fim. Governa mal quem se afasta dele. Por isso estes livros 
começavam definindo a finalidade do governo e separando entre o 
bom e o mau governo, para, a partir daí, elencar os seus conselhos 
(LIMONGI, 2006, p. 60). 
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      Em face destas circunstâncias, esperava-se que o opúsculo maquiaveliano seguisse a 

mesma corrente dos manuais principescos de seu tempo. Entretanto, o caminho 

traçado por Maquiavel flui na contracorrente destes manuais: ao pensar sobre a 

fundação dos diversos principados, o autor florentino, não se preocupa em apenas 

separar o bom do mau principado. Ao ler o conteúdo d’O Príncipe, esperava-se, no 

entanto, que o objeto de sua reflexão fosse à distinção entre o bom e o mau governo, 

como de costume se delineava nos manuais dos espelhos. Porém, Maquiavel, ao listar 

os modos de fundar um governo, põe lado a lado tantos os bons quanto os maus 

principados. Com isso supunha-se, no mínimo, que ele repudiasse a fundação dos 

principados maus, obtida por meios criminosos, e louvasse a fundação dos principados 

bons, obtida pela virtù dos príncipes. Não é isso que ocorre. Maquiavel choca seus 

contemporâneos, rompendo, em certa medida, com as concepções políticas dos 

espelhos.  

      Mas, não é a mera ruptura-chocante que está em jogo. É certo que, como já 

notamos, ao mesmo tempo em que o autor se aproxima de seus contemporâneos, se 

distancia dos mesmos, o que demonstra uma ruptura, face à proposta política dos 

espelhos. Todavia, seu modo de operacionalizar esta ruptura é um tanto sutil, 

retórico... Diríamos: estratégico. A proximidade entre os autores dos espelhos e 

Maquiavel se efetua apenas no âmbito da aparência. Sua estratégica retórica visa tomar 

as armas de seus adversários e usá-las contra eles mesmos. O que significa dizer, 

segundo Rodrigo – na esteira de D’Istria, Frapet e Lefort –, Maquiavel não hesita em 

fazer uso da linguagem política de seus contemporâneos, pois assim, “reanima” no 

imaginário social, as “representações” tradicionais de governo, de modo que, ao mesmo 

tempo em que retoma tais representações, inscreve uma estratégica persuasão, 

realizada a partir de um “quadro aceitável para todos” tendo, portanto, o objetivo de 

astuciar com “as oposições”, apropriando-se dos “móbiles de seus adversários”, fazendo 

“justiça às suas crenças, jogando com suas contradições” (RODRIGO, 1996, p.10,11).  

      Em tudo isso, é a inovação que está em jogo na reflexão política maquiaveliana, e 

tal inovação poderia provocar resistências. Assim, para amenizar os efeitos dessa 

resistência, nada como se utilizar de recursos retóricos, jogando com as representações 
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políticas tradicionais, mas inserindo de modo sutil a inovação, coisa que para 

Maquiavel não pode nem mesmo passar despercebido ao príncipe novo: a resistência 

por parte do povo à inovação instaurado pelo príncipe aquando do poder conquistado.       

       Vemos esse aspecto da inovação n’O Príncipe quando aí se adverte – 

especificamente no Capítulo III – ao princeps novo: na conquista de um novo 

principado, deve-se estar ciente que os cidadãos conquistados podem apresentar 

resistência ao novo governante, a ponto de “pegarem em armas contra o senhor atual”, 

diante dessa possibilidade – a qual decorre de uma dificuldade natural presente em 

todos os principados novos, qual seja, os homens acreditam que a mudança de 

senhores trará melhoras – o princeps deve empregar não só a violência da força do 

exército, ou infinitas injúrias, mas também a sutileza daquilo que os governados 

esperam de um governante: mimos e benefícios, nem que pra isso seja necessário, 

primeiro, o uso rápido e violento da força, tanto no âmbito físico como no âmbito 

psicológico. Maquiavel não desconhecia tais efeitos no âmbito do discurso, mais ele do 

que ninguém sabia que a linguagem também é um instrumento do poder político, ao 

qual qualquer escritor que se preze recorrerá, a fim de evocar verdades novas. Diga-se, 

verdades que podem subverter os fundamentos antigos e a ordem instituída, 

colocando aquele que as evocou, por meio da escrita, num problema com as 

autoridades instituídas. Como mostra José Luiz Ames, em seu artigo O Discurso 

estratégico: a função da linguagem na arte de escrever de Maquiavel:  

 

Maquiavel obriga-se a comunicar seu pensamento usando de artifícios 
que o coloquem ao abrigo da repressão das autoridades estabelecidas: 
preocupado em descobrir os princípios novos, não pode, sem risco e a 
menos que queira transformar-se em mártir, atacar de frente ou 
abertamente o poder instituído e os defensores irrestritos da tradição. 
Esta limitação faz com que adote uma “via oblíqua” para comunicar seu 
pensamento. Compreendemos assim que a obscuridade algumas vezes 
presente na sua obra é premeditada e está a serviço de uma estratégia. 
Além da dissimulação, a arte de escrever de Maquiavel compreende 
ainda um segundo registro, a persuasão: adota uma técnica retórica 
tradicional, porque ela lhe oferece, de um lado, os meios de expor, num 
quadro aceitável, seu ensinamento novo e, de outro, os recursos para 
persuadir seus interlocutores. Um e outro registro, dissimulação e 
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persuasão, estão a serviço da mesma estratégia de ensinamento: 
mostrar de que forma a ação política pode estabelecer os modi ed ordini 
nuovi capazes de subverter os modi ed ordini antiquati (AMES, 2007, p. 
116). 
 
 

     Esta consideração mostra então que a estratégia retórica de Maquiavel está a serviço 

da comunicação de seu pensamento. Tal consideração encontra alinhamento no que é 

dito pelo florentino no capítulo XVIII de seu opúsculo quando fala do recurso à 

simulação e da dissimulação na palavra empenhada, coisa a que o príncipe, no 

exercício do poder, não pode passar despercebido, mas assumindo “a natureza de 

raposa” – a qual representa o lado do emprego da lei no exercício do poder – não deve 

jamais deixar “escapar da boca” os recursos necessários à manutenção do poder. Ora, 

quando pensa na unificação italiana, Maquiavel não desconsidera também, na 

passagem do Capítulo XXVI, que este empreendimento deva ser realizado pelo 

príncipe não só recorrendo a formação de uma milícia nacional, coisa que até então 

não se mostrou tão eficiente – como veremos adiante no caso César Bórgia –, mas à 

instituição de “novas leis”, a qual pode trazer ao princeps, em seu novo regime, uma 

“grande honra” (MAQUIAVEL, 2008, p.84,85,125). 

       Diante disso, não seria estranho deduzir que o florentino não estava alheio ao valor 

que existe na linguagem enquanto instrumento necessário à criação de novas leis, as 

quais poderiam trazer ao príncipe a honra devida no exercício do poder. A estratégia 

do discurso retórico de Maquiavel visa ensinar que a ação política do homem-

governante, se bem empregada, pode fundar os modos e ordem novos e subverter os 

modos e ordem antigos. Não esqueçamos que, entre os muitos textos que escreveu, 

consta o Diálogo sobre a nossa língua, no qual, em termos sintéticos, se insere uma 

crítica aos recursos linguísticos usados por Dante, transpondo, assim, a linguagem do 

terreno da filologia para o terreno da política. Ao considerar que o florentino se utiliza 

estratégica e astutamente da linguagem a serviço de uma subversão política, Ames 

ainda escreve o seguinte: 

 
Maquiavel, como todos os grandes pensadores que o precederam, sabia 
que as verdades filosóficas, especialmente aquelas que dizem respeito à 
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política, estão em conflito com a sociedade na qual se exprimem. O 
caráter subversivo da filosofia, sua pretensão de subverter o lugar 
comum do entendimento acerca das coisas, obriga o filósofo a utilizar-
se de astúcia na arte de escrever. Maquiavel, mais do que qualquer 
outro filósofo político, analisou acontecimentos e personagens ainda 
em atividade no seu tempo. A astúcia que ele sugeria ao príncipe para 
governar a empregou na sua arte (AMES, 2007, p. 127). 
 
 

     Por esta ótica, o discurso estratégico de Maquiavel estaria assim a serviço da 

subversão do poder instituído. A astúcia sugerida ao príncipe, na condução dos 

negócios do Estado, está presente na arte escrita do filósofo.  A linguagem é um o 

recurso necessário à instituição de novas leis, recurso ao qual jamais o príncipe poderá 

prescindir, pois dele depende sua honra. A linguagem filosófica maquiaveliana não só 

subverte o lugar comum do entendimento da política, ela é um instrumento do poder. 

Como bem escreve Helton Adverse na “Introdução” à edição brasileira do Discurso 

sobre a nossa língua, na qual considera que a linguagem, em Maquiavel, tem um 

caráter “propriamente político e histórico”: 

 

Digo propriamente porque parece que Maquiavel relança a questão da 
linguagem como problema histórico e político. Isso significa conceder 
pouca tentativa de formalização da linguagem e, diferentemente, 
afirmá-la como espaço aberto, sujeito as mesmas relações de força que 
estruturam a vida política, mas que, ao mesmo tempo, exerce sua 
influência no combate entre as forças. A luta pelo poder passa pela 
linguagem e, para ser mais preciso, é também uma luta pela linguagem 
(MAQUIAVEL, 2010, p. 19). 
 

 

     Não é sem sentido que Maquiavel conceda grande relevância ao discurso político do 

príncipe, face ao vulgo: perante este o príncipe deve cuidar que jamais falte a sua boca, 

mesmo que de maneira aparente, as qualidades que suscitam o louvor ou a reprovação 

por parte do povo. A linguagem é um terreno de batalha pelo poder. Nele, combate o 

governante, os grandes e povo. O exemplo histórico erigido pela pena do florentino – 

pelo menos no Capítulo XVIII –, para mostrar o recurso à linguagem como meio de 

simulação e dissimulação, tendo em vista a manutenção do poder político, não é outro 

que não o Papa Alexandre VI, o qual não cumpria a palavra empenhada no exercício da 

política. Não é sem motivo que, neste aspecto, seu filho seguiu a risca o exemplo dado 
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pelo pai, a ponto de se dizer de ambos: “o pai não faz jamais aquilo que diz e o filho 

não diz jamais aquilo que faz” (MAQUIAVEL, 2008, p.175)¹.   

     Ora, ao registrar sua filosofia política no ideário do Rinascimento, Maquiavel não 

perde de vista o emprego estratégico dos recursos retóricos. Mostra antes, por meio do 

instrumento da linguagem escrita, que à atuação política é também o espaço em que o 

homem se constrói, utilizando-se das astúcias e sutilezas dispostas pela arte retórica. 

As páginas quase enigmáticas d’ O Príncipe, sugerem à mente do leitor uma série de 

possibilidades interpretativas, coisa que como já vimos, engendrou um misto de falsas 

interpretações, não livrando nem mesmo a pena de grandes autores. Mas, apesar do 

aparente enigma, é possível entender os conceitos articulados por Maquiavel 

retraçando os movimentos de seu pensamento a partir dos exemplos históricos 

oferecidos por ele. Em tais exemplos muitos aspectos de seu discurso estratégico 

podem ser notados. Lógico, que devido à falta de espaço e tempo não nos será possível 

referendar todos estes exemplos. Veremos, então, adiante a figura de César Bórgia 

como exemplo de princeps que, aparentemente, é invocado nas páginas do panfleto 

maquiaveliano como um modelo digno de ser imitado. Vejamos. 

 

3. 3 César Bórgia, um modelo perfeito de princeps?  

 

      Maquiavel imortaliza n’O Príncipe a figura de César Borgia, o famigerado duque 

Valentino, realçando as suas qualidades e recomendando-as. Ora, não olvidemos que – 

conforme indicamos parcialmente na segunda parte da pesquisa – foi na companhia 

deste  príncipe, num  espaço  de  quatro meses, que o florentino encontrou inspiração  

 

_____________________ 

1 
Recolhemos este dito das “Notas” de rodapé, que constam n’O Príncipe da Tradução de Maria Júlia 

Goldwasser. 
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para uma política distinta. O fruto de suas observações políticas também são 

resultados de sua missão junto ao duque. É no capítulo VII de seu opúsculo que 

Maquiavel considera porque toma o duque como exemplo de atuação política: 

 

...se considerarmos todos os procedimentos do duque, veremos que ele 
preparou amplos fundamentos para seu futuro poder, sobre os quais 
não julgo supérfluo discorrer, visto que desconheça preceitos melhores 
para dar a um príncipe novo do que exemplos de sua atuação 
(MAQUIAVEL, 2008, p.28). 

 

       Que qualidades políticas possuíam o duque, que fez com que o autor deste 

panfleto o imortalizasse com sua prosa? Deixemos, pois, que Maquiavel nos arranque 

do terreno instável das interrogações e nos coloque no solo firme de suas repostas. 

Porém, para entendermos estas respostas é preciso que refaçamos, em resumo, parte 

do quadro contextual no qual as mesmas se inserem.  Ora, o florentino escreve que a 

conquista da Romanha havia sido determinada e promovida pelo papa Alexandre VI – 

como vimos na segunda parte da pesquisa. Entretanto, o duque Valentino tinha diante 

de si alguns obstáculos, os quais são assim elencados:  

a) O pontífice elegeu seu filho para a campanha de conquista do território da 

Romanha, mas não dispunha de exército próprio; 

b) As cidades da Itália Central, região em que se situava a Romanha, estavam 

dominadas pelos venezianos; 

c) Os barões (condottieri) de Roma – os Orsini e os Colonna – dispunham de 

exércitos fortes e dominavam a região, bem como facções em Roma que 

apoiavam seu poderio; 

d) A infidelidade do exército alheio e a vontade da França. 

      Todavia, estes obstáculos à atuação política do duque, são superados pelas 

seguintes medidas: 
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a) Obtêm-se um exército, tomando-o emprestado do rei francês Luís XII, que o 

cedera ao papa a fim de obter deste a concessão para a dissolução de seu 

matrimônio;  

b) Os venezianos, inflexíveis ao domínio da Igreja, foram suplantados por um 

acordo político entre o rei francês e o papa;  

c) Os barões de Roma foram enfraquecidos, suas facções foram debilitadas. 

Valentino comprou os aliados dos barões, conquistando a afeição deles. Na 

ocasião adequada, eliminou o chefe dos Orsini, o que provocou revoltas na 

região conquistada. Se dispersa, também os Colonna. Mas, o duque, não 

confiando nem no exército alheio francês, nem outras forças externas, apoia-se 

na astúcia, dissimulando o seu ânimo a ponto de atrair os Orsini, os quais se 

reconciliaram com ele, coisa que não o impediu de mais tarde assassiná-los a 

céu aberto. Com o aniquilamento dos condottieri, convertem-se os partidários 

dos mesmos à causa do duque e estabelece-se o domínio da Romanha atraindo 

“para si todo o povo que começava a gozar de bem estar”.  Entretanto, havia um 

mal a ser extirpado, a região era balançada por “latrocínios, tumultos e toda as 

formas possíveis de insolência”, assim, o duque coloca no poder um “homem 

cruel e expedito, a quem conferiu plenos poderes”, isto é, messer Remirro de 

Orco, o qual pacifica e une a Romanha, “granjeando grande reputação”. Mas, as 

ações dignas de nota do duque não parariam por aí. Julgou ele que a autoridade 

concedida a messer Remirro já passava do excesso, temendo o ódio da 

população, instaura um tribunal civil. Assim, inverte a lógica do ódio da 

população: o povo da Romanha odiava o duque por, violentamente, tê-los 

conquistado, agora era preciso encontrar um bode expiatório pra ser 

responsabilizado pelos rigores passados. Não havia pessoa mais indicada para 

assumir esta responsabilidade do que messer Remirro, o qual é, numa certa 

manhã, fria, cruel e publicamente assassinado: “cortado em duas partes, tendo 

ao lado um bastão de madeira e uma faca ensanguentada”. Tudo isso tinha um 

propósito: estarrecer o povo, satisfazendo seus ânimos, aplacando, assim, o ódio 

contra o duque que, enfim, foi debelado; 
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d)  Quanto ao rei de França, pressionou-o mostrando que por ocasião da 

campanha na conquista de Urbino e da Toscana, o rei descumpriu o acordo 

firmado, tendo, por isso, grandes desvantagens na política da guerra, assim, não 

lhe restava outra opção a não ser temer o duque e se dar conta de seu próprio 

erro. O duque aproveitando a ocasião, já que estava forte, busca “tergiversar 

com os franceses” a fim de garantir-se contra os espanhóis que dominavam o 

reino de Nápoles (MAQUIAVEL, 2008, p. 30-32). 

  

      Ora, o que de há tão importante, para o âmbito político, na descrição dos atos 

macabros do duque, a ponto de fazer Maquiavel escrever que “desconheça preceitos 

melhores para dar a príncipe novo”, recomendando ainda que tais ações sejam 

imitadas? Vejamos, nas palavras do florentino, as razões que fizeram o duque ser 

invocado como um modelo de governante de virtù: 

 

Havia no duque tanta magnanimidade e virtú, tão bem sabia como 
ganhar e perder os homens e tão sólidos eram os fundamentos que em 
tão pouco tempo construíra pra si, que se ele não tivesse aqueles 
exércitos em seu encalço ou se tivesse em boa saúde, teria superado 
todas as dificuldades. Que era bom os fundamentos que ele plantou 
ficou comprovado quando a Romanha o esperou por mais de um mês. 
[...] Recapitulando, portanto, todas as ações do duque, eu não saberia 
em que censurá-lo, pelo contrário parece-me – como aliás o fiz – dever 
propô-lo como exemplo a todos aqueles que, com a fortuna e as armas 
de outrem, ascendem ao poder. Tendo ele animo forte e intenção 
elevada, não poderia ter agido de outra maneira. Contrariam os seus 
desígnios somente a brevidade da vida de Alexandre e sua própria 
enfermidade. Quem, portanto, num principado novo, julgar necessário 
garantir-se contra inimigos, conquistar amigos, vencer pela força ou 
pela fraude, fazer-se amado e temido pelo povo, ser reverenciado pelos 
soldados, eliminar aqueles que podem ou devem prejudicá-lo, 
introduzir mudanças na antiga ordem, ser severo e grato, magnânimo e 
liberal, eliminar as milícias infiéis, criar outras novas, manter amizades 
do rei e dos príncipes de modo que o beneficiem com solicitude e 
temam ofendê-lo, não pode encontrar melhor exemplo que as ações 
deste duque (MAQUIAVEL, 2008, p. 33, 34).  
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      Antes de realizarmos qualquer julgamento de ordem moral – coisa esta de somenos 

importância – é importante notar que nas ações do duque consta algo indispensável à 

fundação e manutenção de um principado novo: Valentino é aquele que, melhor do 

que ninguém, compreendeu a necessidade de contar com as suas forças próprias, tanto 

do ponto de vista político como militar. Ele entendera que um príncipe deve evitar, ao 

máximo, ser objeto de ódio por parte do povo. Como Maquiavel mostrará no capítulo 

XIX, o ódio do povo é uma coisa a que o príncipe novo deve temer. O apoio do povo 

demonstra a funcionalidade e a justiça da atuação política do duque. A virtù do duque, 

segundo Maquiavel, consistiu justamente nisso: na sua capacidade de adequar-se de 

acordo com as circunstâncias, tendo em vista uma única coisa: a manutenção do poder. 

Com bem nota Bignotto:  

 

Para o novo ocupante do poder, sua manutenção é o dado essencial, e 
para tanto, é preciso atentar para as forças que terá de combater em 
seu estado puro. O povo enquanto matéria conquistada é um terreno 
perigoso, pois não se fia nem mesmo na demonstração de força do 
príncipe. Seu desejo de vingança é tal que, para sobreviver, o 
governante terá não apenas de ameaçar, mas também de conservar a 
sua imagem e fugir de um ódio ativo de seus sujeitos (BIGNOTTO, 
2008, p. 85, 86). 

 

      Por esta ótica, poder-se-ia afirmar que as ações bélicas e criminosas do famigerado 

duque são justificadas pelo recurso a um expediente necessário a manutenção do poder 

político, qual seja: o uso da força, mas não é apenas isso. Na manutenção do poder 

político, o uso da força é condição necessária, mas não uma condição suficiente. Na 

manutenção de um Estado o uso da força é necessário, mas não é suficiente.  Não é 

suficiente ter força. É preciso ter em vista que o ódio do povo deve ser evitado, pois os 

homens são compostos de uma matéria indeterminada, cambiante, mutante. Os 

homens gostam de mudar de senhor, e podem fazê-lo pegando em armas contra o 

senhor atual. O princeps deve ter ciência de que a natureza dos homens – como dirá o 

filósofo mais adiante – é má e indeterminada, não sendo, portanto, previsível, daí a 

necessidade de se precaver conservando a sua imagem como um governante bondoso e 
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justo, como fez o duque no caso de messer Remiro. Neste caso, está em jogo o emprego 

da simulação e da dissimulação, por parte de Valentino – coisa que veremos mais 

detidamente em outro tópico. Na experiência política de Valentino, não só está 

presente o necessário e indispensável uso da força, mas também a virtù política de 

“fazer-se amado e temido pelo povo”, evitando assim, por um lado, insurreição popular 

e, por outro lado, mantendo o poder. A manutenção do poder não depende apenas do 

necessário uso da força, mas da fuga do ódio popular, o que coloca o príncipe num 

problema inerente ao exercício do poder: por um lado, agradar o povo fazendo-se 

amado, por outro, injuriá-lo, fazendo-se temido. (MAQUAIVEL, 2008, p. 34). 

       Veja-se que neste aspecto, Maquiavel insere mais uma crítica ao gênero literário 

dos espelhos: na segunda parte da pesquisa vimos rapidamente que um governante 

ideal devia não apenas ser amado, mas, sobretudo, adorado, significando que o bom 

governante jamais deve suscitar o ódio do povo. Neste ponto, Maquiavel está de acordo 

com os autores dos espelhos, mas desacorda com eles, quando aconselha ao princeps 

ofender aqueles a quem passa governar. A ofensa pode suscitar o desejo de vingança 

por parte do povo, sendo esta um reflexo do ódio. O uso violento da força militar e das 

infindas ofensas do princeps desencadeia o ódio no âmbito do pathos (paixões) 

popular, diga-se, ódio acompanhado do desejo de vingança. Se isso ocorre, como 

Maquiavel indica a resolução para este problema?  

       A invocação da experiência política de Valentino, feita pela pena maquiaveliana, 

responde-nos: o povo da Romanha estava com um ódio mortal do duque, pois eles 

haviam sido pacificados, a mando do duque, de forma violenta sob o poder bélico do 

cruel messer Remirro. Sabendo disso, como vimos acima, Valentino inverte a lógica do 

ódio com o recurso à técnica político-religiosa do bode expiatório: culpabiliza o messer 

e sai ileso do jogada. Simula e dissimula uma imagem, no imaginário popular, que usa 

em benefício da manutenção do poder: segundo, Maquiavel, o assassinato de Remirro 

aos olhos da população desencadeia efeitos psicológicos notáveis: o ódio do povo 

contra o duque é eliminado. Mas não só isso, pelo altíssimo grau de violência do 

assassinato público, internaliza-se no povo o medo, o temor. Desencadeia-se uma 

mutação no nível do pathos popular: o povo que odiava o príncipe passa a temê-lo e, 
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mais tarde, a amá-lo: Maquiavel mostra isso aquando da ausência do duque da 

Romanha – este estava em Roma, por ocasião da morte do pai e da negociação com o 

novo papado –, a população o aguardou por mais de um mês. 

       Mais adiante, Maquiavel tratará este aspecto do ódio de do temor popular sob uma 

nova perspectiva. À manutenção do poder é preferível ao princeps ser objeto de temor, 

pois é difícil atrair, ao mesmo tempo, o amor e o temor do povo. Por questão de 

segurança, é preferível que o governante seja temido. Donde se pode afirmar, em certa 

medida, sugere-se que o princeps, a fim de manter o poder, proceda como Valentino: 

“garantir-se contra inimigos, conquistar amigos, vencer pela força ou pela fraude, 

fazer-se amado e temido pelo povo, ser reverenciado pelos soldados, eliminar aqueles 

que podem ou devem prejudicá-lo, introduzir mudanças na antiga ordem, ser severo e 

grato, magnânimo e liberal, eliminar as milícias infiéis, criar outras novas, manter 

amizades do rei e dos príncipes de modo que o beneficiem com solicitude e temam 

ofendê-lo” (MAQUIAVEL, 2008, p. 34). 

     Entretanto, diante do modelo de princeps desenhado pela pena do filósofo, é de se 

supor que Maquiavel também desenha um modelo idealizado de governante. Não 

estaria o filósofo, ao invocar a figura de Valentino como modelo a ser imitado por 

outros, inserindo um perfil idealizado de governante? Suspendamos esta questão por 

um momento. 

      Ora, uma coisa é clara se Maquiavel traz a baila nas páginas do opúsculo o exemplo 

do famigerado duque, não é simplesmente pelo fato deste ser mais um perfil idealizado 

de governante. Não é a idealização de um perfil de governante o seu objetivo, visto que 

ele não cita apenas o exemplo do duque, mas outros também, os quais chegaram ao 

poder, por fortuna e virtù, ou por outros meios. Lembremos que nos manuais dos 

espelhos o governante ideal é aquele que pauta a sua conduta pelo exercício das 

virtudes. A finalidade de sua conduta virtuosa é o estabelecimento da ordem social e a 

promoção do exercício das virtudes por seus cidadãos. Tonar os cidadãos virtuosos era 

assim a tarefa primordial do governante. Portanto, o exercício político do príncipe é 

indissociável, em tais manuais, da reflexão e prática ética. Com efeito, a arte política, 
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para os medievais e humanistas, estava assim circunscrita ao campo ético, entretanto, 

Maquiavel – segundo escreve Limongi – a compreenderá de outra maneira: 

 

Mas, Maquiavel, por entender de outro modo essa arte, concebia as 
qualidades do governante como qualidades específicas – as qualidades 
de um homem publico, que se distingue dos outros não em virtude de 
sua excelência privada, no que é comum com os outros, mas em 
virtudes de sua capacidade de articular forças sociais (LIMONGI, 2006, 
p. 65) 

 

     Quando Maquiavel invoca a personagem política de Valentino ele subverte o 

esquema que colocava o homem governante como um santo, como modelo de virtude. 

Ao governante não era mais preciso tão somente governar a si próprio, mas 

desprendendo-se da aura de virtuosismo pessoal, articular as forças antagônicas que 

estão na constituição da sociedade: o povo e os grandes. O pensador florentino desfere 

uma crítica sutil e mordaz aos seus adversários, os quais compreendiam a política 

ligada aos valores cristãos e a ética deles derivada. É neste sentido que Bignotto 

observa: 

...é a relação de uma ética das virtudes com a política que está em 
questão. O alvo principal de seus ataques [...] é a afirmação da 
preeminência dos valores cristãos e da ética deles derivada sobre a 
política. O inimigo a ser combatido, por aqueles que se dispõe a 
compreender o funcionamento da política, é não apenas uma 
instituição, mas, sobretudo, uma maneira de entender os fundamentos 
da vida em comum, que está diretamente associado a ela. A igreja 
católica não interessa por deter o poder, mas por interpretá-lo segundo 
valores que lhe são favoráveis (BIGNOTTO, 2008, p. 81). 

 

       Quando Maquiavel desfere sua crítica à política humanista que pretende entender 

os fundamentos da vida em comum ancorada nos valores cristãos, ele encontra em 

Valentino e em outros exemplos uma forma de mostrar que decai da função do político 

o dever-ser, em primeira e última instância, ético e virtuoso. Ser virtuoso não é uma 

condição suficiente pra governar. Valendo dizer, o duque não é o modelo idealizado 

daquilo que o governante deve ser, mas sim do que é um governante, do que é um 
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político, face ao conjunto de forças opostas e conflituosas instalado na sociedade. Cessa 

com Maquiavel, a ideia de que o governante deva se encaixar dentro de determinado 

modelo de governo, tal como era idealizado pelos espelhos.  

      O governante, pelo exemplo do duque, tem a função de mediar os conflitos de 

forças inerentes à realidade social: com suas habilidades o duque, não só pacificou a 

Romanha, mas mediou o conflito entre o povo e os poderosos.  Como notamos acima, 

de acordo com o filósofo, o cenário social é composto por duas forças antagônicas: o 

povo e os grandes. Cabe, portanto, ao príncipe a função de institucionalizar o conflito, 

isto é, – segundo Limongi – “regrá-lo de tal modo que seja possível o convívio e a 

mutua cooperação das partes conflitantes” (LIMONGI, 2006, p. 61). 

      Ora, quando Maquiavel escreve que as qualidades de Valentino são dignas de ser 

imitadas não é porque elas são infalíveis, ou até mesmo perfeitas, mas sim por nelas se 

encontra a virtù política necessária à mediação de conflitos na vida social. O exemplo 

de messer Remirro serve para esse fim: havia conflito na Romanha, o duque por meio 

do messer, mesmo com o recurso à violência, equilibra o conflito. Neste sentido, 

Limongi ainda escreve: 

 

A vida social é para Maquiavel um campo de forças e só pode prosperar 
se essas forças de algum modo se equilibrarem. Eis o papel do 
governante: procurar e até mesmo forçar, se necessário, esse equilíbrio, 
contentando ora uma parte, ora outra, fazendo com que ora um, ora 
outro seja obrigado a ceder, de modo que todos tenham o seu desejo 
em parte, mas nunca totalmente realizado. A originalidade de 
Maquiavel está, assim, em ter colocado o conflito na base da política, 
em ter entendido que cabe a política fundamentalmente mediar 
conflitos sociais. Nisso reside à função da arte de governar (LIMONGI, 
2006, p. 63). 

 

      Por esta perspectiva, percebe-se que a função primordial do governante, não é ser 

virtuoso, ou tornar os cidadãos virtuosos, mas “mediar conflitos sociais”. Por outro 

lado, isso também não significa que pelo fato de o príncipe ter a função de mediar 

conflito, fica agora desobrigado de ser virtuoso e tornar seus cidadãos virtuosos. Não é 

isso, ele pode continuar sendo virtuoso, na sua vida particular. A virtude não é 



92 

 

completamente repelida. Só passa a ser rechaçada – como ainda explica Limongi – 

quando ela é invocada como o fim, como a função primordial da conduta política do 

princeps: 

 

Mas, não é apenas porque o governante já se encontra bastante 
ocupado em mediar conflito que ele pode se desincumbir da tarefa, até 
Maquiavel definidora da ação da ação de governar, de tornar os 
homens virtuosos. Não se trata apenas de dizer que o governante não 
tem tempo para cuidar da virtude de seus governados, mas de mostrar 
que essa, decididamente, não é nem pode ser a sua função (LIMONGI, 
2006, p. 64). 

 

      Ora, o governante pra Maquiavel não é nenhum santo, nem um exemplo de 

virtude, mas um homem comum, com interesses e opiniões particulares. Neste sentido, 

o filósofo não recomenda ao príncipe novo o exemplo do duque porque este seja um 

modelo perfeito ou único, portanto, a ser indiscriminada e necessariamente 

reproduzido. Se o fosse, Maquiavel não colocaria, junto às qualidades políticas do filho 

do pontífice, as inqualidades que o fizeram cair em desgraça. Muito mais que uma 

mera oposição de virtudes e vícios, Maquiavel inscreve as regras gerais da ação política, 

tendo como suporte a esperienza histórica. À época da redação d’ O Príncipe, a figura e 

atuação políticas do duque, não são mais que um fato histórico, porém, um fato 

histórico vivenciado, ao menos em parte, por Maquiavel. 

      Quando o filósofo aconselha o príncipe é, sobretudo, as lições da história antiga e 

recente que Maquiavel tem em vista, o que não significa que os exemplos de 

governantes citados nestas lições devam ser indiscriminada e necessariamente 

imitados. As lições da história para o príncipe se constituem como um fundamento no 

qual suas ações políticas devem ser construídas e desconstruídas. Como notamos 

acima, dentre os muitos conhecimentos necessários ao exercício do governo, 

Maquiavel aconselha ao príncipe o estudo da história a fim de formar um “cabedal” 

valendo-se dele na adversidade. O recurso ao estudo da história tem por objetivo o 
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fundamento da ação política, como escreve José Luiz Ames em seu artigo História e 

ação política em Maquiavel: 

 

Maquiavel era obcecado por um ideia: estabelecer as regras gerais da 
ação política. Para a realização desse objetivo, ele desvinculou o âmbito 
do agir político das determinações formais da moral tradicional, não 
subordinando mais a política a estes pressupostos, nem os da religião. 
A formação do dirigente político deveria seguir um programa de 
capacitação, por meio do conhecimento histórico. Para tanto, era 
preciso investigar o destino real das ações. Isto significa que Maquiavel 
precisava desenvolver uma ‘praxeologia’ capaz de explicitar os fatores 
fundamentais que determinavam o âmbito político. Somente dessa 
maneira seria possível obter uma descrição do âmbito a partir do qual 
o agente político alcançaria êxito. Esta preparação supõe uma rede 
conceitual por intermédio da qual Maquiavel procura captar o material 
da experiencia histórica e moderna, segundo o critério da utilidade 
prática (AMES, 2004, p.101). 

 

      Depreende-se assim que Maquiavel tenha em vista o fundamento histórico sob o 

qual se constrói a ação política. Como vimos acima isso ele já havia deixado bem claro 

desde a “Dedicatória” de seu opúsculo. Lembremos que ali se registra que o conteúdo 

do panfleto é resultado de uma continua investigação sobre as coisas antigas e 

recentes, tendo por fim fazer que o princeps compreenda em brevíssimo tempo às 

ações dos homens ilustres da história que fizeram da política a maior expressão de suas 

existências.  

     Portanto, quando o florentino evoca a imagem política do duque Valentino, muito 

mais que inserir um mero modelo a ser imitado, inscreve, antes, a necessidade de 

fundamentar a atuação do dirigente político, não em regras e pressupostos morais e 

religiosos, mas em exemplos reais que só a história humana poderia fornecer. Digam-

se, exemplos desprovidos de qualquer pretensão de perfeição, virtuosismo ou 

santidade. É com a crua e fria realidade das ações políticas que Maquiavel está 

preocupado. Assim, o âmbito praxeológico de sua reflexão política enfoca um novo 

modo de se pensar a política. Sua reflexão filosófica focada na práxis política das 

figuras históricas visa realçar o caráter prático, utilitário, isto é, pragmático, coisa que 
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jamais o agente político deve perder de vista. Ora, esta concepção flui na 

contracorrente do discurso principesco humanista, o qual pelo gênero literário dos 

espelhos – segundo Rodrigo – seguia critérios clássicos: 

 

A literatura política humanista obedecia cânones clássicos ao 
configurar imaginariamente “o bom príncipe” e convidar os soberanos 
a moldarem seu comportamento por esta imagem. Para Maquiavel, ao 
contrário, os modelos a serem imitados devem ser buscados na história 
real – ou mais precisamente na interpretação maquiaveliana sobre ela 
(RODRIGO, 1996, p.18). 

 

       De certa forma, podemos ver que o parâmetro adotado pelo florentino para refletir 

a ação política do governante, não é outro que não as ações dos homens do passado e 

do presente histórico real. Há, assim, um destaque sobremodo histórico à consideração 

da ação política. Ao fundar a ação e reflexão política no exemplo de homens históricos, 

sobretudo, da história romana, Maquiavel recusa-se a idealizar um modelo definitivo 

de governante. Diz ainda Rodrigo: Maquiavel “em lugar do ‘bom príncipe’ imaginário, 

prefere erigir em modelos exemplares alguns heróis históricos, particularmente os 

romanos” (RODRIGO, 1996, p.18). 

      Mas, o destaque feito aos exemplos históricos não tem apenas a função de oferecer 

um fundamento à reflexão sobre o agir político. Lembremos que o florentino, não só 

releva os aspectos positivos dos personagens históricos antigos e atuais. Ele destaca 

também, principalmente de César Bórgia, os pontos negativos que fizeram com que 

tais homens governantes viessem a cair em desgraça, quando estavam de posse de seus 

governos. Em especial, o caso do duque – segundo José Luiz Ames em seu primeiro 

artigo citado aqui – além de ser um exemplo histórico é um exemplo do fracasso da 

política italiana que porfia em ficar ancorada na corte papal: “ao fazer a análise da 

política de César Borgia, sugere que ela estava destinada ao fracasso pelo fato de ser 

dependente do poder do papa Alexandre VI; quer dizer, deixa entender que a condição 

de êxito está na destruição do poder eclesiástico” (AMES, 2007, p.118).  
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      Valentino, diz Maquiavel, só não pôde alcançar seus desígnios por causa da 

dependência do pai, que morre, da sua própria doença e de uma papado (no caso Júlio 

II) pouco favorável a política de conquista do duque (MAQUIAVEL, 2008, p.34). A 

necessária unificação italiana, para o florentino, só se efetivará quando a cúria romana 

for enfraquecida politicamente. 

 

      Tendo exposto estas considerações, chegamos a inferir que os exemplos históricos 

erigidos por Maquiavel – principalmente o do duque – antes de representar um 

material digno de ser imitado pelo agir político do príncipe, responde a um aspecto, 

sobretudo, retórico, estratégico. A ação política do agente político só será efetiva 

quando se ativer a realidade mesma a que se ver submetida à Itália renascentista. 

Realidade esta de caos e dilaceramento político propiciado, em primeira instância, pela 

Igreja católica que oferecia concessões a invasões estrangeiras no solo italiano e 

interpretava a política de acordo com os valores cristãos, valores estes, que em seu 

aspecto estritamente religioso – para Maquiavel – não representa mal algum, passa a 

representar um mal quando se desloca do seu lugar de origem e adentra o campo 

político, engendrando assim o sustentáculo de um discurso que não visa outra coisa, 

senão o favorecimento da cúria romana em detrimento da unificação italiana. 

 

       Contudo, se é a realidade das ações políticas que ocupa a reflexão política 

maquiaveliana, como se processa então esta reflexão a partir do segundo bloco de 

capítulos, no qual se refletirá sobre o comportamento dos príncipes? Que conceitos 

serão inseridos por Maquiavel, a fim de explicar que a ação política do princeps não 

deva mais se fundar no solo dos preceitos morais e religiosos que fora tão idealizados 

nos manuais de governo cristãos e humanistas? Averiguemos adiante as respostas 

suscitadas pela leitura do segundo bloco de capítulos do opúsculo maquiaveliano.  

 

3. 4. Exposição sucinta do segundo bloco de capítulos d’O Príncipe: a verittà 

effettualle della cosa, ser e parecer, virtú e fortuna.  
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      Após sucinta exposição e comentário da primeira parte d’O Príncipe, podemos fazer 

uma consideração do assunto que Maquiavel trata a partir do Capítulo XV, a saber, o 

comportamento do príncipe com os súditos e os amigos. Lembremos que o autor já 

havia elucidado: sobre este assunto, ele não desconhece a reflexão de outros, mas 

mesmo assim, ele se distanciará destas reflexões. É neste ponto que fica registrado que 

seu objetivo, pelo menos daqui pra frente, é escrever algo útil à leitura e ao 

entendimento.  Por outro lado, não olvidemos: esse aspecto já havia sido aludido, pelo 

menos, in gérmen, nos parágrafos da “Dedicatória”, quando ali se consigna que o 

opúsculo sobre os principados fora redigido sem palavras pomposas ou ornamentos 

aparentes. Fica claro que o objetivo do opúsculo maquiavelianos é, sobretudo, oferecer 

ao príncipe a “faculdade de, em brevíssimo, tempo entender” a scienza das ações dos 

homens que o autor adquiriu após uma longa esperienza das coisas atuais com a 

contínua lição das antigas (MAQUIAVEL, 2008, p. 129-130).  Como notamos, é este 

caráter utilitário e pragmático da scienza maquiaveliana que está em questão por todo 

o conteúdo do panfleto: procura-se, sobretudo, oferecer, em pouco tempo – melhor, 

em poucas páginas – um entendimento sobre o governo dos príncipes.   

       Todavia, veja-se que é no capítulo XV que o escritor florentino registra uma das 

principais marcas de sua scienza, adquirida após uma longa esperienza. Que marca traz 

a scienza maquiaveliana a ponto de fazer com que seu autor se afaste das opiniões 

alheias? (Opiniões estas que, como já vimos, referem-se ao gênero literário dos 

espelhos). Pode-se dizer que são dessas opiniões alheias que o florentino continuará se 

afastando? Quanto à marca da scienza de Maquiavel: ela se expressa, sobretudo a partir 

do capítulo XV, como a verittà effettuale della cosa, isto é, a verdade efetiva das coisas. 

Quanto a se afastar das opiniões alheias: a reflexão empreendia até aqui já demonstra 

que o pensamento maquiaveliano instaura, para todos os efeitos, uma ruptura tanto da 

tradição medieval dos manuais de governo, quanto do gênero literário dos espelhos, 

presente na filosofia política humanista. Sabemos tudo isso, mas não sabemos como 

isso é instaurado a partir da articulação do conceito de verdade efetiva da coisa.  

Passemos então a refletir sobre este conceito. 
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3.4.1 A verittà effettuale della cosa, um conceito estranho à tradição política? 

 

       Ora, até aqui vimos que Maquiavel se situa em um contexto filosófico que traz em 

sua retaguarda os pressupostos filósofico-teológicos da tradição cristã, as formulações 

teórico-políticas do limiar do Rinascimento político, iniciado com Petrarca, e o 

horizonte filosófico-político de seus contemporâneos, os quais tinham como pano de 

fundo as reflexões éticas greco-romanas perpassadas pela interpretação cristã 

medieval. Desde a primeira parte d’O Príncipe, vimos que o l’ex segretario se afasta 

destas concepções de forma radicalmente sutil, pois emprega contra seus adversários, o 

seu próprio arsenal de conceitos, na medida em que toma distancia de tais conceitos, 

ao inserir uma relevância da história como fundamento das regras da ação política. 

      Também consideramos que este modo de realçar a ação política é interessante pra 

Maquiavel, pois o mesmo está voltado para a realidade presente de seu tempo e é na 

realidade concreta das relações de poder entre os povos, os grandes e o príncipe, que 

está à matéria existente a ser utilizada para a unificação italiana: o exemplo do príncipe 

novo. Portanto, o interesse do filósofo pelas ações reais no plano político, o faz erigir 

diversos exemplos de dirigentes políticos que, por oposição, ora são indicados como 

dignos de ser imitados, ora são reputados como indignos de serem imitados. 

      Temos assim, antes de centrar nossa análise no capítulo XV, todo este pano de 

fundo contextual. Mas este pano de fundo será mais bem entendido quando 

verificarmos em que consiste, para Maquiavel, a verdade efetiva das coisas, isto é, a 

verittà effettuale della cosa, a qual é evocada nas primeiras linhas do citado capítulo. 

Vejamos: 

Como sei que muitos já escreveram sobre este assunto, temo que, 
escrevendo eu também, seja considerado presunçoso, sobretudo 
porque, ao discutir esta matéria, me afastarei das linhas traçadas pelos 
outros. Porém, sendo meu intento escrever algo útil para quem me ler, 
parece mais conveniente procurar a verdade efetiva das coisas do que 
se imaginou sobre elas. Muitos imaginaram repúblicas e principados 
que jamais foram vistos e que nem se soube se existiram de verdade, 
porque há tamanha distância entre como se vive e como se deveria 
viver, que aquele que trocar o que se faz por aquilo que se deveria fazer 
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aprende antes a arruinar-se que a preservar-se; pois um homem que 
queira fazer em todas as coisas profissão de bondade deve arruinar-se 
entre tantos que não são bons. Daí se necessário a um príncipe, se 
quiser manter-se, aprender a poder não ser bom e valer-se ou não disto 
segundo a necessidade (MAQUIAVEL, 2008, p. 73). 

      

      Pelo delineamento escritural realizado por sua própria pena, Maquiavel consigna 

que, diferentemente de outros que discutiram o comportamento dos príncipes, ele 

agora pretende escrever algo útil para quem o lê. É sua preocupação com o utilitário, 

com o pragmático, no âmbito da ação política dos príncipes, que o faz evocar o 

conceito de verittà effettuale della cosa, distanciando-o das “linhas traçadas pelos 

outros”. Porque a inserção deste conceito faz com que o filósofo distancie-se das 

abordagens políticas feitas por outros? A resposta é encontrada nas linhas desta 

citação: ao âmbito da ação política, interessa mais “o como se vive” do que o “como se 

deveria viver”. Inserindo uma oposição entre a verittà effettuale e imaginazione, o 

florentino distancia-se radicalmente não só de seus contemporâneos, mas até mesmo 

dos filósofos antigos, como Platão, Aristóteles, São Tomas de Aquino, etc.. Diz ele, os 

filósofos até então, “imaginaram repúblicas e principados que jamais foram vistos e que 

nem se soube se existiram de verdade”. É a tradição política idealista, que alcançou 

Maquiavel, que está sendo alvo de sua crítica. Ao filósofo interessa mais a realidade 

concreta, no qual se insere do agir político, do que as projeções utópicas sobre o 

comportamento dos príncipes. Sob este aspecto, Sadek escreve: 

 

Maquiavel rejeita a tradição idealista de Platão, Aristóteles e São 
Tomas de Aquino e segue a trilha inaugurada pelos historiadores 
antigos, como Tácito, Políbio, Tucídides e Tito Lívio. Seu ponto de 
partida e de chegada é a realidade concreta. Daí a ênfase na verittà 
effettualle – a verdade efetiva das coisas. Esta é sua regra metodológica: 
ver e examinar a realidade tal como ela é e não como gostaria que ela 
fosse (SADEK, 2006, p. 17).  

 

      Por esta ótica, vê-se que ao rejeitar a concepção idealista da política e relevar a 

história, Maquiavel toma como ponto de partida de sua reflexão política o conceito de 
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verdade efetiva das coisas. Assim, substitui no âmbito político o reino do dever-ser – 

marca da filosofia anterior – pelo reino do ser. Neste sentido, afigurar-se-ia claro 

pensar que tal substituição estreia, na reflexão política, algo até então não considerado, 

o que atestaria ao conceito de maquiaveliano, por um lado, um caráter de novidade e, 

por outro, a ideia de tal substituição é estranha ao ideário conceitual da tradição 

filosófico-política. Mas seria mesmo a distinção dos conceitos dever-ser e ser estranhos 

à reflexão política tradicional? Ora, sabemos que filósofos da envergadura de um 

Platão e de um Aristóteles pensaram, dentro de seu ideário filosófico, acerca das ações 

políticas do governante no plano da pólis. Mas não nos parece seguro afirmar que tais 

filósofos ignoram a existência da oposição entre estes conceitos. Alinha-se a nossa 

reflexão, a abordagem de Rodrigo: 

 

A separação entre o ‘dever-ser’ e aquilo que ‘é’, entre direito e fato, não 
representava novidade: a filosofia política clássica conhecia tal 
distinção. Porém, enquanto Platão e Aristóteles concebiam o dever ser, 
isto é, o ideal político formulado pela razão, como norma para julgar 
aquilo que é, Maquiavel propõe, por assim dizer, uma inversão neste 
procedimento: distanciar-se de qualquer ideal concebido pela 
imaginazione e tomar como ponto de partida a verittà effettuale para 
dela extrair os princípios da ação (RODRIGO, 1996, p. 18). 

  

       Quando Maquiavel releva a verdade efetiva das coisas, em detrimento da 

imaginação dos filósofos, ele não desconhece que atrás de si estavam filósofos que 

haviam distinguido, no âmbito do agir político, o dever-ser do ser. Lembremos que 

quando Maquiavel reanima, em seu escrito, as representações filosóficas da tradição, 

ele não o faz por mero motivo de ruptura. Faz parte de uma estratégia retórica: tomar 

as armas dos adversários e usá-las contra eles. Ora, lembremos que o Rinascimento 

trouxe à tona a busca de novos fundamentos para o homem, para que ele mostrasse ao 

mundo a sua dignidade e proeminência, apoiadas nas potencialidades da razão, 

exteriorizando uma vontade irresistível. Dentro deste cenário reflexivo, o florentino 

inaugura um viés político revolucionário, entretanto, o faz de forma sutil. Se segue um 

caminho ainda não trilhado com a inserção do conceito de verdade efetiva das coisas, 
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ele o faz não porque desconheça que o sentido deste conceito passa despercebido pela 

tradição, mas para mostrar que na tradição ele não é tomado como ponto de partida 

para a formulação dos princípios da ação política do governante. 

     Se recuramos um pouco nossa reflexão até Platão e Aristóteles veremos, 

minimamente, no que consiste a virada política operada por Maquiavel com a inserção 

do conceito de verittà effettuale. Lembremos que Platão, no Livro IV e V de sua 

República, consigna que um regime político efetivamente viável deve se caracterizar 

pela excelência. Neste regime, o filósofo estaria mais capacitado para melhor governar, 

ao contrário do homem comum. Pensava Platão: 

 

...são os filósofos a quem nos referimos quando ousamos afirmar que 
são eles que devem governar, a fim de que, uma vez esclarecidos, 
possamos defender-nos, demonstrando que a uns compete por 
natureza dedicar-se a filosofia e governar a cidade e a outros não cabe 
tal estudo, mas sim obedecer a quem governa (PLATÃO, 2005, p.252).  

 

      Pra chegar a esta conclusão, o filósofo grego, pensa que a organização da pólis 

decorre de uma ordem natural, orgânica: a alma é tripartida – uma analogia do regime 

político da pólis – racional, irascível e concupiscível. Tal como a alma a cidade também 

divide-se em três classes: governantes, soldados e produtores. Em cada uma destas 

classes, sobressai um aspecto da alma. Como o filósofo está no nível mais alto, o 

racional, cabe a ele exercer a virtude maior da justiça e, com efeito, governar a polis.  

Com isso, Platão idealiza um perfil de governante capaz de gerir a vida na cidade, a 

partir de um ideal de virtude. 

    Por sua vez, Aristóteles no Livro I de sua Política considera que o homem é, “por 

natureza, um animal político”, isto é, um animal social. Essa é a razão, conforme 

Aristóteles, que faz o homem se distinguir “do animal selvagem e dos deuses”: o 

impulso ou tendência natural que faz o homem “participar de uma comunidade” 

(ARISTÓTELES, 1985, p.21).  
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       Ora, ao realçar este aspecto político do homem, Aristóteles também insere o 

homem dentro de uma ordem natural. É da natureza instintiva do homem ele ser 

político, ele ser social. A reflexão política aristotélica também se ancora na ética, isto é, 

numa reflexão sobre os fins e os meios do agir humano, tendo em vista a felicidade. Em 

sua Ética a Nicômaco no livro I ele separa ambas, ética e política, mostrando ser esta 

última “a ciência do bem humano”, isto é, da felicidade humana (ARISTÓTELES, 2013, 

p. 38). O objetivo da política seria, então, descobrir o modo de viver que conduz a 

felicidade humana, bem como a forma de governo e as instituições sociais capazes de 

garantir aquele modo de viver. Assim, o alvo da Ética seria refletir sobre o caráter 

(ethos) virtuoso do governante e de como este deveria se portar para agir em 

consonância com virtude tendo em vista a felicidade no âmbito da polis.  

      Neste sentido, a Política aristotélica é uma continuação da Ética, ambas estão 

interligadas: uma pensa sobre os meios e os fins da ação do homem, levando em conta 

as virtudes; a outra mostra que a vida do homem é resultado do meio que ele existe, 

das leis, dos costumes e das instituições adotadas pela comunidade à qual pertence. 

Em sua concepção política, Aristóteles também idealiza um modo de governo que deve 

ser seguido. Deriva-se, assim, do dever ser, os princípios gerais para o exercício político 

do governante.  

      Tendo este pano de fundo contextual, muitas das reflexões políticas romanas, 

medievais e humanistas tomaram como horizonte teórico os conceitos de ambos os 

filósofos. Assim, tanto Platão como Aristóteles estarão presentes na tradição filosófica 

que chega até o florentino. Entretanto, o l’ex segretario florentino não trata da questão 

política da mesma forma que estes autores trataram. Como observa Limongi, até 

Maquiavel pensava-se “a relação do governante com seus súditos segundo o modelo de 

um principado ou uma república ideal”, de modo que, 

 

...desde a República de Platão, é uma estratégia corrente entre aqueles 
que trataram da política discorrer sobre as regras do bom governo a 
partir de uma república perfeita. Esse era também um modo corrente 
de tratar a virtude, desde a idade clássica. Da descrição de um modelo 
ideal de virtude, ao qual nenhum homem de fato corresponde 



102 

 

plenamente, se procurava depreender suas regras, ou seja, o que os 
homens concretos deveriam ser e fazer para serem considerados 
homens virtuosos. Mas Maquiavel recusa-se a recorrer a um modelo: 
‘pareceu-me mais conveniente ir a verdade efetiva das coisas do que 
comprazer-se em imaginá-la’. Essa é, com efeito, a escolha toda a 
concepção maquiaveliana política. É sempre a história e aos exemplos 
concretos que Maquiavel recorre pra falar dela. Queremos saber o que 
devemos fazer em certas circunstancias para atingir um determinado 
fim? Vejamos então o que fizeram os homens bem sucedidos em 
circunstancias semelhantes. Não há nisso, porém, nenhuma garantia 
de obtermos sucesso, pois as circunstancias nunca são exatamente as 
mesmas. Para agir bem é preciso está atento a cada detalhe da situação 
concreta em que a ação se inscreve. O conhecimento da história serve 
para isso, isto é, para ajudar na compreensão da situação, e não para 
dele se retirarem regras imutáveis da ação. Há, assim, por trás da opção 
de Maquiavel de falar de verdade efetiva das coisas, uma certa 
concepção da natureza da ação política (LIMONGI, 2007, p. 71-73). 

 

      Por esta perspectiva, vemos o quanto Maquiavel se distancia das concepções 

políticas antigas, as quais pensavam que a ação política, desde sempre indeterminada, 

poderia ser determinada à priori por um modelo ideal virtude, ao qual nenhum homem 

corresponde plenamente.  Entretanto, é importante notar, quando Maquiavel insere o 

conceito de verittà effettuale ele não se dirige, em primeira instancia, ao completo 

quadro de conceitos elaborados por estes filósofos antigos, mas apenas ao aspecto 

idealista do dever-ser que estes utilizaram para pensar a política, inserindo-a numa 

ordem natural. Sob este aspecto Gleyton Trindade, em seu artigo Maquiavel e a 

dimensão simbólica do poder, escreve que as reflexões maquiavelianas... 

 

...apontariam para uma nova forma de pensamento tanto com os 
manuais cristãos de governo quanto com os trabalhos clássicos da 
antiguidade. Dessa maneira, Maquiavel não pensaria os desafios do 
homem de governo inseridos numa estrutura geral de relações, seja na 
relação com os sujeitos com os quais deve lidar, seja com a natureza ou 
com Deus. A condição do príncipe não seria analisada em função de 
outras formas de organização humana, como Aristóteles faz em relação 
a família, nem em relação a uma ordem política em analogia com a 
ordem natural, como Platão realiza ao conceber a tripartição da alma 
política – noção de ordem natural que também seria utilizada pelo 
pensamento político cristão, decisivamente elaborado pela escolástica, 
ao construir a ordem política em analogia com a ordem divina, ao 
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mesmo tempo em que toda autoridade derivaria de Deus (TRINDADE, 
2013, p. 157,158). 
 

 

      De acordo com esta ótica, pode-se dizer que o pensamento do florentino se ergue 

contra a inserção de ordem natural da política: a política não pode ser mais reduzida 

como uma analogia entre a cosmologia e a teologia. Ela é autônoma e como tal 

pertence ao espaço da realidade, no qual se defronta as relações de poder e os conflitos 

de força. Se a política está aí, colada ao reino do ser, então ela carece ser tomada tal 

como se apresenta e não mais ‘como’ dever-ser. O governante necessário à unificação 

italiana carece ser visto tal como ele se apresenta na história antiga e moderna e não 

naquilo que imaginaram os filósofos, os quais ergueram, a partir da sua imaginazione 

“repúblicas e principados que jamais foram vistos e que nem se soube se existiram de 

verdade”.   

      Assim, a política não passará mais a ser refletida como uma analogia da ordem 

natural ou divina; passa antes a tomar como ponto de partida as lições dos exemplos 

históricos e o terreno da realidade, no qual se situa o conflito de forças inerente a 

presença concreta das relações de poder, tecidas no interior da cidade. Sob este 

aspecto, Sadek observa que quando Maquiavel toma como ponto de partida a verittà 

effettuale para pensar a política ele “põe fim a ideia de uma ordem natural e eterna”. 

Vejamos: 

 

...Maquiavel provoca uma ruptura com o saber repetido pelos séculos. 
Trata-se de uma indagação radical e de uma nova articulação sobre o 
pensar e o fazer a política, que põe fim à ideia de uma ordem natural e 
eterna. A ordem, produto necessário da política, não é natural, nem a 
materialização de uma vontade extraterrena, e tampouco resulta do 
jogo de dados do acaso. Ao contrário, a ordem tem um imperativo: 
deve ser construída pelos homens para se o caos e a barbárie, e, uma 
vez alcançada, ela é não será definitiva, pois há sempre, em germe, o 
seu trabalho negativo, isto é a ameaça de que ela seja desfeita. 
‘Enveredando por um caminho ainda não trilhado, como reconhece 
explicitamente nos Discursos, o autor florentino reinterpreta a questão 
da política. Ela é o resultado de feixes de forças, provenientes das ações 
dos homens em sociedade, ainda que nem todas as usa facetas venham 
do reino da racionalidade e sejam de imediato reconhecíveis. Ao 
perceber o que há de transitório e circunstancial no arranjo 
estabelecido de uma determinada ordem, monta um enigma para seus 
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contemporâneos. Enigma que se recoloca incessantemente e que a 
cada significado encontrado remete a outra significação para além de 
si. Este pensamento em constante transmutação e fluxo, que determina 
seu curso pelo movimento da realidade, transformará Maquiavel num 
clássico da filosofia política, atraindo a atenção e esforços de 
compreensão de seus leitores em todos os tempos (SADEK, 2006, p. 
18). 
 

 

     Por esta perspectiva, vemos que o conceito de verittà effettuale, para Maquiavel, 

corresponde muito mais que uma simples diferença ou ruptura com as concepções 

antigas da política. Este conceito representa o ponto de partida e de chegada ao seu 

pensamento, de modo que ‘trilhando um caminho ainda não trilhado’, “ele reinterpreta 

a questão da política”: não sendo ela mais proveniente de uma ordem natural, dada à 

priori pela racionalidade, a política apresenta-se como um “resultado de feixes de 

forças”, inscritas no interior da sociedade, na qual se desenrola, no plano concreto, a 

atuação política do governante, face às ações de seus súditos. Com a 

institucionalização do conflito, Maquiavel considera a política como um campo 

autônomo, transitório e circunstancial, irredutível, portanto, a uma ordem natural ou 

divina, estabelecida previamente por princípios gerais da ação.  Não é sem motivo que 

a história da filosofia política lhe reserva um lugar digno de nota: ao dispensar a 

imaginazione e relevar a verittà effettuale, Maquiavel traça um caminho até então não 

trilhado, atitude esta original que lhe rendeu a devida fama entre os clássicos de 

política.  

     Destarte, o aspecto de se pensar a política a partir da imaginazione é rechaçado por 

Maquiavel porque há uma distância abissal entre “como se vive” e “como se deveria 

viver”. E esta distância é uma das razões que faz o florentino optar pela verdade efetiva 

das coisas como o eixo principal de sua reflexão política. 

 

     Todavia, no fim citação maquiaveliana que abre este subtópico, vemos que o autor 

também insere este assunto: é necessário a um príncipe não fazer profissão de bondade 

entre tantos que não são bons. Em outros termos, caso o príncipe queira se manter, no 

âmbito do exercício político, é necessário “aprender a poder não ser bom e valer-se 

disso segundo a necessidade” (MAQUIAVEL, 2008, p.73). Ora, é um tanto chocante e 
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surpreendente que o florentino nos diga isso. O que especificamente ele entende sobre 

o príncipe aprender a não ser bom? Eis então a pergunta guia nossas investigações no 

próximo subtópico. 

 

3.4.2 O princeps (homem- governante) entre Ser e Parecer  

 

     Quando Maquiavel, ao fim do primeiro parágrafo do capítulo XV, aconselha ao 

príncipe a aprender a poder a não ser bom, ele insere um aspecto muito importante, daí 

em diante, na reflexão de sua política: a oposição entre bondade e maldade. Esta 

oposição, como veremos, está adstrita à clássica oposição conceitual entre Ser e 

Parecer, isto é, entre essência e aparência.  Mas para chegarmos a um entendimento 

mais claro do que se constitui, para o florentino, a oposição entre estes conceitos, é 

preciso que refaçamos alguns movimentos de seu texto.   

      Ainda no capítulo XV d’O Príncipe, o florentino distanciando das coisas imaginadas 

acerca de um príncipe lista lado a lado as virtudes e os vícios de um governante. Veja-

se: liberal/miserável, doador/mesquinho, cruel/piedoso, falso/fiel, efeminado e 

pusilâmine/feraz e corajoso, modesto/soberbo, lascivo/casto, íntegro/astuto, 

duro/maleável, ponderado/leviano, religioso/incrédulo – catálogo das virtudes e vícios 

principescos. Lista-se tanto vícios quanto virtudes. Isto é feito porque interessa à 

reflexão sobre o comportamento dos príncipes, saber que qualidades os fazem ser 

notados, melhor, que “qualidades lhes acarretam reprovação ou louvor” (MAQUIAVEL, 

2008, p.74).  

       Há uma preocupação com a imagem que o príncipe deve representar a seus 

súditos. Em Maquiavel, para evitar a reprovação dos súditos – o que pode redundar na 

perda do poder –, o príncipe precisa representar essa marca, essa imagem do bom 

príncipe, delineada pelo catálogo de virtudes principescas. 

     Sendo assim, ele opõe cada virtude do catálogo de virtudes principescas a seu 

respectivo vicio. No entanto, o l’ex segretario florentino insere uma diferença: ele não 

considera as qualidades negativas como prejudiciais na conduta do governante, 

todavia, dentro de certos critérios. Tanto as qualidades positivas quanto as qualidades 

negativas são importantes para o exercício do poder político. Ele pensa assim porque 
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mesmo que seja louvável um príncipe possuir todas as qualidades boas, isto se mostra 

“inteiramente impossível”, melhor, é impossível um governante ter todas as qualidades 

boas. Por que? Maquiavel nos responde: 

 

Sei que vão dizer, que seria muito louvável que um príncipe, dentre 
todas as qualidades acima, possuísse as consideradas boas. Não sendo 
isto, porém, inteiramente possível, devido às próprias condições 
humanas que não o permitem, ele necessita ser suficientemente 
prudente para evitar a infâmia daqueles vícios que lhe tirariam o poder 
e guardar-se na medida do possível, daqueles que lhe fariam perdê-lo; 
se não o conseguir, entretanto, poderá, sem grande preocupação, 
deixar estar (MAQUIAVEL, 2008, p. 74).  

 

 

      Ora, a impossibilidade de o governante deter todas as virtudes se encontra nas 

“próprias condições humanas”, melhor: é impossível ao governante ter todas as 

qualidades boas, porque ele não é perfeito, ele não é um deus, é um homem, sujeito a 

variabilidade e a maldade de sua natureza. Um homem que está entre outros homens, 

que são maus por natureza, donde não ser possível ao príncipe fazer “profissão de 

bondade entre tantos que são maus”. Todavia, o príncipe precisa, na medida do 

possível, evitar a infâmia dos vícios, isto é, a má fama provocada pelos vícios, pois ela 

representa uma possibilidade da perda do poder. Entretanto, caso o príncipe não 

consiga fugir da infâmia dos vícios, “poderá sem grande preocupação, deixar estar”.  

      O príncipe – acrescenta Maquiavel – não precisa se importar com a infâmia dos 

vícios, a não ser quando esta represente uma ameaça ao poder conquistado. Pensa-se 

assim, porque em determinadas circunstâncias, alguma coisa parecida com virtù, sendo 

praticada, levaria o príncipe “a ruína”; enquanto que outra coisa com aparência de 

vício, ao ser praticada, poderá trazer “segurança e bem- estar”. Ao pensar desta 

maneira, o florentino introduz um conflito entre a ética tradicional do sujeito político e 

as exigências da ação política. Sob este aspecto Raquel Kritshc, em seu artigo 

Maquiavel e a construção política, considera o seguinte:  

 

Maquiavel sustenta que a vida política tem exigências próprias, 
particulares, que não se pode subordinar aos imperativos, 
pretensamente universais, tanto da moralidade cristã quanto do 
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humanismo estoico. É importante frisar que Maquiavel não recusa de 
forma radical os valores cristãos. Ele somente se opõe a um tipo de 
ética que exige tratar das ações segundo valores absolutos em qualquer 
tempo e lugar, sem levar em consideração como e para que a ação está 
sendo executada. Ele não rejeita uma visão ética, mas põe em primeiro 
plano a questão da eficácia, sem a qual a política, para ele, não tem 
sentido (KRITSHC, 2001, p.186). 

 

 

      Diante deste arrazoado, depreende-se que a oposição entre vícios e virtudes, feita 

pelo florentino, não visa à mera subversão dos valores cristãos. Como notamos em um 

subtópico acima, os valores cristãos enquanto circunscritos à religião não representam 

um obstáculo. Eles tornam-se um obstáculo quando são invocados como princípios 

absolutos para mediar à ação política. A ação política tem objetivos e condições de 

eficácia distintos da ética cristã individual. A ética do cristão não se confunde com a 

ética do político, pois o bem-estar do Estado tem exigências diferentes das exigências 

individuais. O príncipe está lançado no espaço mutante e circunstancial da 

contingência, no qual, exige-se, para cada ocasião, um modo de agir, no qual nem 

sempre será possível agir de acordo com a virtude, pois o emprego dela pode não ser 

suficientemente eficaz em determinadas circunstâncias. 

       Vemos isso exemplificado no capítulo XVI quando se reflete acerca da virtude da 

liberalidade: o príncipe que é liberal e enche os súditos com benefícios acabará quando 

esgotar o que tem, por lhes exigir mais impostos, terminando assim com a fama 

contrária a que orientou a sua ação. Assim, o príncipe que buscou a ser louvado com o 

emprego de excessiva liberalidade termina por alcançar o contrário do que buscava. 

Isso ocorre porque – segundo Maquiavel – a ocasião pedia o emprego do vicio e não da 

virtude, assim, o príncipe consumiu muitos recursos, sobrecarregando a população de 

tributos e arrecadações. A liberalidade em excesso deixa os súditos cada vez mais 

pobres – caso venha à guerra, ou circunstâncias adversas o príncipe terá de espoliar os 

seus súditos, coisa que para o filósofo florentino não é vista com bons olhos.  Diante 

disso o seu conselho é que o príncipe sempre empregue a parcimônia, isto é, que seja 

mesquinho. Prescreve Maquiavel: 
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Dentre todas as coisas que um príncipe deve guardar-se, a primeira é 
ser desprezível e odioso; a liberalidade conduz a uma e outra coisa. 
Portanto, é mais sábio ficar com a fama de miserável, que gera uma 
infâmia sem ódio, do que, por desejar o renome de liberal, precisar 
incorrer na fama de rapace, que gera uma infâmia com ódio 
(MAQUIAVEL, 2008, p. 77). 
 

 

         Sendo assim, a busca pela fama de um governante liberal deve ser feita pelo 

caminho inverso, pelo caminho do vicio. Mas só é assim porque o bem que precisa ser 

visado pelo príncipe, além de não se tornar odioso e desprezível, por ter gasto todos os 

recursos próprios e, por isso, sobrecarregar com impostos os súditos, é de não suscitar 

o ódio dos súditos – coisa que não sendo evitada pode resultar no espólio dos súditos e, 

consequentemente, na perda do poder conquistado, pois “os homens se esquecem mais 

rapidamente da morte do pai do que da perda do patrimônio”, diz-nos Maquiavel no 

capítulo XVII (MAQUIAVEL, 2008, p.81). 

       Em outros termos, a ética não pode ser a orientadora da ação política, pois esta 

tem exigências próprias. É com a eficácia que Maquiavel está preocupado. Antes de se 

exigir uma ética pra política, esta exige a eficácia das ações. A eficácia da ética 

individual é uma, a eficácia da política é outra. Melhor, o ethos moral é uma coisa, o 

ethos político é outra. Como acentua Limongi: “e isso, não porque a política nada tenha 

a ver com a ética, mas porque de modo geral, seja qual for a nossa ação e o campo em 

que ela se inscreve, nem sempre é bom querer parecer bom e em tudo agir como bom” 

(LIMONGI, 2007, p.76). 

     Desta maneira, a virtude do príncipe não é o equivalente da sua capacidade de 

agradar. Há vícios – como vimos na citação que abre este subtópico – sem os quais o 

príncipe dificilmente poderia conservar o poder conquistado (o Estado). É neste 

sentido que Maquiavel nos diz que o príncipe não deve se importar com a infâmia, 

acarretada pelos vícios. Todavia, há situações em que a conservação do Estado exigirá 

do príncipe, um comportamento não bom, exigirá até mesmo, se necessário, o 

emprego da crueldade, tendo em vista o bem da comunidade política. É neste ponto 

que o príncipe tem de saber ser não bom e oferecer de si a imagem correspondente. É 
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nesta altura da reflexão que se insere a oposição clássica entre Ser e Parecer, isto é, 

entre essência e aparência.  

 

       Consideremos que o princeps, como todo governante, carece ser bem visto. É esse 

também um dos motivos do emprego da virtude ou dos vícios, conforme a necessidade 

das diversas circunstâncias. A atuação política do homem de governo está sujeita a 

avaliação coletiva. Não esqueçamos: para Maquiavel, o príncipe se faz notar pelas 

“qualidades que lhe acarretam louvor ou reprovação” (MAQUIAVEL, 2008, p.74). As 

qualidades são moralmente apreciadas pelos súditos, ao escolhê-las, o homem-

governante deve levar em conta como elas serão vistas e avaliadas, no âmbito da 

aparência pública. É aqui que Limongi considera que Maquiavel, ao pensar assim, 

provoca um problema. Veja-se: 

 

Já dissemos que o príncipe deve cuidar para ser bem visto para poder 
governar. Mas ao dizer que o príncipe deve aprender a não ser bom, 
Maquiavel está tornando a questão do cuidado com a aparência ainda 
mais complicada. O príncipe deve cuidar para ser bem visto. Mas nem 
por isso ele sempre deve fazer o que se espera que ele faça para ser bem 
visto. Ele deve, às vezes, não ser bom, o que podemos entender do 
seguinte modo: em nome do considera necessário ao governo, o 
príncipe precisa, ás vezes, frustrar as expectativas que se depositam 
sobre ele.  
Do ponto de vista do governo a melhor ação nem sempre é aquela que 
pode ser vista e avaliada como boa, e nesse sentido parece boa, assim 
como nem sempre o que é visto como um vício e nesse sentido [o que] 
parece mau é de fato mau. O que é bom ou mau segundo a ‘verdade 
efetiva’ é o que de fato contribui para a estabilidade da vida pública e 
não os comportamentos que são esperados do príncipe segundo a 
avaliação e as expectativas de seus governados. Toda dificuldade 
residirá então em não agir sempre como se espera que se aja, evitando 
contudo ser odiado, perdendo com isso o apoio necessário para 
governar, ou seja arruinando-se (LIMONGI, 2007, p. 76,77).  
 

  

      Conforme este ponto de vista, percebemos que Maquiavel, ao mesmo tempo em 

que opõe a virtude ao vicio, prescrevendo ao príncipe o comportamento não bom, ele 

realiza uma oposição entre o modo como o príncipe é visto pelos súditos e a forma 

como este precisa se portar diante da aparência pública. O princeps carece do cuidado 

com a aparência, com o como ele é visto pelo público, a fim de que ele não seja 
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reputado como o objeto de ódio dos súditos, o que resultaria na ruína e perda do poder 

conquistado. Entretanto, o problema se coloca justamente no âmbito da oposição 

entre Ser e parecer: o público espera que o homem-governante apresente determinadas 

qualidades, de preferência as boas, entretanto Maquiavel inovando nisto também traz 

a lume o pensamento de que não é uma prioridade do princeps, no âmbito do exercício 

político, o ser virtuoso, mas parecer virtuoso. Isso, de acordo com o que vimos acima, 

decorre da dificuldade que temos: os homens são maus, não temos condições de deter 

todas as virtudes boas no campo da atuação política, pois este é um espaço em que o 

príncipe precisa ser cauteloso, não fazendo “profissão de bondade entre tantos que são 

maus”, deve antes, o príncipe ser apto a lidar com a aparência, lançando mão, quando 

necessário, tanto das virtudes quanto dos vícios.  

 

     O príncipe, diz Maquiavel no capítulo XVII, deve desejar ser visto como piedoso e 

não cruel, mas isto pode ser prejudicial, uma vez que a piedade pode ser mal 

empregada. Os exemplos invocados por ele, para sustentar esta observação é, mais 

uma vez, César Bórgia em oposição aos florentinos na ocasião da destruição de Pistóia. 

O duque, diz Maquiavel, é visto como cruel, no entanto, reergueu a Romanha 

restituindo-lhe a paz e a lealdade. Por sua vez, os florentinos evitando a fama de cruel, 

permitiu a destruição de Pistóia, entre 1501 e 1502. Ora, esta oposição entre virtude e 

vício – diríamos um tanto dialética –, não deve ser entendida pela ótica de um juízo 

ancorado em valores cristãos, mas entendida sob o ponto de vista da eficácia. É a 

verittà effetuale que está em jogo no âmbito da atuação política, são os efeitos da ação 

política que contam. Diz Maquiavel, o princeps “não deve se preocupar com fama de 

cruel”. Lógico, ao afirma isso, o florentino tem em vista algo que a aplicação de um 

julgamento ético individual deixaria escapar: é a manutenção da estabilidade do Estado 

que está em jogo, coisa que um governo pautado pelos valores éticos cristãos 

individuais deixaria passar, com os seus devidos riscos. Eis o que diz Maquiavel: 

 

 

Um príncipe deverá, portanto, não se preocupar com a fama de cruel se 
desejar manter seus súditos unidos e obedientes. Dando pouquíssimos 
exemplos necessários, será mais piedoso do que aqueles que, por 
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excessiva piedade, deixam evoluir desordens, das quais resultam em 
assassínios e rapinas; porque estes costumam prejudicar uma 
coletividade inteira, enquanto as execuções ordenadas pelo príncipe 
ofendem apenas um particular (MAQUIAVEL, 2008, p.79). 

 

 

     É neste contexto que Maquiavel considera, diferentemente daqueles que são 

excessivamente piedosos, que ao príncipe novo é impossível escapar a fama de cruel, 

pois “os novos Estados são repletos de perigo”, o que deixa claro que o emprego da 

crueldade decorre da necessidade das circunstancias. Os exemplos invocados por ele 

são muito simbólicos: César Bórgia representa, no imaginário popular a crueldade, o 

vício, entretanto, foi com o uso do vicio que sua atuação política alcançou um 

resultado eficaz: a pacificação e organização da Romanha. O seu exemplo é valido não 

só por causa dos efeitos produzidos, mas por sua crueldade ter sido focalizada no 

particular tendo em vista a preservação da comunidade.  Analogamente, os florentinos 

tiveram oportunidade de efetivar a pacificação de Pistóia, mas a deixaram sucumbir 

diante da digladiação das famílias rivais – Panciatichi e Cancellieri. Tudo isso, é claro, 

sob a justificativa de evitar a crueldade, resultando-se na destruição de uma 

coletividade. A não intervenção de Florença em Pistóia redunda no mau emprego da 

virtude, à semelhança dos que por “excessiva piedade deixam evoluir desordens”, as 

quais geram males como assassinatos e saques coletivos, o que prejudica “uma 

coletividade inteira”.  

 

       Assim, na fundação e manutenção de um Estado o princeps nuovo não deve perder 

de vista a eficácia de sua atuação política, ainda que pra isso ele deva aparentar ter 

algumas virtudes, o que não o impede também de, caso necessário, simular alguns 

vícios. O valor do emprego de ambos dependerá dos efeitos gerados, a partir das ações 

do governante, no imaginário popular.  O âmbito do exercício do poder político é, 

assim, pra Maquiavel, um espaço em que o governante, tal como no teatro deve, 

assumir vários papéis, na medida em que isso seja exigido pelas circunstâncias. Como 

pensa Diogo Pires Aurélio, em seu ensaio Fortuna, ou o imprevisível em política: 
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Em política, sublinhe-se, não há de resto verdade senão a efetiva. São 
os efeitos que contam, é a eficácia que exprime o sucesso. O príncipe 
atua para produzir efeitos, sendo que, como já foi observado, a 
verdadeira natureza dos efeitos é que se apresenta na imaginação dos 
súditos.[...] E de alguma forma é assim que acontece: fundado o estado, 
falta ainda assegurar a estabilidade; ora, a estabilidade depende sempre 
da forma como o príncipe é visto, se é com aplauso ou com raiva, com 
simpatia ou desdém. Porque a ação política afeta sempre, positiva ou 
negativamente, e será boa ou má consoante os efeitos que produz, que 
o mesmo é dizer consoante aos afetos que gera (AURÉLIO, 2012, p. 89). 

 

 

     Por esta visão, compreende-se que a eficácia da ação política expressa o sucesso 

necessário ao príncipe, aquando da fundação e manutenção de um Estado. Assim, a 

estabilidade do homem-governante depende da maneira como ele é visto pelos súditos. 

Suas ações geram efeitos no pathos popular, isto é, nas paixões do povo. Para alcançar 

um bom efeito é preciso animar no imaginário popular, aquilo que se espera de um 

governante, ou seja, determinadas virtudes, mas não perdendo de vista que, nem 

sempre, uma conduta virtuosa poderá produzir tais efeitos, daí ser necessário ao 

governante estar apto ao emprego do vício, desde que este seja exigido pelas 

circunstâncias. 

      Ora, é a eficácia da ação política que faz o l’ex segretario florentino opor os 

conceitos de essência e aparência no âmbito da atuação política. Tal eficácia tem em 

vista, é claro, a manutenção da estabilidade do Estado. Quando o florentino considera 

isto ele está pensando na unificação da Itália, coisa, até então, difícil de realizar-se, 

porque os excessivamente piedosos, diga-se, a cúria romana, deixavam evoluir 

desordens no solo italiano, permitindo, assim, com as constantes incursões 

estrangeiras, a fragmentação do território italiano nas mãos das forças alheias. 

 

     Mas, é ainda no contexto do capítulo XVII que o florentino retoma a clássica 

questão: “é melhor ser amado que temido ou o inverso?” No exercício do poder, 

desejam-se as duas coisas, mas ambas – estampa Maquiavel – são difíceis de serem 

mantidas, quando se tem de escolher entre ambas, é mais seguro e preferível o temor 

em lugar do amor, pois: “os homens são ingratos, volúveis, simulados e dissimulados, 

fogem dos perigos, são ávidos de ganhar, [...] são perversos”. O amor não é preferível 
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porque só é mantido por vínculo de reconhecimento, e sendo os homens como são, 

qualquer vínculo “é rompido sempre que lhes interessa, enquanto o temor é mantido 

pelo medo ao castigo, que nunca te abandona”( MAQUIAVEL, 2008, p.84).  

 

     É um tanto chocante ler estas palavras, mas se levarmos em conta que elas não 

provem de uma dimensão idealizada sobre a verdade das coisas, mas da própria 

realidade, isto é, das coisas que são como são e não de como gostaríamos que fosse, 

poderemos entender que, para Maquiavel, a atuação política do príncipe também está 

circunscrita a algumas das características listadas acima: a dissimulação e a simulação. 

O homem gostaria de agir de acordo com o bem, daí ter produzido tantas idealizações 

éticas, mas para isso não dispõe de outra matéria, senão a sua natureza má. Como 

então pensar uma política adstrita a esta realidade? Se o homem é um simulador e 

dissimulador de ações, pois isto lhe é inerente, eis aí o terreno no qual se inscreverá a 

política: a aparência de ser que é uma das condições fundamentais da política 

maquiaveliana.  

      Assim, no capítulo XVIII ao tratar do modo como os príncipes devem manter a 

palavra dada, Maquiavel considera que o príncipe deve saber que existem dois gêneros 

de combate: as leis e a força. A fim de melhor elucidar estes opostos, o escritor 

florentino consigna que o combate com as leis seria próprio dos homens, o combate 

com a força próprio dos animais. Ao príncipe é preciso saber combater com ambos. 

Deve, o príncipe, usar ambas as naturezas, tal como ensinaram “os antigos em palavras 

veladas”, isto é, como consta no mito de que Aquiles foi criado por Quíron, o centauro. 

O príncipe deve, portanto, se utilizar da natureza de dois animais: do leão e da raposa. 

O príncipe precisa “ser raposa para conhecer os laços e leão para aterrorizar os lobos”. 

Só alcançará sucesso o príncipe que se valer das duas naturezas. O mesmo critério 

empenhado no capítulo XV sobre o emprego da virtude e do vício ressurge neste 

contexto: o príncipe não deve, nem pode guardar a sua palavra quando isso lhe for 

prejudicial. É assim porque os homens são maus, isto é, não mantêm a palavra 

empenhada, sendo desse modo, o príncipe fica desobrigado de cumprir a sua palavra. 

Todavia, caso a empregue deve se valer das qualidades da raposa, empregando “razões 

legítimas para desculpar sua falta de palavra” (MAQUIAVEL, 2008, p. 83,84). Sobre a 



114 

 

simulação e dissimulação representadas pela natureza da raposa, diz-nos Maquiavel 

ainda no capítulo XVIII:  

 

 

Mas é necessário saber disfarçar bem essa natureza e ser grande 
simulador e dissimulador, pois os homens não são tão simples e 
obedecem tanto as necessidades presentes, que o enganador 
encontrará sempre quem se deixa enganar. [...] A um príncipe, 
portanto, não é necessário ter de fato todas as qualidades supracitadas, 
mas é indispensável parecer tê-las. Aliás, ousarei dizer que, se as tiver e 
utilizar sempre, serão danosas, enquanto, se parecer tê-las, serão úteis. 
Assim, deves parecer clemente, fiel humano, integro, religioso – e sê-lo, 
mas com a condição de estares com o animo disposto a, quando 
necessário, não seres, de modo que possas e saibas como tornar-te o 
contrário. É preciso entender que um príncipe, sobretudo, um príncipe 
novo não pode observar todas aquelas coisas pelas quais os homens são 
considerados bons, sendo-lhe frequentemente necessário, para manter 
o poder, agir contra a fé, contra a caridade, contra a humanidade e 
contra a religião (MAQUIAVEL, 2008, p.84,85). 

        

 

      Ora, ao inserir os conceitos de simulação e dissimulação na base da atuação 

política, Maquiavel problematiza o campo dos valores morais. É considerado um 

príncipe eficaz aquele que, prescindindo da exigência absoluta dos valores éticos, 

reconhece que o campo da política é antes um espaço da variabilidade, isto é, da 

imprevisibilidade das ações. As ações, para Maquiavel, só serão boas, ou não, de acordo 

com os resultados produzidos, o que não isenta o príncipe de ser virtuoso.  Não há 

grande necessidade de o príncipe ter todas as virtudes, é necessário, porém, parecer tê-

las. A atuação política se dar no reino das aparências, o que não significa dizer, que o 

príncipe não deva se aparentar com o ser virtuoso. Tampouco não é dizer que o 

princeps deva, em primeira e ultima instancia, ser virtuoso. Ao príncipe basta ser 

simulador e dissimulador de valores e virtudes. Ao príncipe nem sempre será possível 

agradar as expectativas dos súditos. Pensando assim, Maquiavel coloca o príncipe em 

um dilema: há no imaginário popular, segundo Rodrigo, a imagem – difundida pelo 

gênero literário dos espelhos – do bom príncipe, o que instala o príncipe novo – 

apresentado por Maquiavel – num conflito... 
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...entre as representações que os súditos compõem do príncipe e aquilo 
que lhe é necessário executar para atender as demandas inerentes à 
lógica do poder. A segurança do Estado pode exigir que o príncipe 
quebre o espelho humanista, isto é, tenha um comportamento 
contrário à imagem idealizada que o povo compõe dele. Entretanto, 
procedendo desta forma, corre o risco de converter-se em objeto de 
reprovação e censura, despertando o ódio dos súditos, o que também 
acarreta consequências desastrosas (RODRIGO, 1996, p. 22). 
 

 

   Ora, este dilema ao qual o florentino lança o príncipe novo é esclarecido no âmbito 

da aparência: para Maquiavel, os homens, a partir de seus juízos, estão mais voltados 

para o campo da aparência do que para o campo da essência: “os homens em geral 

julgam as coisas mais com os olhos do que com as mãos, porque todos podem ver, mas 

poucos podem sentir. Todos veem aquilo que pareces, mas poucos sentem o que és 

[...]; porque o vulgo está sempre voltado para as aparências e para o resultado das 

coisas” (MAQUIAVEL, 2008, p 85, 86). 

 
     Em outros termos, a imagem do bom príncipe está presente no imaginário coletivo, 

de acordo com o que foi delineado pelo gênero dos espelhos, isto é, há no imaginário 

popular o modelo de príncipe virtuoso. O povo espera que o príncipe novo seja tal qual 

esta imagem. Para não frustrar as expectativas do povo, aconselha Maquiavel: o 

príncipe novo precisa apenas simular esta imagem na prática, à vista do povo; por um 

lado, isto animará na expectativa popular a imagem esperada e, por outro, assegurará 

ao príncipe o exercício do poder. O contrário disso, suscitará no pathos (nas paixões) 

do povo o ódio e o desprezo, o que “acarretaria consequências desastrosas”. Destarte, o 

florentino recusa – conforme Rodrigo – “o bom príncipe enquanto encarnação do 

catálogo das virtudes” valendo-se da imagem do “bom príncipe”, de modo que, assim, 

os espelhos são, enfim, sutil, retórica e silenciosamente, quebrados (RODRIGO, 1996, 

p.26,27). 

 
       Com efeito, a comunidade política italiana do Rinascimento não encontra outra 

matéria existente sob a qual fundar a política, a não ser o homem, mas não qualquer 

homem, o príncipe novo, ao qual se destina boa parte das prescrições maquiavelianas 

sobre o governo. É necessário ao príncipe novo saber atuar como simulador e 
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dissimulador, pois desta atuação depende a sua manutenção no poder. Quer seja cruel, 

quando necessário, quer seja simulador e dissimulador de virtudes, quer pareça para 

todos os que o virem e ouvirem, como “todo piedade, todo fé, todo integridade, todo 

humanidade e todo religião”, o príncipe não deve perder de vista que os meios 

empregados para manter o poder, não são reprováveis pelo povo, desde que tenha 

animado em seu imaginário a imagem esperada do bom príncipe (MAQUIAVEL, 2008, 

p. 85). 

       Assim, os meios empregados para “vencer e manter” o poder serão antes “julgados 

honrosos e louvados por todos”, visto que os homens estão voltados para aparência.  

Mas, o príncipe novo só logrará êxito no cenário político, se e tão somente se, souber 

utilizar em favor da política a imagem de bom príncipe, que está cristalizada no 

imaginário popular. Em outros termos, o que importa na atuação política são os efeitos 

gerados no imaginário comum.  

 

     Este realce dos efeitos da imagem no pensamento de Maquiavel decorre – segundo 

Helton Adverse em Maquiavel: política e retórica – também, em certa perspectiva, do 

fato de que o florentino estava mergulhado numa cultura em que havia uma “ênfase à 

forma e à visibilidade”, aspecto este que marcou profundamente o pensamento do 

florentino, associando-o a dimensão retórica da atividade política. Assim, o “ethos do 

homem político”, fator determinante no exercício do poder, passa a ser entendido pelo 

florentino como uma imagem capaz de exercer certo efeito sobre “os homens que 

vivem sob um regime político”. Dir-se-ia, assim, que o caráter do homem político 

(príncipe novo) poderia ser reduzido a função da imagem: excitar a expectativa do 

imaginário comum, animando suas representações do bom governante. Entretanto, 

completa Adverse:  

 

Entender o ethos do governante como imagem não significa reduzir 
um termo a outro, mas destacar a dimensão propriamente retórica da 
atividade política. Os textos maquiavelianos nos mostram à exaustão a 
necessidade em que se encontra o homem político de possuir 
qualidades que não podem ser classificadas sob o gênero da produção 
de imagem, como a audácia, a impetuosidade, a independência e a 
astúcia. Por outro lado, essas qualidades são inoperantes se 
desacompanhadas da boa imagem. Não se trata, portanto, de 
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menosprezar a complexidade da vida política reduzindo o real a 
aparência, e sim de compreender que para Maquiavel essa divisão 
perde sentido no domínio político porque o efetivo é o que aparece 
(ADVERSE, 2009, p. 19). 

   

 

     Por esta perspectiva, entende-se que o âmbito da política tem como condição de sua 

eficiência a aparência. O caráter do homem político não é reduzido à imagem. Realça-

se o nível retórico da atividade política. A retórica empregada pelo homem político, 

não se limita apenas ao discurso, mas a uma ação, melhor, a uma atuação, na qual a 

aparência se mostra em sua eficiência. Em Maquiavel, há as qualidades que podem ser 

produzidas pelo o homem político no plano das aparências e há aquelas qualidades que 

o homem político necessita possuir, mas que se tornam inoperantes se desligadas da 

companhia da boa imagem. A imagem não suprime a realidade, dividir ambas no 

campo político não faz sentido, pois “no domínio político o efetivo é o que aparece”. 

Assim, o príncipe novo –dirá Maquiavel –, prescindindo da exigência da posse das 

qualidades, não precisa imitar as ações de Severo, o “ferocíssimo leão e astutíssima 

raposa” da história romana, ou “seguir as ações” de Marco Aurélio, “mas deve tomar de 

Severo os aspectos [imagens] necessários para fundar um Estado e de Marco os que 

forem convenientes para conservar com glória um poder que já esteja estabilizado e 

seguro” (MAQUIAVEL, 2008, p. 94, 98).  

       

        Todavia, poderíamos perguntar ao filósofo florentino: quando se considera que 

não é função do homem governante ser virtuoso, mas aparentar sê-lo, não estaria à sua 

reflexão política justificando o logro, isto é, o inganno, a impostura por parte do 

governante, em relação ao povo? Ora, pelo movimento que realizamos até aqui, 

poderíamos dizer que este seria um problema pra Maquiavel, se o mesmo não tivesse 

deixado explícito o seguinte: o príncipe deve cuidar para que jamais lhe escape essas 

virtudes, a piedade, a fé, a integridade, a humanidade e a religião, mesmo que estas 

sejam “vistas” e “ouvidas” apenas no âmbito da aparência, o príncipe não pode 

prescindir delas, especialmente da última (MAQUIAVEL, 2008, p.85). 
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      Neste sentido, o príncipe seria um impostor se e tão somente se a sua atuação não 

se desse no campo da aparência, condição fundamental da feitura política, levada a 

termo no interior conflituoso da cidade. Seria o príncipe novo um embuste político, 

caso a política fosse tão somente objeto da essência. A política é condicionada a 

eficiência que se mostra amparada na aparência.  

 

      Contudo, em um trecho do capítulo XVIII, Maquiavel ainda registra que o príncipe 

deve está tão seguro de si que, caso não apresente aos olhos dos súditos as qualidades 

listadas, esteja ao menos preparado para tomar a via do mal, se necessário. Eis o que 

diz suas palavras, o princeps, “precisa, portanto, ter o espírito preparado para voltar-se 

para onde lhe ordenarem os ventos da fortuna e as variações das coisas e, como disse 

acima, não se afastar do bem, mas saber entrar no mal, se necessário” (MAQUIAVEL, 

2008, p. 85).  

 

      A partir do registro destas palavras, poder-se-ia supor que Maquiavel legitima a 

atuação política fundada nos vícios, ou no desproposital e indiscriminado emprego da 

maldade. Mas, tão logo supomos isso percebemos o quão desfocada é tão suposição. É 

desfocado supor isso porque enxergar-se apenas um lado da questão posta por 

Maquiavel, qual seja: o fato de o príncipe recorrer ao mal, caso precise. Ao focalizar 

apenas um lado da questão esta suposição, suprime a articulação maquiaveliana em 

consonância com este principio: o signo que o príncipe representa não é a coisa 

príncipe. O representante não é a coisa representada. É, ao mesmo tempo, imagem e 

não-imagem manifesta de maneira efetiva na contingencialidade da vida política. 

Contudo, ao afirma isso, pensar-se-ia: ao jogar com a simulação e a dissimulação, no 

plano da aparência, o príncipe, em sua atuação política, poderia ser confundido com 

aquilo que representa, isto é, com a imagem. Conforme bem nota Adverse em seu 

citado livro: 

 

Para Maquiavel, é fundamental que o ator político esteja sempre atento 
a essa máxima, verdadeira regra da prudência. O príncipe, assim, não 
deve se confundir com aquilo que representa. Somente seguindo esse 
preceito poderá ser mau e parecer ser bom de forma efetiva. O fato de 
o campo político ser uma rede de significações, onde o que se dá a ver 
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é determinante, exige que o príncipe saiba fazer a disjunção entre seu 
ser e seu signo – ou, na linguagem de Maquiavel, entre o que ele é e o 
que parece ser. O que o príncipe é deve sempre ser compreendido 
como a sua natureza, ao passo que o que ele representa constitui 
propriamente sua existência política (ADVERSE, 2009, p.69). 
 
 

      De acordo com estas palavras, pode-se compreender que o príncipe não pode ser 

confundido com aquilo que ele representa na cena pública. Não pode ser tomado, em 

sua natureza, pela ótica daquilo que representa. O príncipe – grande simulador e 

dissimulador – precisa está apto a discernir que a imagem que representa no 

imaginário coletivo não diz respeito aquilo que ele é, mas aquilo que representa, e o 

que representa “constitui propriamente a sua existência política”. O príncipe deve está 

tão seguro de si na atuação política que ora pode apresentar-se no campo do bem, ora 

pode apresentar-se no campo do mal, de acordo com as exigências da necessidade, 

sem, contudo, aspirar ao status de habitante eterno dos lugares comuns destes pólos 

morais. Com isso, Maquiavel não outorga que se governe pelos vícios, pela tirania, etc.. 

Neste sentido, Merleau-Ponty pensa o seguinte: 

 

Maquiavel não postula que se governe pelos vícios, pela mentira, pelo 
terror, pela astúcia; tenta definir uma virtude política que consiste, 
para o príncipe, em falar aos espectadores mudos à sua volta na 
vertigem da via comum. Verdadeira força de alma, pois se trata, entre a 
vontade de agradar e o desafio, entre a bondade complacente consigo 
mesma e a crueldade, de conceber um empreendimento histórico ao 
qual todos possam juntar-se. Esta virtude não está exposta as 
reviravoltas conhecidas pelo político moralizante, porque nos instala 
de imediato na relação com o outro que ele ignora (MERLEAU-
PONTY, 2004, p. 244). 
 
 
 

      Ora, que Maquiavel tenha tentado registrar, no devenir de sua filosofia política, 

uma virtude política que instala o homem político no campo da relação entre o eu e 

outro, isso não passa despercebido à sua inteligência: o príncipe só exerce o poder que 

tem ou que conquista numa relação intersubjetiva com o povo e os grandes. Mesmo 

que seja num relação de conflito. Na relação com o povo é preciso – sublinha 

Maquiavel diversas vezes – o príncipe não se tornar odiável e desprezível, na relação 

com os grandes é preciso valorizá-los, pois o poder conquistado é apresentado como 
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contestável, tanto por um quanto por outro. Entretanto, ainda considera Maquiavel: 

nesta relação o povo deve sobressair, pois “o povo é quem tem mais poder” 

(MAQUIAVEL, 2008, p. 97). Justifica Maquiavel: ser bem visto, ter amigos, não perder 

as boas graças do povo é mais importante ainda que ter fortalezas ou qualquer outro 

recurso estratégico. Porque o apoio popular pode suprir a eventual fragilidade militar, 

ao passo que o exército ou as muralhas de nada valem quando o príncipe é “odiado 

pelo povo” (MAQUIAVEL, 2008, p. 103, 104).  

 

   Para melhor entendermos como essa virtude política se inscreve no âmbito da 

atuação política do governante, é necessário refletirmos sobre outro par de conceitos 

maquiavelianos, a saber: virtú e fortuna. Doravante, veremos como se articula tais 

conceitos nas páginas d’O Príncipe. 

 

 

3.4.3 O princeps (o homem-governante) entre a virtú e fortuna 

 

 

     No capítulo XXV d’O Príncipe Maquiavel retoma um tema muito discutido no 

humanismo renascentista: a relação entre fortuna e virtù. Pela segunda parte desta 

pesquisa sabemos – de acordo com Addington citado por Ennis – que o culto à figura 

mitológica da deusa Fortuna estava presente tanto na linguagem literária quanto na 

linguagem cotidiana, de modo que ela era vista como “a governante caprichosa e mal 

intencionada de todas as questões humanas” (ADDINGTON, 1903, apud ENNIS, 2013, 

p.09). De certo modo, nossa pesquisa já prenunciava o tratamento que daríamos a este 

par de conceitos maquiavelianos. 

 

     Quando escreve o penúltimo capítulo de seu panfleto, o florentino não desconhece 

que muitos são da seguinte opinião: as coisas do mundo são controladas pela fortuna 

ou por Deus. Não é a primeira vez que ele cita o termo fortuna. Sabemos que desde o 

Capítulo I tanto este termo quanto o termo virtù são citados, ao talante de sua pena. 

Mas em cada passagem que ambos são citados o sentido é modificado, o que, por 
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vezes, torna difícil o trabalho do leitor e do intérprete, que envidam esforços ao se 

embrenhar nas linhas de um texto, cujas significações guardam seu traçado por trás da 

máscara da letra. Diante, desta dificuldade, elucidamos: não trataremos de todas as 

significações, subjacentes a este par de conceitos. Trataremos sim de ambos, na 

medida como são apresentados no penúltimo capítulo do opúsculo maquiaveliano, em 

referência a passagens que expressam uma mesma conexão de sentido.  

     

      Se Maquiavel confere diversos sentidos a este par de conceitos, por ele opostos no 

penúltimo capítulo de seu opúsculo, imagine o misto de significações que deve constar 

na tradição filosófica que chegou até ele. Fortuna e virtú não são conceitos 

desconhecido pela tradição filosófica, entretanto, não traçaremos o caminho desta 

tradição, apenas nos ateremos ao significado conferido pelo florentino a estes 

conceitos. 

 

      Eis então como o florentino abre o Capítulo XXV de seu opúsculo: 

 

Não ignoro que muitos foram e são da opinião de que as coisas desse 
mundo são governadas pela fortuna e por Deus, e que os homens 
prudentes não podem corrigi-las, e até não tem remédio algum contra 
elas.  Por isso, porder-se-ia julgar que não devemos incomodar-nos de 
mais com as coisas, mas deixar-nos governar pela sorte. Esta opinião 
tem-se reforçado em nossos dias, devido às grandes variações que 
foram e são vistas todos os dias, além de qualquer conjectura humana. 
Pensando nisso, às vezes, me vejo inclinado a esta opinião: entretanto, 
já que nosso livre arbítrio não desapareceu, julgo possível ser verdade 
que a fortuna seja arbitro de metade de nossas ações, mas que também 
deixe ao nosso governo a outra metade, ou quase (MAQUIAVEL, 2008, 
p. 119). 

 

 

     Realizemos a análise desta passagem em dois momentos: primeiro, em seu tempo 

Maquiavel se defronta com uma opinião bastante difundida, qual seja, Deus e fortuna 

controlam as coisas do mundo. Os homens prudentes não podem corrigir estas coisas. 

Contra elas não há remédio.  Dado o caráter predeterminado destas coisas, julga-se 

mais sensato não se opor a elas, mas deixar-se governar pela sorte. Num segundo 
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momento, opondo-se a este tipo de pensamento, Maquiavel considera: o livre arbítrio 

dos homens não desapareceu. A fortuna dirige apenas 50% das ações humanas. A outra 

metade, ou quase, é de nossa inteira responsabilidade. Ora, neste primeiro grupo de 

frases, a ideia subjacente é de que somos livres para dirigir a nossa vida. As coisas não 

são tão incontroláveis quanto se pensa. Dado que somos livres, as nossas ações é de 

nossa inteira responsabilidade, pois Deus não suprimiu nossa capacidade de decidir. O 

destino do homem é obra de seu talento. 

 

      Na continuação da passagem, o florentino faz um retrato um tanto curioso da 

fortuna. Vejamos: 

 

 

Comparo a sorte a um desses rios impetuosos que, quando se irritam, 
alagam planícies, arrasam árvores e as casas, arrastam terras de um 
lado para levar a outro: todos fogem deles, mas cedem a seu ímpeto, 
sem poder detê-los em parte alguma. Mesmo assim nada impede que, 
voltando a calma, os homens tomem, providências, construam 
barreiras e diques, de modo que, quando a cheia se repetir, ou o rio 
flua por um canal, ou a sua força se torne menos livre e danosa. O 
mesmo acontece com a fortuna, que demonstra a sua força onde não 
encontra uma virtù ordenada, pronta para resistir-lhe e volta o seu 
ímpeto para onde sabe que não foram erguidos diques ou barreiras 
para contê-la (MAQUIAVEL, 2008, p. 119,120). 
 
 
 

      Nesta passagem, o filósofo apresenta a fortuna por meio de uma figura de 

linguagem, a analogia do rio impetuoso. A fortuna surge assim como uma força 

poderosa, violenta, impetuosa etc., diante da qual, todos fogem, cedendo a seu ímpeto. 

A fortuna manifesta a fluência de sua poderosa força onde não encontra virtù ordenada 

que se lhe oponha. A fortuna volta seu ímpeto para os lugares desprovidos de 

resistência.  

 

      Pelas palavras de Maquiavel, percebe-se que seu tempo era tomado pela ideia de 

que o homem estava sujeito aos caprichos da deusa fortuna. Permeava o imaginário 

comum o pensamento de que as coisas estavam predeterminadas, portanto, não havia 
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muito que se fazer para mudar as coisas. Seus concidadãos estavam submetidos ao 

fatalismo. Essa ideia era reforçada pelo misto de variações que se manifestava no 

cenário político-social renascentista. Por variações, conforme o vocabularista francês 

Thierry Ménissier – em seu Vocabulário de Maquiavel –, o florentino entende a 

instabilidade a que se via submetida à Itália renascentista: “o universo de Maquiavel é o 

da crise. O florentino refletiu sobre as variações de sua época, afirmando que o mundo 

é habitado pela instabilidade” (MÉNISSIER, 2012, p. 54).  

 

      Havia no imaginário dos concidadãos do florentino a ideia reinante de que as coisas 

são de acordo com o que foi decidido por Deus ou pelos caprichos da fortuna. 

Portanto, escreve Ménissier, “a fortuna é o nome dado à inconstância das coisas, à qual 

Maquiavel reconhece um poder criativo” (MÉNISSIER, 2012, p. 24). A fortuna é assim 

uma força imprevisível, inconstante, que paira sobre o mundo, ora beneficiando uns, 

ora maleficiando outros. Ela tanto cria quanto descria. 

 

       Diante deste ideário, nas primeiras linhas do penúltimo capítulo de seu opúsculo, 

o florentino conclama a seus contemporâneos que a liberdade humana não se 

extinguiu. As coisas podem ser modificadas, entregar-se aos caprichos de fortuna é 

negar a própria capacidade que o homem tem de decidir. A respeito da ação da 

fortuna, as coisas podem mudar. Para tanto, exige-se uma “virtù ordenada”. Que seria 

então está virtù ordenada?  

 

      Conforme Ménissier, o termo virtú em Maquiavel, pode ser entendido da seguinte 

forma: “força viril”, “coragem”, “valentia”. Etimologicamente, virtù vem do latim, vir, 

que significa “homem viril” (MÉNISSIER, 2012, p. 59). Pelas palavras do vocabularista, a 

noção de virtú no pensamento maquiaveliano restitui o significado original do latim, 

que quer dizer “homem viril”. A virtù, para o florentino, é bem distinta das concepções 

medievais e humanistas. Essa restituição de seu significado, operada por Maquiavel, é 

muito importante, pois se a fluência violenta dos caprichos da fortuna só pode ser 

resistida por um homem de virtú, é porque a fortuna será também evocada na imagem 

de uma mulher pelo florentino. Todavia, a virtú “ordenada” invocada na metáfora do 
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rio impetuoso, é a capacidade de cálculo que se previne para resistir os ataques 

violentos e adversos da fortuna. É uma capacidade de se posicionar estrategicamente. 

Sem essa virtù o homem está mercê da fortuna e da natureza, daí ser necessário, na 

calma, construir barreiras, diques ou canais que possam amenizar ou desviar os seus 

danos.  

        

       Este sentido de virtù está em completa harmonia com aquela passagem do 

Capítulo XIV, na qual Maquiavel aconselha ao príncipe que, mesmo nos tempos de 

paz, o seu pensamento não deve afastar-se da guerra. Para tanto, o príncipe precisa 

exercitar-se, conhecer o território que domina, estudar a natureza e as lições da 

história; em termos sintéticos, o príncipe nos tempos de paz não deve permanecer 

ocioso, mas com engenho exercitar-se corporal, territorial e mentalmente, fazendo um 

“cabedal para dele se valer na adversidade”, pois caso a fortuna mude, ele estará 

“pronto para resistir-lhe” (MAQUIAVEL, 2008, p. 70-72). 

 

     É importante clarificar que “a virtù nada tem a ver com a virtude cristã. É mais 

política do que ética”, como nota José Aparecido de Oliveira – em seu artigo Virtú e 

Fortuna: racionalismo e agir político na obra O Príncipe, de Maquiavel (OLIVEIRA, 

2012, p. 112). Mas para entendermos mais um pouco da relação entre a fortuna e virtú, é 

preciso avançar mais um nível. Neste sentido, o l’ex segretario florentino insere uma 

metáfora: a fortuna agora é comparada com uma mulher. Escreve Maquiavel: 

 

Estou convencido do seguinte: é melhor ser impetuoso do que 
prudente, porque a fortuna é mulher, e é necessário para dominá-la, 
bater-lhe e contrariá-la. Vê-se que ela se deixa vencer mais pelos que 
agem assim do que pelos que agem friamente; e, como mulher, é 
sempre amiga dos jovens, porque são menos prudentes, mais ferozes e 
a dominam com maior audácia (MAQUIAVEL, 2008, p. 122). 
 

 

      Ora, apesar das censuras que hoje um juízo moralmente feminista poderia 

endereçar a esta passagem, é importante retermos o conceito que Maquiavel está 

articulando por meio destas palavras. Há uma clara relação entre virtù e fortuna aqui. 
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Se realizarmos um levantamento etimológico do vocábulo fortuna, veremos – de 

acordo com Oliveira – o seguinte: “na mitologia romana, Fors é o princípio masculino 

da Sorte (boa ou má), formando a Fortuna um par, uma dupla que se integra e se 

complementa. Os dois macho e fêmea se complementam na formula Fors-Fortuna, 

‘Acaso-Fortuna’, que se fecham para expressar uma única divindade” (OLIVEIRA, 2012, 

p. 111). 

       Conforme Oliveira, a concepção mítico-filosófico-religiosa de fortuna perpassa a 

história cultural no ocidente. Primeiramente, fortuna é impressa no imaginário comum 

como uma deusa ora boa, ora ruim. Da concepção semifilosófica a semirreligiosa dos 

antigos, a fortuna insere-se às penas dos historiadores recebendo um caráter de deusa, 

a qual era “preciso atrair em razão de seus bens”. No contexto medieval, com Boécio 

ela assume o status de agente da Providência, passando a ser vista “como poder cego, 

má e traiçoeira”, de modo que este misto de superstições, advindo da antiguidade 

clássica, permeia o imaginário das camadas populares (OLIVEIRA, 2012, p. 107). 

 

     No tempo de Maquiavel, com o Rinascimento, foi reanimado no ideário popular – 

como já vimos – o culto à fortuna. De deusa perversa e vagabunda, de deusa boa e 

agente da Providência, a fortuna agora é vista como dirigente dos negócios humanos. 

Simultaneamente ela traz consigo a crença na astrologia e no fatalismo impondo um 

“imobilismo” nos cidadãos renascentistas, de modo que até dirigentes políticos, papas 

e príncipes, consultavam “os astros antes de suas decisões”. Entretanto, ainda assinala 

Oliveira: “esse poder inexorável da fortuna estava para ser questionado. É contra este 

imobilismo político e enorme misticismo que Maquiavel concentrou sua forte 

capacidade filosófico-literária para desconstruir o mito da Fortuna” (OLIVEIRA, 2012, 

p. 107-108). 

 

        Neste sentido, a imagem da mulher invocada por Maquiavel é um modo 

estrategicamente retórico de reduzir o poderio de fortuna no imaginário popular, 

fazendo-o seus concidadãos e o dirigente político tomarem ciência de que a liberdade, 

o poder de tomar as próprias decisões não fora extinguido. De deusa caprichosa e 

dirigente das coisas do mundo, a fortuna é submetida à imagem erotizada de uma 
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mulher que não quer outra coisa, a não ser seduzida, domada, espancada pelo homem 

viril, isto é, pelo homem de virtù. Sob o que até aqui foi exposto Sadek considera: 

 

Maquiavel inicia o penúltimo capítulo de O príncipe referindo-se a esta 
crença na fatalidade e a impossibilidade dos homens alterarem seu 
curso. Chega, inclusive, com certa ironia, a afirmar que se inclinou a 
concordar com essa opinião. No entanto, o desenrolar de sua exposição 
mostra-nos, com toda clareza, que se tratava de uma concordância 
meramente estratégica. Concorda para poder desenvolver os 
argumentos da discordância. Assim, após admitir o império absoluto 
da Fortuna, reserva, poucas linhas a seguir, ao livre-arbítrio pelo menos 
da metade das ações humanas. E termina o capítulo demonstrando a 
possibilidade da virtú conquistar fortuna. Assim, Maquiavel monta um 
cenário no qual a liberdade do homem é capaz de amortecer o suposto 
poder incontrastável da Fortuna. Ou melhor dizendo, ao se indagar 
sobre a possibilidade de se fazer aliança com a Fortuna, esta não é mais 
uma força impiedosa, mas uma deusa boa, tal como era simbolizada 
pelos antigos. Ela é mulher, deseja ser seduzida e está sempre pronta a 
entregar-se a homens bravos, corajosos, aqueles que demonstram ter 
virtù (SADEK, 2006, p. 23). 
  
 

 
      De acordo com o que foi exposto até aqui, podemos perceber que, para Maquiavel, 

o que está em jogo na relação entre virtù e fortuna é uma secularização, uma 

racionalização da imagem mítico-religiosa desta deusa. Em outros termos, Maquiavel 

reduz a força inexorável do mito-religioso de fortuna ao talento da virtù. Neste sentido, 

fortuna seria uma não-virtù, um mero oposto, a ser vencido pelo recurso à ação ordena 

da virtù, pelo cálculo da racionalidade do agir político do homem. Sobre a 

racionalização da fortuna efetivada pela virtù, Oliveira entende o seguinte: 

 

As implicações dessa racionalização e secularização do mito 
constituem o esforço de Maquiavel em destruir a crença num 
determinismo e fatalismo que cercavam a noção de Fortuna, 
interpretada erroneamente como o destino fixado pelas estrelas. Ao 
despir a Fortuna de seu colorido mítico, Maquiavel desfecha um ataque 
à superstição de seu tempo [...]. Nesse sentido, Maquiavel abre as 
portas para uma problemática nova, a de que a possibilidade e a 
liberdade humanas devem ser pensadas isentas dos grilhões da religião 
(OLIVEIRA, 2012, p.119). 
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      Ao racionalizar e secularizar a entidade mítico-religiosa de fortuna, Maquiavel 

mostra a seus contemporâneos que num mundo conturbado, conflituoso, dilacerado e 

indeterminado, como o era no contexto renascentista, ainda há espaço para o exercício 

da liberdade. Há um campo aberto para que o agente político, mesmo ciente das 

variazioni do tempo, demarque sua passagem pela terra empregando impetuosamente 

a virtù ordenada, isto é, o agir político refletido, tanto no âmbito do discurso, quanto 

no âmbito da prática. Diríamos: atrás e adiante do principi nuovo há um horizonte 

convocando-o a empregar sua virtù no, desde sempre, conflituoso campo da política. É 

a este homem de virtù que Maquiavel, sem rebuços, lega a responsabilidade da urgente 

unificação de sua fragmentada Itália. Destarte, com a derrocada de fortuna, entroniza-

se o principi de virtù no reino da contingência, um reino desde sempre variável, 

indeterminado, ao qual, de tempos em tempos, o homem é convocado a livremente 

trilhar um caminho ainda não trilhado. 
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4 QUARTA PARTE: 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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      Pelo trabalho feito até aqui, percebemos que nas páginas d’O Príncipe o caminho 

ainda não trilhado por Maquiavel exprime-se, sobretudo, no conceito de verdade 

efetiva das coisas, ou como diz em seu idioma, verittà effettuale della cosa. Mas para 

chegar a esta conclusão foi necessário realizarmos um exercício de reconstituição: ao 

menos parcialmente, retomamos os aspectos histórico-contextuais, políticos e 

socioculturais, adstritos à redação do livro sobre os principados. Assim, vimos 

gradativamente que tal exercício nos possibilitou o abandono daquela hipótese inicial, 

bem como o levantamento de outras questões e também a resposta destas questões, o 

que não significa que tenhamos esgotado o assunto aqui tratado, pelo contrário, só 

constatamos que estamos no início de uma nova jornada – quem sabe, em direção a 

caminhos ainda não trilhados. 

       Ainda, verificamos que a reflexão maquiaveliana acerca da verdade efetiva da coisa 

insere um distanciamento de sua política em relação aos autores de seu tempo, 

principalmente do gênero literário dos espelhos.  

      O percurso aqui empreendido também levou-nos a constatação de que o discurso 

de Maquiavel, prescindindo de uma linguagem pomposa, joga com artifícios retóricos 

da simulação e da dissimulação, inserindo verdades novas, cujo objetivo é suplantar 

modelos de pensamento antigo. Assim, vimos que para introduzir na reflexão política 

de seu tempo os conceitos fundantes de sua concepção política, foi necessário até 

mesmo, por meio de seu discurso estratégico, jogar com os móbiles de pensamento da 

tradição filosófica e dos autores que lhes eram contemporâneos.  

     Percebemos que a critica de Maquiavel à tradição e aos seus contemporâneos, 

mostrava que o campo de atuação do governante não é tal como entendia e requeria os 

manuais cristãos de governo e os espelhos. A atuação do agente político insere-se na 

aparência, condição da prática política.  

      Diante disso, consideramos, sinteticamente, a relação entre virtù e fortuna na 

medida em que mais uma vez a estratégia retórica de Maquiavel se sobressai quando 

reduz a concepção mítico-religiosa da fortuna a aspectos estritamente humanos. 

Assim, a fortuna, de temível entidade mítico-divina, passa a ser vista como passível de 
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ser vergada pelo homem, desde que ciente de sua liberdade e exercitado na virtù 

ordenada, isto é, na virtude que calcula, a qual se bem empregada previne o homem, 

mesmo ante as variações do tempo.  

      Desta maneira, o autor busca enfatizar a liberdade humana frente ao suposto 

poderio da fortuna. Opondo fortuna e virtù Maquiavel, realça o valor desta última 

articulando-a a concepção de liberdade, propiciando ao homem-governante enes 

possibilidades para a realização racional do agir político, desvinculado de toda e 

qualquer superstição religiosa, bem como das exigências éticas ancoradas nos valores 

cristãos. Valendo dizer, insere-se o entendimento de que a política é distinta da moral, 

e não se pode espera que ambas atendam o mesmo fim. A política visa à verdade 

efetivas das coisas, para tanto é preciso um sujeito de virtù que, a partir de sua 

liberdade, seja capaz de transitar no âmbito da aparência.  

      Destarte, nossa pesquisa chegou a seu termo, depreendendo que a política é o 

campo em que se releva a aparência, tanto no âmbito do discurso, quanto no âmbito 

prático. A existência do dirigente político é tecida no campo da aparência. Existência 

esta exprimida livremente pelo emprego da virtù. Ao ser destronada a entidade 

mitológico-religiosa de fortuna, abre-se as condições de possibilidade para o exercício 

da virtù ordenada, isto é, do agir político refletido. Deste modo, o cidadão florentino 

com sua pena litero-filosófica, não se furtou ante as mutazioni do tempo, mas trilhou 

na contracorrente política de seu tempo, um caminho ainda não trilhado.  
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