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RESUMO 

 

 

A dissertação ASPECTOS MORAIS E RELIGIOSOS DA AÇÃO POLÍTICA, EM 
MAQUIAVEL, apresenta  Maquiavel como um autor que se dedicou a aprofundar a ação 

política, no início do século XVI, quando a cultura humanista do Renascimento atingiu seu 

apogeu, ao testemunhar uma Itália acentuada pela crise política, moral e religiosa. A história 

da Itália e das Repúblicas do Norte, especialmente Florença, cidade natal de Maquiavel, 

constitui o ponto de partida deste trabalho, para uma compreensão dos aspectos do seu 

pensamento, que auxiliaram suas idéias a respeito da esfera da moral com a política e o 

caráter político da religião e a natureza humana, especialmente nas obras Discorsi e o 

Príncipe. O jogo político, que se desenrola no pensamento maquiaveliano, acontece 

essencialmente no terreno indeterminado das ações humanas, em que nem sempre é fácil 

precisar o bom e o mau desejo, mas apenas as ações que são nocivas e das que colaboram para 

a manutenção da liberdade, seu maior interesse. Esta pesquisa se destinou a mostrar que,  

mesmo não sendo moralista, ele foi capaz de estabelecer princípios fundamentais da conduta 

humana no sentido filosófico, ao analisar o aspecto da techné política, conseguindo inaugurar 

um olhar novo e diferente, na busca do que é possível, eficaz, no universo das possibilidades 

aos que procuram êxito nas suas ações. Ele percebeu que o discurso ético clássico, das normas 

absolutas, não conseguia dar conta da significação da ação humana, especialmente na esfera 

política. No aspecto religioso, o Florentino exalta a potência romana, mediante seus usos 

[constituioni] e ritos sacrificais, atua e mostra as razões de sua grandeza, sendo fortes ao 

combaterem com energia, demonstrando do que dependia aos povos antigos para que fossem 

amantes da liberdade e da tolerância.  Constata que a religião pode permitir a exaltação e a 

defesa da pátria, quer que amemos e honremos, devendo todos estar bem preparados, ou seja, 

educados no amor à liberdade, como tantas repúblicas da antiguidade, sempre prontas para 

defendê-la. Em Maquiavel, a religião assume um duplo significado: é “instrumentum regni, o 

meio pelo qual, em nome de Deus, um legislador pode conduzir os grandes, e é também 

extraordinário empreendimento. Mas, diante da excessiva ambição e corrupção, a solução 

para manter a ordem civil na república corrupta, o Florentino indica o remédio para as “mãos 

régias”.  

 

Palavras-chave:  Maquiavel - política – humanismo – liberdade – moral – religião. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
  

  

  

The dissertation MORAL AND RELIGIOUS ASPECTS OF THE POLITICAL ACTION IN 

MACHIAVELLI, presents Machiavelli as an author who worked on deepening the political 

action in the early 1600’s, when the Renaissance humanist culture reached its peak, 

witnessing an Italy affected by a political, moral and religious crisis. The history of Italy and 

of the North Republics, especially Florence, Machiavelli’s birthplace, is the basis for this 

research, seeking to understand some aspects of his way of thinking which helped his ideas 

about the moral sphere with the political one and the political character of religion and human 

nature, especially in Discorsi and The Prince. The political game that unfolds in the 

Machiavellian thought takes place essentially in the undetermined  land of human actions, in 

which the good and the evil are easily needed in  these actions, but only the actions that are 

harmful and the ones that corroborate to the maintenance of liberty interest him most. This 

research aims at showing that even though he was not a moralist, he was able to establish 

fundamental principles of human conduct in a philosophical sense, when he analyzed the 

aspect of the political techné, being able to launch a new and different view in the search for 

what is possible, effective, in a universe of possibilities for those who seek to be successful in 

their actions. He noticed that the classical ethical discourse, of the absolute norms, could not 

explain human action, especially in the political sphere. In the religious aspect, the Florentine 

praises the Roman potency through their uses [constituioni] and sacrifice rituals, acts and 

shows the reasons for their greatness by being strong combating with energy, showing 

which the ancient people depended on to be advocates of freedom and tolerance. He 

confirms that religion may allow for exaltation and defense of a country, it wants us to 

love and honor, so everybody must be well prepared, that is to say, educated in the 

love for liberty, as many republics in ancient times, always ready to defend it. Thus, In 

Machiavelli, religion has a double meaning: it is an “instrumentum regni”, the means by 
which, in the name of God, an accorded legislator can lead the great, and also an 

extraordinary enterprise. Nevertheless, facing excessive ambition and corruption, the solution 

to keep the civil order in the corrupted republic suggested by the Florentine is “noble hands”. 
  

Keywords: Machiavelli –  politics – humanism – liberty – moral – religion. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

RESUMO...............................................................................................................................................06

ABSTRAT..............................................................................................................................................07

INTRODUÇÃO.....................................................................................................................................10

CAPÍTULO 1........................................................................................................................................14

A   CRISE  POLÍTICA,  MORAL   E   RELIGIOSA   ITALIANA   E   O   PENSAMENTO   DE 

MAQUIAVEL.......................................................................................................................................14 

1.1 - Considerações metodológicas sobre o pensamento maquiaveliano diante da crise 
 Institucional vivida por Florença...................................................................................23 

1.2   -  A realidade política das cidades.....................................................................................37

1.2.1 -  O interesses estrangeiros...............................................................................................40

1.2.2 -  Florença........................................................................................................................42

1.2.3 - As instituições florentinas.............................................................................................44

1.2.3.1 - A Administração ........................................................................................................45

1.2.3.2 - A Organização dos Conselhos....................................................................................45 

1.2.3.3 - O Tumulto dos Ciompi: desejo de Igualdade ............................................................47 

1.2.3.4 - Os Médici....................................................................................................................50

CAPÍTULO 2 ..........................................................................................................................58

ASPECTO MORAL NO PENSAMENTO MAQUIAVELIANO..........................................58

2.1 - Rupturas e Convergências entre a Ética e a Política ........................................................59 

2.2 - A visão dinâmica, criativa e contraditória do homem no Renascimento..........................62 

2.3 - A ética e o nascimento de uma forma degenerada de um regime político.......................70 

2.4 - As implicações éticas da tirania no pensamento maquiaveliano......................................73 

CAPÍTULO 3......................................................................................................................................92 

ASPECTO RELIGIOSO NO PENSAMENTO MAQUIAVELIANO...............................92

3.1  - A Liberdade, A Riqueza e A Religião....................................................................................94 

3.2  -  A Religião e a Educação.................................................................................................99

3.3  -  Os Dois Corpos do Rei.................................................................................................107



3.4  -  A Persona Mixta...........................................................................................................112

CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................................................115 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..............................................................................................119 



INTRODUÇÃO

 A grande dificuldade para penetrar no pensamento político de Maquiavel é, em 

primeiro lugar, o fato de seu pensamento não parecer obscuro e, muito menos, digno de 

reprovação; no entanto,  gerou uma enorme diversificação de interpretações. 

O problema aspectos morais e religiosos da ação política em Maquiavel, 

especialmente nos escritos políticos O Príncipe e Os Discorsi1, remontam de forma muito 

explícita aos contornos históricos do próprio Renascimento: o homem como centro do 

universo, a condenação da tirania, a dominação de uma classe sobre outra, o ocaso da teologia 

diante da filosofia, a vida republicana que deixa para trás as castas medievais, e a descoberta 

da política como caminho para fortalecer o bem do Estado2 (Maquiavel, 2007, p.460), na 

valorização da coisa pública. Maquiavel não quer falar nas entrelinhas nem deixar ocultos 

seus pensamentos. Como observa Nunes: 

A extrema diversidade de interpretações na leitura de Maquiavel é, em sua grande 
maioria, orientada pela busca de um “sentido oculto” em sua obra. Há, então, uma 
espécie de unidade dessas dessemelhanças que forma um problema que já dura 
quatro séculos – que segundo Croce, “talvez jamais se encerre”. Seu estranho 
pressuposto é de que Maquiavel teria dito nas entrelinhas o que não pôde ou não 
quis dizer explicitamente. (NUNES, 2008, p.19). 

Diante de tanta diversidade de interpretações na leitura maquiaveliana é possível 

perceber que a força precisa de seu pensamento, que nunca partia de pressupostos, apesar das 

grandes divergências de opiniões sobre suas obras ou das críticas amaldiçoadas denunciadas 

após a Reforma, como constata Fitcht e Prezzolini  (apud Berlin, 2005, p.48) ao afirmar “[...] 

que ele seja crítico implacável das instituições verdadeiramente cristãs,”3 com o intuito de 

destruí-lo, fez do pensamento maquiaveliano, pela sua natureza prática, uma necessidade de 

sempre ser reabilitado e redescoberto. Isso porque conseguiu no contexto renascentista, diante 

da incerteza, da ilusão e dos erros corrompidos pelo perigo do agir político do Estado e das 

instituições, distante do bem comum, apontar os limites da lógica e da razão para explicar as 

1 Discorsi, trata-se dos Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio (1513-1517) a respeito da situação de 
crise por que passava a Itália no começo do século XVI. In: MAQUIAVEL, Nicolau. Discursos sobre a primeira 
década de Tito Lívio, Tradução MF, 1. ed. São Paulo:  Martins Fontes, 2007, p.XXII.  
2 Estado (stato) em Maquiavel : esse termo pode referir-se, genericamente, à república e aos principados. No 
Renascimento, o sentido do termo (stato) passa por uma transformação, podendo significar: poder, Estado, 
território, status, governo. É preciso interpretá-lo em cada ocorrência. Ver Chabod, F., Escritos sobre o 
Rinacimiento, XII, pp. 549-576, em que o autor faz uma preciosa análise sobre: Algunas cuestiones de 
terminologia: Estado, Nacion y Pátria en lo lenguaje del siglo XVI.
3 Ver o Prefácio de Isaiah Berlin, pp. 15-97 in: MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe.  Tradução Lívio Xavier. – 
Ed. Prestígio. – São Paulo: Ediouro, 2005. Esta tradução é a utilizada nas citações desta dissertação. 
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coisas humanas que são governadas pela “Fortuna”. A Fortuna, segundo Maquiavel, pode ser 

compreendida como uma “[...] força destruidora das construções humanas” (Maquiavel, 2007, 

p. 463). Mas “[...] é possível opor-se a essa destruição causada pelas alterações das 

circunstâncias por meio da ação preventiva, que levanta barreiras a ela” (Maquiavel, 2007, p. 

463), ou seja, mediante a ação da virtù. É importante lembrar que a fortuna não é apenas 

ausência de virtù, pois há um lado positivo da fortuna que é fonte de dons, segundo 

Maquiavel, e a tradição como “[...] as honras e a glória, a riqueza e o poder.” (Maquiavel, 

2007, p. 463).  Uma relação de embate com a virtù que não é somente negativa. Entretanto, 

na relação com a virtù, o maior dom que a fortuna pode oferecer é a ocasião, visto que os 

bens da fortuna são sempre instáveis. 

 Segundo Cassirer4 (1976), para Maquiavel a história é a chave da política e cultiva a 

ciência política como uma realidade alicerçada no princípio da unidade e homogeneidade da 

natureza, obedecendo às mesmas leis invariáveis.  

 Por meio das analogias históricas, torna-se possível o conhecimento claro do passado, 

o que constitui um guia seguro para entender os problemas do presente e saber como dispor o 

futuro. No entanto, apesar de, no campo da história, os caminhos estarem bem definidos, no 

campo das ações humanas as coisas não são bem assim. Diferentemente do campo das 

ciências exatas, em que os princípios das mesmas causas produzem os mesmos efeitos, o 

campo das ações humanas encontra-se numa situação de total imprevisibilidade.   

 O caminho percorrido por Maquiavel remonta à história do próprio pensamento, pois 

as incertezas na condição humana colocam o agir humano diante de uma realidade cética que 

poderia acabar anulando as possibilidades da ação política. Exemplificando essa realidade, 

pode-se recorrer à análise de Bignotto (1991) sobre a escolha democrática de Maquiavel pela 

crítica do modelo veneziano e pelo elogio a Roma nos contornos para se construir uma 

república sem deixar de lado o desejo de liberdade. Observa: 

Maquiavel retoma a questão das representações, mostrando que a política não existe 
num espaço neutro e transparente, mas num mundo povoado por imagens e 
símbolos, cujos significados não são nunca imediatamente acessíveis aos atores 
políticos. Em segundo lugar, ele nos mostra que o vazio dos signos é preenchido 
pelos próprios atores que, ocupando o lugar simbólico dos desejos, criam a ilusão de 
possuírem a chave para a sua compreensão. (BIGNOTTO, 1991, p. 108). 

Se essas incertezas não as anulam, pode-se afirmar que acabam ameaçando todo e 

qualquer esforço de se calcular ou tentar calcular um proceder que se acreditava possível.

4 CASSIRER, Ernest. El mito del Estado. Ver o tema: El elemento mítico en la filosofia política de Maquiavelo: 
la Fortuna. pp. 185-193. 
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O esforço deste trabalho, aspecto moral e religioso na ação política em Maquiavel, é 

percorrer o caminho dos escritos políticos maquiavelianos, Príncipe e Discorsi, no intuito de, 

apesar da situação de incertezas da condição humana, estudar como Maquiavel consegue, de 

maneira prática, elucidativa e incansável, conceber a autonomia da ação política no tempo e 

lugar determinados, cônscio de que nem sempre é fácil deliberar o que fazer, já que só 

existem duas realidades: o bem e o mal, muitas vezes impostos pelas próprias circunstâncias 

da fortuna. Sobre a condição da boa e má razão da fortuna dos homens, Maquiavel afirma: 

Já considerei várias vezes que a razão da má e da boa fortuna dos homens vem do 
ajuste [rincontro] de seu modo de proceder com os tempos: porque se percebe que 
alguns homens, em suas ações, procedem com ímpeto e outros, com circunspecção e 
cautela. E como, nesses dois modos, são ultrapassados os limites convenientes, por 
não se observar a verdadeira via, em ambos se erra. (MAQUIAVEL, 2007, p.355). 

Pela dialética da ambição e do desejo pode estar o nó central da antropologia 

maquiaveliana, que vê, na ilusão e no engano, os fatos constitutivos e inflexíveis da 

participação política. Fechados entre os impulsos do próprio desejo e da própria ambição, os 

homens não veem, ou melhor, veem a coisa de modo distorcido. Basta olhar para dois 

exemplos no Livro III in Discorsi. No primeiro exemplo, Piero Soderini procedia com 

humanidade e paciência, e prosperaram ele e sua pátria, enquanto os tempos se conformaram 

ao seu modo de proceder. Quando se precisou desfazer da paciência e da humanidade, não 

soube agir e arruinou-se, juntamente com sua pátria. O outro exemplo de proceder com 

ímpeto é o do papa Júlio II que, no seu pontificado, “[...] procedeu com ímpeto e fúria; e 

como os tempos o acompanharam, ele teve sucesso” (Maquiavel, 2007, p. 353), mas em 

outros tempos se arruinaria, pois não teria mudado de forma alguma sua maneira de agir. As 

razões pelas quais não podemos mudar são: primeira “[...] é que não podemos opor-nos àquilo 

para o que a natureza nos inclina;” (Maquiavel, 2007, p. 353) a segunda “[...] é que, quando 

alguém prospera muito com determinado modo de agir, não é possível convencê-lo de que 

fará bem em proceder de outra maneira.” (Maquiavel, 2007, p. 353). Portanto, Maquiavel 

conclui que “[...] é por isso que no homem a fortuna varia, porque variam os tempos, e ele não 

varia os modos.” (Maquiavel, 2007, p. 353). 

O aspecto moral e religioso na ação política, em Maquiavel, considera também essa 

imprevisibilidade da condição humana imposta pela fortuna nas variantes dos tempos. Mas, 

num primeiro momento, faz-se necessário um breve relato histórico da crise italiana e das 

repúblicas do Norte da Itália, especialmente Florença, e de suas instituições. 

Acredita-se que, assim, será possível uma aproximação a esse pensador tão claro e 
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moderno para alguns e que, aos poucos, foi se tornando tão obscuro e mais próximo da 

antiguidade, para muitos outros. 
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CAPÍTULO 1 

A CRISE POLÍTICA, MORAL E RELIGIOSA ITALIANA E O PENSAMENTO DE 

MAQUIAVEL

  Acredita-se que os contornos históricos, políticos e espirituais de uma época cultural 

podem oferecer, a cada observador, uma imagem diferente, ou até mesmo comum. Diante da 

diversidade dos caminhos e direções possíveis, neste capítulo se contextualiza historicamente 

o pensamento de Maquiavel, procurando-se conhecer a sua época, o Cinquecento, mais 

precisamente o início do século XVI, quando a cultura humanista5 do Renascimento6 atingiu 

seu apogeu, ao testemunhar uma Itália acentuada pela crise política, moral e religiosa. A 

história da Itália e das Repúblicas do Norte, especialmente Florença, cidade natal de 

Maquiavel, constitui o ponto de partida deste trabalho, para melhor compreensão dos aspectos 

do pensamento de Maquiavel, que auxiliaram na fundamentação e na composição de suas 

ideias a respeito da esfera da ética com a política e o caráter político da religião e a natureza 

humana, nos seus escritos, especialmente nas obras Discorsi e O Príncipe. Maquiavel nasce, 

vive, cresce e morre tentando extrair da história de sua cidade natal todo seu “sentido” e o 

“sabor” do desejo de ver surgir na Itália um novo Moisés7, um novo príncipe honrado, capaz 

de introduzir uma nova ordem e trazer prosperidade ao povo. Como observa Chabod (1984): 

[...] a principal preocupação do florentino não estava destinada a repercutir nos 
ânimos; e, sim, o intento historicamente determinado, o desejo de uma Itália já não 
invadida pelos bárbaros, havia constituído o mais forte e verdadeiramente 
apaixonado motivo de sua meditação solitária. (CHABOD, 1984, p. 107). 

Esse momento solitário, descrito por Chabod (1984), amplamente conhecido e 

discutido por historiadores, foi revelado por Maquiavel em 1513, quando terminava de 

5 Segundo BIGNOTTO, Newton, A formação dos humanistas: os Studia humanitatis, In Origens do 
Republicano Moderno, p. 151, onde ele mostra que “O humanismo começou como um movimento de ideias, 
capitaneado por homens brilhantes, que num esforço muitas vezes pessoal inventaram um novo olhar sobre o 
passado, em particular sobre a Antiguidade. Salutati, Niccoli, Bruni, Poggio e tantos outros receberam como 
herança principal dos mestres do trecento um grande amor pela língua latina e por seus tesouros. Por isso, muitos 
intérpretes enxergaram em suas atividades de uma mera extensão da cultura medieval, uma vez que os mestres 
dos séculos conheciam suas disciplinas principais (a gramática, a retórica, a história, a poética e a filosofia 
moral).” 
6  GARIN, Eugenio, In O Homem Renascentista, p. 10, afirma: “O renascimento durou, portanto, cerca de dois 
séculos e meio; local de nascimento, sobretudo de algumas cidades-estado de Itália. São estas as coordenadas 
onde se deve procurar, e situar, embora com características bem definidos, o homem do Renascimento, ou seja, 
uma série de figuras, que nas suas atividades específicas põem em prática, de modo análogo, características 
novas: o artista, que não é apenas artífice de obras de arte originais, mas que por meio da sua atividade altera a 
sua posição social, intervém na vida da cidade, especializa as suas relações com os outros. O humanista, o 
notário, o jurista, que se tornam magistrados, e que com os seus escritos influem na vida política. O arquiteto que 
negocia com o príncipe para construir “fisicamente” a cidade.”  
7 Cf. MAQUIAVELLI, N. O príncipe. Cap. XXVI, p. 269.  
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escrever O Príncipe. Redigiu a famosa carta ao seu amigo, o embaixador florentino Francisco 

Vettori, em que diz: 

Com a chegada da noite, eu volto para minha casa e mergulho nos meus estudos. 
Logo após fechar a porta, tiro as roupas cobertas de barro e lama para vestir trajes 
suntuosos e curiais. Assim, vestido apropriadamente, eu entro nas antigas cortes dos 
homens da antiguidade, nas quais, por eles recebido afetuosamente, me alimento 
daquela refeição que é somente para mim e para a qual nasci. Aí não me sinto 
envergonhado de falar com eles e de perguntar-lhes as razões de suas ações, e eles,  
com sua gentileza, me dão suas respostas. (MAQUIAVEL, 2005, p.103). 

Maquiavel descreve ao amigo Francisco Vettori seus dias no tempo de exílio político, 

após a queda do governo republicano de Florença, em que servira. Ao escrever essa obra, O

Príncipe, “[...] tinha a esperança de granjear a simpatia dos Médici, dedicando-a a Loureço II, 

duque de Urbino” (Maquiavel, 2005, p.103), ou a um novo príncipe, ansiando por alguém 

capaz de redimir aquela cidade que ficou “[...] mais escravizada que os hebreus, mais 

oprimida do que os persas, mais desorganizada do que os atenienses” (Maquiavel, 2005, 

p.270), numa situação bastante difícil, “[...] sem chefe, sem ordem, derrotada, espoliada, 

dilacerada, invadida, vitimada por todo tipo de calamidade”. (Maquiavel, 2005, p.270). Esses 

contornos históricos são delineados com muito realismo por Maquiavel, pois ele mostra a 

imprevisibilidade da condição humana diante da mutabilidade das coisas, e a presença da 

fortuna como realidade constitutiva da cena pública.  

Segundo Sasso (1988), para Maquiavel a necessidade de um novo príncipe era 

inevitável, “[...] um príncipe prudente e virtuoso” (SASS0, 1988, p.234) que fizesse bem a 

universidade dos homens da Itália, mas que tivesse uma disposição objetiva e extraordinária 

virtù, pois, sem dúvida alguma, a situação italiana era muito complexa nessa época, como 

observa o próprio Maquiavel no Capítulo Vinte e seis do Príncipe, numa situação mais 

escravizada que os hebreus, mais oprimida que os persas e mais desorganizada do que os 

atenienses. Uma situação que requer “[...] a intervenção de uma virtù essencial” (SASS0, 

1988, p.234) componente indispensável na articulação da vida de “[...] Moisés, Ciro e Teseu, 

grandes homens excepcionais.” (SASS0, 1988, p.234). A própria situação desoladora e de 

miséria acaba justificando a lógica providencialista. Observa  Sasso (1988): 

 [...] ao máximo da desolação e da miséria, isto, com efeito, a lógica 
“providencialista” prevê e ensina – deve, por intrínseca necessidade, corresponder 
ao inverso momento de redenção, e para que isto, a redenção, possa produzir-se da 
necessidade, também aquelas, a desolação e a miséria, devem ser assinaladas da 
mesma necessidade”. (SASSO, 1988, p.234). 

Essa situação enfática de Maquiavel, observa Sasso (1988)  que “[...] era necessário, 

querendo ver a virtù de Moisés, que o povo de Israel fosse escravo, no Egito,” (SASS0, 1988, 
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p.234) como também,  a grandeza do ânimo de Ciro na opressão dos Persas, a excelência de 

Teseu nos Atenienses dispersos. A Itália se encontrava naquele momento numa situação em 

que “[...] era mais escrava que os Hebreus.” (SASS0, 1988, p.234). Este é o pensamento 

característico da maneira de pensar “providencialista”, e também do próprio Maquiavel, pois 

é da extrema miséria que viria a redenção. Isso justifica a fala maquiaveliana de uma Itália 

dispersa, escrava, sem cabeça, sem ordem. Dentro dessa lógica providencialista era preciso 

identificar o fundamento, a condição de miséria, e que para Maquiavel os tempos são 

favoráveis, mesmo que pela necessidade se devesse iniciar o caminho inverso, pois no abismo 

de toda essa miséria, a força da redenção pode e deve revelar-se para a Itália. Não na material 

existência de um principado, mas a condição dessa real redenção pode encontrar-se na Casa

dei Médici, relata Maquiavel: 

Vê-se que a Itália roga a Deus que envie alguém que a redima dessas crueldades e 
insolências bárbaras. Vê-se, ainda, que ela se encontra pronta e disposta a seguir 
uma bandeira, desde que alguém a levante. Presentemente, não se vê para onde ela 
possa dirigir sua esperança mais do que à vossa ilustre casa que, com seu valor e 
favorecimento da sorte e com a proteção de Deus e da Igreja, cujo príncipe agora 
pertence a vossa família, poderá fazer-se a cabeça dessa redenção. (MAQUIAVEL, 
2005, p.270).  

Percebe-se que nessa análise de Maquiavel, a situação da Itália é de uma crise de 

extrema gravidade que apela para extraordinária virtù política do novo príncipe. 

É preciso descobrir uma nova forma de abordar a política, diferente da praticada por 

Florença, cuja referência política eram o sucesso e a glória, e nem sempre a eficácia. Uma 

política autônoma que estivesse além do bem e do mal moral, como afirma Chabod (1984), 

acerca da contribuição do pensamento maquiaveliano na história do pensamento humano: 

[...] o centro da vida póstuma de Maquiavel que foi sua grande afirmação de 
pensador e que representa a verdadeira e profunda contribuição que há na história do 
pensamento humano, a saber, o reconhecimento da autonomia e a necessidade da 
política “que está além do bem e do mal moral”. Com isto, Maquiavel, lançando-se 
ao mar da unidade medieval, se transforma num dos iniciadores do espírito 
moderno. (CHABOD, 1984, p. 107). 

Para Chabod (1984), Maquiavel aceita a luta política em toda a sua integridade, mas 

não aceita qualquer tipo de ação que não fosse inspirado na razão do Estado, na exata 

valoração do momento histórico e das forças construtoras que o príncipe devia empenhar para 

alcançar seu objetivo.  Segundo Chabod (1984), Maquiavel 

[...] identificava o Estado com o governo, inclusive com a pessoa de seu chefe, pelo 
qual, precisamente em O Príncipe, não via senão a figura humana de quem, tendo 
em suas mãos o comando do poder, resumia em si toda a vida pública. Essa 
concepção, determinada diretamente pela experiência histórica que Maquiavel 
personificava, e toda apoiada no esforço continuado do governo central, era o 
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fundamento necessário para a fortuna e a grandeza de sua doutrina. (CHABOD, 
1984, p. 109).  

Maquiavel, ao personificar e apoiar todo o esforço continuado mediante esse governo, 

mostra que seria possível afirmar claramente a liberdade e a grandeza da ação política, a força 

e a autoridade do poder central, conquistando-se, desse modo, uma nação unida. 

Um exemplo destacado por De Grazia (2000) e que entusiasmou Maquiavel é o da 

união dos diversos ducados e cidades do centro-norte da Itália, no começo de 1515, dando 

origem a um novo Estado para cujo governo o papa Leão X pensava em destinar seu irmão 

Giuliano. Outro exemplo é um texto de 1503, onde César Borgia aspira ao império da 

Toscana.

 De Grazia (2000) relata: 

Essa região constituiria um bom Estado, forte e seguro, escreve Niccolò a Vettori, 
“se de início fosse bem governado. E para querer governá-lo bem, é preciso 
entender bem a qualidade do assunto. Esses Estados novos, ocupados por um senhor 
novo, têm [...] infinitas dificuldades. [...] Portanto, quem se tornar seu príncipe deve 
pensar em fazer dele um só corpo”. (DE GRAZIA, 2000, p.51). 

A observação aguda de Maquiavel sobre o governo do Príncipe, neste episódio de 

César Borgia, conhecido como duque Valentino, não encontra motivo de censura, mas destaca 

como uma ação “[...] imitável a todos os que, favorecidos pela sorte e com as armas de 

outrem, ascendem ao poder, porque, sendo ele de ânimo forte e de alta ambição, não podia ser 

governado de outro modo.” (Maquiavel, 2005, p. 154). Essas ações do duque são realidades 

de garantia para quem em seu novo principado julgue necessário garantir-se contra os 

inimigos, pois para Maquiavel o príncipe precisa: 

[...] conquistar aliados, vencer, seja pela força ou pela fraude, fazer-se amado e 
temido pelo povo, ser seguido e reverenciado pelos soldados, aniquilar aqueles que 
possam ou queiram ofender o novo príncipe, reformar as antigas leis, ser severo e 
grato, magnânimo e liberal, dissolver uma milícia infiel e criar uma nova, manter a 
amizade de outros reis e príncipes, de modo que sejam solícitos em beneficiá-lo e 
tementes de ofendê-lo. (MAQUIAVEL, 2005, p. 154). 

Aos olhos atentos de Maquiavel uma cidade é um fenômeno essencialmente político. 

Somente por meio de ações no espaço público é possível produzir alguma modificação no 

comportamento dos cidadãos, não importando se essas ações são realizadas por um único 

homem ou pela própria comunidade política. Em sua leitura da história de Roma nos Discorsi,

ele relata o que acontece nos tempos governados pelos bons, ao afirmar: 

[...] verá um príncipe seguro em meio a seus cidadãos seguros, o mundo cheio de 
paz e de justiça; verá o Senado com a sua autoridade, os magistrados com suas 
honras; verá os cidadãos ricos gozarem de suas riquezas; a nobreza e a virtù
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exaltados: verá a paz e o bem; e, por outro lado, verá a extinção do rancor, da 
licença, da corrupção e da ambição: verá os tempos de ouro, em que cada um pode 
ter e defender a opinião que quiser. Verá, enfim, o mundo triunfar; o príncipe, cheio 
de reverência e glória; os povos, cheios de amor e segurança. (MAQUIAVEL, 2007, 
p. 47). 

Mas, Maquiavel não desconsidera os tempos governados por outros imperadores, 

observa:

[...] foram atrozes, pelas guerras, cheios de discórdia, pelas sedições, cruéis na paz e 
na guerra; muitos príncipes mortos pela espada, tantas guerras civis, tantas externas. 
A Itália, aflita e cheia de novos infortúnios, com suas cidades arruinadas e 
saqueadas. Verá Roma em chamas, o Capitólio destruído por seus cidadãos, os 
antigos templos devastados, as cerimônias corrompidas, as cidades cheias de 
adultérios; verá o mar cheio de exilados, os escolhos cheios de sangue. Verá em 
Roma inumeráveis crueldades; e verá a nobreza, as riquezas, as glórias passadas e, 
sobretudo, a virtù, tachadas de pecado capital. (MAQUIAVEL, 2007, p. 47).  

Na leitura maquiaveliana não faltam evidências textuais da necessidade da ação 

reformadora de um único homem, ao passo que o primeiro capítulo do Livro III dos Discorsi

demonstra que o corpo político é capaz de estabelecer instituições que assegurem o “retorno a 

seu princípio”, observando: 

[...] como as repúblicas e as seitas, digo que são saudáveis as alterações que as 
levam de volta aos seus princípios. São, portanto, mais bem ordenadas e têm vida 
mais longa aquelas que, mediante suas ordenações, podem renovar-se muitas vezes, 
ou que, por algum acontecimento independente de tal ordenação, procedem a tal 
renovação. E é mais claro que a luz o fato de que, não se renovando, tais corpos não 
duram. (MAQUIAVEL, 2007, p. 305). 

É trazendo de volta, com a leitura da história, algo da virtude política dos antigos que 

se pode produzir uma norma para a ação política dos homens do presente. 

A preocupação com a liberdade e a busca de uma ação política eficaz é o caminho para 

superar a divisão da Itália e as constantes guerras do norte da Itália.

Segundo Bignotto (1991), numa sociedade ameaçada pela guerra e pela ambição dos 

tiranos do norte da Itália, os humanistas contribuem para a vida cívica, ao afirmar: 

[...] para compreender a formação do humanismo cívico, é necessário levar em 
consideração tanto o trabalho de homens como Petrarca, que contribuíram para o 
ressurgimento dos estudos dos textos clássicos, como o processo de consolidação do 
poder da oligarquia, que criou as condições econômicas e políticas para que essa 
nova elite cultural viesse a se interessar pela participação nas diversas instituições da 
república. (BIGNOTTO, 1991, p. 15). 

O movimento intelectual de grande originalidade criado pelos humanistas acabaria 

sendo uma resposta desafiadora para uma elite econômica ascendente, que tinha necessidade 
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de novos valores para sustentar seu domínio político. Os humanistas conseguiram combinar o 

elogio dos clássicos com o de Florença, uma verdadeira troca de ideias dos homens de nosso 

tempo com os homens do passado, observa Bignotto (1991): 

Se é evidente que não podemos dirigir-nos diretamente senão aos homens de nosso 
tempo, os humanistas descobriram que a troca de ideias com os homens do passado 
é tão fundamental à vida cívica quanto um discurso pronunciado numa assembléia. 
Essa volta aos textos do passado exigiu a elaboração de um método que evitasse as 
armadilhas das interpretações medievais, marcadas pela ideia de que os tesouros da 
Antiguidade nada mais eram do que uma etapa no longo caminho de elaboração do 
conhecimento (BIGNOTTO, 1991, p. 15).   

No tocante aos estudos históricos sobre o humanismo cívico que se deram na metade 

do século XX, Bignotto (1991) destaca o italiano Eugênio Garin: 

[...] ele traçava um perfil da vida intelectual italiana do final do século XIV até o 
final do século XV, dando ênfase à filosofia e ao desenvolvimento de uma 
consciência cívica, que fora deixada de lado até então por quase todos os 
historiadores do período [...]. O que o escritor italiano observa é que as questões da 
vida pública ganham uma nova dignidade quando tratadas seriamente pelos homens 
que, ao mesmo tempo, buscavam compreender o lugar que o homem ocupa no 
mundo e sua relação com a natureza. (BIGNOTTO, 1991, p. 16).   

A cultura humanista do Renascimento, segundo Garin (1991) “[...] estava baseada no 

regresso às grandes fontes gregas e latinas da grande ciência e da grande arte” (Garin, 1991, p. 

14). Esse regresso esclarece e justifica o recurso maquiaveliano do retorno aos antigos, 

principalmente nos Discorsi em que analisa a primeira década de Tito Lívio. Sobre os 

Discorsi, Bignotto (1991) destaca: 

A obra de Maquiavel deve ser pensada sob o signo do novo – novidade travada no 
convívio com o passado, construída pela leitura dos humanistas e tecida num 
confronto sinuoso com as crenças mais arraigadas dos séculos anteriores a respeito 
da natureza da política e das ações dos homens. (MAQUIAVEL, 2007, p. XXV). 

Maquiavel, nesta obra de teoria política, segundo Bignotto, vai navegar nos mares 

revoltos, um ambiente “[...] quase tão arriscado quanto aquele dos aventureiros e 

desbravadores. Para ele, o novo se conjuga com o perigo.” (Maquiavel, 2007, p. XXVI). Ao 

buscar superar o seu tempo, Maquiavel sabia que as formas antigas de considerar a política 

estavam esgotadas. Antes de tentar entender como é possível erigir um regime republicano, é 

preciso saber como preservá-lo. Ao discorrer sobre como devem ser a conduta e o governo de 

um príncipe em relação aos súditos e aos amigos, no Capítulo XV do Príncipe, ele observa: 

Como sei que muitos outros já escreveram sobre isso, duvido que eu não seja 
considerado presunçoso por discordar deles; e discordo porque quero escrever coisas 
úteis, tratando da realidade efetiva, e não do imaginário. (MAQUIAVEL, 2005, p. 
199). 
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Segundo De Grazia (2000), Maquiavel, ao descrever a realidade efetiva, quer tratar de 

coisa útil para quem a entenda; diferente de presunção imaginária, quer que sua obra seja útil. 

“[...] Percebe-se que, para ele, efetivo significa eminentemente útil”. (De Gracia, 2000, p. 

294). “[...] Aqueles outros escritores só conseguiram imaginar a verdade. E muitos 

imaginaram repúblicas e principados que nunca se viu nem se soube que existiram de 

verdade”. (De Gracia, 2000, p. 294). 

 É preciso buscar a verdade efetiva das coisas num mundo mutável, imprevisível, em 

que a realidade humana é sempre surpreendida pela realidade da fortuna, que pode vir 

acompanhada pela virtù. Segundo Maquiavel, é necessário buscar o que possa ser útil, por 

meio do conhecimento da história. Ele afirma: 

Desejando, pois, afastar os homens desse erro, julguei necessário escrever, acerca de 
todos os livros de Tito Lívio, que não nos foram tolhidos pelos malefícios dos 
tempos, aquilo que, do que sei das coisas antigas e modernas, julgar necessário ao 
maior entendimento deles, para que os que lerem estes meus comentários possam 
retirar deles mais facilmente a utilidade pela qual se deve procurar o conhecimento 
das histórias. (MAQUIAVEL, 2007, p. 7). 

O que Maquiavel sabe das coisas antigas e moderna é fruto do seu conhecimento da 

História, um conhecimento proveniente da leitura e da experiência. De Grazia (2000) observa: 

A carta dedicatória de O Príncipe afirma que o autor tem conhecimento das ações 
dos grandes homens, as quais “aprendi por uma longa experiência das coisas 
moderna e uma contínua leitura das antigas”. A dedicatória dos Discursos confirma 
esse método de conhecimento de nosso filósofo político sobre a política: “aprendi 
por uma longa prática e contínua leitura das coisas do mundo”. (DE GRAZIA 2000, 
p. 295). 

Para De Grazia (2000) vale a pena ler O Príncipe e os Discorsi, “[...] porque são 

escritos por alguém que registrou em seus cômputos os múltiplos precedentes das leituras 

antigas” (De Grazia, 2000, p. 296). A utilidade dessa leitura é imprescindível até mesmo para 

um campo de tanta atividade quanto a arte da guerra. “[...] Para ser um príncipe guerreiro, não 

basta exercitar o corpo, atacar aqui e ali, ou dormir em cama de campanha”. (De Grazia, 2000, 

p. 296). Antes, é preciso exercitar a mente, observa De Grazia (2000) nesta passagem 

maquiaveliana:   

Mas, quanto ao exercício da mente, o príncipe deve ler as histórias, e nelas 
considerar as ações dos homens excelentes, ver como se conduziram nas guerras, 
examinar as causas de suas vitórias e derrotas, para poder fugir a estas e imitar 
aquelas; e, sobretudo, fazer como fizeram no passado alguns homens excelentes, que 
tomaram para imitar alguém anterior que tivesse sido louvado e glorificado, e dele 
mantiveram sempre junto a si os gestos e as ações, como se diz que Alexandre, o 
Grande, imitava a Aquiles, César a Alexandre, Cipião a Ciro. (DE GRAZIA 2000, 
p. 297).  
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Maquiavel é um homem de ação : ao procurar a veritá effetuale della cosa, acaba por 

enunciar que suas lições políticas têm em vista o vivido e não a imaginação. É admissível em 

sua obra a idéia de que política e história caminham juntas na compreensão da realidade, 

afirma Aranovich (2007): 

[...] em Maquiavel, política e história não podem ser separadas, porque se o forem, 
serão insuficientes para a compreensão da realidade. Ou seja, a história é a única 
realidade e qualquer pensamento político deve ser nela fundada, sob pena de se 
tornar fantasmagórico. (ARANOVICH, 2007, p. 28). 

Segundo Aranovich (2007), “[...] a leitura que Maquiavel faz da história é, sobretudo, 

uma leitura política; mas não é necessário que isto signifique a subordinação da história a um 

ponto de vista definido de antemão.” (Aranovich, 2007, p. 29). Segundo ela, a demonstração 

por meio de exemplos antigos e modernos, a qual Maquiavel diz ser mais clara que por meio 

da razão, seria em verdade apenas um modo ilustrativo de explicar a questão, uma vez que a 

clareza seria prioritariamente da razão que formulou as regras. O emprego de exemplos, neste 

caso, seria a maneira de comprovar as regras, mas a história não mais seria uma real fonte de 

conhecimento para Maquiavel, visto que todo o conhecimento necessário para formulá-las 

precederia o estudo da história.  

Para Aranovich (2007), uma análise de Marchand8 indica a modificação progressiva 

do lugar dos exemplos históricos nos primeiros escritos maquiavelianos. Marchand observa 

no primeiro escrito: Discorso sopra Pisa, onde a função do precedente histórico é apenas 

esboçada, mas com a intenção de formular um juízo político; nas Parole da dirle sopra la 

provisone Del danaio, onde o exemplo tem uma finalidade ainda mais didática, não se trata de 

listar reflexões abstratas sobre uma situação já bastante clara, mas de determinar quais devam 

ser as decisões e as consequências no plano político. E finalmente, no terceiro escrito: Del

modo di tratare i popoli della Valdichiana ribellati, o evento histórico perde a característica 

ilustrativa para adquirir um valor paradigmático. Maquiavel afirma a uniformidade das 

paixões humanas no tempo e nela fundamenta a noção de história “maestra delle actione 

nostra”.

Dessa análise acima é possível concluir: “[...] uma vez que os eventos históricos 

podem ser tomados como modelos, o fato histórico torna-se o elemento fundamental desta 

nova ciência do comportamento.” (Aranovich, 2007, p. 31). 

Segundo Aranovich (2007), essa “[...] interpretação de Marchand está em desacordo 

8 ARANOVICH, Patrícia Fontoura, História e Política em Maquiavel, p.30 
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com a posição de que para Maquiavel a história seria a ancilla politicae” (Aranovich, 2007, p. 

32), onde a história em Maquiavel parece sempre ser ou mais ou menos do que “[...] um 

arquivo de exemplos a serem colhidos segundo as necessidades ditadas pela teoria”. 

(Aranovich, 2007, p. 32). 

Essa observação sobre a relação entre história e política em Maquiavel é de capital 

relevância, pois o conhecimento que ele afirma nos seus escritos é fruto dos seus estudos e de 

suas experiências, dos diálogos com os antigos, mas também de suas experientes práticas 

políticas.

O desejo de liberdade, o conflito e a luta pela independência política, quanto ao 

autogoverno republicano, é o alicerce compreensivo do desenrolar de toda a história da mera 

província do Regnum Italicum que fora anexado ao Império Germânico desde os princípios do 

século IX, com Carlos Magno. 

 Bignotto (2007) destaca a importância sobre a utilização de escritores da Antiguidade 

como recurso na descoberta do equilíbrio de forças na ordenação institucional das cidades: 

[...] era necessário encontrar uma saída para a ordenação institucional, que ao 
mesmo tempo refletisse o equilíbrio precário de forças que dominavam a Itália e 
respondesse ao desejo afirmado por muitas cidades de se governarem de modo 
independente. Muito cedo a referência a escritores da Antiguidade e a discussão 
sobre a origem das instituições políticas se beneficiaram do recurso a autores que até 
então haviam sido deixados de lado pelos pensadores medievais, como Tito Lívio, 
ou eram conhecidos vagamente, como Aristóteles e Platão. (MAQUIAVEL, 2007, 
p. XXII) 

Desses fatos históricos, do início ao fim da sua vida (de 1469 a 1527), Maquiavel 

extraiu princípios de política para a Itália e a Florença de seu tempo. Como observa Furtado 

(2000), sobre as formas constitucionais da Itália do “Quatrocento”:

O problema principal relativo aos principados e repúblicas da Itália no século XV, 
onde e quando viveu Maquiavel consiste em estabelecer a legitimidade do poder 
político diante da ruína das estruturas antigas, tidas como eternas, tais como a Igreja 
e o Império Romano.(FURTADO, 2000, p. 65). 

Furtado (2000) levanta o seguinte questionamento: como governar num domínio 

político sem vínculo com nenhum império e sem depender da tutela da Igreja? Uma situação 

bastante difícil, pois as repúblicas institucionais, isoladas de qualquer unidade política, 

estavam com “dificuldades em mantê-las contra as agressões internas e externas, o sentimento 

de insegurança, a falta de fundamento do poder político, onde quer que ele se exerça, que não 

seja a ’força’ do príncipe”. (Furtado, 2000, p. 65). 

Na sua carta ao seu amigo e embaixador florentino Francisco Vettori, Maquiavel 
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afirma sua preocupação ao escrever coisas úteis a um novo príncipe, em sua pequena obra 

“De Principatibus” (O Príncipe). Ele afirma: 

[...] faço considerações o mais profundamente que posso sobre o assunto, debatendo 
sobre o que é um principado, de que tipo eles são, como são conquistados, como 
eles são conservados, por que motivos são perdidos. Mesmo que jamais alguma de 
minhas conjecturas vos tenha agradado, esta com certeza não vos trará desprazer. 
Ela deve ser útil a um príncipe, principalmente a um novo príncipe. (MAQUIAVEL, 
2005, p. 106).  

Nas últimas considerações, no último capítulo do Príncipe, Maquiavel exorta a 

realidade da Itália, como tempos são propícios para que um novo príncipe traga prosperidade 

ao povo, ele afirma: 

[...] atualmente na Itália os tempos propiciam que um novo príncipe seja honrado e 
se há elementos com que um homem ponderado e valoroso possa introduzir aqui 
uma nova ordem que honre a ele e traga prosperidade para o povo, parece-me que há 
tantas coisas favoráveis ao advento de um novo príncipe, que não posso imaginar 
que outra época seria mais oportuna para que isso ocorra.  (MAQUIAVEL, 2005, p. 
269). 

O advento de um novo príncipe coincide com o desejo de uma nova ordem, que 

saciaria o grande desejo do povo: o desejo de liberdade. A introdução de uma nova ordem que 

honre e traga prosperidade para o povo tão sedento de liberdade, pode ser o principal ponto de 

partida para quem quiser submeter-se à possibilidade de compreender o pensamento 

maquiaveliano. 

1.1 – Considerações metodológicas sobre o pensamento maquiaveliano diante da crise 

Institucional vivida por Florença

 A originalidade e a habilidade do escritor florentino, que facilmente foram 

reconhecidos por inúmeros intérpretes como modelo do pensador republicano e defensor da 

liberdade.

  Por meio da análise das relações de Maquiavel com a tradição, encarnada tanto no 

humanismo cívico como no pensamento cristão e nos clássicos da Antiguidade, é possível 

redescobrir o caminho metodológico dos escritos políticos maquiavelianos. Ao 

estabelecimento de severas críticas aos humanistas florentinos, ao pensamento cristão de sua 

época e a própria Antiguidade, percebem-se os fundamentos da relação dele com a tradição 

republicana florentina. É o que observa Bignotto (1991): 

No mais das vezes, ele se serve das imagens consagradas pelos escritores 
humanistas florentinos, sem se preocupar com a fidelidade aos textos antigos, 
visando, assim, mais a seus contemporâneos do que aos clássicos. Isso se explica 
porque o humanismo cívico, ao adotar as doutrinas da Antiguidade, forneceu à 
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classe dirigente florentina poderosos instrumentos teóricos, cujo uso estava longe de 
ser puramente literário. (BIGNOTTO, 1991, p. 8).  

 Para Bignotto (1991), Maquiavel havia explorado a fundo as contradições existentes 

entre suas posições teóricas e a natureza aristocrática do regime florentino do “quatrocento”.  

A estratégia maquiaveliana, segundo Claude Lefort: “[...] é a de voltar a certos temas 

clássicos dos aristocratas para convidar o leitor a segui-lo por caminhos inesperados.” 

(Bignotto, 1991, p.107).

A crise institucional por que passa Florença é o endereço indiscutível das observações 

maquiavelianas. Entre vários, veja-se este exemplo dos Discorsi, ao analisar as ações políticas 

da república de Roma quando Tito Quinto Cincinato e Cneo Júlio Mento eram cônsules em 

Roma e, por causa de suas discórdias, o Senado estimula a instituição de um ditador para 

executar o que aqueles não podiam fazer: 

É de notar, nisso, em primeiro lugar, a utilidade do tribunato, que não servia apenas 
pra refrear a ambição dos poderosos contra a plebe, mas também a ambição dos 
poderosos contra si mesmos; em segundo lugar, é de notar que nunca se deve 
estabelecer [ordinare] numa cidade que um pequeno número de homens tenha nas 
mãos deliberações que ordinariamente são necessárias à manutenção da república. 
(MAQUIAVEL, 2007, p. 147).  

Segundo Bignotto (1991), Maquiavel, ao criticar a aristocracia de Florença, demonstra 

que os homens políticos florentinos eram incapazes de tomar decisões diante do que estava 

em jogo: a sobrevivência da república. Para Maquiavel, os atores políticos se tornaram uma 

falsa representação do povo, causando-lhe muita instabilidade no desejo e manutenção da 

liberdade. E destaca que a destruição do Estado não é fruto do desejo de liberdade, mas de sua 

má apropriação: 

[...] o povo, muitas vezes, enganado por uma falsa imagem de bem, deseja sua 
própria ruína, e se alguém em quem ele confie não o convence de que aquilo é um 
mal, mostrando-lhe o que é o bem, as repúblicas serão expostas a infinitos perigos e 
danos. E, quando, porventura, o povo não confia em ninguém, como às vezes 
ocorre, se tiver sido enganado antes por coisas ou homens, será inevitável que se 
chegue à ruína. E Dante diz a respeito, nas suas considerações intituladas De 
Monarchia, que o povo muitas vezes grita: “Viva a morte! E morra a vida!”. 
(MAQUIAVEL, 2007, p. 153). 

 Mas, se o povo de um lado pode enganar, de um outro lado, ficaria o questionamento 

sobre a participação do povo na destruição do Estado, sustentando partido, ligando-se a 

projetos políticos, mas distante dos mecanismos de decisão e poder. Segundo Bignotto, sobre 

a participação do povo, “[...] ele o faz por acreditar serem seus atos um espelho de suas 

esperanças” (Bignotto, 1991, p. 108). E Maquiavel, em seus escritos, mesmo não tendo 
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nenhuma idealização sobre do povo, observa: 

[...] do defeito de que os escritores acusam a multidão podem ser acusados todos os 
homens individualmente, e sobretudo os príncipes, porque qualquer um, que não fosse 
regulado pelas leis, cometeria os mesmos erros que comete a multidão irrefreada. 
(MAQUIAVEL, 2007, p. 167). 

 No intuito de melhor entendimento das percepções do pensamento republicano de 

Maquiavel entre a cultura literária e a vida política, a crise institucional florentina torna-se 

cada vez mais evidente nas críticas maquiavelianas aos escritores humanistas florentinos, 

utilizando-se das doutrinas da Antiguidade como poderoso instrumento teórico em nome de 

uma tradição alicerçada, tanto no humanismo cívico como no pensamento cristão e nos 

clássicos da Antiguidade. 

 O percurso de uma elaboração compreensiva sobre a crise institucional política que se 

abrandou em Florença e de como se constituiu o pensamento republicano da época, uma 

época bastante difícil, pode ser remetido às origens do próprio humanismo cívico italiano. 

 Segundo Bignotto (1991), “[...] desde a publicação dos trabalhos de Hans Baron, os 

estudos sobre o humanismo italiano tiveram um grande desenvolvimento”. (Bignotto, 1991, p. 

9). Entre vários autores, destaca Pasqualli, Burckhardt e Villari, que reconhecia o mérito do 

autor Leonardo Bruni em ser o responsável por ter criado, em Florença, um núcleo de estudos 

clássicos responsável, em grande medida, pela ruptura radical da cultura italiana com o 

tomismo, embora não pensasse que tais discussões tivessem a ver com a vida política da 

cidade.

 Entre os que contribuíram na formação do humanismo cívico em seus primórdios, 

destaca-se o florentino Petrarca, na busca de uma nova visão para a natureza humana, 

diferente das especulações medievais, observa Bignotto (1991): 

Petrarca foi provavelmente um dos primeiros florentinos a ter pensado na 
antiguidade clássica como uma fonte da qual seria possível fazer emergir uma nova 
visão de sua época. Conferindo uma importância, até então desconhecida, aos 
“studia humanitatis”, à volta aos modelos clássicos de educação, ele não hesitou em 
criticar as correntes especulativas medievais, que viam na vida aqui na terra somente 
um momento do processo escatológico. (BIGNOTTO, p. 10). 

   

 Segundo Garin (apud, BIGNOTTO, 1991, p. 10) duas características fundamentais do 

humanismo renascentista presente no pensamento de Petrarca era: “[...] o valor conferido aos 

textos do passado e a afirmação do caráter social da humanidade”. Interessando-se mais pela 

“Cidade Terrestre”,  nas suas misérias como obra do gênio humano, buscando o sentido 

humano das coisas, o sentido humano de uma vida feliz e ativa sem contradição com a vida de 
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contemplação. Uma vida ativa e feliz, voltada para os negócios da polis, buscando o 

desenvolvimento pleno da virtù. Para Petrarca (apud, BIGNOTTO, 1991, p. 11), “[...] o 

homem podia – por meio do estudo da filosofia moral e da retórica – alcançar uma certa 

perfeição nesta vida (vir virtutis), que o fazia escapar da banalidade do cotidiano”. Sobre sua 

importância para o contexto histórico em que vivia Florença, em sua época, Bignotto (1991) 

afirma: 

A tirania que Florença conheceu durante os anos de 1342-1343, as lutas internas que 
dominaram o cenário político florentino durante toda a vida do poeta (1304-1374), 
foram tão importantes quanto a crise de 1400, quando a cidade esteve prestes a 
perder sua liberdade diante da ameaça das tropas milanesas. (BIGNOTTO, 1991, p. 
12). 

Petrarca, ao escolher o campo oposto ao dos republicanos, não deixa de participar 

ativamente dos debates que estão na origem da revolução teórica do século XV. Basta olhar 

para a história florentina do “trecento”. 

A publicação da constituição dos Ordinamenti di Giustizia, onde Florença, a partir de 

1293, almejava ser uma república popular e democrática, e após uma longa luta entre os 

diversos grupos políticos, decide aumentar a participação dos cidadãos florentinos nos órgãos 

de decisão da cidade, mas acabava excluindo os nobres e boa parte dos assalariados, causando 

uma série de revoltas aos que tinham por objetivo a mudança das estruturas de poder. Sobre 

uma série de revoltas dos movimentos em Florença ao longo do “trecento”, Bignotto (1991) 

relata: 

Em 1343, por exemplo, os “magnati” foram expulsos de certos órgãos de decisão e a 
cidade conheceu um período de ascensão popular que só terminou com a peste de 
1348. Passados os efeitos devastadores da doença, Florença conheceu, a partir de 
1360, uma nova vaga de protestos populares, que iria culminar na revolta dos 
“Ciompi”.(BIGNOTTO, 1991, p. 13). 

O grande objetivo desses movimentos populares era reivindicar um espaço próprio na 

vida política da cidade, desejando integrar-se à república, mais do que destruí-la.  

Sobre a revolta dos “Ciompi”, que governaram Florença de 22 de julho a 31 de agosto 

de 1378, um período que testemunhou o alargamento da participação popular. Esta revolta 

será tratada mais adiante neste trabalho. 

Conforme Bignotto (1991), o entendimento da formação do humanismo cívico implica 

na importante descoberta de homens como Petrarca, que: 

[...] contribuíram para o surgimento dos estudos dos textos clássicos, como o processo 
de consolidação do poder da oligarquia, que criou as condições econômicas e 
políticas para que essa nova elite cultural viesse a interessar-se pela participação nas 
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diversas instituições da república. (BIGNOTTO, 1991, p. 15). 

Florença testemunha uma elite econômica ascendente, que tinha necessidade de novos 

valores que sustentassem seu domínio político no poder, e os humanistas que, ao combinarem 

o elogio dos clássicos com o de Florença, conseguiram responder ao desafio, criando um 

movimento intelectual de grande originalidade. 

No contexto de uma comunidade ameaçada pela guerra e pela ambição dos tiranos do 

norte da Itália, a necessidade de preservar o patrimônio cultural da Antiguidade, numa ação 

política eficaz, o surgimento da retórica de Cícero para os humanistas florentinos seria o elo 

de ligação entre a cultura clássica e a ação republicana, mostrando à vida cívica a necessidade 

da presença de homens dispostos a dialogar. 

A retórica, trocando ideias com os homens do passado, torna-se um novo método 

diante de uma comunicação com o passado, tornando-se a fonte de uma nova visão da vida 

política, observa Bignotto (1991): 

Sendo necessariamente associada à vida cívica, exigindo a presença de homens 
dispostos a dialogar, ela tendia por isso mesmo a mudar a concepção da 
comunicação humana. Se é evidente que não podemos dirigir-nos diretamente senão 
aos homens de nosso tempo, os  humanistas descobriram que a troca de ideias com 
os homens do passado é tão fundamental à vida cívica quanto um discurso 
pronunciado em uma assembléia. Essa volta aos textos do passado exigiu a 
elaboração de um método que evitasse as armadilhas das interpretações medievais, 
marcadas pela idéia de que os tesouros da Antiguidade nada mais eram do que uma 
etapa no longo caminho de elaboração do conhecimento.(BIGNOTTO, 1991, p.15). 

Mediante a retórica como uma escolha política dialogava-se com os antigos e 

metodologicamente, com os humanistas, mudando sua relação com os textos, eram vistos 

como uma forma superior de conhecimento, deles fazendo “[...] ao mesmo tempo o fio de 

continuidade de uma verdade transtemporal e um discurso de alcance cívico imediato”. 

(Bignotto, 1991, p.15). Com a escolha política metodológica da retórica foi possível mostrar 

que, unindo retórica e política, era possível insistir no caráter essencial social da humanidade. 

Essa “teoria do diálogo” iria proporcionar condições necessárias para que os humanistas 

explorassem as relações existentes entre a ação e a constituição do saber. A partir da retórica 

os humanistas acreditavam que só podiam atingir a essência dos “valores universais” por meio 

da “ação comunicacional”. 

Salutati, para fundamentar sua teoria da ação, retoma certos temas do pensamento 

agostiniano. No seu comentário sobre as leis, ele afirma que elas “[...] possuem a 

infalibilidade das coisas promulgadas pelo homem e contêm em si a razão natural, que todo 
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homem de mente sã é capaz de ver ou descobrir, meditando e discutindo”. (Bignotto, 1991, 

p.17). Segundo ele, a eficácia dos atos humanos é evidente no movimento de construção do 

mundo, pois “[...] o saber “ativo”, o conhecimento das leis, eram mais seguros porque podiam 

explicitar o ato da instituição das leis e, portanto, das sociedades, de dentro do processo que 

lhes dera nascimento”. (Bignotto, 1991, p.17). Para ele, o fim das leis e o fim da política se 

dirigem a um mesmo fim, distinguindo-se apenas pelo princípio racional da norma que dele 

deriva. E para ele, a “eternidade” das leis era de origem divina, não pelo fato de que terem 

sido promulgadas pelo Papa ou pelo Imperador, podendo ser válidas tanto no Império como 

na república particular. Com efeito, o grande problema enfrentado por Salutati, na época, era 

justamente o problema da legitimidade da república, e ele deu uma grande contribuição nesse 

aspecto, observa Bignotto (1991): 

Devemos lembrar, para compreender esse debate, que o grande problema de 
legitimação das repúblicas, na época de Salutati, era justamente o fato de que elas 
pareciam ser prisioneiras do tempo, por não possuírem nenhum elemento de 
continuidade, como as estruturas tidas como eternas: a Igreja e o 
Império.(BIGNOTTO, 1991, p. 18). 

A preocupação de Salutati não era de combater o Papado e a Igreja, mas afirmar a 

dignidade da ação humana. Esse referencial teórico de Salutati contribuiria mais tarde para as 

gerações posteriores, não somente na defesa contra os ataques da Igreja, mas na elaboração 

explícita teórica para o poder republicano que dominou Florença por duzentos anos. Ele 

insiste, em sua retórica, na importância das discussões públicas, respondendo a três temas 

clássicos do humanismo florentino: o ataque contra o pensamento medieval, o elogio dos 

autores latinos e a crítica dos três grandes de Florença – Dante, Petrarca e Boccaccio –, 

procurando convencer seus interlocutores. 

Bignotto (1991) observa que no “[...] começo do “quattrocento” , a combinação dos 

estudos clássicos com a aspiração a uma vida política renovada deu nascimento a um 

movimento cultural e político extremamente original”. (Bignotto, 1991, p.20).  A retórica 

torna-se o “[...] elo necessário entre os eruditos e uma sociedade de mercadores” (Bignotto, 

1991, p. 20), abrindo fronteiras desconhecidas das comunas medievais. 

 A eleição como Chanceler, de 1375 até 1406, fez de Coluccio Salutati um protagonista 

participativo decisivo em quase todos os movimentos políticos da República Florentina, 

contribuindo expressivamente para o próprio desenvolvimento do humanismo cívico, observa 

Bignotto (1991): 

A obra de Salutati fornece-nos um documento interessante para a compreensão da 
passagem da problemática política medieval para a renascentista. Homem 
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extremamente marcado pelos valores cristãos, ele foi capaz de dar expressão teórica 
às suas dúvidas e perplexidades, mediante uma reflexão que incorporava de maneira 
surpreendente as lições que retirava de sua prática política cotidiana. Suas cartas, 
como suas obras teóricas, foram o núcleo a partir do qual o humanismo cívico se 
desenvolveu. (BIGNOTTO, 1991, p. 21). 

Salutati evitou chocar-se com a tradição medieval e opôs-se a ação à contemplação no 

sentido religioso. Ao buscar uma “nova forma de vida”, tentou fazer coincidir uma nova vida 

política com uma nova filosofia, procurando olhar a política sem deixar de lado sua 

preferência pela república como a melhor forma de governo. Ele, em sua obra, encontrou 

dificuldades para encontrar uma boa formulação para os valores cívicos que pessoalmente 

adotava, já que ele testemunhava a tensão constante existente entre a vida nas repúblicas e as 

exigências de uma vida cristã, que vinham provocando conflitos e exigindo soluções. 

Sobre os movimentos políticos da República Florentina de 1375, quando Salutati toma 

posse como Chanceler, é importante destacar quando Florença entrou em guerra com o 

papado, a Guerra dos Oito Santos, relata Bignotto (2001): 

Tratava-se, aos olhos dos cidadãos, acostumados com a defesa dos valores cristãos, 
de uma ruptura grave na história de uma comuna identificada com Roma e com a 
tradição Guelfa. Afinal, atacar diretamente Roma e aliar-se, como foi o caso, até 
mesmo com seitas heréticas como a dos fraticelli, era visto como um ato extremo, 
que só podia ser compreendido pela percepção de que a existência da cidade estava 
ameaçada de forma muito direta. (BIGNOTTO, 2001, p. 83). 

A reação, por meio do papa Gregório XI, auxiliado pelas tropas mercenárias 

constituídas por ingleses e bretões, foi imediata : devastando cidades, matando e sequestrando 

cidadãos, instituindo um terror sem precedentes, levando Florença em 1378 a ceder “[...], 

mediante acordo, propriedades tomadas da Igreja e pagando ao papado uma quantia 

exorbitante por suas finanças desgastadas pelos anos de conflito”. (Bignotto, 2001, p. 83).  

Um outro triste episódio, frustrante para Florença, foi o quadro que se estabeleceu com 

o início de um novo cisma, em 1415, quando as relações com o papado se tornam ainda mais 

difíceis, pois ela teria de reagir agora às políticas de dois papas, ficando exposta nessa divisão 

da Igreja : as tropas estrangeiras dos  mercenários de Carlos de Durazzo ao trono de Nápoles, 

ou a de seu rival Luis de Anjou, colocando Florença no centro da disputa e ameaçando sua 

sobrevivência como uma comuna independente. A ausência de um exército próprio colocaria 

Florença numa situação difícil, tendo de proteger-se recorrendo a tropas mercenárias e a 

desastrosos acordos financeiros. 

A política expansionista do senhor de Milão, Giangaleazzo Visconti, entre 1385 e 

1402, se torna outra ameaça à independência de Florença, conduzindo-a a uma série de 
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guerras e de alianças, pois precisava conter o desejo de Visconti em apossar-se de uma boa 

parte do território italiano. Importante notar que “[...] a ameaça constante à sobrevivência de 

Florença serviu de impulso para o desenvolvimento de um sentimento de independência e de 

afirmação da identidade republicana da cidade”. (Bignotto, 2001, p. 84). 

A situação interna de Florença, em 1378, testemunha uma virada decisiva, pois o 

longo período de conflitos entre os artesãos reunidos em corporações e a elite econômica da 

cidade enfrentaria uma explosão de reivindicações por parte dos mais pobres da sociedade 

florentina, descreve Bignotto (2001): 

A guerra com o papado e os abusos cometidos pelos aristocratas em relação ao 
funcionamento das instituições comunais, assentados numa série de regimentos 
negociados ao longo das décadas anteriores, facilitou em muito a explosão das 
reivindicações mais radicais dos membros do chamado popolo minuto. Sentindo-se 
ameaçados, os artesãos, associados a guildas menores, que viriam a ser conhecidos 
como ciompi, produziram entre junho e agosto de 1378 uma revolta de graves 
consequências para o regime existente. (BIGNOTTO, 2001, p. 85). 

Essas sucessivas revoltas dos trabalhadores mostram o desejo de participar dos órgãos 

existentes e de impedir que aristocratas, que viviam de rendas, pudessem ter poder numa 

cidade cuja riqueza dependia das atividades deles. E foi nesse período que Florença conheceu 

uma intensa participação de indivíduos normalmente excluídos dos negócios públicos. “[...] 

Como observa Brucker: a característica mais relevante desse regime não são as disputas e as 

tensões entre seus componentes sociais, mas o sucesso que obteve para reconciliar interesses 

diversos”. (Bignotto, 2001, p. 85). 

Esse complicado quadro político de Florença, numa reviravolta constante onde “[...] o 

seu governo foi dominado cada vez mais por facções aristocráticas que, fazendo concessões 

para os mais pobres, conseguiram montar um esquema de poder cada vez mais estável” 

(Bignotto, 2001, p. 85), o qual duraria até 1434, quando a balança penderia para uma facção 

ligada diretamente à família dos Médici. É importante salientar que sobre esse panorama da 

política italiana e da história de Florença no final do século XIV e começo do século XVI, é 

que se pode situar o nascimento do humanismo, emergindo assim uma nova maneira de se ver 

a política, a partir do uso intenso da herança greco-romana, o principal traço do 

Renascimento. 

Recuperar o importante lugar ocupado por Florença no cenário italiano, abalado pela 

guerra movida contra a Igreja, será a principal investida de Salutati. Debatendo sobre os 

fundamentos da liberdade florentina, ele insiste na tentativa de descobrir a origem de sua 

cidade com o propósito de dar solidez à tese da origem livre da cidade.  Esclarecendo a 
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origem da cidade e sua liberdade primitiva, Salutati conseguiria estabelecer a garantia de que 

sua liberdade pode e deve ser retomada, para que a cidade reencontre sua verdadeira 

identidade.

Salutati consegue fixar o mecanismo que ajudaria os pensadores republicanos do 

próximo século, ao fazer da fundação um momento essencial para a compreensão da história 

de um povo. Ou seja, vai permanecer sempre viva a idéia de que “[...] a compreensão da 

natureza de um corpo político deve necessariamente levar em conta a natureza de sua 

fundação.” (Bignotto, 2001, p. 97). 

Segundo Bignotto (1991), “[...] após a morte de Salutati em 1406, Florença possuía 

um grupo significativo de intelectuais que garantiu a continuidade dos esforços dos homens 

do “trecento”, fazendo do estudo dos clássicos a fonte da cultura nascente.” (Bignotto, 1991, 

p. 27).

Leonardo Bruni é quem vai ocupar um lugar especial com a morte de Salutati, ao 

encerrar a fase heróica do humanismo cívico. Discípulo direto de Salutati, conhecedor  

profundo do latim e do grego, escritor de talento, em suas obras aparecem os principais temas 

do humanismo: a questão da liberdade, uma nova teoria da história, o elogio da “virtù” no seu 

sentido romano e uma nova abordagem da questão militar.  

O contexto histórico florentino dessa época, em 1406, foi um período de relativa 

estabilidade, reconhece Bignotto (1991): 

Florença depois das campanhas contra Milão, conheceu um período de relativa 
estabilidade, durante o qual a busca das alianças com outras repúblicas, contra as 
tiranias do Norte, seria acompanhada da plena incorporação das idéias republicanas 
à vida política. ( BIGNOTTO, 1991, p. 27). 

É nesse período de relativa estabilidade em Florença que Leonardo Bruni escreve sua 

mais importante obra: a Laudatio Florentinae Urbis, onde descreve a cidade de Florença 

como uma cidade ideal, falando de sua geografia e da constituição da cidade. A Laudatio se 

constituiria numa virada no que diz respeito à consolidação republicana, ou seja, não podia 

mais ser pensada como uma ferramenta do passado. Os humanistas, e Bruni em particular, 

foram se tornando cada vez mais conscientes das dificuldades que deviam vencer, ou seja, dar 

conta de formular corretamente suas ideias acerca da organização de uma república. Se 

Petrarca descobriu que uma nova forma de vida – uma nova virtù – era necessária para 

defender os valores associados à existência nas cidades livres, uma nova compreensão do 

território no qual essa virtù iria exercer se tornava imperativo. “[...] Foi justamente a descrição 

e a análise desse espaço que se propôs Bruni ao apresentar uma visão da Florença de seu 
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tempo para seus contemporâneos.” (Bignotto, 2001, p. 125). É preciso destacar que o ponto 

mais relevante da constituição da cidade, descrita antes da quarta parte da Laudatio, está 

justamente onde “[...] Bruni se dedica em explicar a natureza das relações que Florença 

entretinha com seus vizinhos e as razões que a faziam desejar expandir seus domínios 

originais.” (Bignotto, 2001, p. 125). 

O quadro desse debate que tanto incomodou muitos florentinos na época é assim 

descrito por Bignotto (2001): 

[...] os humanistas se colocavam em geral contra os imperadores, que haviam 
destruído a liberdade republicana, e as instituições que a sustentavam e, no entanto, 
pareciam diante de um fato que era típico do comportamento do império romano, ou 
seja, a expansão territorial à custa da liberdade de outros povos. Florença parecia, à 
primeira vista, prisioneira de movimentos contrastantes. De um lado, declarara-se 
oposta à tirania e servia-se dessa definição para criar sua própria imagem na Itália, 
como vimos com Salutati. De outro lado, buscava afirmar seu direito à expansão e à 
guerra, que condenava nos senhores de Milão. (BIGNOTTO, 2001, pp. 125-126). 

A solução original de Bruni em sua análise da história florentina está no direito 

soberano de Florença de exercer sua liderança nos territórios que lhe são próximos, por ter ela 

sabido resistir aos tiranos e ter agido em conformidade com a herança que recebera dos 

romanos. Ela merecia, portanto, o domínio por tê-lo conquistado com suas próprias virtudes: 

era livre por ser filha de Roma, ou seja, capaz de reproduzir a mesma virtude militar e, por 

isso, almejar os feitos derivados da glória guerreira. 

A novidade apontada por Bruni se consolida na reivindicação de soberania, que vinha 

desde a época das comunas medievais, mas existe uma novidade em seu pensamento, pois sua 

ideia de autonomia não se baseava apenas no que confere a liberdade de criar leis e de derivar 

sua organização do povo, mas de agir em conformidade com sua própria história. “[...] Bruni 

chama para Florença a responsabilidade, por sua própria virtude, e faz da herança romana 

algo mais do que um apelo retórico: faz dela um fato gerador de direito.” (Bignotto, 2001, p. 

127). Não é possível ler as análises sobre as instituições florentinas apenas como um disfarce 

ideológico para o domínio das oligarquias, pois no olhar de Bruni essas instituições contêm 

todo um programa para uma república que se quer livre, da mesma maneira como Roma o 

fora. Para Bruni a centralidade da liberdade e da justiça constitui o verdadeiro núcleo das 

instituições republicanas. Florença, na Laudatio de Bruni, busca sua identidade em raízes que 

podem ser descobertas na história, um aspecto importante no rumo da tomada de decisões dos 

homens políticos de sua época. Na Laudatio, a política se emancipa da tutela da Igreja, o que 

não quer dizer que Florença tenha quebrado os vínculos com o elemento religioso. 



33

Mas, apesar da originalidade de seu pensamento, Bruni é portador da contradição que 

dominou todo o humanismo cívico, descreve Bignotto (2001): 

Muitas das críticas endereçadas a Bruni por intérpretes contemporâneos dizem 
respeito ao fato de que suas análises não correspondem à realidade histórica vivida 
por Florença naqueles anos. Os escritos dele seriam, portanto, uma arma ideológica 
a favor dos governos oligárquicos, que dominavam a cidade e eram servidos por 
humanistas que, como Bruni, a partir de 1427, ocupavam altos cargos na 
administração dos Estados. Suas obras serviam para um poder que tinha por 
estratégia a ocultação de sua própria natureza, ou seriam o fruto de uma 
ingenuidade, que aos poucos seria desvelada por autores mais argutos, ou pelos 
acontecimentos, como a tomada de poder pelos Médici, em 1434. (BIGNOTTO, 
2001, p. 144). 

A oligarquia que dominava quase todo o governo tornava difícil a identificação de 

Florença com uma república temperada, como pretendia Bruni. A partir da revoltas dos 

“Ciompi” é que o acesso aos postos públicos se tornou cada vez mais difícil para os operários 

e assalariados, devido à presença dos “accopiatori” que, manipulando os votos, permitiam às 

famílias ocupar inteiramente o poder, sem que para tanto as instituições devessem mudar sua 

forma. Bruni nunca foi capaz de imaginar a natureza da igualdade florentina.  

Sobre a crítica de sua proposta de um governo misto, Bignotto (1991) relata: 

Em sua  Oratio, tenta pensar no governo de Florença como um governo misto, meio 
aristocrático, meio democrático, mas mostra-se incapaz de abordar temas que, no 
entanto, estavam intimamente ligados à problemática de que ele trata: a igualdade 
diante das leis, a possibilidade de todos os cidadãos ocuparem um cargo público, a 
liberdade de expressão essencial a toda república popular.” (BIGNOTTO, 1991, p. 
29). 

Bruni consegue transformar as reivindicações concretas dos diversos grupos políticos 

num produto literário acabado, pois ele faz da questão política o núcleo das preocupações do 

humanismo, mas, por outro lado, sua sensibilidade para a vida pública não resultou, em sua 

obra, numa melhor compreensão das verdadeiras transformações pelas quais passava Florença 

desde a revolta dos “Ciompi”. E, com a ascensão dos Médici ao poder, ele oscilou entre o 

desejo de conservar seu posto na chancelaria e uma análise cada vez mais aguda dos 

problemas da constituição florentina. Infelizmente, não foi capaz de explorar as contradições 

que ele mesmo apontava no humanismo e na vida política florentina. 

Segundo Bignotto (2001), autores como “[...] Salutati, Niccoli, Bruni, Poggio e tantos 

outros, receberam como herança principal dos mestres do trecento um grande amor pela 

língua latina e por seus tesouros.” (Bignotto, 2001, p. 152). Muitos intérpretes, portanto, 

enxergaram em suas atividades como simples extensão da cultura medieval, já que os mestres 
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dos séculos anteriores se utilizavam de autores da Antiguidade e conheciam suas disciplinas. 

Esse elemento de continuidade é óbvio, pelas escolas frequentadas por muitos dos que se 

interessavam pelas carreiras públicas, como Salutati, havendo muitos outros que se dedicavam 

a ensinar gramática e retórica, que tiveram grande importância para os humanistas. Mas, 

doutra parte, é preciso indagar se os elementos de continuidade não escondem uma diferença 

e uma oposição de outra natureza, pois o humanismo teve em seu tempo um papel 

transformador que inspirou alguns traços essenciais da modernidade. O próprio Petrarca 

criticava ferozmente os escolásticos na maneira de escrever, buscando em Virgílio e Cícero 

uma nova forma para se libertar de uma língua bárbara. É possível afirmar a existência, nos 

humanistas, de um elemento de descontinuidade com o passado. Eles foram responsáveis pela 

valorização de aspectos diferentes da cultura antiga, pois em seus estudos, studia humanitatis,

procuravam formar um novo homem, diferente do modelo dos autores cristãos dos séculos 

anteriores.  Sobre o que era preciso fazer para formar um humanista, Bignotto (2001) destaca: 

Aos poucos se foi consolidando a ideia de que havia um caminho a ser seguido para 
se formar um humanista, e esses estudos eram os studia humanitatis. Kelley resumiu 
muito bem : “A essência da educação humanística era o ensino da mais básica das 
criações intelectuais humanas – letras (litterae ou literatura), significando em 
primeiro lugar as artes liberais da gramática e da retórica, baseada nos oradores 
latinos, historiadores e poetas.”  A essas duas disciplinas se acrescentavam a 
história, a poesia e a filosofia moral. (BIGNOTTO, 2001, p.153). 

Numa importante conclusão sobre esses estudos, pode-se afirmar : os studia

humanitatis permitem aos homens ao mesmo tempo vincular-se ao passado, no que ele teve 

de grandioso, e pensar sua época como algo a ser construído pela ação livre daqueles que 

foram capazes de grandes ações. 

 Segundo Bignotto (2001), alguns historiadores foram pontuais na relação do poder em 

Florença quanto às transformações nos rumos dos estudos humanistas, ao destacar: 

Baron e Garin insistiram em que a ocupação do poder em Florença pelos Médici, a 
partir de 1434, determinou uma mudança nos rumos dos estudos humanistas, que só 
seria revista na geração que se seguiu à sua queda, no final do século. Segundo o 
estudioso italiano, a ascensão do platonismo, com a tradução integral das obras do 
filósofo grego por Marsílio Ficino e a expansão das pesquisas para áreas da 
filosofia, que haviam sido pouco exploradas pela primeira geração, acabou por 
configurar uma reflexão mais voltada para temas metafísicos e pouco afeita às 
realidades da cidade. (BIGNOTTO, 2001, p. 192). 

 Partindo dessa observação, é possível perceber que os Médici teriam encontrado, e ao 

mesmo tempo favorecido, o resgate de uma tradição filosófica que não parecia ameaçar seus 

projetos políticos e, consequentemente, o humanismo cívico desapareceria nesse período. Mas 
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essa teoria sobre a passagem do humanismo político para um humanismo cívico e que os 

Médici se beneficiaram dessa realidade a fim de se firmar no poder, recebe inúmeras críticas. 

Na verdade, a transformação nos rumos dos estudos humanistas teve sua origem muitos anos 

antes da crise que assolou a vida política florentina, ou seja, nos anos 20 do século XV, é o 

que observa Bignotto (2001): 

Depois de um período extenuante de guerras e divergências quanto à condução dos 
negócios internos, a aristocracia, que havia sabido manter-se coesa, assegurando o 
poder para os seus, viu-se cada vez mais dividida e incapaz de controlar as 
discórdias que irrompiam a cada minuto entre seus membros e contra os cidadãos 
mais pobres da cidade, que almejavam mais uma vez ocupar uma fatia maior do 
poder distribuído pelos diversos órgãos de governo da cidade. Esse clima de 
desconfiança entre as famílias mais poderosas como os Strozzi, os Ridolfi, os 
Castellani e outros, levou, a partir de 1426, à proliferação de reuniões secretas nas 
quais se discutia o futuro de Florença e a maneira de evitar os males que a 
ameaçavam. (BIGNOTTO, 2001, p. 193). 

 Essa situação perduraria até 1434, com a chegada de Cosimo de Médici que, ao 

retornar de um breve exílio em Veneza, retorna a Florença para tomar conta dos principais 

organismos de decisão da cidade, de forma ininterrupta, por quase sessenta anos. Isso não 

quer dizer que não tenha gerado uma oposição firme e constante. 

 Afirmar “[...] que os Médici se beneficiariam de forma evidente com a desmontagem 

de uma crença e de um discurso cívico, que havia presidido a formação da imagem de 

Florença como uma cidade livre” (Bignotto, 2001, p. 195), é bastante difícil, pois nunca foram 

contrários à liberdade e nunca reivindicaram o poder absoluto para si mesmos. Sobre as 

relações dos Médici com as instituições em Florença, Bignotto (2001) resume da seguinte 

forma: 

[...] procuravam manter vivas antigas instituições comunais, justamente porque não 
queriam ser identificados com os tiranos que Florença havia combatido e que 
serviam de inspiração para muitos escritores humanistas. (BIGNOTTO, 2001, p. 
195). 

 A compreensão das transformações ocorridas no humanismo passa necessariamente 

pelo reconhecimento de elementos de continuidade e descontinuidade no conjunto de autores 

que exaltaram os valores republicanos, e esses valores dariam origem à moderna tradição de 

pensamento político. Os elementos de continuidade, como a recuperação do platonismo e 

elementos de descontinuidade na abertura de novas veredas da reflexão política que dominava 

a vida intelectual na primeira metade do século XV, num quadro cultural e filosófico 

altamente complexo descortinam-se as bases do pensamento político moderno na Itália do 

Renascimento. 
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 O humanismo cívico será a ideologia que vai dominar a cena política ao longo dos 

primeiros anos do “quatrocento”, pois exerceu profunda influência na profunda crise 

institucional, ao colocar em xeque vários pressupostos do pensamento humanista. O desejo de 

reconstruir a República, expressão da grandeza florentina, foi o que de fato levou os homens 

políticos a utilizar não somente as idéias de seus antecessores imediatos, mas, também, a 

herança da antiguidade na obra de reconstrução das instituições. 

 A profunda realidade política das cidades italianas, especificamente Florença, nota-se 

que com a queda dos Médici em 1494, provocada pela invasão de Carlos VIII e pela política 

inconsistente de Piero di Lorenzo di Medici, percebem-se grandes mudanças na vida da 

cidade. O entendimento desse quadro histórico florentino, berço do nascimento de Maquiavel, 

faz-se necessário para se perceber como os participantes da vida pública buscaram novas 

soluções para os problemas que a tradição parecia incapaz de solucionar. A crise da liberdade 

de Florença, no começo de “cinquecento”, demonstrou que os humanistas foram incapazes de 

transformar as ideias correntes numa arma poderosa contra os males do tempo. Maquiavel, 

diante dessa crise, se tornará o seu mais brilhante intérprete. Pois, a forma como a questão da 

liberdade fora tratada pelos pensadores florentinos, de Bruni a Savonarola, e que gestou uma 

ideologia coerente no seio das classes dominantes se revelou inteiramente falaciosa. Como 

observa Bignotto (1991): 

Maquiavel combate ao longo dos Discorsi quase todas as teorias republicanas 
florentinas, mas é na associação da liberdade com a destruição das repúblicas do 
passado que ele atinge o auge de suas críticas à tradição. (BIGNOTTO, 1991, p. 
112). 

 A ideologia florentina do começo mostrava-se inútil no combate à corrupção, porque 

só abordava a questão do ponto de vista deformado do “bom passado”, esquecendo-se de 

fazer referência aos “bons momentos da liberdade florentina”. E também, não foi capaz de ver 

que as belas ações só são úteis se elas podem anular a distância que nos separa dos momentos 

exemplares do passado. Maquiavel traz uma contribuição importante nesta questão ao apontar 

a necessidade que toda sociedade experimenta de uma fundação contínua, especialmente no 

Livro III dos Discorsi, analisando com detalhe a ação política e como todas as sociedades 

tendem a se corromper exige uma análise detalhada da questão do tempo na política. 

 Outro aspecto muito relevante em Maquiavel é a sua insistência no elemento popular 

como a única arma contra o inimigo externo, “[...] mas para que possa ser eficaz é preciso que 

veja na resistência uma defesa de suas aspirações.” (Bignotto, 1991, p.118). Pois, o príncipe 

pode dar segurança ao povo, jamais a liberdade. Pode contar com sua “boa vontade”, jamais 
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satisfazer seus desejos, conclui Bignotto (1991). 

1.2 – A realidade política das cidades 

 A estrutura da realidade política italiana das cidades pode ser mais bem compreendida 

quando se retorna ao contexto do século XII. Isso porque, com o declínio do feudalismo e o 

começo do fim da fragmentação política, juntamente com a aparição e crescimento das 

monarquias absolutas na Espanha, França e Inglaterra, no Norte da Itália, que perdia o seu 

caráter feudal, surgiram as cidades-Estado, como Florença, Gênova, Pisa e Veneza, 

contrapondo-se à submissão ao Sacro Império, pois estavam ávidas pelos ideais republicanos 

de liberdade. 

Em segundo lugar, o desenvolvimento de uma cultura e de uma política cada vez mais 

secularizada, acompanhada de críticas à Igreja de Roma, (Maquiavel, 2007, p. 55) atingirá sua 

máxima expressão na Reforma e na ruptura da presumida unidade européia, com o fim da 

hegemonia do Papado. Finalmente, a nova consciência do homem, que forja seu peculiar 

destino e cria sua própria história, deixando para trás a idéia de ser o centro de um universo 

criado e dirigido por Deus.

 A situação política da Itália diferia substancialmente daquela do restante do Ocidente, 

observa Burckhardt (2003): 

Se na França, Espanha e Inglaterra o sistema feudal era de natureza tal a, 
transcorrido seu tempo de vida, desembocar fatalmente no Estado monárquico 
unificado; se na Alemanha ele ajudou, ao menos exteriormente, a manter a unidade 
do império – a Itália, por sua vez, libertara-se quase completamente desse mesmo 
sistema. Na melhor das hipóteses, os imperadores do século XIV não eram mais 
acolhidos e desrespeitados como senhores feudais, mas como possíveis expoentes e 
sustentáculos de poderes já existentes. O papado, por sua vez, com suas criaturas e 
pontos de apoio, era bastante forte apenas para coibir qualquer unidade futura, sem, 
no entanto, ser ele próprio capaz de gerá-la. (BURCKHARDT, 2003, p. 22). 

 Percebe-se que a fragilidade da Itália era estar dividida em numerosos principados 

feudais, cidades livres, reinos, repúblicas, ducados e outras unidades políticas que não 

lograram a unificação até a segunda metade do século XIX. A Itália, em 1469 – ano em que 

nasce o futuro autor de O Príncipe, Maquiavel – pode ser definida como um mosaico de 

Estados de dimensões territoriais, regimes políticos, estágios de desenvolvimento econômico 

e culturas muito variáveis. Uma Itália dividida, cinco grandes Estados “regionais”, postos por 

conflitos frequentes, dominam a vida da península: o Reino de Nápoles, nas mãos dos 

aragoneses; os Estados pontifícios; o Estado florentino há decênios sob o controle da família 

Médici; o Ducado de Milão; e a República de Veneza. Em torno desses cinco Estados 
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gravitam alguns Estados menores, teoricamente independentes e soberanos, mas, de fato, 

obrigados, para neutralizar as ambições e sobreviver, a alinhar, de acordo com seus interesses, 

sua política à de um outro de seus poderosos vizinhos. 

Não é difícil reconhecer que nenhum Estado italiano era estável, pois qualquer cidade 

pequena podia ser atacada por algum vizinho poderoso. Alguns mercenários bem sucedidos se 

erigiam em governantes e as lutas políticas internas terminavam em tumultos e ruínas 

precipitadas. Os exilados, tais como os Médici florentinos, intrigavam com amigos e 

estranhos, dentro e fora da cidade, até poder derrotar seus oponentes e regressar. Sobre esse 

jogo, que garantiu aos Médici cinquenta anos no poder florentino, Ridolfi (2003) afirma: 

Os próprios Medici, nos primeiros cinquenta anos de seu predomínio, se adaptaram 
às cansativas regras desse jogo, e tanto melhor se deram quanto mais as observaram. 
Desta maneira, os costumes, a vida, a boas coisas desfrutadas sob o governo dos 
poucos sobrevieram por certo tempo também sob senhoria de um só. Fosse ele um 
Cosimo, um Piero ou um Lorenzo. Senhores de fato, não de direito, nem de outras 
armas munidos senão de um assíduo cuidado vigilante, não os regia a força, mas o 
consenso dos que eram seus cidadãos, e não súditos. (RINDOLFI, 2003, p. 22) 

A constatação é de que os Médici se mantiveram no poder escolhendo como 

magistrados homens capazes de reconciliar o parentesco e cargos com o equilíbrio das 

riquezas e dos favores. 

É relevante observar que as cidades conquistadas frequentemente se rebelavam contra 

seus dominadores, quando se apresentava uma oportunidade favorável. A moralidade na 

política chegava a um nível muito baixo, e as circunstâncias determinavam a prática da 

violência e da crueldade, devido às ambições dos rivais e às poderosas influências dos nobres. 

Essa fragmentação territorial, que favorece os particularismos e, ao mesmo tempo, as 

rivalidades intermináveis, se revelara catastrófica para o destino da península, ainda durante a 

vida do próprio Maquiavel. O equilíbrio provisório, laboriosamente construído pela 

habilidade diplomática de Lourenço, o Magnífico, não sobreviverá, com efeito, à sua morte, 

em 1492. Não somente a incompetência de seu filho conduzirá, dois anos mais tarde, à 

expulsão dos Medici de Florença, mas a chegada a Roma de Alexandre VI Borgia, um papa 

espanhol cheio de ambições para si e sua família, e a retomada das dissensões entre Milão e 

Nápoles, acabarão por dividir a Itália e fazer dela uma presa fácil para as duas poderosas 

nações vizinhas, a Espanha e a França. E, de fato, a partir de 1549, Carlos VIII, usando como 

pretexto os vínculos que unem os Valois à família de Anjou, desapossada do Reino de 

Nápoles pelos aragoneses, atravessa os Alpes com seus exércitos, inaugurando um período de 



39

guerras que, entremeado por batalhas, tréguas, rompimentos de acordos de paz e novos 

combates, se prolongará até o Tratado de Cateau-Cambrésis, em 1559. 

 Uma aliança nos Estados italianos estava tão distante que facilitava cada vez mais as 

incursões estrangeiras, justamente pela total ausência de uma consciência política nacional. 

Maquiavel, como tantos outros, como Dante e Petrarca, nunca abandonou o sonho de salvar a 

Itália dos profundos problemas em que estava mergulhada. Veja-se esta interessante 

observação de De Grazia (2000): 

Justapondo o cativeiro dos israelitas no Egito, o transe dos persas entre os medos e a 
dispersão dos atenienses, ele declara com uma paixão que começara a se inflamar 
desde o primeiro capítulo, que a Itália é mais escrava do que foram os hebreus, mais 
servil do que os persas, mais dispersa do que os atenienses. O capítulo, como diz o 
título, é uma “Exortação a tomar a Itália e libertá-la das mãos dos bárbaros”. O 
brado para libertar a Itália dos invasores, ergueram-no antes os dois maiores poetas 
italianos: Dante (1265-1321), no sexto canto do Purgatório, e Petrarca (1304-74), na 
canção “Italia minha”. Até os papas, vez por outra, enquanto ampliavam ou 
defendiam sua presença nos assuntos temporais, tinham falado em nome da Itália e, 
como Júlio II, pregado a libertação da Itália pela sua servidão. Bárbaros, fora! (DE 
GRAZIA, 2000, p. 38). 

É necessário, aqui, fazer uma observação sobre o papa Júlio II, pois atitudes como a 

dele serviram para reforçar o pensamento de Maquiavel sobre o verdadeiro responsável pela 

sujeição de sua Pátria diante da unidade de países como a França e a Espanha. 

 O papa Júlio II, durante os dez anos de Ligas e de guerras, que quase 

ininterruptamente marcaram seu pontificado (1503-1513), não foi isento de compromissos 

abertos com os bárbaros que ele deveria expulsar da Itália. Exemplificando os compromissos 

com os bárbaros, pode-se citar: a derrota infligida a Veneza (1509) com a ajuda de príncipes e 

soberanos da Europa, e a expulsão dos franceses do Milanês contra Luís XII, quando se 

conseguiu reunir mais estrangeiros do que italianos. 

 Maquiavel, profundo observador da história de seu tempo, num capítulo dos 

“Discorsi”, sobre a primeira década de Tito Lívio, responsabiliza a Igreja pelo flagelo da 

desunião que se abate na vida da Itália. Ele afirma que o mal-estar das cidades da Itália, que 

provém da Igreja romana: 

É que a Igreja manteve e mantém esta terra dividida. E, realmente, terra alguma 
jamais foi unida ou feliz, a não ser quando inteiramente submetida a uma só 
república ou a um só príncipe, como ocorreu com a França e com a Espanha. 
(MAQUIAVEL, 2007, pp. 54/55). 

 A preocupação incisiva de Maquiavel é mostrar que a Itália não estava nas mesmas 

condições que ocorrera, com a França e a Espanha, por não ser uma só república ou ter um só 
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príncipe para governá-la. A igreja, segundo Maquiavel, ao estabelecer a sede de seu governo 

temporal, não teve força e virtude suficiente para ocupar o restante da Itália, pois o único 

medo que tinha era perder o domínio das suas coisas temporais. Maquiavel conclui: 

Portanto, não tendo sido poderosa para ocupar a Itália nem tendo permitido que 
outro a ocupasse, a Igreja impediu que ela fosse governada por um só príncipe; e foi 
por estar submetida a vários príncipes e senhores, dos quais nasceram tanta desunião 
e tanta fraqueza, que a Itália se tornou presa não só dos bárbaros poderosos quanto 
de qualquer um que a ataque. Coisa que nós outros, italianos, devemos à Igreja e a 
mais ninguém.(MAQUIAVEL, 2007, p.56).  

 Maquiavel tem um ponto de vista bastante claro sobre a Igreja, o seu papel e sua 

contribuição por meio da religião. Ela poderia dar uma grande contribuição para o bem-estar 

da República. Esse assunto, a religião como instrumento de poder no pensamento 

maquiaveliano, será objeto de estudo posterior, neste trabalho. 

1.2.1 – Os interesses estrangeiros 

Numa Itália, territorialmente dividida, é possível perceber na história de suas cidades 

como as nações da Europa se expandiam à custa de seus vizinhos. Onde França e Espanha 

rivalizavam em suas próprias fronteiras, e vários exércitos além dos Alpes desceram repetidas 

vezes sobre uma Itália desunida e desprotegida. A complexidade não estava somente nesses 

cinco Estados e em outros menores, como Luca, Mantua e Ferrara, mas na relação de cada um 

deles com os países fora da península. Nápoles, como parte dos domínios de Carlos V, rei da 

Espanha e Imperador do Sacro Império Romano, era muito diferente, pois estava submetida a 

um rei limitado ao sul da Itália. A intervenção de potências forâneas, além de incitar as lutas 

internas na península com o objetivo de conseguir poderio e influência na região, converteu a 

Itália num campo da batalha no qual se dirimiam seus antagonismos. 

 Historicamente, segundo Várnagy (2003), percebe-se que os imperadores do Sacro 

Império, essencialmente germânicos, acreditavam ter certos direitos sobre territórios italianos 

e a poder intervir em sua política interna. Para exemplificar esse processo de lutas e 

anexações, ele afirma: 

Em 1527 o Papa Clemente VII, depois de enfrentar as forças do Imperador no reino 
de Nápoles, fez uma trégua com Carlos V, mas seu exército no norte, composto 
principalmente por alemães, marchou sobre Roma e saqueou a cidade. Os suíços 
controlavam muitas regiões de fala italiana na fronteira e figuram na história como 
mercenários de grande eficácia, que eram recrutados por seu próprio governo e 
pagos por estrangeiros que deviam fazer acordos com as autoridades suíças. Este 
exército de cidadãos foi de especial interesse para Maquiavel, que julgava os seus 
soldados como os melhores, já que eram infantes muito disciplinados e competentes. 
(VÁRNAGY, 2003, p.  13). 
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 O perigo dos interesses estrangeiros é a causa do tamanho empreendimento dedicado 

por Maquiavel, de corpo e alma, à organização de uma milícia, resultando no Relatório sobre 

a Instituição da Milícia (1505). Acerca das razões ambiciosas de Maquiavel, Hebeche (1988) 

afirma: 

Ele vasculha as províncias do interior à procura de camponeses para o exército. 
Reúne os camponeses de Prato, Pistóia, Volterra, Cortone e São Giminiano e expõe-
lhes suas idéias. Atravessa planícies e regiões montanhosas onde crê encontrar os 
homens mais experimentados no ofício das armas. Mas as dificuldades são imensas. 
Os camponeses mostram-se arredios. Como recrutar essa gente para o serviço 
militar sem antes dispor de poder sobre eles? O salário não paga a pena dos 
sofrimentos e dos perigos e não há como mostrar virtudes quando praticamente não 
se sabe por que se luta. Mas a vontade de Maquiavel não esmorece. Após o árduo 
esforço aparecem os primeiros indícios de que sua obsessão se tornava real. Talvez a 
Roma dos antigos tempos não tivesse sumido em definitivo. Reunira um contingente 
de quase dez mil soldados. Em 1507 redige um tratado de caráter militar, Discurso 
sobre a organização da Milícia de Florença, onde mostra seu projeto 
detalhadamente. Mais difícil, entretanto, do que recrutar camponeses foi vencer as 
resistências das grandes famílias florentinas. (HEBECHE, 1988, p. 47). 

 Essa situação de ameaça constante, por causa dos interesses dos estrangeiros, fez dessa 

estratégia maquiaveliana seu principal objetivo político. Armando os artesãos e camponeses 

sob o comando centralizado da Senhoria, ele esperava fundar uma autoridade capaz de 

responder às rebeliões e divisões no interior da cidade e nos distritos, e, ainda mais, eliminar 

os poderosos focos de resistência a uma nova estrutura política baseada em relações distintas 

entre a cidade e o campo. 

 A França, considerada paradigma do Estado centralizado, era muito poderosa na Itália 

da época. Tanto Maquiavel quanto o gonfaloneiro (primeiro magistrado ou chefe do governo) 

Pedro Soderini acreditavam numa aliança com os gauleses.  

Luís XI consegue a unificação da França e seu sucessor, Carlos VIII, começa a 

estender seus domínios à custa dos italianos, reclamando Nápoles e Milão, que têm grande 

importância para toda a península, pois podiam aparecer tropas francesas em trânsito de 

qualquer ponto e em qualquer momento. Carlos VIII é coroado rei de Nápoles em 1495. 

 O rei da Espanha, Afonso I, O Magnânimo, governou Nápoles e Sicília, reunificados 

pela primeira vez num século e meio, sendo um poderoso monarca do Mediterrâneo ocidental. 

Reforçado pela coroação papal, buscou aliados no resto da Itália. A sua morte, em 1458, fez 

com que seu reino se dividisse: Aragão e Sicília por um lado, e Nápoles por outro. A divisão 

debilitou o reino, cuja cabeça, Fernando I, resultou ser cruel e incompetente, provando que 

seus súditos mais poderosos sempre cingiam de revolta, e pensaram novamente em ressuscitar 
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os velhos reclamos da dinastia francesa de Anjou. Logo, Carlos I governou Nápoles, Sicília e 

Sardenha e, quando se converteu em Carlos V, também regeu a Alemanha; além disso, como 

um importante país católico, facilmente acessível por via marítima e com um Papa espanhol, 

Alexandre VI (Rodrigo Bórgia, na realidade Bórgia), estava sempre muito presente na política 

italiana. A derrota dos franceses, no início do século XVI, consolidou o predomínio dos 

espanhóis na península. 

1.2.2 -    Florença 

 A situação de Florença9 está intimamente ligada e se confunde com a realidade da 

própria Itália, pois sua localização está no centro da Península. Enfrentava regularmente 

príncipes agressivos, desde o norte até sul, que desejavam expandir seus domínios.  

 Maquiavel, no “Proêmio” de História de Florença, descreve sua principal ruína: 

Mas em Florença de início dividiram-se os nobres, depois os nobres e o povo e por 
último o povo e a plebe; e muitas vezes ocorreu que uma dessas partes, que se 
tornara superior, dividiu-se em duas: delas nasceram tantas mortes, tantos exílios, 
tantas destruições de famílias quantas jamais nasceram em cidade alguma de que se 
tenha memória. (MAQUIAVEL, 1998, p. 32). 

 Desde o seu nascimento, durante o Império Romano, passou por perseguições e 

superações, sendo destruída por Tótila, rei dos ostrogodos e, finalmente, depois de duzentos e 

cinquenta anos, foi reedificada por Carlos Magno. Desde essa época, até 1215, viveu a mesma 

fortuna daqueles que comandavam a Itália; mandavam nela os descendentes de Carlos, depois 

os Berengários e, por fim, os imperadores alemães. Maquiavel descreve, na História de 

Florença, a necessidade de obedecer aos vencedores a fim de salvar-se: 

Mas depois que os pontífices adquiriam maior autoridade na Itália e a dos 
imperadores alemães se debilitou, todas as povoações daquela província com menor 
reverência do príncipe se governavam. Tanto que em 1080, no tempo de Henrique 
III, a Itália ficou abertamente dividida entre este e a Igreja. Não obstante, os 
florentinos mantiveram-se unidos até o ano de 1215, obedecendo aos vencedores e 
não pretendendo outra coisa senão salvar-se. (MAQUIAVEL, 1998,  p. 88). 

 A História de Florença, conquistas, edificações, ruínas e desavenças são compiladas e 

se confundem com a História das poderosas famílias de sua época, como a dos Buondelmonti

e a dos Uberti, a dos Amidei e a dos Donati, que influenciavam no poder de suas terras. Para 

exemplificar as origens de tamanha desavença, pode-se citar a história do messer

Buondelmonti, que noivou com uma jovem dos Amidei, mas, desgostado daquela mulher 

9 Ver: O Livro II, Florença, das origens à peste de 1348. in MAQUIAVEL, Nicolau. História de Florença, pp. 
83-139. 



43

antes mesmo de casar-se com ela, encantou-se com a rara beleza de outra jovem com quem se 

casou, causando, portanto grande indignação à família dos Amidei e à dos Uberti, ambos 

parentes. Essas famílias resolveram, numa manhã da Páscoa da Ressurreição, pôr fim a essa 

injúria, assassinando o messer Buondelmonti. O homicídio dividiu a cidade de Florença entre 

os Bueondelmonti, de um lado, e os Uberti, de outro, pois eram famílias fortes de casas, 

castelos e tropas. Foram muitos anos de combate sem trégua. Marcando a vida conturbada que 

viveu Florença até o tempo de Frederico II, que, sendo rei de Nápoles, persuadiu-se de que 

poderia aumentar seu poder contra a Igreja e tornar mais sólido seu poderio na Toscana; 

favoreceu os Uberti e seus seguidores, os quais, com seu apoio, expulsaram os Buondelmonti.

“[...] e assim, também Florença ficou dividida, como a Itália toda, durante muito tempo, entre 

guelfos e gibelinos.” (Maquiavel, 1998, p. 89).  

 Destaque-se que os que seguiram o partido guelfo foram os Buondelmonti, Nerli, 

Frescobaldi, Mozzi, Bardi, Pulci, Gherardini, Foraboschi, Bagnesi, Guidalotti, Sachetti, 

Manieri, Lucardesi, Chiaramontesi, Importuni, Bostichi, Tornaquinci, Vecchietti, Tosinghi, 

Arriguccci, Agli, Sizi, Adimari, Visdomini, Domati, Pazzi, della Bella, Ardinghi, Temaldi e 

Cerchi.

Do lado dos gibelinos estavam Uberti, Maegli, Ubriachi, Fifanti, Amidei, Infangati, 

Malespini, Scolari, Guidi, Galli, Cappiardi, Lamberti, Soldanikeri, Cipriani, Toschi, Amieri, 

Palermini, Migliorelli, Pigli, Barucci, Cattani, Agolanti, Brunelleschi, Caposacchi, Elisei, 

Abati, Tedaldini, Giuochi e Galigai.

 É importante destacar essa corrompida divisão, pois tal contexto marca a história de 

Florença. Uma vez que os guelfos foram expulsos, tiveram de refugiar-se em terra do 

Valdarno, para se defenderem das forças inimigas.  

Foi somente com a morte de Frederico que se iniciou uma união da cidade, com o 

intuito de acabar com o que estava sempre a arruiná-la, ou seja, sua própria divisão. Houve, 

portanto, possibilidade do retorno dos guelfos, para que juntos, guelfos e gibelinos, 

começassem a organizar uma vida livre e sua defesa, antes que o novo imperador adquirisse 

maior poderio. Foi um período bastante difícil e conturbado. Infelizmente, apesar de muito 

interessante, não será possível discorrer pormenorizadamente sobre ele, nesta dissertação. No 

entanto, é preciso comentar que foi em suas organizações civis e militares que os florentinos 

colocaram as fundações de sua liberdade. Conseguiram, com autoridade e força, chegar a ser 

uma das maiores cidades da Itália, apesar de sua grandeza ter sido sempre dificultada por 

novas e frequentes divisões. 
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 Para melhor compreensão da importância da posição central de Florença e para bom 

entendimento de suas tradições e mudanças de regime, que configuravam a evolução da 

situação no conjunto da península, é preciso compreender um pouco mais de perto a vida 

política em Florença, sobretudo as instituições florentinas.  

1.2.3 – As instituições florentinas 

 A Florença do final do século XV, o quatrocento, era uma cidade ao mesmo tempo 

magnífica e miserável, pois, se de um lado deslumbrava pelas suas belezas arquitetônicas, tão 

marcantes nas igrejas, edifícios, ruas e praças, ilustrando o talento e a criatividade de seus 

cidadãos que cultivavam uma vida artística e intelectual ímpar, doutra parte, todo seu 

esplendor era ofuscado, observa Viroli (2002): 

Esse esplendor, porém, era prejudicado pela debilidade das instituições políticas que 
asseguraram a paz da cidade e garantiram justiça e segurança a seus cidadãos apenas 
durante breves períodos de tempo. Sob aquele céu límpido, naquela atmosfera sutil, 
as paixões humanas, tanto as torpes quanto as nobres, adquiriam uma particular 
intensidade. Muitas vezes, praças e ruas foram o palco de ferozes combates entre 
facções opostas que ambicionavam dominar a cidade. Essas lutas cobriam as ruas de 
Florença de sangue que clamava por mais sangue. (VIROLI, 2002, p. 27). 

 Uma situação de perigo constante era o retrato de Florença, que em seus palácios as 

riquezas nutria a arrogância das grandes famílias e a corrupção dos costumes, e a inexistência 

de um exército bem disciplinado colocava a liberdade florentina numa situação de muita 

fragilidade para defender-se e manter o seu domínio sobre outras cidades da Toscana. Amada 

por sua beleza e elegância e odiada pela sua insensatez política e pela mesquinharia e egoísmo 

de grande parte de seus cidadãos, Florença, pela sua riqueza, com suas oficinas produzindo lãs 

e sedas que eram exportadas, construiu um grande domínio, com a incorporação de cidades 

importantes e praças-fortes como Pisa, Livorno, Arezzo e Pistoia. Mas, obtendo prestígio que 

a destacava dos outros Estados da península italiana, Florença teve de pagar um preço, “[...] 

que eram as rebeliões, reais ou apenas prenunciadas por alguma das cidades submetidas, a 

guerra e as enormes somas de dinheiro despendido para manter seu domínio.” (Viroli, 2002, 

p. 28).

Segundo Viroli (2002), as grandes famílias florentinas deixaram uma forte marca na 
história e na vida de Florença, especialmente a família dos Médici, observa: 

As grandes famílias florentinas, o verdadeiro coração político da cidade tanto no 
bem quanto no mal, contribuíram amplamente para essas guerras. Uma dessas 
famílias destacou-se entre as demais, deixando uma forte marca na história e na vida 
de Florença. Ricos, astutos, decididos, os Médici construíram um vasto e duradouro 
sistema de poder baseado em uma rede de amigos e de partidários, progressivamente 
organizada graças a uma cuidadosa política de concessão de favores. (VIROLI, 
2002, p. 29). 
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Sobre o modo como os Médici se tornaram os verdadeiros senhores da cidade e o que fizeram 

para conservar e aumentar seu poder político será observado mais adiante neste trabalho.

 1.2.3.1 – A administração  

 Na hierarquia político-administrativa florentina havia três organismos que detinham as 

funções essenciais da administração. O primeiro é o i tre maggiori (as três primeiras 

magistraturas), assim comumente designados. A Senhoria, que constitui a suprema 

magistratura, com nove priores, e dois representantes de uma das quatro divisões, que ostenta 

o título de gonfaloneiro de justiça, presidia ao Conselho dos priores e era, também, o chefe 

supremo das milícias. A Senhoria é assessorada por dois grandes conselhos: o colégio dos 

dezesseis gonfaloneiros, que reunia os porta-estandartes das dezesseis companhias armadas ou 

gonfalões (quatro por divisão), das quais se compõe a milícia citadina. Finalmente, o colégio 

dos “doze anciãos”, para o qual cada divisão envia três representantes. As decisões da 

senhoria só se tornam válidas se adotadas por maioria de dois terços.  

 Dentro dessa administração, bastante complexa, aliás, existia uma mudança rotativa 

constante, pois o posto dos nove membros da Senhoria durava dois meses, o dos dezesseis 

gonfaloneiros, quatro meses, e o dos doze anciãos, três meses, o que significa que pelo menos 

cento e cinquenta pessoas são convocadas anualmente para fazer funcionar a máquina 

administrativa. Essa complexidade não para por aqui, pois existem ainda outros conselhos ou 

cargos isolados cujos membros ficavam sujeitos à direção das três magistraturas supremas, 

com a responsabilidade de ajudarem na administração da cidade e do território florentino. São 

eles: os ufficiali di parte guelfa, uma assembléia eleita por membros das grandes famílias; os 

sei di mercanzia, um conselho de seis membros que compunha um tribunal de comércio; os 

otto di guardia, oito encarregados da segurança do Estado; os dieci di balia, responsáveis 

pelos assuntos militares e pelas relações diplomáticas em tempos de guerra; os ufficiali di 

monte, que supervisionavam o funcionamento das finanças florentinas, o monte, encarregado 

da administração da dívida pública, podestà, um forasteiro encarregado da administração da 

justiça; o capitano del popolo, responsável pela defesa do povo contra os abusos dos grandes.

 1.2.3.2 – A organização dos conselhos  

 A organização dos conselhos era formada por duas assembléias eleitas a cada quatro 

meses, o Conselho do Povo e o Conselho da Comuna, com a missão de aprovar os projetos de 
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lei por maioria de dois terços. Além desses dois Conselhos, a Senhoria, em certos períodos 

cruciais (guerras ou divergências graves), convocava uma assembléia popular excepcional: o 

Parlamento. O número de pessoas era determinado pela natureza da gravidade do problema a 

ser tratado. 

 O Estado florentino está submetido a uma organização das mais refinadas, assaz 

densa, sem dúvida, para os não iniciados, que constituem a maioria. Uma organização que 

pode produzir conflitos entre magistraturas como prerrogativas por vezes mal definidas, mas 

que, em contrapartida (pense-se no caso de Florença!), salvaguarda os pontos essenciais das 

liberdades republicanas: graças, notadamente, à rotatividade rápida dos cargos, e graças, 

igualmente, a um sistema eleitoral também muito refinado. 

 Apesar da complexidade rotativa eleitoral que remonta à história florentina de 1328, 

que foi reordenada em 1415, não se pode afirmar que fosse uma democracia, pois o povo, os 

artesãos e a pequena e média burguesia tinham participação mínima e sempre eram 

representados pela alta burguesia e pelas grandes famílias ligadas a ela. No próprio interior 

desse sistema tão complexo encontrava-se o maior perigo: um clã poderoso que monopolizava 

em seu proveito os privilégios reservados à oligarquia, na reserva de forças de manobra 

representado pelo povo. É o caso da família dos Médici, que se manteve no poder por longos 

anos.

 O desenvolvimento de um capitalismo que estava em formação nas cidades italianas 

trouxe profundas transformações, sobretudo em Florença, cuja atividade econômica tinha 

capital importância por causa dos proprietários de fábricas têxteis, e de seus comerciantes e 

banqueiros, que detinham o poder político florentino. Para facilitar o exercício do poder 

político, compuseram uma hierarquia de “ofícios”, ou seja, em “artes”: os Arti maggiori e os 

Arti minori.

Arti maggiori: aos quais cabia o poder supremo da cidade (banqueiros, burgueses, 

industriais têxteis, mercadores), ou seja, os senhores que compunham a Signoria tinham o 

direito político ativo da cidade. 

 Arti minori: cabiam aos pequenos comerciantes e às manufaturas ainda artesanais. 

 A insistência na compreensão do funcionamento desse sistema político, econômico e 

social do Estado de Florença não pode ser desvinculada de um elemento histórico importante: 

a presença dos traços saídos desse universo com sobrevivência da feudalidade. Os 

ordinamenti di giustizia, que regulamentavam o mecanismo do exercício dos direitos políticos 

na cidade entre nobres e artesãos, passam a configurar nas maiores tensões e contradições 
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vividas na sociedade florentina a partir do século XIV. Exemplo disso é o “tumulto dos 

Ciompi”, em 1378. 

 1.2.3.3 – O Tumulto dos Ciompi10: desejo de igualdade 

 Este importante episódio histórico florentino é registrado por Maquiavel na História

de Florença sob o título “O tumulto dos Ciompi”. Homens audazes e experientes, embora 

plebeus, em 1378 se levantaram em armas e ocuparam o governo florentino por seis semanas. 

A razão do conflito: um desejo de igualdade que não existia entre os nobres e plebeus de 

Florença.

 Maquiavel, em História de Florença, ao traçar um paralelo das discórdias entre Roma 

e Florença, consegue, como hábil escritor e perspicaz historiador, introduzir o seu leitor no 

cenário de tumultos, desuniões e divisões de sua época, afirma: 

As graves e naturais inimizades que existem entre as pessoas do povo e os nobres, 
causadas porque estes querem mandar e aquelas não querem obedecer, são os 
motivos de todos os males que surgem nas cidades, porque desta diversidade de 
humores se nutrem todas as outras coisas que perturbam as Repúblicas. 
(MAQUIAVEL, 1998, p. 143). 

 Para De Grazia (2000), Maquiavel, ao narrar essas discórdias internas nas Histórias 

florentinas, especialmente o tumulto dos Ciompi, queria demonstrar reiteradamente que “[...] 

o objetivo dessas disputas era, em parte, aumentar ou restringir o acesso político, como no 

caso do dramático levante dos trabalhadores não qualificados dos cardadores de lã em 1378.” 

(De Grazia, 2000, p. 191).

 O tumulto dos Ciompi é descrito por Bignotto (1991) da seguinte forma: 

Florença conheceu, a partir de 1360, uma nova vaga de protestos populares, que iria 
culminar na revolta dos “Ciompi”. Estes movimentos, cujo caráter popular era 
evidente, provocaram não somente uma mudança de comportamento dos oligarcas, 
mas também da pequena burguesia que, aliada dos operários nos primeiros tempos, 
passaria pouco a pouco a reivindicar um espaço próprio na vida política da cidade. 
Desejava-se mudar a composição do poder sem contestar-lhe a forma republicana. 
Os florentinos queriam integrar-se à república, mais do que destruí-la. A revolta dos 
“Ciompi” é, desse ponto de vista, altamente significativa. De um lado, ela foi o 
coroamento do movimento de ascensão popular que começara dezesseis anos antes. 
De outro, no entanto, marca o começo da vitória da oligarquia na luta pelo controle 
total dos órgãos governamentais. Assim, se nas semanas durante as quais os 
“Ciompi” governaram a cidade, de 22 de julho a 31 de agosto de 1378, assistiu-se a 
um alargamento da participação popular em órgãos antes reservados aos “grandi”, 
durante todo esse período não se procurou mudar a forma constitucional, mas sim 
torná-la verdadeiramente democrática. (BIGNOTTO, 1991, pp. 11/12).  

10 MAQUIAVEL, Nicolau. in: História de Florença, O tumulto dos Ciompi, vocábulo que designa os sottoposti,
os serventes, da Arte da Lã.p. 155. 
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 O desejo político de igualdade dos Ciompi, que permaneceram no poder durante um 

mês e dez dias, foi a motivação para, em 20 de Julho de 1378, se apoderarem dos edifícios 

públicos, nomearem para o mais alto cargo do Estado um cardador de lã, invadirem os bairros 

ricos, incendiarem as residências de proprietários de indústrias têxteis e queimarem as urnas 

com o nomes dos “grandes” para os cargos públicos e para as magistraturas no mês seguinte, 

pois reivindicavam poder participar dos mesmos cargos de Estado. 

 Um tumulto que durou pouco, mas a organização de constantes tumultos pela 

plebe fez dele o maior mito político florentino do século XV.  Uma realidade que se 

demonstrou na possibilidade de que a força popular fosse capaz de tomar as armas, 

tornou-se uma realidade durante todo o tempo da República. 

 As instituições continuam delineando esse quadro de tumultos até que seja 

promulgada a “constituição” de Savonarola, em 1495, o que não quer dizer que não 

houve afrontamentos, pois lá estavam os grandes burgueses se afrontando com as 

camadas populares. Esse conflito constante em Florença, entre o poder apenas nas 

mãos dos que detinham a riqueza, consequentemente impossibilitará o grande sonho 

maquiaveliano: um governo de consenso nacional.  

Quando os Medici solicitam o conselho de Maquiavel sobre uma nova 

constituição para Florença, ele vai criar um esboço de proposta de ampliação do 

Grande Conselho, considerado como a instituição legislativa mais democrática de 

Florença. Mesmo assim, os Médici adotavam a firme política de restringir o acesso 

político a um número de homens que pudessem controlar. 

 A defesa incansável do acesso à administração e aos cargos políticos abertos a 

um número maior de homens, e a constante dedicação ao ideal do bem comum que se 

preza pela igualdade, fazem de Maquiavel republicano um destemido conselheiro aos 

que governam as relações do poder. Observa De Grazia (2000), neste conselho 

maquiaveliano: 

Sem satisfazer à generalidade dos homens, jamais se fez qualquer república estável. 
Nunca se satisfará a generalidade dos cidadãos florentinos se não se reabrir a sala 
[do Grande Conselho]: querendo, porém, fazer uma república em Florença, é preciso 
reabrir esta sala e entregar esta distribuição [de poderes] à generalidade; e saiba 
Vossa Santidade que quem pensar em tomar-lhe o Estado, pensará antes de qualquer 
outra coisa em reabri-la. E por isso é melhor abrir com termos e meios seguros, e 
privar a quem for seu inimigo desta ocasião de reabri-la para seu desprazer, e 
destruição e ruína de seus amigos. (DE GRAZIA, 2000, p. 192). 

 Para De Grazia (2000), a dedicação ao ideal do bem comum e da igualdade nele 
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implícita leva Maquiavel a fazer um profundo estudo das facções – que surgem num Estado e 

trabalham contra o bem comum. Para Maquiavel, em todas as cidades existe um antagonismo: 

plebe contra os grandes e a ocorrência de divisões internas, é porque, ora à natureza ilimitada 

dos desejos dos homens em geral, ora ao desejo particular de preservar o que têm, o que os 

leva a querer ter mais, para conservar o que já possuem. Esses desejos acabam levando de 

volta ao pecado mortal da ambição, um “instinto natural” que, para ser refreado, requer uma 

“força maior”. Maquiavel teve aguda preocupação com cada grupo, estudando qual era o seu 

temperamento, inclinação, seu modo de pensar e sentir, suas diferenças nos bens, honrarias e 

poderes políticos, procurando perceber melhor seus apetites ou humores diversos. 

 No tumulto dos Ciompi, do qual participou a plebe e também burgueses de famílias 

importantes. Além dos Ciompi, a família dos Médici, representada nesse episódio por 

Salvestro Médici, e a família dos Alberti, que receberão acusações de se aproveitarem da 

plebe no tumulto, querendo tornar-se soberanos e elevar-se acima de todos os outros cidadãos.

 Historicamente, o episódio contribuirá para a restauração aristocrática de 1382, que 

determinava: caso as acusações às famílias se confirmassem, levaria ao confisco de todos os 

bens e ao exílio. Foi nessa época que desapareceram da cena política os Alberti, uma das mais 

importantes famílias, observa Maquiavel: 

[...] apontaram como rebeldes seis da família dos Ricci, seis da família dos Alberti,
dois dos Médici, três dos Scali, dois dos Strozzi, Bindo Altoviti e Bernardo Altimari,
bem como muitos não nobres. Repreenderam por dez anos também toda a família dos 
Alberti, a dos Ricci e a dos Médici, com exceção de poucos. [...] E para que cada dia 
os Alberti não colocassem em perigo o Estado, confinaram todos os que naquela 
família tivessem mais de quinze anos de idade.” (MAQUIAVEL, 1998, pp. 181/182). 

  Esse aspecto bastante duro é o que instaurava o temor nas “grandes” famílias, 

impossibilitando alianças e a possibilidade de se colocarem à frente da massa popular para 

governar a cidade. Tal fato justifica a facilidade com que a burguesia florentina consegue 

anular o tumulto desde 1382. 

 O tumulto dos Ciompi corroborou as instituições de Florença, já que a arte da “plebe” 

teve de ser imediatamente abolida após o tumulto, pela presença do oficial da polícia, 

Ufficiale forestiere, reinstalado desde 1379. Seu objetivo era assegurar que algum demagogo 

dos “grandes” se apoderasse das rédeas da cidade, construindo, com base em seus interesses e 

poder, um governo popular e nacional. 

 Outro aspecto desta realidade florentina são os personagens que detêm a força das 

armas. Um serviço alugado e que não podia ser florentino. São os condottieri, que, por um 
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preço estabelecido, durante sua condotta, prestavam serviços fora dos muros com sua tropa e 

não podiam ser convocados pelo Palácio Velho, e o bargello, também estrangeiro, um chefe 

de polícia escolhido entre os nobres de um país distante. 

É complexa a compreensão do sistema político das instituições florentinas e bastante 

desconcertante, pois essas instituições demandavam uma grande quantidade de responsáveis, 

e os beneficiados escolhidos para os cargos eram inelegíveis por um período, após breve 

mandato. No intuito de evitar que as grandes famílias monopolizassem e fizessem alianças 

para obter exclusividade nos cargos públicos, associaram-se dois elementos: sorte e eleição. O 

nome escolhido era retirado de uma urna, na qual estavam todos os outros nomes indicados 

para uma magistratura, indicados pelas “Artes maiores”. Um Grande Conselho, ou o Conselho 

Principal, era composto por três mil membros, sendo um terço renovado a cada seis meses. O 

Conselho dos oitenta elegia os nove Magníficos e Altíssimos Senhores, com mandato de dois 

meses. Após o mandato, tornavam-se inelegíveis por dois anos, Finalmente, o mais elevado 

cargo, o de Chefe de Justiça, sob a vigilância dos Altíssimos Senhores, residia no Palácio 

Velho.

 1.2.3.4 – OS MÉDICI   

No final do século XV e início do século XVI, em Florença, assistiu-se a um dos 

episódios mais acidentados da história da cidade e do Renascimento, pois o poder político 

oscilava entre o grupo dos republicanos e o grupo da oligarquia da família Médici, que se 

impunha de forma principesca.  

A história e a influência do poder dessa família na história de Florença são registradas 

pelo próprio Maquiavel. Nas primeiras linhas do “Proêmio” da História de Florença, ele 

justifica a natureza de sua obra diante dos grandes historiadores de sua época e o quanto essa 

família foi importante para Florença: 

Era intenção minha, quando de início decidi escrever das coisas feitas dentro e fora 
do povo florentino, começar a narração desde o ano 1434 da era cristã, época em 
que a família Medici, pelos méritos de Cosimo e de Giovanni, seu pai, tomou mais 
autoridade do que qualquer outra em Florença, porque eu acreditava que messer 
Lionardo d’Arezzo e messer Poggio, dois excelentíssimos historiadores, tivessem 
narrado em particular todas as coisas acontecidas antes daquela época. Mas tendo 
depois diligentemente lido seus escritos para ver com qual ordem e maneira 
procederam no escrever, a fim de que, imitando-os, a nossa história fosse melhor 
aprovada pelos leitores, encontrei que foram diligentíssimos na descrição das 
guerras levadas pelos florentinos contra os príncipes e os povos forasteiros, porém 
das discórdias civis e das intrínsecas inimizades, e das consequências que delas 
nasceram, tendo totalmente calado uma parte e outra brevemente descrito, nenhum 
prazer ou utilidade os leitores podem obter. (MAQUIAVEL, 1998, p. 31). 
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 A história política das grandes famílias florentinas em que se insere e se destaca a 

família dos Médici significou o verdadeiro coração político da cidade, tanto no bem quanto no 

mal, por meio de divisões, guerras e lutas na influência dos interesses pelo poder. A presença 

dessas famílias é a principal marca na história e na vida de Florença. Como observa Viroli 

(2002):

[...] os Medici construíram um vasto e duradouro sistema de poder baseado em uma 
rede de amigos e de partidários, progressivamente organizada graças a uma 
cuidadosa política de concessão de favores. Ofereciam a alguns a ajuda necessária 
para a abertura de negócios ou para superar dificuldades financeiras. A outros, 
empréstimos para os dotes destinados a casar suas filhas com distinção e proveitos. 
A outros, ainda, auxílio para resolver problemas com a justiça ou com os impostos 
devidos. (VIROLI, 2002, pp. 28/29).  

 O poder dos Médici começa com seu patriarca Giovane de Bicci, pai de Cosme, que 

antes de transferir-se para Florença e ali fundar seus negócios, em 1397, habitava em Roma, 

onde, de diretor de uma filial passou a ter o próprio banco em Roma. Sua ascensão em 

Florença se deu pela diversificação bastante rápida das atividades da companhia que, além das 

operações bancárias e comerciais, lançou-se às atividades industriais, com produção de 

tecidos de lã. Desse substancial e rápido crescimento enriquecedor, numa administração 

bastante austera, o resultado pode ser lido nos registros dos impostos: Giovane de Bicci, que, 

em 1396, só pagava catorze florins de impostos, paga já cento e cinquenta em 1403, depois 

duzentos e sessenta em 1413, e trezentos e noventa e sete em 1427; esta última cifra permite 

situá-lo em terceiro lugar entre os contribuintes florentinos, atrás dos Strozzi (quinhentos e 

sete) e dos Panciaticchi (seiscentos e trinta e seis).

 A riqueza dos Médici é impulsionada pelo bom momento político e econômico de 

Florença e Veneza, mas também pela sua filial de Roma e pelos privilégios junto à Cúria, pois 

eram depositários da Câmara Apostólica. Tal situação possibilitou, em 1430, na filial de 

Roma, um lucro anual de mais de dezoito mil florins.  

 Cosme assumiu a liderança dos negócios da família em 1434, nos meses que se 

seguiram ao seu retorno triunfal do exílio. Havia retornado do exílio em setembro de 1434. O 

exílio aconteceu por causa de um ato de violência tramado por Rinaldo dos Albizzi, líder da 

oligarquia contra a qual ele se chocara diversas vezes. Seu retorno foi possível graças a um 

convite da Senhoria, majoritariamente desfavorável aos Albizzi. 

 Já no poder, a primeira resposta de Cosme de Médici aos seus adversários foi banir as 

setenta e três pessoas mais perniciosas para ele e os seus e instalar seus próprios partidários à 

frente do Estado. Cosme evita cuidadosamente ferir as instituições republicanas. Ele e os seus 
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partidários preferem usar de astúcia em relação à legalidade, agir no interior das estruturas 

político-administrativas existentes, inaugurando um sistema de governo original que, durante 

várias gerações, fará dos Médici os senhores de Florença, sem que nenhum título oficial 

jamais venha a consagrar sua supremacia de fato. 

 Cosme geriu os negócios da cidade por intermédio dos seus partidários nos pontos 

estratégicos da administração. Conseguiu controlar a eleições sucessivas das Senhorias, por 

intermédio dos accoppiatori11, fiéis devotos da família Médici, assegurando um controle 

permanente da Senhoria, que era a pedra angular do sistema político da cidade de Florença. 

Essa luta pelo controle era constante e muito criativa, pois manobrar as oposições que sempre 

renasciam no interior da oligarquia florentina não era tarefa muito fácil. As estratégias 

surgiam e se esvaíam de acordo com a gravidade circunstancial, ou seja, a nomeação dos altos 

cargos aos devotados do baixo estrato social, a submissão de rivais incômodos no controle 

fiscal minucioso, a criação dos conselhos: o grande Conselho (Consigli Maggiori), em 1438, e 

o Conselho dos Cem (Consiglio del Cento), em 1443, ambos renováveis a cada seis meses. 

Tudo era feito nos moldes da própria Constituição florentina. 

 A cerca dos trinta anos de poder de Cosme de Médici, manobrando prudentemente na 

sombra, afastado das querelas entre seus partidários e seus adversários, torna-se 

gradativamente o senhor absoluto da vida florentina, reconhecido e tratado pelos príncipes e 

monarcas estrangeiros como o verdadeiro soberano de Florença. Em trinta anos de poder 

exercido por testas-de-ferro, ele impõe, gradualmente, mediante múltiplos disfarces, uma 

“monarquia larvada”: um sistema de governo pessoal, que, embora conservando aparências 

democráticas, esvazia praticamente as instituições republicanas de toda a sua substância. 

 Cosme morre rico e glorificado, em 1464, sendo reconhecidamente louvado pelo povo 

de Florença e solenemente proclamado “pai da Pátria”. Sobre sua sucessão, Viroli (2002) 

observa:

Seu filho Piero o sucedeu no comando do regime por ele construído, mas, por causa 
da saúde delicada, não foi capaz de cumprir as obrigações do Estado. Faleceu em 
1469, deixando dois filhos, Lorenzo e Giuliano, os quais, ainda muito jovens, 
demonstraram as qualidades necessárias para continuar a obra do pai e reforçar o 
domínio dos Médici. (VIROLI, 2002, p. 29). 

 Seguindo os passos do avô, consegue reformar o próprio Conselho dos Cem, em 8 de 

julho de 1471, evitando problemas futuros, assegurando, consequentemente, a supremacia 

11Accoppiatori  são os encarregados de preencher e selar as bolsas (borse), fiscalizar as qualidades dos 
candidatos e eliminar aqueles que não preenchem todos os quesitos, como: idade insuficiente, dívidas para com o 
fisco, parentesco muito próximo com pessoas que exercem funções no momento da eleição, etc. 
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perene dos Médici no Poder Legislativo. Seu poder despertava o ressentimento e a inveja das 

demais famílias importantes de Florença. 

 Um trágico episódio de sua vida acontece em 26 de abril de 1478 : Lourenço e seu 

irmão Juliano foram atacados por homens armados, quando assistiam à missa na Catedral de 

Florença. Juliano vem a falecer e ele consegue escapar para testemunhar o despertar 

dramático da maior crise que a dominação dos Médici já tinha conhecido.  

No pivô desse episódio trágico da história da oligarquia florentina estava a família dos 

Pazzi que, associada ao papa Sisto IV, emprestou dinheiro para a compra de Imola, tão 

cobiçada por Lorenzo. A guerra aberta toma força quando a família dos Pazzi consegue, 

devido ao estreito convívio com o arcebispo de Pisa, a ajuda do papa e do rei Fernando de 

Nápoles, para avançar na luta implacável contra os Médici. Lorenzo, mesmo excomungado 

por Sisto IV, vendo a cidade interditada e sofrendo uma série de ataques pelos exércitos 

pontifícios e napolitanos, não hesitou na incansável busca diplomática para restaurar seus 

partidários e o regime. Dirigiu-se a Nápoles, conseguindo um acordo de trégua e um tempo de 

paz para Florença. Sobre esse tempo de paz, Viroli (2002) afirma: 

Após afastar a ameaça de uma guerra, a Florença da juventude de Nicolau retornou 
aos vícios da paz. Os jovens, sobretudo os amigos da família Médici que, sem rivais, 
dominavam a cidade, preocupavam-se apenas, como relembra Maquiavel anos 
depois, em “se exibir esplêndidos no vestir e astutos e sagazes no falar”. Aqueles 
que se demonstravam os mais aptos em ofender e magoar com as palavras eram 
considerados “os mais sábios e os mais estimados. (VIROLI, 2002, p. 33). 

 Lourenço sai vitorioso e fortalecido para aprovar o Conselho dos Cem e eleger todos 

os seus adeptos nas eleições de 1484 para o Conselho dos Setenta. Isso não significou que não 

tivesse encontrado resistências em decorrência do aumento de sua autoridade no Estado de 

Florença, ou seja, pelo seu convencimento com suposto autoritarismo ou tirania. Foi acusado 

por muita gente, entre eles o monge Girolamo Savonarola12, que condenava energicamente e 

de forma profética a corrupção reinante.  

 Segundo Viroli (2002), as palavras mais duras de Savonarola eram dirigidas contra o 

tirano que dirigia a cidade, Lorenzo di Médici: 

[...] todo o mal e todo o bem da cidade dependiam de seu chefe. Este seria, assim, o 
grande responsável até mesmo pelos pecados mais ínfimos de seu povo, pois, caso 
resolvesse seguir o caminho do bem, tornaria toda a cidade santa com ele. Os tiranos 
são incorrigíveis porque são arrogantes, amam os aduladores e não pensam em 

12 Segundo VIROLI, Mauríci. In: O Sorriso de Nicolau. “Ao chegar a Florença, no verão de 1489, Savonarola 
dava lições de filosofia aos noviços no horto do convento de San Marco, ao lado de uma roseira damascena. 
Com o passar do tempo, sua fama começou a atrair ao convento um número cada vez maior de ouvintes, que o 
convenceram a transformar suas aulas em autênticos sermões dirigidos a toda a cidade.”p.33. 
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devolver aquilo que roubaram. Permitem aos maus funcionários agir ao bel-prazer, 
cedem às lisonjas, não escutam os miseráveis, não condenam os ricos e deixam que 
os pobres e os camponeses trabalhem em benefício daqueles, tolerando que até 
mesmo seus funcionários pretendam o mesmo. Também corrompem as eleições, 
oprimindo cada vez mais o povo. (VIROLI, 2002, p. 34). 

Maquiavel, com pouco mais de vinte anos, nessa época, reconhece o frade como um 

profeta desarmado, que acreditava que os pecados do povo nasciam da conduta de seus 

príncipes, e não que os pecados do povo seriam a causa de todos os males da Itália. Segundo 

Viroli (2002), Maquiavel sempre falou de Savonarola com respeito: 

Mentiras e enganos à parte, Nicolau reconhecia em Savonarola o dom da profecia, 
ou seja, a capacidade de interpretar os sinais premonitórios que anunciam eventos 
extraordinários. Por isso, e também pela sua retidão moral, Nicolau sempre falou 
dele com respeito, ainda que nunca tenha sido um de seus seguidores. (VIROLI, 
2002, p. 34). 

Lourenço faleceu em 6 de abril de 1492. Embora tenha sido considerado o grande 

culpado de ter feito de Florença uma cidade servil, “[...] fora também o autor de um admirável 

e delicado equilíbrio político entre os Estados italianos – entre o Reino de Nápoles, o Ducado 

de Milão, Veneza e o Estado pontifício.” (Viroli, 2002, p. 35). Conseguiu conter as ambições 

de poderosos que pudessem prejudicar a paz italiana, com suas constantes ameaças 

estrangeiras. 

Com a ausência de Lourenço, a Itália foi invadida por Carlos VIII, rei da França, em 

1494, para afirmar a soberania da França sobre o Reino de Nápoles. Esse fato modificou 

substancialmente os regimes políticos e as formas de governos entre os cinco Estados 

italianos dominados pelo papa, ou seja, o Reino de Nápoles, a República de Veneza, o 

Ducado de Milão e a República de Florença. Sobre o impacto e a rapidez da invasão, Viroli 

(2002) comenta: 

O exército francês chegara como uma tempestade imprevista, transtornando toda a 
política italiana. Nenhum príncipe ou soberano se preocupou com o bem comum da 
Itália e, atemorizados, todos passaram a tratar exclusivamente dos próprios 
interesses. Nenhum deles tentou impedir a conquista de um Estado vizinho. As 
guerras se tornaram mais violentas, e o assalto às cidades passou a ser uma questão 
de dias ou até mesmo de poucas horas, graças ao emprego mais eficaz das 
artilharias. Tanto a guerra quanto a política assumiram uma rapidez e uma dureza 
extremas. (VIROLI, 2002, p. 38). 

A resistência à invasão não seria por intermédio do sucessor de Lourenço, seu filho 

Pedro de Médici, pois “[...] Pedro Capponi, um dos cidadãos de maior reputação em Florença, 

pronunciou um discurso memorável na presença dos magistrados da cidade” (Viroli, 2002, p. 

39), e o conteúdo do discurso foi dar início à rebelião aberta contra Pedro e seu regime, já que 



55

nada fizera para se aproximar do duque de Milão, Ludovico Sforza, patrocinador dessa 

invasão, e do rei de Nápoles, para impedir tal invasão de Carlos VIII à Itália, além de “[...] 

conceder as fortalezas ao rei da França, como se fossem “sucata”, embora elas representassem 

as meninas dos olhos do domínio florentino, conquistadas pelos seus ancestrais com “tanto 

sangue, fadiga e sacrifício.” (Viroli, 2002, p. 39).

A rápida resposta a essa invasão foi encabeçada por Pedro Capponi, que convocou o 

maior número possível de homens armados e uma delegação que incluía Savonarola, para 

deixar claro ao invasor que a vontade de Florença não era a mesma da família Médici. Essa 

delegação, comandada por Savonarola, teve êxito ao convencer Carlos VIII, rei da França, a 

não saquear a cidade de Florença, “[...] prometendo uma considerável soma em dinheiro e o 

apoio total ao seu projeto de submeter o reino de Nápoles. Além disso, a cidade se 

comprometia a alojar o rei e parte de suas tropas.” (Viroli, 2002, p. 39).

Carlos VIII entra em Florença em 17 de novembro de 1494.  

O domínio dos sessenta anos da Família Médici encerra-se com Pedro de Médici. Uma 

vez declarado rebelde, com medo de perder a vida, já que havia perdido o poder, ele foge em 

direção a Bolonha. 

A reconstrução do Estado torna-se uma realidade urgente e necessária, quando Carlos 

VIII deixa Florença. Após essas negociações com a ocupação francesa e a rebelião contra 

Pedro de Médici, inicia-se a busca pelo fortalecimento e busca de novos rumos para as 

instituições políticas. Afinal, Florença precisa de um regime oligárquico comandado pela elite 

social e política, ou precisa de um governo efetivamente “popular”, para aprovar suas leis e 

escolher seus magistrados ? 

A defesa da Florença Republicana é encabeçada pelo Frade Girolamo Savonarola e 

Paoloantonio Soderini13. Sobre a defesa de Savonarola, Viroli (2002) afirma: 

Usando de toda sua autoridade e eloquência, Savonarola, no púlpito de San Marco, 
declarou que, para resguardar-se contra a tirania e a corrupção, Florença deveria 
criar para si um “viver universal e civil”, com instituições baseadas no domínio das 
leis e na participação dos cidadãos no exercício do poder soberano, que é o poder de 
aprovar as leis e de escolher os magistrados. (VIROLI, 2002, p. 43). 

Com esse discurso eloquente não fica difícil perceber que o frade Savonarola se torna 

o pai espiritual da República Florentina, conseguindo instituir o Grande Conselho, em 1494. 

No entanto, o seu fim estava próximo, por causa das denúncias de corrupção contra a própria 

13 Segundo VIROLI, Maurício. In: O sorriso de Nicolau: “Paoloantonio Soderini era cidadão renomado que 
havia servido vários anos como embaixador de Florença na República de Veneza, naquele tempo considerada 
por muitos como exemplo de uma constituição política excelente.”, p.42. 



56

igreja. Constata Viroli (2002): 

A mesma república que o frade dominicano tanto desejara e que ajudara a criar, 
apesar da desconfiança e hostilidade de muitos, não o defenderia do ódio que a 
Cúria romana nutria contra ele, motivado pelas suas denúncias ardorosas contra a 
corrupção da Igreja. Em 15 de maio de 1498, a Senhoria permitiu que Savonarola 
fosse interrogado e torturado na presença do enviado papal, cardeal Francesco 
Romolino, e do chefe supremo da ordem dos dominicanos. Acusado de heresia, 
Savonarola foi condenado à morte em 23 de maio, e na manhã seguinte enforcado 
na Piazza della Signoria. Seu corpo foi queimado e as cinzas atiradas no rio Arno, 
pois se temia que pudessem ser recolhidas e conservadas pelo povo como relíquias. 
(VIROLI, 2002, pp. 44/45). 

A explicação das verdadeiras razões dessa tragédia já estava na composição do Grande 

Conselho, cuja eleição da Senhoria (A suprema magistratura) foi composta por partidários 

(piagnoni) de Savonarola. Às desavenças com Milão juntaram-se, com efeito, alterações cada 

vez mais sérias com Roma, e o Papa, em maio de 1497, excomunga Savonarola, ameaçando a 

cidade inteira com o interdito. Esse aspecto histórico ressuscita os simpatizantes da família 

Médici, os enraivecidos comerciantes florentinos e os banqueiros, que com medo de terem 

seus bens confiscados, geraram mais lutas intempestivas. Foi nessa época, em junho de 1498, 

com a expulsão dos partidários de Savonarola, que Maquiavel se tornou secretário da segunda 

Chancelaria. 

O fenômeno toma proporções tão alarmantes, no curso dos anos que se seguem ao 

desaparecimento de Savonarola, que uma larga maioria acaba por definir-se, nos dois 

partidos, a favor de um esforço e de uma maior estabilidade do Poder Executivo. Até o dia de 

setembro de 1502 em que Pedro Soderini, um aristocrata que gozava de uma certa 

popularidade por ter-se recusado a reunir as pratiche no curso de  um de seus precedentes 

mandatos de gonfaloneiro, é eleito gonfaloneiro vitalício da República florentina. 

Essa eleição de Pedro Soderini representou para a República florentina uma 

estabilidade de dez anos de respeito às instituições, procurando não se deixar governar pelos 

interesses da oligarquia. Mas, apesar do apoio popular, uma oposição pró-Médici consegue se 

infiltrar, quando Leão X, eleito papa em março de 1513, envia a seu sobrinho, representante 

da família em Florença, o jovem Lourenço, filho de Pedro e neto do Magnífico, para controlar 

o funcionamento das instituições em Florença com pretensões de transformá-la num Estado 

principesco.

A morte prematura do jovem Lourenço, em 1519, permitiu que o cardeal Júlio de 

Médici, eleito papa sob o nome de Clemente VII, em novembro de 1523, concedesse ao 

jovem Alexandre de Médici o título de duque de Florença. Mas, quem chegara ao poder foi o 
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duque Cosme I, cujo poder decididamente monárquico se estenderá ao conjunto da Toscana. 

A conclusão sobre a passagem de um século da família Médici é muito importante 

para a história de Florença. Inicialmente, ricos banqueiros manobraram com muita habilidade 

seus interesses e discórdias na oligarquia das instituições, bastante complexas, na época.  

Florença, durante longo tempo protegida do absolutismo, pelo apego secular de sua 

população à divisão dos poderes e pelos sábios jogos de alianças de uma política italiana 

pouco propícia à instauração de um regime monárquico na Toscana, finalmente sucumbiu à 

ação conjugada de suas divisões internas, do poderio crescente adquirido pelos Médici à 

frente da Igreja e da hegemonia estrangeira que se fez sentir sobre a península. 

A análise histórica italiana, especialmente sobre a República de Florença, é de capital 

importância, pois ajuda a perceber que o pensamento maquiaveliano não se forma num bloco 

monolítico, mas sim dentro uma realidade cujas instituições testemunham o homem como 

centro do universo, a condenação da tirania, a dominação de uma classe sobre outra, o ocaso 

da teologia ante a filosofia, a vida republicana que deixa para trás as castas medievais e a 

descoberta da política como caminho para fortalecer o bem do Estado na valorização da coisa 

pública. É preciso perceber que a própria evolução do pensamento maquiaveliano está 

correlacionada com a situação histórica da própria Itália e de Florença. Foi esse ambiente que 

ajudou a formar Maquiavel, homem de imaginação vigorosa, “[...] homem plenamente imerso 

na vida, não um teórico abstrato e frio, mas um pensador inserido na vida de seu tempo, 

impulsionado constantemente a meditar sobre os acontecimentos de sua época” (Chabod, 

1994, p. 255), como ensina Chabod. 
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CAPÍTULO 2 

ASPECTO MORAL NO PENSAMENTO MAQUIAVELIANO 

O aspecto moral no pensamento maquiaveliano, objeto de estudo deste capítulo, 

procura tratar da questão da moralidade política em Maquiavel, diferentemente das questões 

éticas universais (onde toda infração das virtudes era consideradas um mau) apresentadas da 

pólis grega, pois ele não foi um moralista no sentido de estabelecer os fundamentos de um 

sistema moral para conduta humana, mas, o problema moral tratado por ele aparece nos 

fundamentos da ação política, exclusivamente voltada para seus fins.  

 O primeiro aspecto a ser apresentado é a possibilidade da existência de rupturas e 

convergências entre a Ética e a Política, tratando da contradição interna entre a moralidade 

abstrata e a ética social real apresentada em Maquiavel, ao inaugurar uma visão nova e 

diferente na busca do que é possível e eficaz no universo de possibilidades aos que procuram 

êxito nas suas ações. 

 O segundo aspecto deste capítulo é a visão dinâmica, criativa e contraditória do 

homem no Renascimento, um contexto histórico que promoveu o desenvolvimento do 

individualismo e significou um ponto de mudança na vida cotidiana, onde a exposição a 

brutalidade, acabou por exigir prudência e esforço na construção de uma verdadeira 

humanização na vida cotidiana, procurando, ainda que dissimulada, uma percepção de que o 

homem pode ser moral quando na sua ação tenha em vista um bom resultado no que é 

possível, apesar das ambiguidades enfrentadas na ação política, discutidas por Maquiavel 

sempre preocupado em adaptar-se à vulnerabilidade da condição humana para não arruinar-se. 

 O terceiro aspecto deste capítulo é a ética e o nascimento de uma forma degenerada de 

um regime político. Mostra que a compreensão de Maquiavel sobre a política se torna uma 

realidade inteiramente nova, em que se admite que, especialmente na esfera da política, para 

se governar, seria possível utilizar até mesmo a força. É o caso da tirania, a existência de uma 

forma degenerada de um regime político. O quarto aspecto constitui as implicações éticas da 

tirania no pensamento maquiaveliano e o estudo do capítulo VIII do Príncipe, que também 

serão objeto de estudo neste capítulo. 

 A conclusão do presente capítulo sugere que na sua perspectiva ética, Maquiavel não 

parece introduzir uma independência da ética e da política, mas reconhece, ao utilizar-se da 

história de Roma, que onde a ética e a religião fracassam, ainda existe uma forma de governo 

com todos os elementos necessários para se governar. 
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2.1.   Rupturas e convergências entre a Ética e a Política  

 A reconstrução do pensamento ético nos escritos políticos de Maquiavel não é tarefa 

muito fácil, pois não dedicou-se como pensador e escritor em estabelecer os princípios 

fundamentais da conduta humana no sentido filosófico. No entanto, Maquiavel analisa o 

aspecto da techné política, ou seja, trata da questão da moralidade política, diferentemente das 

questões éticas universais da pólis grega. A moralidade política maquiaveliana está voltada 

exclusivamente para seus fins. 

 Segundo Agnes Heller (1982), Maquiavel revelou a contradição interna entre a 

moralidade abstrata e a ética social real. Ela afirma: 

Maquiavel declara, como uma questão de validade geral, que é impossível atuar de 
acordo com virtudes abstratas em todos os tempos e lugares, que tal coisa é contrária 
à “natureza humana” e às exigências da época. Como é óbvio, não se trata aqui, 
propriamente, de uma nova descoberta. O que era novo era a aceitação do fato de 
que a infração das virtudes (o que num sentido ético abstrato era mau) podia, em 
certas circunstâncias concretas e de determinados pontos de vista, ser adequada, 
necessária e, mais ainda, justa. Existe, além disso, um critério que permite medir a 
sua “bondade”, a saber, a consequência de uma ação. Uma ação global pode ser 
correta mesmo que contenha muitas ações parciais que contradigam grupos de 
valores aceitos, e uma ação global pode ser incorreta, mesmo que haja uma única 
parte dela que os contradiga. (HELLER, 1982, p. 281). 

 Na contradição existente, segundo Heller (1982), a solução não é de ordem abstrata, 

teórica, mas, evidentemente, de ordem prática. Isso porque Maquiavel revela uma ética 

baseada no dever das possibilidades, não num dever qualquer. É preciso analisar a situação 

concreta de cada ser humano e suas responsabilidades. Sobre a existência de uma ética da 

disposição para correr um risco, em Maquiavel, Heller (1982) observa: 

De uma maneira paradoxal, as propostas referidas de Maquiavel serviram para 
despertar os homens para o caráter arriscado das suas ações e, entre outras coisas, 
para o fato de muitas vezes só poderem escolher entre um mal maior e um menor e 
de, nesses casos, nem Deus nem a lei puderam decidir por eles o que devem 
escolher. (HELLER, 1982, p. 281).  

 É nesse sentido que se pode afirmar que Maquiavel é um moralista, e não um pensador 

“amoral”. Mesmo onde não existir uma verdadeira religião, e a corrupção imperar num 

sistema de governo, existirá e sobreviverá uma forma de governo. Entretanto, para 

exemplificar o grande desafio do saber escolher, Maquiavel, em sua disposição da conquista e 

manutenção do principado, alude à necessidade de se utilizar a própria força em detrimento do 

fim proposto: o êxito. Ele diz: 

A natureza dos povos é, além do que eu já disse anteriormente, variada: ao mesmo 
tempo em que é fácil persuadi-los de uma coisa, é difícil firmá-los na persuasão. 
Convém, pois, providenciar para que, quando não acreditarem mais, se possa fazê-
los crer à força. Moisés, Ciro, Teseu e Rômulo não teriam conseguido fazer os seus 
povos observarem por muito tempo suas leis se estivessem desarmados. É o que, nos 
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tempos que correm, aconteceu a frei Girolamo Savonarola, que fracassou ao tentar 
introduzir uma nova ordem, porque o povo começou a não acreditar nele e porque 
ele não tinha meios de sustentar o apoio dos que nele acreditavam nem de 
transformar os descrentes em crentes. Homens como esse têm grandes dificuldades 
para conduzir sua empresa e correm todo tipo de perigo; por isso convém que 
tenham muita competência para superá-los. Mas, vencidas essas dificuldades, tendo 
já aniquilado os que invejam suas qualidades, eles começam a ser venerados e se 
tornam poderosos, seguros, honrados e felizes. (MAQUIAVEL, 2005, pp. 144/145).  

     

 Mediante essa contradição interna, apontada por Maquiavel, mostram-se as rupturas e 

as convergências entre a esfera ética, das virtudes abstratas, em que jamais o uso de força 

seria admitido, pois era considerado um mal, e a esfera política, que sobrevive onde não existe 

mais uma lei universal sobre o Bem Supremo e nem a crença da religião de que só Deus é o 

responsável pelo desígnio da humanidade, pois nenhuma lei já não mais conseguia dar conta 

da situação. Maquiavel inaugura e contribui com um olhar novo e diferente, na busca do que é 

possível, eficaz, no universo de possibilidades aos que procuram êxito nas suas ações. Ele diz: 

Os homens sempre caminham sobre trilhas já percorridas por outros e imitando as 
ações de outros. Assim, um homem prudente deve imitar os grandes homens e 
percorrer os caminhos já percorridos por eles, mesmo que não possam manter-se 
fielmente nesses caminhos nem imitá-los totalmente. Um homem sábio deve fazer 
como o arqueiro experiente que, buscando ferir um alvo muito distante e 
conhecendo bem a capacidade do arco, aponta para uma altura superior à do alvo, 
não para que a sua flecha chegue a determinada altura, mas sim para que possa 
atingir seu objetivo. Afirmo, então, que as dificuldades de se manter o poder sobre 
um principado inteiramente novo podem ser maiores ou menores. Isso depende da 
maior ou menor competência de quem o tenha conquistado. (MAQUIAVEL, 2005, 
p. 141). 

 Maquiavel não nega um sistema de valores, mas separa esse sistema de valores da 

prática política para poder atingir seu objetivo. Por outro lado, seria possível afirmar que 

Maquiavel despojou a ação política do seu conteúdo moral. Como entender essa dupla 

“separação” no pensamento maquiaveliano? Sobre essa dupla separação de Maquiavel, Agnes 

Heller (1982) observa: 

Com efeito, separou o sistema de valores da prática política com a mesma eficácia 
com que divorciou a prática política do sistema de valores. Toma nota do que 
realmente existe, mas, ao mesmo tempo, exige dos homens que se tornem 
conscientes das leis e das possibilidades internas da prática social e política real. 
Não se trata simplesmente de recomendar a dissimulação e o uso da violência (se 
bem que isto também faça parte da questão), mas ainda de recordar às pessoas que 
estão a dissimular, que estão a utilizar a violência, de levá-las a ter consciência de 
que a dissimulação e a violência são um mal em si próprias, a saber, portanto, que só 
devem ser usadas enquanto forem necessárias, que ninguém fica com as “mãos 
limpas” por tê-las usado, e que se deve aceitar isto. (HELLER, 1982, p. 282). 

 Para Maquiavel, todos os regimes não estavam no mesmo plano, e ele não sugere que 

o terror seja um meio de governo como qualquer outro. Indaga-se: em quais condições o 

terror pode ser exercido com êxito, levando-se em consideração as finalidades almejadas? As 
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consequências e repercussões desses pensamentos para a modernidade foi tão grande a ponto 

de alguns historiadores afirmarem que a ruptura entre a esfera da ética e a da política está em 

Maquiavel. Sobre as origens14 das interpretações dessa nova visão política, desprovida de 

ordem moral, Bignotto (2007) esclarece: 

Esta imagem do secretário florentino como fundador de uma nova visão da política, 
distante de toda consideração de ordem moral, se ampara numa longa tradição de 
interpretação. Da Inglaterra do século XVII a Leo Strauss não faltaram intérpretes 
que viram na obra de Maquiavel a expressão de uma política voltada exclusivamente 
para seus fins. Uma política demoníaca, dirá Strauss. Ora, a defesa do secretário fez-
se em geral por intérpretes que opõem ao destruidor da ética o técnico da ação, ao 
demolidor de velhas certezas o fenomenólogo acurado que busca apenas descrever o 
mundo que vê. (BIGNOTTO, 2007, p. 155). 

 Não é difícil admitir que intérpretes não tenham conseguido desvendar os enigmas dos 

conceitos éticos e políticos maquiavelianos.  Isso porque, a cada nova interpretação surgem 

novas indagações, sugerindo sempre a necessidade de uma nova leitura, criando, assim, uma 

série de questionamentos intermináveis e dúbias interpretações. O fato de Maquiavel ser 

muito claro em seus escritos pode ter levado alguns de seus intérpretes a enveredarem por um 

caminho estranho a sua obra, que seria o de tentar interpretá-la nas entrelinhas, de um modo 

oculto, a ponto de achar que ele sempre está escondendo ou querendo dizer outras coisas. Isso 

é um grande erro, já que todo estudo deve partir do desenvolvimento do pensamento do autor 

em sua própria obra, e não de uma suposta imaginação do que talvez ele tenha pretendido 

dizer nas entrelinhas.  

 Sobre a possibilidade de convergência existente entre a Ética e a Política, no 

pensamento de Maquiavel, Berlin (2005) no “Prefácio” do Príncipe, observa: 

Portanto, ao opor as “leis da política” ao “bem e o mal”, Maquiavel não está 
contrastando duas esferas de ação “autônomas” – a “política” e a “moral”: ele está 
contrastando sua própria ética “política” com outra concepção dela que governa as 
vidas daqueles que não lhe interessam. Ele está em verdade rejeitando uma 
moralidade – a cristã – não, porém, em favor de alguma coisa que não possa de todo 
ser descrita como uma moralidade, mas apenas como um jogo de habilidade, uma 
atividade chamada política, que não se preocupa com os fins últimos humanos, e, 
portanto, absolutamente não é ética. (MAQUIAVEL, 2005, p. 57). 

Para Berlin (2005), a rejeição de Maquiavel à ética cristã deve-se a sua opção por um 

sistema moral que opta por uma sociedade engrenada no sentido de finalidades tão últimas 

quanto as da fé cristã. Homens como Péricles, Cipião e o Duque Valentino estão dispostos a 

morrer por fins (públicos), que eles buscam exclusivamente. Esses homens, ao fazerem uma 

opção “[...] não por um reino de meios (chamado de política) em oposição a um reino de fins 

14 BIGNOTTO, Newton. As fronteiras da ética: Maquiavel. p. 155. In: Ética. Organização Adauto Novaes. – 
São Paulo: Companhia das Letras, 2007, Vários autores. 
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(chamados de moral), mas optam, antes, por uma moralidade rival (romana ou clássica), um 

reino de fins alternativos.” (Maquiavel, 2005, . 57). Pode-se concluir, com este autor, que 

“[...] o conflito é entre duas moralidades, a cristã e a pagã (ou, como alguns gostariam de 

chamá-la, estética), não entre os reinos autônomos da moral e da política.” (Maquiavel, 2005, 

p. 58).

 Maquiavel empreende uma compreensão política de maneira totalmente nova, mas 

essa realidade pode ser compreendida, segundo Bignotto (2007), “[...] aceitando que uma 

ruptura ocorre na Renascença italiana.” (Bignotto, 2007, p. 156). No Renascimento inicia-se 

um conceito dinâmico do homem, uma identidade contraditória e criativa, conforme Heller 

(1982) afirma: 

Com o Renascimento surge um conceito dinâmico do homem. O indivíduo passa a 
ter a sua própria história de desenvolvimento pessoal, tal como a sociedade adquire 
também a sua história de desenvolvimento. A identidade contraditória do indivíduo 
e da sociedade surge em todas as categorias fundamentais. A relação entre o 
indivíduo e a situação torna-se fluida; o passado, o presente e o futuro transformam-
se em criações humanas. Esta “humanidade”, no entanto, constitui um conceito 
generalizado, homogêneo. É neste momento que a “liberdade” e a “fraternidade” 
nascem como categorias ontológicas imanentes. O tempo e o espaço humanizam-se 
e o indivíduo e o infinito transformam-se numa realidade social. Mas por muito 
dinâmico que o homem possa ser para sua interação com a história, 
antropologicamente ainda eterno, genérico e homogêneo. O homem cria o mundo, 
mas não recria a humanidade; a história, a situação, mantém-se externa a ele. 
(HELLER, 1982, p. 9). 

 Aprofundar a relação entre o indivíduo e a situação é importante e necessário para se 

compreender o desenvolvimento de uma ética renascentista, berço das idéias de Maquiavel. 

2.2 - A visão dinâmica, criativa e contraditória do homem no Renascimento 

Segundo Agnes Heller (1982), o Renascimento constituiu um ponto de viragem na 

vida cotidiana, que era dominada pela brutalidade. Ela afirma: 

Foi nesta época que a arte se separou da techné e do divertimento, e que o artista 
começou a considerar a arte enquanto tal como o seu objetivo, em vez de considerá-
la como um simples produto secundário da atividade religiosa ou artesanal. 
(HELLER, 1982, p. 126).  

 Essa separação entre a arte e a vida cotidiana é muito importante pela valorização da 

individualidade dinâmica do homem e sua consciência criativa de que sua atividade artística 

não é mais um produto secundário da atividade religiosa ou artesanal. Para Heller (1982), 

“[...] a atividade artística diferenciou-se, tanto subjetiva como objetivamente, da práxis 

quotidiana.” (Heller, 1982, p. 126). Esse período de separação testemunhou a tensão existente 

entre a ética intrínseca da obra de arte e a ética do comportamento quotidiano, já que a vida 
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cotidiana era dominada pela brutalidade. É o que se observa na leitura de “[...] Maquiavel, 

pela ‘naturalidade’ com que o veneno, o assassínio, o enforcamento ou a traição aparecem, 

pelo menos em política.” (Heller, 1982, p. 128). Uma ilustração dessa “naturalidade” com que 

aparece a brutalidade na vida cotidiana dos escritos maquiavelianos é a passagem da expulsão 

do Duque de Atenas. Outro exemplo: a forma como o povo florentino tratou os inimigos de 

Florença ao executar o messer Guglielmo Ascesi e seu filho. Maquiavel relata, assim, um 

episódio de brutalidade na vida cotidiana na História de Florença:

Sem dúvida o rancor mostra-se maior, e mais graves são as feridas, quando se 
recupera uma liberdade do que quando é preciso defendê-la: messer Guglielmo e seu 
filho foram colocados entre milhares de seus inimigos. O jovem ainda não tinha 
ainda dezoito anos, mas nem sua juventude, nem sua beleza, nem sua inocência 
puderam salvá-lo da fúria da multidão. E os que não foram capazes de feri-los vivos, 
o fizeram depois de mortos; e não satisfeitos de os dilacerarem com suas armas, os 
despedaçaram com as mãos e os dentes. E para que todos os sentidos se saciassem 
na vingança, depois de ter ouvido seus lamentos e ter visto suas feridas e de ter 
tocado suas carnes laceradas, queriam também que seu paladar os saboreasse, a fim 
de que, saciados os sentidos externos, também se saciassem suas entranhas. 
(MAQUIAVEL, 1998, p. 133). 

 Segundo Heller (1982), a origem dessa brutalidade não pode ser atribuída de modo 

algum à irreligiosidade, mas sim à herança direta da anarquia feudal. Como o Renascimento 

promoveu de certo modo o desenvolvimento do individualismo, pode-se afirmar que ele 

acabou contribuindo, ainda mais, para que os burgueses lutassem e perseguissem os inimigos 

pessoais que se encontravam no caminho de seu êxito pessoal. E, como no exemplo acima, 

percebe-se que a história de Florença é uma demonstração de que, a partir do século XIV e até 

os meados do século XV, era muito comum o hábito de aplicar violentamente a lei pelas 

próprias mãos. É evidente que a passagem do feudalismo para o desenvolvimento burguês é 

bastante complexa, e o objetivo deste trabalho não é aprofundar como o sistema burguês foi 

capaz de criar um sistema legal. O que se pretende, aqui, é apresentar a desenfreada violência 

do Renascimento, pois era nessa dinâmica da vida cotidiana, dentro dos limites de cada 

pessoa, que um homem podia desenvolver atitudes éticas bastante diferentes, de acordo com a 

sua personalidade e as suas escolhas morais.

 O grande ponto de viragem na vida cotidiana exposta à brutalidade acaba acontecendo 

quando o homem, dentro de seus limites, desenvolve atitudes éticas e faz suas escolhas, 

proporcionando assim a exigência de uma humanização da vida quotidiana. Sobre essa 

mudança de comportamento, Heller (1982) relata: 

Foi nesta época, cuja brutalidade acabei de descrever, que surgiu uma primeira vez a 
exigência de uma humanização da vida quotidiana, de desenvolvimento de um tipo 
humano de comportamento. As duas coisas encontram-se evidentemente ligadas. 
Enquanto a vingança feudal e a vendetta foram um costume cego, constituíram uma 
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parte necessária do modo de vida. Assim que deixaram de ser um costume e se 
tornaram mais individualistas, deixando portanio de ser consideradas como 
necessárias em princípio, podia evidentemente surgir, por contraste, uma certa 
variedade de modos de comportamento, igualmente autônomos, que se dirigissem 
conscientemente contra a brutalidade. (HELLER, 1982, 130). 

 O Renascimento acaba testemunhando que a beleza e a harmonia descrita na arte, e o 

sistema de valores incorporado tinham de ser novamente aplicados à realidade. Para Heller, a 

hierarquia de valores do mundo da beleza tinha de ser passada à prática na vida quotidiana, ou 

seja, “[...] a procura de uma ‘vida de beleza’ e da ‘vivência de uma beleza’.” (Heller, 1982, p. 

131). Sobre a elegância e o encanto, que se transformaram em valores básicos do 

comportamento humano, basta ver o sistema de valores de Castiglione. 

 A principal mudança na vida cotidiana é ocasionada pela percepção de que o 

comportamento correto é ter de levar em consideração outras individualidades desenvolvidas 

no decorrer da vida quotidiana e da existência social recíproca. Um tema que acaba 

emergindo com essa mudança é a prudência, ou seja, “[...] a capacidade de avaliar 

corretamente a situação dada e de assim executar a coisa correta.” (Heller, 1982, p. 131). 

 A prudência também aparece como um aspecto muito importante na conduta do 

príncipe, ao praticar a liberalidade e a parcimônia, no capítulo XVI. Assim pondera De Grazia 

(2000):

Nosso cogitador moral não se demorou muito explicando que uma qualidade, em 
termos abstratos, pode ser pior do que outra, assim como, em certas condições, é 
mais provável que uma qualidade leve a outra ainda mais perigosa ou infame. Em 
todo caso, a prudência na decisão ditará a hierarquia das qualidades. Avança-se de 
uma qualidade instrumental, que parece boa à primeira vista, para uma 
verdadeiramente boa, por meio do objetivo imediato que ela realiza. Assim, 
“encontrar-se-á algo que parecerá virtude [...] e outro que parecerá vício [...]”. Entre 
os dois, nosso filósofo moral insere a lâmina da razão: “Se bem se considerar tudo”, 
compreender-se-á que a primeira linha de ação traria ruína, ao passo que à segunda 
seguem-se a segurança e o bem. (DE GRAZIA, 2000, p. 324). 

 A necessidade dessa prudência acaba se constituindo como uma obrigação diária, e 

deve-se exercê-la mesmo quando não estão em causa decisões com um conteúdo moral. Para 

Maquiavel, a prudência torna-se importante pelo fato de que ela decidirá a conduta do 

príncipe com base em seus fins próximos ou imediatos. 

 A prudência como faculdade importante e necessária para realizar escolhas corretas e 

apropriadas já era apontada pelo próprio Aristóteles, observa Heller (1982): 

Aristóteles distinguia a phonésis, ou prudência ética, a epistémé, ou inteligência 
científica; e a sophia, ou sabedoria contemplativa. Chegara já à conclusão de que 
enquanto todos necessitavam de prudência a fim de realizarem escolhas corretas e 
apropriadas, e a epistémé podia ser adquirida por qualquer pessoa, eram ainda 
poucos os que atingiam o estágio da sabedoria. Mas, para ele, isto decorria 
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simplesmente das capacidades das pessoas, e não tinha qualquer relação com a 
estrutura correta da sociedade dada. (HELLER, 1982, p. 132). 

 Segundo Heller (1982), para Aristóteles as duas formas de conhecimento, a sophia e a 

epistémé, eram teóricas com objetos diferentes, mas somente a phorenésis constituía uma 

razão prática. No entanto, afirma Heller, Aristóteles “[...] não fazia qualquer distinção entre a 

prática técnica e a prática ética.”( Heller, 1982, p. 132). Ou seja, ética como saber prático, 

assim como a política. 

 A exigência de compreender a conduta do homem nas suas escolhas, apesar dos 

limites da sua condição humana, em que a vida cotidiana era marcada pela brutalidade, 

encontra sentido quando o homem renascentista descobre sua capacidade em poder produzir, 

criar, agir com prudência. Essa virada na condição humana acontece quando as ciências se 

infiltram na vida cotidiana de todos. Apesar disso, por um lado, percebe-se que ainda não 

existe uma clara linha de demarcação entre a ciência e a vida cotidiana, e, de outro lado, ainda 

não existe uma linha de demarcação nítida dentre o pensamento ou a capacidade para pensar 

dos vários tipos de homem. Embora todos saibam o que é o bem e o mal, o que faz parte do 

Estado e da família, a competição e o egoísmo eram características marcantes no 

Renascimento, afirma Heller (1982): 

Uma estrutura social não comunal tornou possível um tipo de competição entre os 
diversos indivíduos que era desconhecido na sociedade comunal, com os seus 
limites rígidos e bem definidos. O indivíduo só podia realizar-se contra os outros. 
Assim, a individualidade renascentista foi sempre uma forma de individualismo, e a 
sua força motriz era o egoísmo. O ódio, a inveja e o ciúme de todos aqueles que 
tinham feito ou podiam fazer melhor desempenhavam um papel importante na 
personalidade renascentista. (HELLER, 1982, p. 164). 

 É importante esclarecer que esse egoísmo do Renascimento era um egoísmo de 

criação, não estava voltado somente para a particularidade do ser humano individual, mas 

sim, principalmente para o seu trabalho, sua capacidade de criação, no entendimento dessa 

autora.

 Realizar a obra de cada um por meio da sua criação, buscar o êxito por meio do 

dinheiro e da fama foram ações que surgiram de uma consciência, entre os cidadãos, de que 

serviam a uma cidade-Estado como Florença. Servir a humanidade e amar a erudição e as 

artes são características peculiares que marcam o Renascimento italiano que define, nesse 

processo de exteriorização, como o indivíduo veio a conhecer-se a si mesmo e regozijar-se 

consigo mesmo. Nesse período, o homem procura auto-realização na sua própria condição 

existencial terrena, ou seja, naquilo que eles próprios poderiam ser. 
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 No entanto, a partir dessa realidade nos diferentes tipos de personalidades dos homens 

e nas funções por eles exercidas na sociedade, verifica-se o surgimento diverso de tipos de 

comportamentos, encerrando uma contradição observada no Renascimento clássico. Observa 

Heller (1982): 

Mas mesmo nessa época o aparecimento de um comportamento ligado ao papel 
desempenhado, e da hipocrisia como atitude, caracterizou cada vez mais toda a 
gama das atividades humanas, desde a vida quotidiana até à política. Isto era uma 
consequência praticamente natural da competição por alcançar um estatuto entre 
indivíduos egoístas e do princípio do “êxito”. De fato, quando os indivíduos lutam 
por alcançar um lugar no mundo – e, frequentemente, fazem-no contra outros – são 
muitas vezes obrigados, para que possam atingir os seus fins, a disfarçarem as suas 
intenções; têm de mostrar-se aos outros como se fossem diferentes daquilo que de 
fato são, têm de “desempenhar um papel”. Como é evidente, fingir ou esconder a 
verdadeira identidade não era novo. (HELLER, 1982, p. 171). 

 Sobre a dissimulação, com um exemplo bastante antigo, a autora parte de dois 

exemplos bíblicos. O primeiro encontra-se na Bíblia Sagrada, no Livro do Gênesis, capítulo 

27, quando Jacó dissimulou e escondeu a sua identidade para receber a bênção que seria para 

seu irmão Esaú, o primogênito. Outro exemplo bíblico também do Livro do Gênesis, capítulo 

42, quando José se encontrava no Egito e escondeu sua origem perante seus irmãos. Nesses 

dois exemplos de dissimulação não existe uma contradição ética, segundo Heller (1982), pois 

estavam de acordo com a sua própria moralidade (da sua comunidade). No entanto, essa 

dissimulação, no Renascimento, encerra uma contradição: 

Com o Renascimento, porém, esse tipo de dissimulação acabou por encerrar uma 
contradição ética. Os homens apresentavam-se diferentes do que na verdade eram, 
pretendendo ser bons, quando eram perversos, e perversos, quando eram bons; 
mentiam quanto aos seus verdadeiros fins, professando objetivos diferentes mesmo 
quando estes eram, do ponto de vista moral, abertamente contrários aos seus 
verdadeiros objetivos. A dissimulação transformou-se numa forma regular de 
comportamento, tornando-se algo mais do que a simples dissimulação ou a 
hipocrisia. Surgiu assim uma ruptura entre a natureza “real” das pessoas e a outra 
natureza “não real” e, com ela, uma contradição permanente entre a essência e a 
aparência. (HELLER, 1982, pp. 171/172). 

 A dissimulação pode ser ilustrada, ainda, com exemplos do próprio Maquiavel: 

Contudo, um príncipe não precisa possuir todas essas qualidades; basta que ele 
aparente possuí-las. Ouso até mesmo afirmar que possuir e ter todas elas é danoso, 
mas que parecer possuí-las é útil. É útil parecer piedoso, fiel, humanitário, íntegro, 
religioso, e ser tudo isso, mas mantendo o ânimo preparado para que, em caso de 
necessidade, se possa e se saiba agir de modo contrário. (MAQUIAVEL, 2005, p. 
215).  

 No exemplo acima, Maquiavel explica o interesse do príncipe pelo recurso da 

simulação e dissimulação; uma necessidade para se agir com prudência, prevendo os perigos 

futuros.  
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 Segundo Bignotto (1991), em O Príncipe, a afirmação da maldade natural dos homens 

é acompanhada pela verificação de que a política se desenvolve sempre na aparência. Da 

mesma maneira que o povo não pode apreender a “verdadeira natureza” dos príncipes, nada 

garante que “[...] o teórico possa descobrir um princípio universal que daria origem a todos os 

nossos atos.” (Bignotto, 1991, p. 173). Ou seja: 

Maquiavel recusa a ideia de que a maldade seja a mola principal de nossas ações, 
preferindo enfatizar o papel de nossa natural instabilidade, manifesta em nosso 
desejo de mudança, em nossa sede de novidade. (BIGNOTTO, 1991, p. 173). 

 Segundo Maquiavel, a “natureza humana” não pode, pois, ser reduzida a uma essência 

que, ao se manifestar, reduziria a ações humanas a uma luta sem esperanças, contra a 

corrupção, por exemplo. E na sua explicação sobre a degeneração imperfeita nos regimes 

“puros” (Principato, Ottimati, Popolare), no segundo capítulo dos Discorsi, “[...] ele diz que 

as formas se degradam porque nos regimes mais perfeitos há uma semelhança entre os vícios 

e as virtudes (“per la similitude che há in questo caso la virtù ed il vizzio”).” (Bignotto, 1991, 

p. 174). 

A dissimulação no Renascimento contribui para uma percepção de que o homem pode 

ser moral quando sua ação tenha em vista um bom resultado no que é possível, uma realidade 

comum na esfera do universo da política, mesmo que nem sempre vise e realize as virtudes 

ensinadas pela moral cristã. Maquiavel, com seu exemplo de simulação e dissimulação, 

demonstra que temos de saber o que é bom, mas devemos atuar tendo em conta o que é 

possível, para que o príncipe seja honrado, não caia na ruína e na desgraça. Sobre a 

dissimulação do príncipe, ele afirma: 

Ele deve aparentar, aos olhos e aos ouvidos dos outros, ser todo piedade, todo fé, 
todo integridade, todo humanidade, todo religião, com muito cuidado para que 
nunca escapem de sua boca expressões que não traduzam essas cinco qualidades. 
Não há qualidade que mais se precise aparentar possuir do que a que diz respeito à 
religião. Os homens em geral julgam mais utilizando os olhos do que as mãos, 
porque todos eles têm capacidade de ver, mas poucos são os que sabem sentir. 
Todos veem o que tu pareces, mas poucos sentem o que és realmente, e estes poucos 
não têm a ousadia de se opor à opinião dos muitos que se sentem defendidos pela 
majestade do estado. Nas ações de todos os homens – e principalmente nas dos 
príncipes, contra o qual não há tribunal a que se possa recorrer –, o que importa é o 
resultado. (MAQUIAVEL, 2005, p. 216). 

 Embora o que importa seja o resultado, do ponto de vista de Maquiavel é preciso 

admitir que existe o problema da ambiguidade. Saber o que é o bem, mas nortear a vida 

somente a partir do que é possível. Pergunta-se: o que significa ser justo? Qual é a contradição 

que se encontra na ética no Renascimento? Diante destes questionamentos e sobre essa 

contradição entre “moralidade” e “legalidade”, Heller (1982) observa: 
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A moralidade moderna, reagindo à situação do homem na sociedade burguesa – e 
surgindo, portanto, no Renascimento – opõe ao sistema de costumes éticos existente 
não um sistema concreto de normas éticas, mas antes um conjunto de normas 
abstratas; ou, mais corretamente, tenta, com o auxílio dessas normas abstratas, 
orientar-se a si próprio no seio do sistema existente de costumes éticos. É esta a 
origem dessa contradição entre “moralidade” e “legalidade”.  (HELLER, 1982, p. 
250). 

 Admitindo essa separação entre a ética e a lista de virtudes, o Renascimento inaugura 

a discussão de um problema bastante sério, em que o valor perde o valor, o mundo é para os 

perversos, todo juízo é bom e nada mais existe de moral e imoral na sociedade. O que é ser 

justo? E o problema das contingências nas relações? É possível um conformismo absoluto? É 

possível extinguir a consciência “privada”? São muitos os questionamentos que se pode fazer 

para fundamentar-se ou tentar buscar um sistema ético geral, costumeiro, que dê conta dessa 

situação. Esse sistema não existia e nunca existiu. Mas era possível admitir, diante dessa nova 

realidade, um novo significado em que os valores gerais podiam ser aplicados de maneira 

apropriada à situação individual. 

 Sobre a necessidade de uma ética divorciada de valores fixos, Heller (1982) observa: 

A partir do Renascimento, portanto, verificou-se a necessidade de uma ética 
divorciada de qualquer sistema de valores fixo, na tentativa de alcançar o possível, 
resolvendo na prática a contradição entre a moralidade e a legalidade. Como é 
óbvio, isto de modo nenhum significa que tal desafio, enfrentado por toda a 
humanidade, fosse assumido e resolvido por todos os seres humanos. Pelo contrário: 
normalmente estes se agarravam a um ou a outro polo desta oposição. (HELLER, 
1982, p. 250). 

 Essa separação entre a ética e qualquer conjunto fixo de valores pode ser 

testemunhada pela própria filosofia assumida pelos cidadãos de Florença, que sempre estavam 

preocupados em dar soluções aos problemas levantados pela moralidade, especialmente no 

desejo da liberdade diante da corrupção. Maquiavel, na História de Florença, ilustra essa 

situação florentina na luta entre os nobres e o povo, quando escreve: 

A população com suas insígnias em grandíssimo número acudiu ao palácio dos 
Senhores, que então moravam perto de San Brocolo. E como o povo suspeitava da 
Senhoria, deputou seis cidadãos para que com eles governasse. Enquanto de uma e 
de outra parte se preparava a luta, alguns, quer nobres quer populares, e com estes 
certos religiosos de boa fama, colocaram-se no meio para pacificá-los, recordando 
aos nobres que, das honras tiradas e das leis contra eles feitas, a razão tinha sido a 
sua soberba e seu mau governo; e que o ter agora tomado armas e desejar reaver 
com a força aquilo que com a desunião e não boas maneiras se tinham deixado tirar, 
nada mais era senão desejar a ruína da pátria e o agravo de suas condições. 
(MAQUIAVEL, 1998, p. 100). 

 A ética que norteava a cidade de Florença revela que a política e a ética deveriam 

adaptar-se à nova situação, pois se assim não fosse a sociedade iria arruinar-se. É nesse 
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sentido que Maquiavel sempre distingue povos “corruptos” de povos “não corruptos”, e os 

hábitos dos segundos é que defenderiam o seu país. Se o povo se tornasse corrupto, as 

melhores leis de nada serviriam; por outro lado, quando a grande massa do povo fosse sã, as 

perturbações e os tumultos não trariam grandes e sérios prejuízos. E, para fundar um Estado e 

ordenar-lhe leis para a conduta humana, Maquiavel esclarece: 

Como demonstram todos aqueles que discorrem sobre a vida civil e todos os 
exemplos de que estão cheias todas as histórias, quem estabelece uma república e 
ordena suas leis precisa pressupor que todos os homens são maus [rei] e que usarão 
a malignidade de seu ânimo sempre que para tanto tiverem ocasião; e, quando 
alguma maldade se oculta por algum tempo, assim procede por alguma razão oculta 
que não se conhece porque não se teve experiência do contrário; mas essa razão um 
dia é posta a descoberto pelo tempo, que, segundo dizem, é o pai da verdade. 
(MAQUIAVEL, 2007, pp.19/20). 

 Segundo De Grazia (2000), essa percepção aguda de Maquiavel sobre a natureza 

humana, pode ser remetida à Cidade de Deus, de Agostinho, que analisa as consequências da 

expulsão do Éden para a natureza humana. Na ofensa de Adão e Eva, toda a natureza humana 

diante de Deus receberia a mesma punição, como descendência natural e congênita. Por 

decisão divina foram expulsos do paraíso e, por causa do pecado, condenados a morrer: “[...] 

que a natureza humana foi deturpada e alterada, onde o homem provou da rebelião e da 

desobediência dos desejos em seu corpo, e foi condenado a pecar e morrer”. (De Grazia, 

2000, p. 279). De Grazia observa ainda que: “[...] citando as Escrituras, Agostinho escreve 

que o homem foi rebaixado ao nível dos animais sem entendimento, e feito à semelhança 

deles.” (De Grazia, 2000, p. 279). 

 Maquiavel, quando pressupõe que “todos os homens são maus e que usarão a 

malignidade de seu ânimo sempre que para tanto tiverem ocasião”, chama atenção para a má 

natureza da outra pessoa. Mas, em que consiste essa má natureza ? Para Heller (1982), “[...] 

trata-se, simplesmente, da ausência de qualquer procura do bem, dos objetivos éticos ideais.” 

(Heller, 1982, p. 258). Sobre os desejos insaciáveis dessa natureza, o próprio Maquiavel 

observa:

Além disso, visto que os apetites humanos são insaciáveis, porque, tendo os homens 
sido dotados pela natureza do poder e da vontade de desejar todas as coisas e pela 
fortuna de poder conseguir poucas, o resultado é o contínuo descontentamento nas 
mentes humanas e o fastio das coisas possuídas: o que leva a condenar os tempos 
presentes, a louvar os tempos passados e a desejar os tempos futuros, mesmo que a 
isso não sejam movidos por nenhum motivo razoável. (MAQUIAVEL, 2007, p. 
180). 

Assim, Maquiavel reconhece que o interesse é o motivo das ações humanas, e não os 

princípios das normas éticas. Ele deixa claro  que  as normas e os valores atuam em  harmonia  
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de acordo com o interesse. Para Heller (1982), em Maquiavel:

O domínio ético tem, portanto, uma certa autonomia, poder e capacidade para dar 
forma aos motivos, mas apenas secundários e derivado, pois o próprio domínio ético 
é muitas vezes diversamente determinado pelo interesse. No entanto, Maquiavel não 
afirma ainda – como fizeram muitos expoentes ulteriores da teoria burguesa do 
egoísmo – que a procura do interesse próprio conduz necessariamente ao bem, e sim 
que pode conduzir ao bem, embora, em si próprio – como valor em si – de modo 
nenhum seja o bem. (HELLER, 1982, p. 259). 

 Segundo Heller (1982), se nossa ação é motivada por interesse, mesmo que seja má 

poderá, nos seus resultados, produzir um bem. Por outro lado, se se partir (erradamente) da 

premissa de que os homens são guiados nos seus atos por valores, então as nossas ações 

(mesmo que sejam boas nos seus próprios termos) terão más consequências, pois se afastarão 

muito do alvo. Conforme  Heller (1982), para Maquiavel, “[...] Os povos “não corruptos” são 

aqueles que se habituaram à ação virtuosa e a seguir suas motivações éticas.” (Heller, 1982, p. 

259). Também não existe contradição no Príncipe, quando analisa a maneira como os homens 

podem ser manipulados mediante interesse. 

 Concluindo, é preciso levar em conta o conhecimento dos homens e a 

imprevisibilidade da condição humana. Essa é a condição prévia para se ter uma ação correta. 

Como o próprio Maquiavel afirma: 

Se os homens fossem todos bons, esse preceito não seria bom. Por serem pérfidos, 
eles não cumprem as promessas que fazem a ti; por isso não tens também obrigação 
de honrar tuas promessas feitas a eles. (MAQUIAVEL, 2005, p. 214). 

 Admitir essas contradições foi o caminho que Maquiavel encontrou para continuar 

pensando e dialogando com o universo da esfera da ação política. Um universo que tem 

demonstrado que não quer dizer que tudo está bem quando acaba bem, mas que é preciso 

descobrir que o mal pode ser transformado em bem. Ou, de outro lado, pode-se perguntar: até 

que ponto é possível ir ao mal e de que maneira, obtendo-se, mesmo assim, um bom 

resultado? A descoberta de um justo meio foi o grande desafio à concepção de Maquiavel. 

2.3.  A ética e o nascimento de uma forma degenerada de um regime político  

 Maquiavel divorciou a prática política do sistema de valores com a mesma eficácia 

com que separou o sistema de valores da prática política. Aceitar a dissimulação e o uso da 

violência, em si um grande mal, não foi uma banalização, pois o seu uso estava restrito 

(somente quando necessário) e quem dissimulasse e se utilizasse da violência teria de pagar o 

preço das consequências. Para ele, era preciso que os homens se tornassem conscientes das 

leis e das possibilidades internas da prática social e política real. 
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 Segundo Garin (1991), “[...] a história mostra que a violência podia na realidade 

caracterizar a conquista, a manutenção e a perda do poder por parte do príncipe do 

Renascimento.” (Garin, 1991, p. 20). É importante destacar que o uso dessa violência era 

muitas vezes o único recurso do príncipe diante de seus rivais. 

 A ocasião, a necessidade, a utilidade, o fim, a simulação, a dissimulação, a cautela, o 

ímpeto, a paciência, a natureza, o apetite, o humor, o poder, o Príncipe, a Pátria, a República, 

a vontade, o desejo, a glória, a fortuna, a prudência, a virtù, a verdade, o amor, o prazer, a 

liberdade, a história, o tempo, a religião, a igreja, Deus, o bem, a ambição, o Diabo, o mal, a 

violência, a guerra, a lei, a justiça, a ação, as armas, o Estado, a força e o êxito são 

peculiaridades indispensáveis na compreensão de sua ética política. 

 Maquiavel foi revolucionário em seu tempo por compreender a política de uma forma 

inteiramente nova, percebendo que o discurso ético clássico, das normas absolutas, não 

conseguia dar conta da significação da ação humana, especialmente na esfera da política, 

onde, para se governar, seria possível utilizar até mesmo a força, já que ninguém reconhecia a 

força das leis e a autoridade. É o caso da tirania, a existência de uma forma degenerada de um 

regime político. Mas, no entanto, “[...] nenhuma tirania é capaz de anular completamente o 

desejo da criação de outra forma de governo, de outras relações com as leis”. (Bignotto, 2007, 

p. 157). Para Bignotto (2007), o totalitarismo e a tirania acabam impondo certos 

comportamentos às pessoas, por meio do horror no lugar das leis, inaugurando a forma de um 

regime político degenerado. Trata-se de uma situação que somos forçados a reconhecer: 

Apesar disso, somos forçados a reconhecer que o totalitarismo – assim como as 
tiranias – é capaz de durar, é capaz de impor certo comportamento aos habitantes de 
um país que tem algo próprio do político. Nesse lugar, em que o horror ocupa o 
lugar da lei, dificilmente podemos falar de uma ética associada à política, 
dificilmente podemos, no entanto, deixar de pensá-lo como um produto da ação 
humana. (BIGNOTTO, 2007, p. 157). 

 Como o horror ocupa o lugar da lei, não se pode falar de uma ética associada à 

política, e, dessa forma degenerada, ainda sobrevive um regime político. Segundo Bignotto, 

essa situação é radicalmente nova, o que acaba contribuindo para uma compreensão diferente 

sobre o papel da moral nas comunidades humanas. A partir dessa compreensão, Maquiavel 

parece sugerir que a boa ação política não leva em conta os valores que não sejam capazes de 

garantir seu sucesso, mas apenas o que conduz à meta desejada; no caso dos príncipes, é a 

manutenção do Estado.  

 O capítulo XVII do Príncipe, Da crueldade e da piedade: se é melhor ser mais amado 

do que temido ou se é melhor ser mais temido do que amado, pode ajudar a exemplificar essa 

boa ação política que conduz à meta desejada, não levando em conta os valores: 
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Vem daí a polêmica sobre se é melhor ser mais amado do que temido ou se é melhor 
ser mais temido do que amado. É claro que o ideal seria a posse, ao mesmo tempo, 
das duas qualidades, mas é muito difícil existir uma combinação entre as duas; 
portanto é muito mais seguro ser temido do que amado quando se pode ter apenas 
uma delas. (MAQUIAVEL, 2005, p. 208). 

 Maquiavel, na citação acima, sugere a prudência diante do poder, já que os “[...] 

homens geralmente são ingratos, volúveis, fingidos, covardes ante o perigo, e gananciosos.” 

(Maquiavel, 2005, p. 208). 

 Outra passagem desse mesmo capítulo, para exemplificar: 

Caso necessite derramar sangue de alguém, que o faça por justificativa conveniente 
e causa manifesta, mas deve sobretudo abster-se dos bens deles porque os homens se 
esquecem mais rapidamente da morte do pai do que da perda do patrimônio. 
(MAQUIAVEL, 2005, p. 209). 

  Sobre o amor e o temor, ele diz: 

O amor é um vínculo de obrigação que eles, por serem pérfidos, rompem logo na 
primeira ocasião em que o rompimento lhes for útil; mas é o temor que, por 
infundir-lhes o receio de castigo, faz com que eles não te abandonem nunca. 
(MAQUIAVEL, 2005, p. 209).  

 Finalmente, o exemplo do príncipe imputado como cruel: 

Quando o príncipe está com seu exército e tem sob o seu comando um grande 
número de soldados, nesse caso é absolutamente necessário que ele não se importe 
em ser reputado como cruel, porque sem tal reputação não se mantém mais o 
exército unido nem disposto a executar qualquer tarefa. (MAQUIAVEL, 2005, p. 
210).  

 A escolha desses três exemplos maquiavelianos, extraídos do capítulo XVII do 

Príncipe, é para ilustrar que passagens como essas escandalizaram muitos leitores, quando 

perceberam os brutais ataques às suas crenças nos valores eminentemente cristãos. Por outro 

lado, esse “[...] abandono dos parâmetros morais implica na volta a um estado de competição 

regulado unicamente pelo desejo de conquista. (Bignotto, 2007, p. 158).

 Bignotto (2007) sugere O capítulo VIII do Príncipe, Daqueles que adquiriram um 

principado por meio do crime, como o principal caminho para se elucidar um caso-limite da 

conquista, ou seja, os meios extraordinários para se chegar ao poder (a via criminosa), 

independentemente da virtù ou da fortuna. Segundo Bignotto (2007), Maquiavel, quando 

analisa a chegada de Agátocles ao poder, por meio extraordinário, admite uma via que não 

respeita os códigos éticos, afirmando a absoluta independência da política: 

A exclusão tanto da virtù quanto da fortuna dos atos daqueles que por meios 
excepcionais conquistam o poder surpreende o leitor que no segundo parágrafo é 
confrontado com a afirmação de que Agátocles, um dos tiranos escolhidos como 
paradigma, agia em seus crimes com tanta virtù, que foi capaz, partindo de uma 
condição ínfima, de tomar o poder em Siracusa. (BIGNOTTO, 2007, p. 158).
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 Esse exemplo antigo do siciliano Agátocles, que se tornou rei de Siracusa por meio de 

violência e sem dever obrigações, somado com o exemplo moderno do plano pérfido do 

astucioso Liverotto de Fermo, mostra, no pensamento maquiaveliano, depois de descrita 

tamanha crueldade, “[...] que existe um fosso entre a reflexão política e toda discussão sobre 

questões morais.” (Bignotto, 2007, p. 159). Para Maquiavel, o príncipe é aquele que não se 

limita a empregar a crueldade na conquista do poder, mas que continua a exercitar nos 

confrontos dos súditos, perseguindo-os de modo particular, e não o bem comum. A crueldade 

bem empregada (positivamente) de uma só vez, ou mal empregada (negativamente) aos 

poucos, tem base num critério puramente político funcional. “O pensador rigoroso 

transforma-se em conselheiro dos tiranos” (Bignotto, 2007, p. 159), ao discorrer sobre o bom 

e o mau uso das vias extraordinárias. 

 Segundo Heller (1982), a essência da manipulação em Maquiavel está no uso da 

totalidade dos meios com vista à implementação prática do conhecimento político, pois 

nenhum meio pode ser rejeitado, se for necessário para se obter o resultado desejado. Esses 

meios, portanto, podem ser bons ou maus. Ela afirma: 

Num sentido político, os maus meios apenas são meios inadequados. E Maquiavel 
nunca nega que aquilo que é mau e repreensível pode muitas vezes ser, de um ponto 
de vista político, inadequado. [...] Mas diz claramente que existem casos, que aliás 
não são raros, em que os meios adequados são moralmente maus ou problemáticos. 
[...] O Príncipe, escreve, “não deve desviar-se do que é bom, se possível, mas [deve] 
ser capaz de praticar o mal se for obrigado a isso”. [...] Com efeito, “o fim justifica 
os meios” implica que, à luz do fim pretendido, mesmo os meios perversos se 
tornam bons e “justos”. Maquiavel, no entanto, insiste em que, mesmo que o 
empreguemos para um fim bom, o caráter ético do meio mantém-se inalterável. 
(HELLER, 1982, p. 277). 

 A explicação de Heller (1982) sobre a utilização dos meios conforme a necessidade da 

situação é o principal fundamento da contradição da política maquiaveliana e da moralidade 

tradicional. 

2.4. As implicações éticas da tirania no pensamento maquiaveliano 

 O problema da tirania, tema central do capítulo VIII de O Príncipe, objeto de estudos 

e discussão entre os que tentaram entender as fronteiras entre a vida política e a barbárie. 

 Para Bignotto (2007), Maquiavel parece sugerir uma associação entre os atos 

criminosos e o fundamento da tirania, no capítulo VIII de O Príncipe, provocando uma 

inquietação muito grande, ao falar que um crime possa estar na origem de um regime político: 

“[...] e falar desse crime como derivado de uma certa virtù é, no mínimo, provocativo.” 

(Bignotto, 2007, p. 159). 
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 Sobre a virtù do siciliano Agátocles, que se tornou rei de Siracusa por meio de 

violência e sem dever obrigações, Maquiavel relata: 

Não se pode reputar como virtude a matança dos concidadãos, a traição dos amigos, 
a ausência de fé, de piedade e de religião. Tal modo de agir pode levar à conquista 
do poder, mas não à glória. Considerada, porém, a capacidade de Agátocles no 
entrar e sair dos perigos e o seu ânimo de suportar e superar as coisas adversas, não 
se veem motivos para julgá-los inferiores a qualquer dos mais ilustres comandantes. 
(MAQUIAVEL, 2005, p. 158/159).  

 Segundo Bignoto (2007), Maquiavel faz uma distinção radical entre os objetivos do 

tirano e os dos homens políticos. Essa virtù pode levar à conquista do poder, mas não à glória. 

O tirano, na busca do poder, utiliza-se da força, desprezando a glória e o reconhecimento. Já 

os atos do político não são exteriores ao mundo em que habita, pois dependem do olhar do 

outro. Para ele, Maquiavel distingue dois tipos de virtù:

A virtù do tirano, pura técnica do uso da força, não consegue desvencilhar-se do 
julgamento dos homens, e é obrigada a reproduzir-se pela violência. O homem 
político, por seu lado, descobre que sua virtù não pode deixar inteiramente de lado o 
uso da violência, mesmo se a busca da glória seja um objetivo maior do que a 
conquista do poder.  (MAQUIAVEL, 2005, p. 160).  

 A virtù do tirano pode não levá-lo à glória, mas diante do jogo político consegue 

galgar pelo menos uma de suas etapas: o poder. “[...] O exercício da crueldade não é, pois, 

inteiramente alheio à política; ele coloca a nu uma de suas dimensões.” (Maquiavel, 2005, 

p.160). Basta olhar a sequência do texto, neste presente capítulo: 

Injúrias devem ser praticadas todas de uma vez, de modo que sendo menos vezes 
sentidas elas ofendam menos; e benefícios devem ser concedidos pouco a pouco, de 
modo que o sabor deles seja mais bem apreciado.  (MAQUIAVEL, 2005, p. 163).  

 Sobre a contradição apontada por Maquiavel, entre a autonomia das ações humanas na 

esfera política, desvinculada dos princípios das normas éticas (tradicional), mais uma vez é 

possível levantar a discussão: “Se do mal é lícito se dizer bem”. Já que o uso da força é tão 

importante para a preservação do poder, não é difícil reconhecer essa ambiguidade no 

pensamento político maquiaveliano. É preciso, pois, analisar as qualidades necessárias ao 

exercício do poder. Eis um problema que já vinha sendo discutido desde a antiguidade. 

 Na última parte do Tratactus de tyranno de Salutati, sobre as observações da época de 

César, ele observa o que legitimava o poder de César é que não havia uma alternativa 

republicana possível na época. Observa Bignotto (2001): 

A república romana chegara a tal estágio de desagregação, que não era mais possível 
restaurá-la com os mesmos parâmetros que haviam seguido seus fundadores. 
(BIGNOTTO, 2001, p. 122). 
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 O problema era a corrupção, mas como para os medievais, em particular na trilha de 

Santo Agostinho, a corrupção era um produto de uma decadência em relação a natureza 

original do homem (a queda, o pecado), isso não implicava a existência de uma transformação 

na própria condição de pecadores. “O mundo político era sempre olhado como o produto do 

pecado original” (Bignotto, 2001, p.122), não havendo muito que fazer. A principal 

consequência dessa observação aguda de Salutati é a percepção de que houve uma corrupção 

das instituições, o que só podia acontecer no tempo dos homens (saeculum), e não na lógica 

da eternidade. Sobre esse realismo de Salutati que se aproxima do pensamento de Maquiavel, 

Bignotto (2001) afirma: 

Chamar, assim, suas análises de realistas esconde o fato de que ele se aproxima 
muito mais de Maquiavel, pela percepção das consequências da corrupção das 
instituições e das exigências que isso cria para as cidades, do que de um suposto e 
mal-definido realismo medieval. (BIGNOTTO, 2001, p. 122). 

 A legitimidade de César estava no fato da resposta adequada a um desafio posto por 

seu tempo, e não no respeito, ou não, aos valores romanos tradicionais. “A tirania não era, 

portanto, jamais um bom regime, pois no máximo ela vem coroar a decadência de um povo.” 

(Bignotto, 2001, p. 122). Ela não podia reivindicar para si nenhum foro de legitimidade, e via-

se condenada ao uso contínuo de uma autoridade acima de todos e sem limites. O cesarismo, 

para Salutati, significou importante referência aos regimes legítimos: o respeito às leis – é a 

conclusão de Bignotto (2001). 

 Numa análise mais apurada desse capítulo VIII do Príncipe, percebe-se que "[...] 

Maquiavel não diz que os tiranos são meras deformações do jogo político” (Bignotto, 2007, p. 

160), mas que o exercício da crueldade também faz parte do jogo político. 

 As qualidades necessárias ao exercício do poder, por um príncipe, são apresentadas 

por Maquiavel a partir do capítulo XV: 

Agora falta discorrer sobre como deve ser a conduta e o governo de um príncipe em 
relação aos súditos e aos amigos. Como sei que muitos outros já escreveram sobre 
isso, duvido que eu não seja considerado presunçoso por discordar deles. E discordo 
porque quero escrever coisas úteis, tratando da realidade efetiva, e não do 
imaginário. (MAQUIAVEL, 2005, p.199).   

 Maquiavel está alicerçado na formação da antiga tradição dos speculum principi, que 

recomendavam aos governantes o pleno respeito aos ditames da moral. A partir do capítulo 

XV até o capítulo XIX do Príncipe, ele vai investigar os elementos da virtù habitualmente 

inserida no esquema tradicional (medieval e renascimento) do “speculum principi”, mas 

invertendo polemicamente os critérios de juízo. O que conta não é mais a idealização 
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moralista, mas a nua dimensão da luta política, em que governa exclusivamente o princípio 

científico da verificação na realidade. 

 Na ótica da tradição, o príncipe bom era também o bom político, mas Maquiavel 

insiste na simulação e na destruição dos ditames morais no exercício do poder; Diz Bignotto 

(2007):

Ora, se Maquiavel se dedica a destruir um a um os lugares-comuns desses discursos 
moralizantes, a conclusão do capítulo XVIII, de que não é necessário ao príncipe 
possuir todas as qualidades, mas parecer tê-las, não exclui a idéias de que essas 
qualidades são essenciais ao exercício do poder, mesmo quando apenas simuladas. 
Que o príncipe seja levado a simular virtudes não implica dizer que as virtudes 
sejam sempre o simulacro de uma natureza pervertida. (BIGNOTTO, 2007, p. 161).  

 A constatação de Maquiavel torna-se importante para demonstrar que, na esfera da 

ação política, torna-se difícil aplicar as verdades e valores típicos do cristianismo. 

Ele não parece negar que a política dependa de julgamentos morais, que os príncipes 

herdaram da tradição constatada no speculum principi; por outro lado, o grande problema para 

os homens seria como constatar a verdade nas palavras dos príncipes. 

 Maquiavel utiliza-se da técnica mais oportuna para manipular a opinião pública no 

modo de recolher qual consenso é necessário ao príncipe, para manter o estado. A realidade 

da conservação do poder por todos os meios necessita das circunstâncias; em suma, junta-se à 

aparência de uma figura pública atentamente construída segundo o crisma da ética cristã.  

 O caminho escolhido por Maquiavel deixa claro que, apesar de apontar as 

representações, ele não acredita que as leis de uma moral “abstrata” pudessem regular as leis 

ações políticas. É o que observa Bignotto (2007): 

Falar, pois, das representações não implica dizer que a ética não tem ligação com a 
política. Corresponde a mostrar que a ética, vivida como costume, é a janela através 
da qual percebemos as ações humanas (“os homens julgam mais pelos olhos do que 
pelas mãos, pois é dado a todos ver e a poucos perceber”), sem que isso explicite a 
verdade ou não das proposições que nos guiam e revele a essência dos atos julgados. 
(BIGNOTTO, 2001, p. 161).   

 Maquiavel, em momento algum parece admitir que o mundo da política esteja 

divorciado da ética, ainda que a ética tenha de admitir e conviver com as representações nos 

atos dos que governam. Era uma situação bastante desconfortante para o pensador florentino, 

pois os specula principi não admitiam aos príncipes a falta de uma moral da qual nasceria a 

boa política. 

 Ao discorrer sobre como deve ser a conduta e o governo de um príncipe em relação 

aos súditos e aos amigos, partindo do exemplo da tirania utilizado, Maquiavel acaba 

mostrando a situação limite a que pode chegar a esfera política. Só existem dois caminhos. No 
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primeiro, o retorno a uma forma de governo mais perfeita, e no segundo caminho, a 

dissolução do laço de união entre os homens. Nessa dissolução total, torna-se impossível falar 

de política e de ética. 

 Sobre o caráter político da tirania, tão vislumbrado pelos autores gregos, Bignotto 

(2007) pondera: 

É claro que a compreensão do caráter político da tirania era ajudada pela concepção 
circular do tempo, que permitiu aos autores gregos vislumbrar uma saída para o que 
podia ser a morte da vida em sociedade. Essa possibilidade, no entanto, não os 
tornava menos atentos para os riscos de uma destruição total da polis. (BIGNOTTO, 
2001, p. 162). 

 Essa circularidade do tempo permitiu aos humanistas “[...] refletir sobre a fragilidade 

de suas instituições e a importância da ação humana para sua conservação.” (Bignotto, 1991, 

p. 31).

 A percepção aguda de Maquiavel está em admitir que a degradação do político existe 

em qualquer sociedade, sobretudo na democracia, e sua postura não é criticar a tirania, como 

fizeram os autores cristãos que, utilizando-se dos critérios da ética cristã, encararam com 

horror a tirania.  A preocupação de Maquiavel, sobre a tirania, era perceber o quanto seu 

comportamento tinha de universal.  

 Admitir que a boa política tivesse que estar em consonância com os valores morais, 

mesmo tendo herdado muito do espírito dos humanistas, seria exigir demais de Maquiavel. 

Segundo Bignotto (2007): 

Ele fazia da volta à história romana uma necessidade para todos os que desejavam 
construir uma grande república, sem preocupar-se com a natureza moral da 
construção das forças políticas.  (BIGNOTTO, 2007, p. 161). 

 A grande preocupação de Maquiavel era com os homens de seu tempo. Ele observa: 

No entanto, na ordenação das repúblicas, na manutenção dos estados, no governo 
dos reinos, na ordenação das milícias, na condução da guerra, no julgamento dos 
súditos, na ampliação dos impérios, não se vê príncipe ou república que recorra aos 
exemplos dos antigos. (MAQUIAVEL, 2007, p. 6).  

 Para o não reconhecimento dos exemplos dos antigos, segundo Lefort (1999), 

Maquiavel oferece duas razões:  

A primeira deve-se “ao estado de fraqueza a que nos reduziram os vícios da 
educação atual [...] aos males causados por essa preguiça orgulhosa que reina na 
maioria dos estados cristãos”. A segunda razão deve-se à falta de um verdadeiro 
conhecimento dos historiadores sobre as storie, das quais já não se sabe “retirar 
frutos, tampouco sabor profundo. (LEFORT, 1999, p. 142).  
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 Percebe-se que os homens do presente estão inclinados a auferir das storie apenas o 

prazer causado pela variedade dos acontecimentos. Podem tornar-se apenas espectadores da 

cena do passado, sem perceber que os tempos antigos não são diferentes dos tempos em que 

vivem. Não pensam em imitar, mas apenas em contemplar, pois não estão inseridos no 

mesmo mundo que seus antepassados. Para Maquiavel: 

[...] considerando a imitação não só difícil como também impossível; como se o céu, 
o sol, os elementos, os homens tivessem mudado de movimento, ordem e poder, 
distinguindo-se do que eram antigamente. (MAQUIAVEL, 2007, p. 6).  

 Para Lefort (1999), Maquiavel propõe-se a recobrar o gosto pelas storie. Já que existe 

uma grande obra consagrada a Roma, de Tito Lívio, ele recomenda sua leitura e, para que 

ganhe inteligibilidade, apoia-se nos fatos do presente e nos conhecimentos do passado. Sobre 

a complexidade desse caminho, ele relata: 

Seu argumento é, portanto, complexo: o poder de imitar não parece somente estar 
estranhamente associado à descoberta do desconhecido; está subordinado ao poder 
de detectar a identidade do passado e do presente; essa identidade não é 
imediatamente sensível, porém será desvelada se soubermos levar a que se falem 
entre si, e isso, graças à interpretação de um texto. E esse texto só se torna 
inteligível se o leitor investir-se no conhecimento das instituições e costumes dos 
antigos e dos modernos. ( LEFORT, 1999, p. 143). 

   

 A maneira com que Maquiavel abre os Discorsi revela que a intenção da sua escrita é 

elogiar da Antiguidade e apelar à imitação, uma passagem obrigatória pela leitura de um 

grande autor (Tito Lívio). Esse conhecimento, do texto de Tito Lívio, requer decifração, um 

convite para entender os fatos por meio do livro e o livro por meio dos fatos, mesclando os 

fatos presentes e passados. 

 Para Lefort (1999), deve-se a Leo Strauss o reconhecimento de que Os discursos 

(Discorsi) encerram em algumas passagens um desígnio filosófico em ruptura com os 

ensinamentos da Tradição: 

Ele foi o primeiro a mostrar que os discursos encerram, em algumas passagens, algo 
mais do que os mesmos princípios de O príncipe. Soube mostrar que o elogio da 
República Romana e da virtude de seus cidadãos estava a serviço de um desígnio 
filosófico em ruptura com os ensinamentos da Tradição. ( LEFORT, 1999, p. 143). 

 Em Maquiavel, esse elogio da República romana encobre uma crítica corrosiva, em 

primeiro lugar. Bom regime, tal como o concebiam os autores clássicos, teria excelência 

como efeito da sabedoria do governo dos melhores ou dos legisladores, e seria avaliado pelo 

critério da ordem que reinasse na cidade e pela estabilidade de suas instituições; por outro 

lado, o elogio da virtude dos cidadãos também encobriria uma crítica, não menos corrosiva, às 
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normas de conduta dos atores. Esses autores mereceriam louvor ou desaprovação somente em 

razão de sua capacidade de interpretar as oportunidades de suas próprias ações no quadro das 

instituições estabelecidas e nas condições do momento. Finalmente, nem o próprio Tito Lívio 

escapa da crítica corrosiva de Maquiavel, pois se no início da obra lhe confere autoridade, aos 

pouco, de etapa em etapa, começa a duvidar da interpretação do historiador, e se afasta dos 

princípios aristocráticos que a comandam. 

 A escolha de Roma, por em Maquiavel, não deixa de ser uma reviravolta constata 

Bignotto (2007): 

Escolher Roma como exemplo, fazer de suas instituições o modelo a ser imitado, 
implica abandonar o universo cristão de valores e, assim, negar que ação política 
possa ser julgada pela “moralidade” dos atores. Essa reviravolta maquiaveliana mais 
uma vez foi suficiente para que muitos intérpretes afirmassem o divórcio entre a 
ética e a política, e mesmo a absoluta autonomia da política. (BIGNOTTO, 2007, p. 
164).  

 É preciso observar, segundo Isaiah Berlin (2005), que Maquiavel não sugere uma 

oposição entre as duas esferas autônomas da ação – a política e a ética – e sim duas maneiras 

de se conceber a ética: uma cristã, fundada na revelação e na consciência, e outra, fundada no 

respeito ao bem público e às leis da pòlis:

Há dois códigos de ética, ambos de valores últimos. Não duas regiões “autônomas”, 
uma da “ética”, outra da “política”, e sim (para ele), duas alternativas, mutuamente 
excludentes, entre dois sistemas de valores conflitantes. (MAQUIAVEL, 2005, 
p.64).  

 A oposição entre a ética cristã e a outra fundada no respeito ao bem público e às leis 

da pòlis, a ruptura com o humanismo, no culto aos valores cívicos, a escolha por Roma e a 

ética dos antigos, são a conseqüência do fato de Maquiavel não acreditar que na ética cristã 

seria possível fundar uma sociedade livre e forte.

 Para Maquiavel, a grandeza de Roma não foi produto de uma sábia legislação, mas dos 

acontecimentos conflitantes pelos quais se opuseram o Senado e a plebe. Nesses conflitos se 

percebe o motor da grandeza da República, chegando até a celebrar a virtude da discórdia, da 

desunione. Essas discórdias, esses tumultos, terão como consequência a sua própria liberdade: 

[...] aqueles que condenam os tumultos entre a nobreza e a plebe desaprovam o que 
foi a causa primeira da existência da liberdade romana e estão mais atentos aos 
rumores e gritos que ocasionaram do que aos bons efeitos que produziram. 
(LEFORT, 1999, p. 144).  

 A história de Roma, para Maquiavel, é muito importante pelo fato de projetar uma 

Cidade que, além de não se fechar sobre si mesma, consegue acolher o conflito. A experiência 

dos conflitos e dos tumultos gerou respostas que lhe permitiram colocar em xeque as 
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constantes ameaças de tirania e licenciosidade. Nela, as condições de uma ação política 

adquirem significado pelas condições de uma conduta inteligente e disciplinada. Observa 

Lefort (1999): 

[...] a disciplina não exclui a transgressão de ordens consideradas inaplicáveis, em 
dada circunstância, pois a autoridade jamais está petrificada, e a inteligência dos 
atores não se priva do respeito às leis, já que a suspeita recai sobre o ambicioso. 
(LEFORT, 1999, p. 144). 

 A relação de Maquiavel com os antigos, segundo Lefort (1999), deve-se a quatro 

aspectos: 1) os antigos são superiores aos modernos, porque não são vítimas da ética cristã 

que proíbe sua ação e impede seus desejos numa vida de cidadão (agir e saber). No mundo 

moderno, os homens aceitam voluntariamente a servidão, e aqueles que exercem o mando são 

atraídos pela tirania; 2) os móveis da liberdade eram eficazes na República Romana, por meio 

do discurso sobre o bem da Cidade, avaliado pelo critério da concórdia, e por um discurso 

(dos filósofos e historiadores) sobre a virtude moral dos cidadãos. Davam crédito de sabedoria 

à classe dominante, imputando-lhe sua moderação; 3) os homens não mudam: antigos e 

modernos são feitos com a mesma argila. O que muda é a maneira pela qual os homens 

respondem às questões permanentes, levantadas pelo arranjo de uma Cidade; 4) os modernos 

se mostrarão inferiores aos antigos, enquanto permanecerem prisioneiros da ética cristã e 

enquanto forem incapazes de reconhecer o parentesco entre eles; os modernos são suscetíveis 

de descobrir os princípios da política, que sempre estiveram dissimulados, porque podem 

compreender o significado das ações e das instituições que escapa à consciência dos atores e 

que os historiadores clássicos se empenharam em desfigurar. 

 O grande interesse de Maquiavel, ainda segundo Lefort (1999), não estava nas virtudes 

antigas e modernas e na contraposição aos vícios sob o comando da preocupação com o bem; 

ele estava preocupado era com a virtù, que desse ao sujeito uma força enorme a ponto de 

poder resistir às adversidades da fortuna e lhe assegurasse grande poder para agir. É nesse 

sentido que se compreende a razão por que Maquiavel romperia inteiramente, tanto com a 

filosofia clássica, quanto com o pensamento cristão, para voltar às verdades positivas, à 

famosa verità effectuale.

 A possibilidade de que Maquiavel queria ir mais longe está nessa aparente ruptura 

com a ética cristã incapaz de fundar uma sociedade livre e forte. Diz ele:

A nossa religião tem glorificado os homens mais humildes e contemplativos do que 
os ativos. Além disso, vê como sumo bem a humildade, a abjeção e o desprezo pelas 
coisas humanas, enquanto para a outra o bem estava na grandeza de ânimo, na força 
[fortezza] do corpo e em todas as outras coisas capazes de tornar os homens fortes. E 
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se nossa religião exige que tenhamos força [fortezza], é mais para suportar a força 
de certas ações do que para realizá-las. (MAQUIAVEL, 2007, p. 189/190).  

 Nessa crítica que Maquiavel faz à religião, contraponto à religião cristã 

(contemplativa) e à religião pagã (ativa), ele “[...] sabia que o cristianismo triunfou sobre as 

ruínas de Roma” (Bignotto, 2007, p. 165), e sua preocupação agora era “[...] com o fato de 

que os cristãos não eram capazes de buscar a felicidade na Terra.” (Bignotto, 2007, p. 165). 

Foram se tornando sempre a presa fácil dos conquistadores violentos, observa Maquiavel, 

sobre a triste situação a que chegara a Itália: 

[...] a Itália, para chegar ao ponto de poder reconhecer o valor de um espírito 
italiano, precisou ficar reduzida à situação em que ela se encontra agora: mais 
escravizada do que os hebreus, mais oprimida do que os persas, mais desorganizada 
do que os atenienses; sem chefe, sem ordem, derrotada, espoliada, dilacerada, 
invadida, vitimada por todo tipo de calamidade. (MAQUIAVEL, 2005, p. 170). 

 O fato de a natureza dos povos ser variada, segundo Maquiavel, determinava que a 

Itália precisava de um príncipe que estabelecesse uma nova ordem, enfrentando as 

dificuldades, em parte devido às novas leis e aos novos costumes que precisavam ser 

introduzidos, para fundar seu estado e assegurar o poder em seu governo. Não se pode ter 

medo dos adversários. A incredulidade dos homens diante das forças dos adversários deve ser 

combatida, ou melhor, esse medo deve ser afastado por meio da persuasão. Os profetas 

armados venceram, e os desarmados fracassaram; portanto é preciso fazê-los crer na força. 

Observa:

Convém, pois, providenciar que, quando não acreditarem mais, se possa fazê-los 
crer à força. Moisés, Ciro, Teseu e Rômulo não tinham conseguido fazer os seus 
povos observarem por muito tempo suas leis se estivessem desarmados. 
(MAQUIAVEL, 2005, p. 144). 

 Um exemplo do “profeta desarmado” foi o frade Girolamo Savonarola, quando o povo 

começou a não acreditar nele e porque ele não tinha meios de sustentar o apoio dos que nele 

acreditavam nem de transformar os descrentes em crentes. Eis a razão de sua derrota: 

[...] assim também como todos os outros profetas desarmados, ele também fora 
derrotado por contar apenas com a força de suas palavras para manter a união de 
seus seguidores, tendo de esforçar-se constantemente para não ser abandonado por 
eles quando mais precisava de seu auxílio. ( VIROLI, 2002, p. 45).  

 Nessa observação apontada por Viroli (2002), percebe-se como Maquiavel vai 

mostrando suas razões e o porquê de os cristãos “de fato” não serem capazes de buscar a 

felicidade na Terra, já que suas ações eram sempre destituídas de força e vigor. 
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 Discorrendo um pouco mais sobre o frade Girolamo Savonarola, observa-se que seu 

pensamento teve uma importância considerável nos primeiros anos da nova República 

Florentina, uma cidade permeada por conflitos internos violentos, pois Savonarola “[...] foi a 

“consciência moral da cidade” e um guia para as tarefas mais cotidianas da existência.” 

(Bignotto, 1991, p. 61). Em sua obra política, Trattato circa il reggimento e Governo della 

città di Firenze, demonstra que a República é o único regime legítimo para o governo de 

Florença, mas tal regime estaria submetido ao “[...] seu projeto religioso, pois, para ele, a 

política deve necessariamente ser interpretada em função do processo escatológico.”  

(Bignotto, 1991, p. 62). Ou seja, Florença deveria “[...] responder aos anseios divinos.” 

(Bignotto, 1991, p. 62). Na sua obra política, analisando a origem da comunidade política, 

afirma a monarquia como melhor regime, depois reflete sobre a questão da tirania e finaliza 

seu tratado descrevendo as bênçãos que seriam dispensadas aos florentinos se adotassem o 

“governo civil”, que por natureza era mais divino do que humano. 

 Segundo Bignotto (1991), Maquiavel não soube perceber a importância dessa síntese 

proposta por Savonarola, “[...] entre uma ideologia de origem religiosa e o desejo de reformar 

o Estado.” (Bignotto, 1991, p. 66). Ele achava essencial criticá-lo, “[...] fazendo disso um 

ponto de passagem essencial para toda crítica da tradição de pensamento sobre a liberdade.” 

(Bignotto, 1991, p. 66).

 Maquiavel mostra a necessidade de uma busca de conciliação entre duas escalas de 

valores: de um lado a Roma pagã, podendo ser modelo, e de outro a Itália cristã. Ele revela 

seu projeto: “[...] a destruição do espírito cristão que se cristalizara na Itália.” (Bignotto, 2007, 

p. 165). Utilizando-se da tirania, abandona a ética cristã para poder considerar os aspectos 

éticos no universo moral dos antigos, “[...] e, em parte, dos renascentistas, no qual a 

verdadeira ética nascia do contato dos homens com as exigências da vida pública e se 

conservava pelos costumes do povo.” (Bignotto, 2007, p. 165). Já que os italianos não 

conseguiam preservar a força dos antigos romanos, nem os príncipes de seu tempo resistiam 

aos efeitos da fortuna, e nem os profetas, como Savonarola, conseguiam implantar uma nova 

Jerusalém, é preciso admitir, no debate sobre os valores, o reconhecimento da superioridade 

da antiga ética sobre a ética do tempo de Maquiavel.  Sua proposta na ética política é: “[...] 

uma política que carrega em si um corpo de valores diferentes daqueles de uma moral da 

consciência, que devemos buscar nas fronteiras da ética.” (Bignotto, 2007, p. 166). 

 Em Maquiavel, para desvendar o mistério do tirano é preciso desvendar o enigma da 

fundação dos regimes políticos. Observa Bignotto (2007): 
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Os primeiros capítulos dos Discorsi sugerem que o mistério da tirania é parte do 
mistério da criação das formas política. Se levarmos às últimas consequências essa 
afirmação, devemos dizer que, para desvendar o enigma do tirano, temos de 
desvendar o enigma da fundação dos regimes políticos. (BIGNOTTO, 2007, p. 166). 

  Para Maquiavel, a fundação é sugerida como “[...] o momento em que o sentido se 

encarna e cria as exigências às quais os homens, em suas ações cotidianas, dão o nome de 

política” (Bignotto, 2007, p. 166). ; diferentemente da concepção dos humanistas, sua “[...] 

teoria das origens na qual a essência inicial se propagava imutável pelo tempo.” (Bignotto, 

2007, p. 166). 

Como o núcleo dos Discorsi é a questão da liberdade, é oportuno perceber, em 

Maquiavel, a distinção fundamental entre uma República livre e uma tirania. Ele descarta, de 

início, as cidades que tiveram seu começo sob a dominação de outro povo, para se concentrar 

apenas no estudo daquelas que nasceram livres de toda servidão:  

Quero deixar de lado os comentários sobre as cidades que nasceram submetidas a 
outros. Falarei das que nasceram distantes de todo tipo de servidão externa, mas 
logo se governaram por seu próprio arbítrio, seja como Repúblicas, seja como 
Principados: cidades que tiveram não só diferentes princípios, mas diferentes leis e 
ordenações. (MAQUIAVEL, 2007, p. 12).  

 Segundo Bignotto (2007), Maquiavel deu pouca importância à circularidade das 

transformações dos regimes: “[...] ele fala em pé de igualdade da fundação das Repúblicas e 

da fundação das tiranias, concentrando sua atenção em descobrir de que maneira a grande 

ação – ação virtuosa – se distingue da ação do tirano.” (Bignotto, 2007, p. 167).

 O único momento em que a tirania se assemelha à República pode ser exemplificado 

no Capítulo IX do Príncipe, “Do principado civil”, em que ele diz: 

[...] quando um cidadão se torna príncipe de seu país mediante o favorecimento dos 
cidadãos que são partidários dele, e não por meio de crueldades ou qualquer outra 
intolerável violência, temos o que pode chamar-se de principado civil. Para chegar a 
príncipe, esse cidadão não depende totalmente nem de sua competência, nem de ser 
favorecido pela sorte; ele precisa sobretudo ter uma astúcia afortunada. 
(MAQUIAVEL, 2005, p. 165).  

 Um ponto de partida para perceber as diferenças entre a fundação das tiranias e das 

repúblicas é a imagem do bom legislador, conforme observa Bignotto (2007): 

O legislador, diz Maquiavel, “será suficientemente sábio e virtuoso para não deixar 
como herança a autoridade que ele teve em mãos” (Discorsi, I, 9). Ele sabe que a 
natureza dos homens cedo ou tarde os conduzirá a usar para o mal o que o fundador 
usou por virtude. Mais do que uma lição sobre a natureza humana, o grande 
legislador ensina-nos algo sobre a natureza das instituições. (BIGNOTTO, 2007, 
167).  
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 A origem dessa ordem na fundação de uma República está no poder fundador de 

alguém, um legislador, que soube bem empregar a virtude na força de sua ordenação. Para 

Maquiavel, diferentemente do postulado medieval, que admitia que a origem do poder era 

divina, “[...] é preciso que a particularidade seja rapidamente subsumida pela universalidade 

das leis.”  (Bignotto, 2007, p. 167). Nos Discorsi, ele afirma: 

Pois onde falta o temor a Deus, é preciso que o reino se arruíne ou que seja mantido 
pelo temor a um príncipe que supra a falta da religião. E como os príncipes têm vida 
curta, o reino só poderá desaparecer logo, ao desaparecer a virtù dele. Motivo por 
que os reinos que dependem apenas da virtù de um homem são pouco duradouros, 
pois a virtù desaparece com a vida desse homem; [...] A salvação de uma república 
ou dum reino, portanto, não está em ter um príncipe que governe com prudência 
enquanto vive, mas em ter um que ordene tudo de tal modo que, morto embora, tudo 
se mantenha. (MAQUIAVEL, 2007, pp. 51/52). 

 Compete ao legislador conhecer a origem humana das instituições. “Aos homens, é 

preciso transmitir o medo que inspiram as obras divinas, é preciso confrontá-los com a 

imparcialidade do universal e com o braço punitivo da justiça.” (Bignotto, 2007, p. 168). 

Sobre esse equilíbrio tão frágil da fundação, a vida curta do príncipe prudente e o desafio da 

continuidade, Bignotto (2007) afirma: 

Frágil equilíbrio o da grande fundação, que exige a renúncia daquele que num 
momento se confundiu com os deuses e a sabedoria ingênua dos que devem viver, 
no cotidiano, a continuação do sonho de um só! (BIGNOTTO, 2007, p. 168). 

 No entanto, o estudo da natureza da fundação permite descobrir melhor compreensão 

da natureza da tirania. O tirano, aquele que, “[...] esquecendo-se dos perigos que o rondam, 

entra no tempo ainda possuído pelo desejo de fazer de sua vontade a lei de todos os homens.” 

(Bignotto, 2007, p. 168). 

 Savonarola, no segundo livro de sua obra política Trattato circa il Reggimento e

Governo della Città de Firenze, reflete acerca da questão da tirania, não só como um 

problema geral do pensamento político, mas também como caso histórico preciso da 

República Florentina. Ele afirma: 

[...] a tirania é a expressão maior da decadência humana, o signo da ruptura da 
harmonia do corpo social, o lugar de todas as perversões. O tirano, em sua 
insaciável fome de prazeres, engendra a corrupção dos costumes e a destruição dos 
cidadãos. (BIGNOTTO, 1991, p. 62). 

 O pensamento de Savonarola revela que o tema da tirania na República de Florença, 

nos tempos de Maquiavel, encontrava-se no auge das discussões políticas. “Para Savonarola, 

o desenvolvimento da fé e dos bons costumes conduz necessariamente à maior perfeição do 

corpo político” ( Bignotto, 1991, p. 62), e isso é possível alcançar, não somente por meio da 
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“(...)  prece do clero, mas precisa também da devoção popular.” ( Bignotto, 1991, p. 62). Ele 

declara:

Ora, todo este Bem impede e destrói o Governo Tirânico, porque não existe nada 
que o tirano mais odeie do que o culto ao Cristo e ao bem viver cristão, que é o  
oposto do viver tirânico. (BIGNOTTO, 1991, pp. 62/63). 

 Existe uma clara associação, no pensamento de Savonarola, entre a corrupção política, 

fruto direto da tirania, e a corrupção da religião. Este é um aspecto revelado nessa obra 

política pela qual ele tanto lutou, pregou e perdeu a sua própria vida. 

 Por outro lado, é curioso perceber que Maquiavel parece provocar um caminho 

diferente daquele que muitos já empreenderam. Para ele, a tirania não significa 

necessariamente que ela nasça da perversão da vontade do Criador. Nos exemplos romanos, 

percebe-se que “[...] os imperadores romanos foram conduzidos à crueldade por um desejo 

sadio de reformar o Estado.” (Bignotto, 2007, p. 168). E não foram eles, os ditadores, que 

ensejaram a tirania em Roma, acarretando sua servidão, observa Maquiavel: 

E vê-se que o ditador, enquanto foi designado segundo as ordenações públicas, e 
não por autoridade própria, sempre fez bem à cidade. Com efeito, o que prejudica as 
repúblicas é fazer magistrados e dar-lhes autoridade por vias extraordinárias, e não a 
autoridade que se dá por vias ordinárias: e vê-se que em Roma, durante tanto tempo, 
nunca ditador algum fez nada que não fosse o bem à república. (MAQUIAVEL, 
2005, p. 106).  

A ditadura romana tem sua origem como solução no curso sucessivo de guerras em 

que a cidade se envolveu, “[...] ela reafirma a importância do respeito às leis, mas revela-nos 

também a dimensão contingente da história.” (Bignotto, 1991, p. 101). Bignotto (1991) 

ressalta que “[...] é da mistura entre a ação criativa e a constituição que nascem os poderes de 

resistência à corrupção.” (Bignotto, 1991, p. 101). Um convite para Maquiavel levar os 

republicanos a exprimirem em termos legais o que o tempo os obrigaria de qualquer maneira a 

fazer, conclui Bignotto (1991). 

 Abandonar, no estudo da natureza da fundação, uma fundação que não admitisse 

conflitos, significa admitir no pensamento maquiaveliano uma “[...] ruptura com a tradição 

cristã, fundada sobre o mistério da revelação e da consciência moral dos homens, e com a 

tradição humanista, fundada no mito da fundação perfeita.” (Bignotto, 1991, p. 102).   

 Para Bignotto (1991), “[...] Maquiavel sugere que nada pode apagar o caráter instável 

da vida política, que as ‘boas leis’ esbarram em limites objetivos, e essa é a nova perspectiva 

para o estudo da liberdade.” (Bignotto, 1991, p. 102). Diferentemente de uma concepção 

italiana que enxergava na tirania o oposto da liberdade, pois para Maquiavel, é o Estado 

corrompido que se opõe à república, e não simplesmente as tiranias.  
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 No vigésimo sétimo capítulo dos Discorsi, intitulado “Raríssimas vezes os homens 

sabem ser de todo maus ou de todo bons”, Maquiavel narra a história do ditador de Perúgia, 

Giovampagolo Baglioni, que, abordado pela visita impetuosa do seu inimigo, o papa Júlio II, 

querendo expulsá-lo daquele Estado, acompanhado apenas de sua guarda, pôs-se nas mãos do 

inimigo. Mas os homens prudentes que acompanhavam o papa notaram a temeridade deste e a 

covardia de Giovampagolo, sem entender as razões de não matar de vez o inimigo. Maquiavel 

observa:

Não era de crer que se tivesse abstido por bondade ou que tivesse sido retido pela 
consciência; porque no peito de um homem facinoroso, que tinha a irmã por amante, 
que matara os primos e os sobrinhos para reinar, não podia pousar nenhum respeito 
piedoso: mas conclui-se que os homens não sabem ser maus com honra, nem bons 
com perfeição, e que, quando uma maldade tem em si grandeza ou é parcialmente 
generosa, eles não sabem praticá-la. (MAQUIAVEL, 2007, p. 90). 

 Ele não teve coragem de cometer um ato que teria causado a admiração de todos, 

eternizando sua memória, podendo mostrar aos seus prelados a pouca consideração que 

merece quem vive e reina como eles, conclui Maquiavel. 

 Ao utilizar a figura do tirano, que causava grande fascínio nos jovens pelo uso 

destemperado das forças, Maquiavel, segundo Bignotto (1991), não quer fazer uma discussão 

ética, e sim conduzir a uma nova compreensão do comportamento político: 

Maquiavel escolhe uma via completamente nova, ao mostrar que não é o mal 
absoluto que devia ser negado, pois ele tem um certo parentesco com a virtude, e 
sim o mal banal que, prendendo-se ao caráter exterior da violência, é incapaz de 
alcançar a grandeza. Os tiranos são criticados, não pelo uso da força, mas pela 
mediocridade do uso que fazem dos meios extraordinários. Mais do que nos 
conduzir a um debate sobre questões éticas, em que suas afirmações seriam 
certamente julgadas extremas, ele nos mostra que a compreensão do comportamento 
político dos homens é a compreensão do comportamento político medíocre dos 
homens. (BIGNOTTO, 1991, p. 103). 

 Para Bignotto (1991), Maquiavel levanta dúvidas sobre a possibilidade de se 

compreender a política usando apenas as armas da razão, pois ele “[...] nos prepara, pois, para 

interrogar os desejos do povo,” (Bignotto, 1991, p. 104)  tomando como referência “[...] as 

sociedades corrompidas” (Bignotto, 1991, p. 104) e “[...] a contingência na qual somos 

obrigados a decidir quando agimos na cidade. A tirania é, assim, o campo fecundo para a 

compreensão dos desejos que povoam as cidades.” (Bignotto, 1991, p. 104).    

 Uma reviravolta maquiaveliana é o tema da ambição, a infinitude dos desejos, no 

intuito de mostrar que “[...] a política jamais se regula inteiramente pela natureza, mesmo 

quando aparentemente uma das partes em conflito tem todo o interesse em conservar a 
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liberdade, e, assim, em agir de acordo com a natureza de seus próprios desejos.” (Bignotto, 

1991, p. 104). Maquiavel apresenta esse tema no capítulo trinta e sete dos Discorsi:

Há uma sentença dos escritores antigos, segundo a qual os homens costumam 
afligir-se no mal e enfadar-se no bem, nascendo dessas duas paixões os mesmos 
efeitos. Porque, sempre que os homens não precisam combater por necessidade, 
combatem por ambição, e esta é tão poderosa no peito humano que nunca, seja qual 
for a posição atingida, o homem a abandona. A razão disso é que a natureza criou os 
homens de tal modo que eles podem desejar tudo, mas não podem obter tudo, e, 
assim, sendo o desejo sempre maior que o poder de adquirir, surgem o tédio e a 
pouca satisfação com o que possui. (MAQUIAVEL, 2007, pp. 112/113). 

 Daí nasce a variação da fortuna, pois os homens são desejosos, em parte por quererem 

sempre mais, em parte por temerem perder o que conquistaram, dando origem a guerras e 

inimizades, das  quais decorre a ruína de uma província e a exaltação de outra.  

 Sobre essa reviravolta, “[...] Maquiavel mostrava que a ideia de ambição não podia ser 

trocada pela de desejo, mas que ela demonstrava a irracionalidade dos atores políticos”. 

(Bignotto, 1991, p. 105). Embora o povo desejasse a liberdade, suas ações eram incompatíveis 

com seus desejos; um caminho complexo, apontado por Maquiavel, que não podia ser 

ignorado:

Roma incorreu no inconveniente de criar uma tirania pelas mesmas razões por que 
nasce a maior parte das tiranias nas cidades: pelo demasiado desejo do povo de ser 
livre e pelo demasiado desejo dos nobres de comandar. E quando não se acordam na 
criação de uma lei em favor da liberdade, mas alguma das partes se põe a favorecer 
alguém, logo surge a tirania. (MAQUIAVEL, 2007, p. 127). 

 Em  análise do capítulo quadragésimo de Maquiavel, Bignotto (1991)faz uma 

observação interessante: “[...] a melhor guarda da liberdade é o povo, e que isso se deve ao 

fato de que ele tem o desejo natural de conservá-la.” (Bignotto, 1991, p. 105). Segundo ele, 

essa teoria de ação é natural “[...] e já que tirania tem origem sempre naqueles que querem 

monopolizar o Estado em proveito próprio,” (Bignotto, 1991, p. 105) não é difícil perceber a 

reviravolta maquiaveliana ao apresentar que “[...] o povo é, portanto, um agente da corrupção. 

Deseja a conservação da constituição livre, mas não lhe é possível fazer sempre desse desejo a 

mola para uma ação virtuosa na “polis”.” (Bignotto, 1991, p. 105). Ou seja, a liberdade não 

conhece os limites da prudência, mostrando sérios danos aos seus objetivos. Bignotto (1991) 

reconhece nesse eixo dos desejos políticos uma grande dificuldade em Maquiavel: 

Maquiavel impede-nos, dessa maneira, de julgar os desejos políticos por meio de 
categorias próprias da ética. Não há lugar para se falar do bom desejo e do mau 
desejo, nem da bondade natural de uma classe. (BIGNOTTO, 1991, p105). 
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 A razão dessa dificuldade está em apresentar a existência de uma conduta tirânica do 

povo; pelo fato de ele estar sempre na origem de um poder sólido, também pode fazer nascer 

a tirania. É o que conclui Maquiavel: 

Por isso, os tiranos que tenham o povo [l’universale] por amigo e os grandes por 
inimigos, estão mais seguros, por ser sua violência sustentada por forças maiores do 
que a violência daqueles que têm o povo por inimigo e a nobreza por amiga. 
(MAQUIAVEL, 2007, p. 129). 

 Segundo Bignotto (1991), “[...] Maquiavel não abandona a associação entre liberdade 

e lei” (Bignotto, 1991, p. 106); no entanto, para ele “[...] todo estudo da questão da liberdade 

deve ser, ao mesmo tempo, um estudo da questão da ação.” (Bignotto, 1991, p. 106). Segundo 

esse comentador, Maquiavel “[...] ocupa o lugar de mediador, sem o qual nenhuma vida 

política é possível.” (Bignotto, 1991, p. 106). Um exemplo do abandono da cidade pelo povo 

numa situação de conflito com a nobreza, é o capítulo quadragésimo quarto do  Livro I dos 

Discorsi, intitulado “Uma multidão sem cabeça é inútil: e de como não se deve ameaçar antes 

para depois pedir autoridade.” (Maquiavel, 2007, p. 133). Nesse episódio, percebe-se com 

muita clareza a reação do povo que, ao deixar a cidade entregue aos nobres, imediatamente 

procura satisfazer de qualquer maneira seu desejo, exigindo o retorno às origens. O povo 

exprime sua força e desejo de destruição, pedindo a morte dos “Dieci”, uma violência que, 

além de demonstrar “[...] a incapacidade do povo de traduzir em palavras suas reivindicações, 

impediu a ação eficaz” (Bignotto, 1991, p. 106), ignorando assim a mediação que precisa 

existir para que a instituição da verdadeira liberdade aconteça. 

 Uma conclusão desse episódio dos Discorsi, longe de querer fechar ou esgotar o 

assunto, é que “[...] a lei não é em si a origem da liberdade, mas esta não existe sem sua 

expressão formal.” (Bignotto, 1991, p. 106). Diante dessa realidade “[...] é preciso que o povo 

reconheça nas instituições a figura de seu desejo.”  (Bignotto, 1991, p. 106). 

 Como a vida política não é possível sem mediações, resta saber se os aparelhos 

jurídicos serão capazes de garantir a transparência das ações do povo. “[...] Por isso, o desejo 

de liberdade pode estar na origem tanto de uma democracia como de uma tirania, sem que a 

natureza do desejo popular tenha sido alterada.” (Bignotto, 1991, p. 106). Diante de tal 

afirmação, acabaria ficando para o povo uma realidade obscura, já que permaneceria alheio a 

todo esse processo? Bignotto (1991) questiona:  

Se o desejo popular, que é essencialmente desejo de liberdade, fosse totalmente 
passivo, não estaria desde o início condenado ao fracasso? Nessas condições, o 
saber da política, que é sempre um saber operativo, não seria unicamente aquele da 
nobreza, que em sua objetividade se confronta sempre com o desejo cego da 
liberdade? (BIGNOTTO, 1991, p. 107). 
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 Maquiavel, muito mais do que apontar a indecisão do povo, quer apresentar, ao 

utilizar-se como ponto de partida dos exemplos romanos, que existe um alcance da ação do 

povo, e, segundo ele, o único elemento capaz de construir uma república é o elemento 

popular, mesmo que muitas vezes se engane: 

O povo, muitas vezes, enganado por uma falsa imagem de bem, deseja sua própria 
ruína, e se alguém em que ele confie não o convencer de que aquilo é um mal, 
mostrando-lhe o que é o bem, as repúblicas serão expostas a infinitos perigos e danos. 
E quando, porventura, o povo não confia em ninguém, como às vezes ocorre, se tiver 
sido enganado antes por coisas ou homens, será inevitável que se chegue à ruína. 
(BIGNOTTO, 1991, p. 153).   

 A facilidade de persuadir o povo, segundo Maquiavel, está em dois momentos: quando 

ao que lhe é proposto for visível o ganho, ainda que por trás dele haja perda, e quando as 

ações parecerem corajosas, mesmo que por trás delas esteja a ruína da república. Ou seja, 

acompanhando essa reflexão de Bignotto, observa-se que na vida política é preciso admitir a 

existência de representações que precisam ser interpretadas e assumidas, reconhecendo que 

seus significados nem sempre são tão acessíveis assim aos atores políticos, embora, na ilusão 

dos seus desejos, acreditem possuir a chave para compreendê-las.   

 Para Maquiavel, o problema dessa ambiguidade na política estaria em admitir que 

“[...] a destruição do Estado não é fruto do desejo de liberdade, mas de sua má apropriação.” 

(Bignotto, 1991, p. 153). Um exemplo disto está na história de Florença, quando a facção dos 

Fratechi de Pagolantonio Soderini foi vencida pela facção Arrabbiata:

[...] o povo dirigiu-se armado a sua casa, para saqueá-la, onde por acaso se 
encontrava Francesco, seu irmão, então bispo de Volterra e hoje cardeal; este, tão 
logo ouviu o alarido e viu a turba, vestiu-se com os trajes mais honrosos e, 
envergando o roquete episcopal, tomou a direção dos homens armados, detendo-os 
com sua presença e suas palavras. (MAQUIAVEL, 2007, p. 157).  

Como não existe jogo político sem mediação, Maquiavel estabelece sua crítica à 

aristocracia, “[...] ao elogiar os grandes homens, capazes de conduzir uma multidão a agir em 

favor do bem público e da liberdade,” (Bignotto, 1991, p. 108) imbuídos dos seus desejos sem 

limites, suas ambições, são capazes de destruir a liberdade juntamente com o povo, que 

sustenta os partidos e participa de seus projetos políticos, acreditando “[...] serem seus atos 

um espelho de suas esperanças.” (Bignotto, 1991, p. 108). 

 Bignotto sugere que Maquiavel não quer absolver o povo de seus erros, mas vai “[...] 

contra toda a tradição, que [...] os defeitos que os escritores atribuem às multidões podem ser 

atribuídos a todos os homens, sobretudo aos príncipes, porque alguém que não seja governado 

pelas leis faria os mesmos erros que a multidão ignorante.” (Bignotto, 1991, pp. 108/109).
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 O povo não tem o mesmo saber que o príncipe, e só existe como uma parte de um 

conjunto maior, sendo, pois, um dos humores constitutivos da cidade. Como observa 

Maquiavel, sobre esse povo: “[...] é que nada é tão capaz de refrear uma multidão concitada 

quanto à reverência por algum homem austero e com autoridade que se lhe oponha.” 

(Maquiavel, 2007, p. 157). Como os próprios escritores já descreveram, e Maquiavel faz 

questão de relembrar, “[...] é fácil perceber, porque há e houve muitos príncipes, mas bons e 

sábios houve poucos.” (Maquiavel, 2007, p. 167). Por isso, não se deve culpar a natureza da 

multidão mais do que a dos príncipes, pois, “[...] quer entre os imperadores romanos, quer 

entre os outros tiranos e príncipes, nos quais se veem inconstâncias e mudanças de 

comportamento [variazioni di vita] que não se veem em multidão alguma.” (Maquiavel, 2007, 

p. 169). O problema todo apontado nessas mudanças está no exercício dos que detêm o poder, 

seja a natureza dos príncipes, seja a natureza dos povos, não importa, observa Maquiavel. Na 

natureza, tanto os príncipes, quanto os povos são variáveis, mutáveis e ingratos. “E a variação 

do proceder não nasce de diferenças de natureza, porque esta em todos é de um só modo e, se 

vantagem alguém tiver, esta será do povo.” (Maquiavel, 2007, p. 169). O próprio estudo do 

povo romano tem demonstrado isso: “[...] durante quatrocentos anos, ele foi inimigo do título 

régio e amante da glória e do bem comum de sua pátria.”  (Maquiavel, 2007, p. 169). 

 Em suma, a conclusão de Maquiavel é a seguinte: 

[...] assim como duraram muito os estados dos príncipes, também duraram os 
estados das repúblicas, e que ambos precisam ser regulados por leis, porque o 
príncipe que pode fazer o que quer, é louco; um povo que pode fazer o que quer, não 
é sábio. (MAQUIAVEL, 2007, p. 171). 

 Um povo licencioso e tumultuário pode ser reconduzido ao bom caminho por um 

homem bom, mas um mau príncipe jamais alguém conseguirá aconselhar, conclui Maquiavel. 

 Portanto, retomando o diálogo entre Maquiavel e os antigos, é possível ressaltar algo 

em comum: a corrupção marcava os limites do político e colocava em xeque a liberdade. Isso, 

porque de um corpo político corrompido não se pode esperar mais nada. No entanto, quando 

Maquiavel (apud Bignotto, 2007, p. 172) afirma: “[...] é necessário, para usurpar a autoridade 

num Estado livre, e aí estabelecer a tirania, que a corrupção já tenha feito fortes progressos”, 

ele consegue resgatar uma luz de esperança em meio a tantas trevas: “[...] que na forma mais 

degradada de governo continua a existir um grão daquilo que chamamos de política.” 

Maquiavel, portanto, sugere na sua perspectiva ética, não uma independência da ética e da 

política, mas, utilizando-se da própria história de Roma, verifica que onde a ética e a religião 
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fracassam, ainda existe uma forma de governo com todos os elementos necessários para se 

governar.
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CAPÍTULO 3 

 ASPECTO RELIGIOSO NO PENSAMENTO MAQUIAVELIANO 

O aspecto religioso no pensamento maquiaveliano, objeto de estudo deste capítulo, 

procura mostrar inicialmente que Maquiavel em sua teoria política apresenta uma teoria de 

ação definida em termos do que é factível, não imaginário. O príncipe, ao tomar decisões 

crudelíssimas, pode ser contrário à vida, não só cristã, mas também humana. A ênfase 

maquiaveliana é de que a política significa força e potência, capacidade para guiar as 

circunstâncias, de modo eficiente aos amantes da liberdade e defensores da pátria. 

 O primeiro item a ser tratado é o tema da liberdade, da riqueza e da religião, que 

constituem o eixo central no segundo capítulo do Livro II dos Discorsi: Com que povos os 

romanos tiveram de combater e com que obstinação eles defendiam sua liberdade.  Nele, 

Maquiavel, partindo do exemplo de Roma, mostra a triunfo da liberdade romana que se funde 

com o elogio da riqueza que produz na cidade e nos estados onde ela se estrutura, nas leis e 

nas ordens. Sobre o tema da religião, nesse capítulo dos Discorsi, Maquiavel faz uma 

confrontação entre a religião cristã e a religião dos romanos, ao elaborar sua crítica pela falta 

de virtù da “nossa religião” comparada com a grandeza da religião antiga, especialmente nos 

seus usos e na magnificência dos ritos de sacrifícios. 

 No segundo item deste terceiro capítulo será apresentado o tema da religião e a 

educação. Nele, Maquiavel confronta os dois tipos de educação : a de Roma, à qual tece 

elogios por sua capacidade de energia ativa, e a de Florença. Apresenta a educação os bons 

costumes, sendo a religião a expressão de uma consciência entre o que governa e os que são 

governados. A religião é o elemento fundamental de um Estado bem ordenado, sendo 

“instrumentum regni” e também extraordinário empreendimento, com significado construtivo. 

Na fé religiosa do povo estão o fundamento e a razão de ser de toda virtú política. Entretanto, 

é dentro da análise da questão da religião que se constitui o núcleo da doutrina maquiaveliana 

sobre a corrupção, seus efeitos no grande tema da decadência, e a possibilidade de um Estado 

corrompido escapar à corrupção, por intermédio das mãos régias. 

 No terceiro tema deste capítulo é abordado um estudo de Kantarowicz sobre a 

“doutrina mística”, sobre os dois corpos do rei, em que a pessoa do rei tinha, além de um 

corpo natural, também um “corpo místico”, possibilitando uma discussão sobre o poder 

temporal e espiritual e a situação decadente do papado presente no XI capítulo do Príncipe, a 

respeito da fundação Dos principados eclesiásticos. Finaliza o capítulo com o quarto assunto, 

o estudo de um manuscrito do “Anônimo da Normandia”, sobre persona mixta (a pessoa 
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mista), num esforço de buscar “luzes” para uma melhor compreensão das relações entre o 

poder temporal e o espiritual. 

 O aspecto religioso no pensamento maquiaveliano torna-se relevante após as 

implicações do aspecto moral na ação política, principalmente pelo reconhecimento de que 

em Maquiavel, onde a ética e a religião fracassam, ainda existe uma forma de governo com 

todos os elementos necessários para se governar.  O maior problema que marcava os limites 

do político e colocava em xeque a liberdade era a corrupção. Isso, porque de um corpo 

político corrompido não se pode esperar mais nada. A corrupção apontava as contradições 

dentro das próprias instituições que deixaram de lado a guarda da liberdade e pelos maus 

exemplos da instituição religiosa, a Igreja constituída pelo poder papal, a Itália perdeu toda 

devoção e toda religião, acarretando infinitos inconvenientes e infinitas desordens. 

A escolha de um caminho para guiar o tema da religião no pensamento maquiaveliano 

não parece ser uma tarefa muito fácil, pois quem se dispuser a ver, na história, uma visão 

profunda de estadistas sábios, em particular os do mundo antigo, verificadas na prática (verità 

effetuale) como o foram, encontrará dificuldades para combinar virtudes cristãs, como por 

exemplo, a humanidade e a busca da salvação do espírito, com uma sociedade terrena 

satisfatória, estável, vigorosa e forte. 

 Segundo Isaiah Berlin (2005), em seu “Prefácio”: A Originalidade de Maquiavel,

Maquiavel não é filósofo nem lida com abstrações e a relevância principal de sua teoria 

política é “[...] o fato que os homens se recusam a encarar é o de que esses dois objetivos, 

ambos, é claro, aptos a serem acreditados pelo ser humano (e, podemos acrescentar, de elevá-

los a alturas sublimes), não são compatíveis entre si.” (Maquiavel, 2005, pp. 45/46). Diante 

desses dois caminhos é preciso saber fazer uma escolha, o que nem sempre é fácil, observa: 

Escolher levar uma vida cristã é condenar-se à impotência política e a ser usado e 
triturado por homens poderosos, ambiciosos, inteligentes e inescrupulosos; quem 
quiser construir uma comunidade gloriosa como a de Atenas ou a romana, em seus 
melhores momentos, terá, então, de abandonar a educação cristã e substituí-la por 
algo mais adaptado a esse objetivo. (MAQUIAVEL, 2005, p. 45). 

A teoria política de Maquiavel, uma teoria de ação que se define em termos do que é 

factível, não imaginário, como relata Maquiavel na melhor solução para manter um 

principado, ao tornar-se seu príncipe, é ter de tomar decisões crudelíssimas e contrárias à vida, 

não só cristã, mas também humana, observa: 

[...] a melhor solução para manter o principado, visto ser ele um novo príncipe, é 
renovar tudo em tal estado, isto é, constituir novos governos com novas 
denominações, novas autoridades, novos homens; fazer dos ricos, pobres e dos 
pobres, ricos, como Davi, quando se tornou rei: “... esurientes implevit bonis, et 
divites dimisit inanes”; além disso, edificar novas cidades, demolir outras já 
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edificadas, transferir os habitantes de um lugar para outro. Enfim, nada deixar 
intacto em tal província, e que ninguém tenha título, ordem, estado ou riqueza que 
não reconheça provir de tal príncipe. E deve ele tornar por modelo Filipe da 
Macedônia, pai de Alexandre, que, com esses modos, deixou de ser um pequeno rei 
e tornou-se príncipe da Grécia.  (MAQUIAVEL, 2007, p. 88). 

 Para Maquiavel, na escolha do caminho do bem, quem quiser manter-se, precisará 

enveredar por esse mal. “[...] Mas, os homens trilham certos caminhos do meio, que são de 

todo danosos. Porque não sabem ser nem totalmente maus, nem totalmente bons”. 

(Maquiavel, 2007, p.88). Como no exemplo do papa Júlio II que, indo a Bolonha em 1505, 

para expulsar daquele Estado a casa dos Bentivogli, que ocupara o principado da cidade 

durante cem anos, queria também tirar de Perúgia Giaovampagolo Baglioni, que lá era tirano 

e ocupava as terras da Igreja. Os homens prudentes que acompanhavam o papa notavam a 

temeridade do papa e a covardia de Giovampagolo e ficaram sem entender por que o papa não 

matara de vez o inimigo, já que junto dele estavam todos os cardeais com todas as suas 

riquezas. A razão de tal atitude Maquiavel assim explica: 

Não era de crer que se tivesse abstido por bondade ou que tivesse sido retido pela 
consciência; porque no peito de um homem facinoroso, que tinha a irmã por amante, 
antes matara os primos e os sobrinhos a fim de reinar, não podia pousar nenhum 
respeito piedoso; mas conclui-se que os homens não sabem ser maus com honra 
nem bons com perfeição, e que, quando uma maldade tem em si grandeza ou é 
parcialmente generosa, eles não sabem praticá-la. (MAQUIAVEL, 2007, p. 90).    

Segundo Sasso (1993), nesse episódio de infidelidade à República, um exemplo da 

lógica interna da literatura maquiaveliana, Maquiavel se reporta à inter-relação entre o maior 

e o menor poder, pois, se de um lado existe a força e de outro, a fraqueza, pode-se esconder 

com astúcia. A ênfase de Maquiavel é que “[...] política significa força e potência, capacidade 

de guiar a circunstância.” (Sasso, 1993, p. 182).

3.1 - A Liberdade, A Riqueza e A Religião 

Maquiavel não aceita qualquer coisa que conduza à ineficiência política, aos amantes 

da liberdade e defensores da pátria. Sobre donde provém aos povos essa afeição pela vida 

livre, ele afirma: “[...] as cidades nunca crescem em domínio nem em riquezas, a não ser 

quando são livres.” (Maquiavel, 2007, p. 187). 

 Olhando para o bem comum, Maquiavel reconhece a grandeza a que chegou Roma 

pela valorização do bem comum e pelo desejo e luta nas conquistas de sua liberdade, um bem 

maior, observado nas repúblicas, como o grande desejo de todos.

Mas é de admirar acima de qualquer coisa a grandeza a que chegou Roma depois 
que se libertou de seus reis. É fácil entender a razão, pois o que engrandece as 
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cidades não é o bem individual, e sim o bem comum. (MAQUIAVEL, 2007, p. 
187). 

  Segundo Sasso (1993), transcorridos quatro séculos, Maquiavel verifica que “[...] a 

virtù abandonou a República, que, como consequência, iniciou o ciclo da sua decadência.” 

Embora Maquiavel não explique, não deixa de exaltar o fato de Roma ficar livre e pobre, 

relata Sasso (1993): 

E é significativo, sem dúvida, que, havendo declarado inicialmente não saber na 
virtù a qual “ordine” Roma sucedeu manter-se livre e pobre, o escritor também 
abdica, francamente, de repreender a fundamental questão dos “mezzi” pelos quais a 
pobreza pode ser conservada, e a resolução, senão inevitável, da república livre e até 
a conquista nos principais (impérios), desconjurava e evitava. (SASSO, 1993, p. 
539).  

Maquiavel, nos Discorsi, pela análise da história de Roma, propõe a reconstrução da 

história de Florença, um confronto importante e necessário para se descobrirem as 

contradições dentro das instituições, na guarda da sua liberdade, mesmo numa situação 

bastante difícil. Ele faz questão de relatar os homens pobres, que foram capazes de 

engrandecer as cidades. Diante da honra que em Roma se prestava à pobreza, ele diz: 

[...] e veja-se que a um homem bom e valente, como Cincinato, bastavam quatro 
jeiras de terra para alimentar-se. Sabe-se que essa pobreza ainda existia nos tempos 
de Marcos Régulo, que, quando combatia na África, pediu licença ao Senado para 
voltar a cuidar de sua propriedade rural, que estava sendo estragada por seus 
trabalhadores. Donde se veem duas coisas notáveis : uma é a pobreza e o 
contentamento que nela encontravam, visto que da guerra aqueles cidadãos se 
satisfaziam em extrair a honra, deixando seus proveitos [l`utile] ao público. Com 
efeito, se pensassem em enriquecer-se com a guerra, pouco se importariam se seus 
campos se estavam se estragando. Outra coisa notável era a generosidade de ânimo 
daqueles cidadãos postos no comando dos exércitos, cuja magnanimidade ficava 
acima da de qualquer príncipe, pois não davam valor a reis nem a repúblicas, nada 
os amedrontava nem assustava; e depois, quando voltavam a ser cidadãos comuns, 
viviam de parcos recursos, eram humildes, cuidavam de suas pequenas 
propriedades, obedientes aos magistrados, reverentes diante dos superiores, 
parecendo até impossível que um mesmo ânimo sofresse tanta mutação. 
(MAQUIAVEL, 2007, p. 400). 

 Mesmo na pobreza se verifica que é possível conquistar as honras e as grandezas 

políticas nesse virtuoso exemplo da pobreza originada dos cidadãos da república antiga. Para 

Sasso (1993), a pobreza se constituía um elemento complicador da vida política, por referir-se 

ao ânimo da plebe, da paixão e da ambição, não só da potência política, mas também daquela 

econômica. O elogio de Cincinato, ao qual o texto de Lívio conferia a matéria necessária, se 

mostra assim, no capítulo, numa forma literariamente deslumbrante, cuja força de persuasão 

racional desse exemplo de personagem de quatrocentos anos, refuta a bajulação da riqueza e 

depois da prova gloriosa das armas, retorna-se ao que era antes, um comportamento “[...] de 

beleza ética e civil daquela alma honesta e virtuosa.” (Sasso, 1993, p. 539). Mas, este exemplo 
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não explica a origem da honesta virtù nem mesmo esclarece porque jamais, em certo ponto, 

essa se perde e no ânimo dos cidadãos romanos se acende o fogo de uma funesta paixão, 

constata Sasso (1993). 

 Maquiavel, sem dúvida, em seus Discorsi, aprofunda a questão no segundo capítulo do 

Livro II dos Discorsi, que na linha de raciocínio de Maquiavel, em torno da necessidade de 

manter pobres os cidadãos privados, apresenta uma linha alternativa ou, se preferir, uma 

divergência. Maquiavel procura mostrar que o triunfo da liberdade romana foi uma conquista 

de seus povos, não “servi”, mas “liberi”.  É preferível morrer, também, a perder aquele bem 

precioso. A liberdade se funde com o elogio da riqueza que essa produz, na cidade e nos 

estados onde ela se estrutura, nas leis e nas ordens. Relata Maquiavel: 

 Mas é de admirar, acima de qualquer coisa, a grandeza a que chegou Roma depois 
que se libertou de seus reis. É fácil entender a razão, pois o que engrandece as 
cidades não é o bem individual, mas o bem comum. E, sem dúvida, esse bem 
comum só é observado nas repúblicas, porque tudo o que é feito, é feito para o seu 
bem, e mesmo que aquilo que se faz cause dano a um ou outro homem privado, são 
tantos os que se beneficiam, que é possível executar as coisas contra a vontade dos 
poucos que por elas sejam prejudicados. (MAQUIAVEL, 2007, p.187). 

O exemplo de Roma para Maquiavel é notável, pois destaca quanta grandeza vem de 

Roma, ao mostrar, não o bem particular, mas o bem comum que faz a grande cidade, e sem 

dúvida, este bem comum não é observado senão na república; porque tudo o que faz a 

propósito seu, se esquece. 

Segundo Sasso (1993), numa questão de coerência, no segundo capítulo do segundo 

livro dos Discorsi, quando Maquiavel expõe como uma tirania, a qual nasce e se afirma sobre 

um viver civil. Essa tirania que interrompe o ritmo expansivo na conquista e na aquisição da 

riqueza, assim, o próprio regime livre consente a conquista, e com esta, o incremento da 

riqueza. Relata nos Discorsi:

[...] quando uma tirania se estabelece em lugar livre, o menor mal que afeta essa 
cidade é deixar de avançar, de crescer em poder ou riquezas. Mais amiúde – aliás, 
sempre – o que lhes ocorre é retrocederem. E se porventura surgisse um tirano 
virtuoso que, por seu ânimo e por virtù de armas, ampliasse o seu domínio, não 
haveria utilidade para a república, e sim para ele próprio: pois ele não poderia 
honrar nenhum dos cidadãos valorosos e bons que tiranizasse, por não querer vir a 
temê-los. (MAQUIAVEL, 2007, p.187). 

  Segundo Sasso (1993),“[...] para Maquiavel, a liberdade é considerada um bem 

precioso e a tirania, uma abominável desgraça.” (Sasso, 1993, p. 539). É o que se deduz do 

exemplo da história de Atenas, ao se libertar da tirania de Pisístrato: 

E é fácil entender donde provém nos povos essa afeição pela vida livre, porque a 
experiência mostra que as cidades nunca crescem em domínio nem em riquezas, a 
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não ser quando são livres. E é realmente admirável ver a grandeza a que chegou 
Atenas em cem anos, depois que se libertou da tirania de Pisístrato. (MAQUIAVEL, 
2007, p. 186).   

No elogio da liberdade, em Roma, Maquiavel procura fazer o elogio da admiração da 

virtù daquela grande república. O tema da religião, nesse capítulo dos Discorsi, é uma 

confrontação entre a religião cristã e a religião dos romanos. 

O elogio da riqueza, o supremo bem mundano e anti-ascético, culmina na célebre 

página na qual o cristianismo vem condenado sem o apelo como religião do ócio, da renúncia, 

da obediência política e civil. O que não quer dizer, segundo Sasso (1993), que Maquiavel, ao 

elogiar a riqueza, não acabe fazendo, na verdade, “[...] uma profissão de fé anticristã.” (Sasso, 

1993, p. 541). Com efeito,  após sua conclusão do elogio à riqueza, um outro incremento que 

se articula no pensamento maquiaveliano é  a “nossa religião”, onde Maquiavel passa a fazer 

um elogio, não mais da riqueza, mas da pobreza (dos privados) e a falta de virtù. Ao 

confrontar “a nossa religião” com a antiga, afirma: 

Porque a nossa religião, por mostrar a verdade e o verdadeiro caminho, nos leva a 
estimar menos as honras mundanas, motivo por que os gentios, que as estimavam 
muito e viam nelas o sumo bem, eram mais ferozes em suas ações. E isso se pode 
ver em muitos de seus usos [constituzioni], a começar pela magnificência dos 
sacrifícios pagãos e em relação à humildade dos nossos. Pois entre nós há alguma 
pompa mais delicada que magnífica, mas nenhuma ação feroz ou vigorosa. 
Naqueles não faltava pompa nem magnificência às cerimônias, às quais se somava a 
ação do sacrifício cheio de sangue e ferocidade, em que se matava uma multidão de 
animais, e cuja visão terrível tornava terríveis também os homens. A religião antiga, 
além disso, só beatificava homens que se cobrissem de glória mundana, tais como os 
comandantes de exércitos e os príncipes de repúblicas A nossa religião tem 
glorificado os homens mais humildes e contemplativos do que os ativos.”  
(MAQUIAVEL, 2007, p. 189). 

 Nessa análise do exemplo da religião dos gentios, Maquiavel exalta a potência 

romana, por meio de seus usos [constitutioni] e ritos de sacrifícios, atua e mostra as razões de 

sua grandeza, sendo fortes ao combaterem com energia, demonstrando do que dependiam os 

povos antigos para que fossem amantes da liberdade e da tolerância. A resposta, segundo 

Maquiavel, pode estar justamente na análise da religião cristã, ou menos da sua interpretação 

segundo o ócio e não segundo a virtù:

A nossa religião tem glorificado os homens mais humildes e contemplativos do que 
os ativos. Além disso, vê como sumo bem a humildade, a abjeção e o desprezo pelas 
coisas mundanas, enquanto para a outra o bem estava na grandeza de ânimo, na 
força [fortezza] do corpo e em todas as outras coisas capazes de tornar fortes os 
homens. Se a nossa religião exige que tenhamos força [fortezza], é mais para 
suportar a força de certas ações do que para realizá-la. Esse modo de viver, portanto, 
parece que enfraqueceu o mundo, que se tornou presa dos homens celerados. E estes 
podem manejá-lo com segurança, ao verem que o comum dos homens
[l´universalitá degli uomini] anseia pelo Paraíso, pensa mais em suportar as suas 
ofensas que em vingar-se. E, embora pareça que o mundo se efeminou e o céu se 
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desarmou, na verdade isso provém mais da covardia dos homens, que interpretaram 
a nossa religião segundo o ócio, e não segundo a virtù. (MAQUIAVEL, 2007, p. 
190).   

   

 A observação de Maquiavel é verificar que a religião pode permitir a exaltação e a 

defesa da pátria. Ela quer que a amemos e honremos, devendo todos estar preparados, ou seja, 

educados no amor à liberdade, como tantas repúblicas da antiguidade, sempre prontas para 

defendê-la.

 A religião dos gentios não se definia pelo consentimento, e sim pelo estímulo e 

determinação, não trazendo engano, não induzia a crer que, só por isto, a sua intenção fosse, 

na substância, menos heterodoxa. Maquiavel interpreta, como um escritor irônico, a virtù

segundo a religião dos gentios, pois não era sua intenção interpretá-la “[...] contrária ao 

espírito, ou à essência da religião cristã, pois isso seria mal compreendê-la.” (Sasso, 1993, p. 

599). Segundo Sasso (1993),  a interpretação maquiaveliana, nesta página, “[...] seria um culto 

à polêmica afirmação de uma maneira de “paganismo político” (Sasso, 1993, p. 599) pelo 

exagero na coloração de sua tese. “[...] A virtù que Maquiavel quer exaltar, como critério de 

interpretação do cristianismo, é uma categoria do mundo e, neste sentido, da religião “dos 

gentios”.” (Sasso, 1993, p. 599). Na sua exaltação, o critério interpretativo da “nossa religião” 

é difícil não conseguir ver  uma intenção polêmica, e mais ainda, a ironia afiada de 

provocação. O cristianismo interpretado “segundo a virtù” é o cristianismo negado. E isto que 

a negação afirma é o paganismo, que vale, em primeiro lugar, como negação do cristianismo. 

 A ironia de Maquiavel nesta página não é a intensidade da polêmica, pois nele, o que 

se percebe é o gosto da provocação intelectual. A raiz autêntica do problema está no efeito 

desse problema político que ele percorre e que acende a polêmica anticristã; a qual, portanto, 

é, ao contrário, consequência, que não causa o princípio. O “paganismo político” (fórmula 

sugestiva, mas por enquanto vazia de determinação) deve, em outros termos, ser explicado, 

não como uma completa concepção do mundo, mas como uma parte ou articulação dessa 

concepção do mundo. É o que observa nos Discorsi, quando afirma: 

É essa, portanto, a educação, e são tão falsas as interpretações de que no mundo não 
se veem tantas repúblicas quantas se viam antigamente; por conseguinte, não se vê 
nos povos tanto amor à liberdade quanto se via então. (MAQUIAVEL, 2007, p. 190) 

A liberdade política e civil que os Romanos elaboraram na estrutura institucional do 

Estado, comentada por Maquiavel no Livro I dos Discorsi, vem como transferida no ânimo 

dos seus inimigos a demonstrar o valor e a virtù que se reconhecem por curvarem-se numa 

obstinada resistência. E assim, forte é o interesse que os nutre por este aspecto da questão que, 
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acertada e rebatida a diferença existente entre o mundo antigo e o moderno, a razão política 

tende a resolver-se na razão religiosa: a explicá-la, em vez de deixá-la sem explicação.  

3.2 - A Religião e a Educação 

 O tema da religião torna-se, para Maquiavel, um tema bastante dramático pelos limites 

que precisavam ser superados no contexto em que se propôs, ou seja, mostrar o que é preciso 

para se ordenar uma república nova ou para reformá-la inteiramente com ordenações 

diferentes das antigas. A tese de Maquiavel consistia na afirmação da superioridade da 

República Romana sobre aquela de Florença, observa:   

Verá em Roma inumeráveis crueldades. E verá a nobreza, as riquezas, as glórias 
passadas e, sobretudo, a virtù, tachadas de pecado capital. Verá caluniadores 
premiados, os servos corrompidos contra o senhor, os libertos contra o patrão; e verá 
que aqueles a quem faltavam inimigos eram oprimidos pelos amigos. E verá então 
muitíssimo bem quantas obrigações Roma, a Itália e o mundo devem a César. 
E sem dúvida, se for um ser humano, sentirá horror à imitação dos tempos maus e se 
inflamará com um imenso desejo de seguir os bons. E o príncipe que realmente 
buscar a glória mundana deverá desejar ter nas mãos uma cidade corrompida, não 
para destruí-la de todo, como César, mas para reordená-la, como Rômulo. 
(MAQUIAVEL, 2007, pp. 47/48). 

   

 Segundo Sasso, Maquiavel  (1993) mostra dois diferentes níveis da civilização 

política. Com efeito, o “[...] povo romano combatia por prazer, em si uma novidade, os 

supremos horrores,” (Sasso, 1993, p. 549) e de outro lado, “[...] Florença, pelo prazer 

solitário”, (Sasso, 1993, p. 549) depois de haver destruído o bandido, perseguido e morto. O 

povo romano tinha profundo senso de Estado, de interesse comum, enquanto os interesses 

particulares eram superados, o que Florença não havia percebido de sua parte. Essas duas 

diversas qualidades, a de Roma e a de Florença, segundo Maquiavel, eram provenientes da 

diferente educação. Mas a educação à qual Maquiavel tece elogios era aquela capaz de 

transformar, num retorno ambicioso, uma energia ativa, que o ânimo popular soubesse, por 

assim dizer, reproduzir em si com mesma intensidade com a qual eram dadas a conhecer as 

origens da superior sabedoria de um legislador, ou seja como for, de um homem do bem? O 

povo de que Maquiavel fala, a que atribui tanta importância e tantos méritos na formação, e 

no desenvolvimento da liberdade e do poder de Roma, possui um real conteúdo político, uma 

autonomia capaz de auto-constituição na sua forma própria, ou é só uma “matéria”, mais ou 

menos habilmente transferida de uma forma da virtù do legislador, mas incapaz de manter-se 

quando o controle das leis venha menor, e nenhuma virtù  quer  pronta  a acontecer acima 

dessa, subtraindo-a ao destino da decadência, da dispersão, da corrupção? Em suma, o povo é 

“forma”, autônoma “capacidade de forma”, ou é “matéria” – e se trata apenas de uma 
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“matéria" bem disposta para receber o signo de uma forma que provenha do exterior? Esses 

questionamentos levantados por Sasso (1993) ajudam a perceber que o problema é 

fundamental em Maquiavel, que procura resolvê-lo. A educação, os bons costumes, a religião, 

são expressões de uma consciência entre o que governa e que é governado, entre os princípios 

da cidade e dos súditos. Também nos momentos da sua melhor virtù, o povo é para sempre 

composto de súditos que, por serem bem regulados e dispostos numa  “forma”, nem por isso 

são, na essência, menos passivos nem menos destituídos da capacidade de auto-constituir-se 

como força ativa de decisão política.  

 Para Chabod (apud Sganzerla, 2004) a importância da Religião em Maquiavel  está no 

seu efeito prático, observa: 

[...] a importância da religião em Maquiavel não está em seus sentimentos ou como 
remédio para as inquietudes naturais dos homens, mas no seu caráter prático, por 
constituir um freio para a corrupção e um elemento para a vida coletiva ordenada. O 
valor moral que ela exerce sobre o povo é de uma força coercitiva que desce das 
alturas e faz que os cidadãos cumpram suas obrigações civis. Todo movimento 
religioso perde, portanto, seu caráter íntimo e se despoja de seu conteúdo místico, 
conservando unicamente os motivos políticos. (SGANZERLA, 2004. p. 95). 

 Segundo Sganzerla, (2004) nos Discorsi, Maquiavel apresenta o caráter humano da 

religião ao elogiar como os “mais dignos” os chefes e os fundadores de religiões, observa:

A religião entendida no seu aspecto natural mostra que embora possa ser falsa, a sua 
religiosidade pode ser verdadeira, pois mesmo tento o caráter humano, a sua 
religiosidade pode ser incentivada e com ela alcançar bons resultados para o Estado 
e para o homem. (SGANZERLA, (2004, p.96). 

 A adequada utilização do caráter natural da religião acontece quando o bem a que se 

destina é o bem comum e inadequada, independente do critério de verdade e de princípios, 

quando voltado a interesses pessoais e sem nenhuma identificação com a religiosidade do 

povo. Um exemplo da utilização da religião independente do critério da verdade, tratado por 

Maquiavel, refere-se à interferência da religião na escolha dos novos tribunos em Roma 

relatado no Livro I dos Discorsi, capítulo dezoito. 

 Para Sasso (1993), Maquiavel vê a religião como elemento fundamental de um Estado 

bem ordenado, “[...] como aquele – observa ele – que torna possíveis os bons costumes, os 

bons ordenamentos, as boas armas.” (Viroli, 2005, pp. VII/VIII). Mas, a sua raiz, ou o seu 

ápice,  pressupõe para sempre a presença de um legislador atento e virtuoso, que saiba graduar 

o poder e dosar os efeitos, segundo o que pediram os tempos e os espíritos do vento da 

fortuna. A religião assume, pois, um duplo significado: é “instrumentum regni”, o meio pelo 

qual, em nome de Deus, um legislador pode conduzir os grandes, e é também extraordinário 

empreendimento. Também é, porém, a vida profunda do povo, os costumes bons e não 
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extrínsecos, a sua educação política e moral: assim, o conceito perde de súbito seu caráter 

extrinsecamente utilitarista, tendendo à sua superação. Para Maquiavel, a religião é 

considerada positiva e não, como na tradição ao culminar no pensamento de Lucrécio, funesta 

persuadida de servidão. Com efeito, quando recorda os feitos dos romanos, especialmente nos 

momentos difíceis, recorre à religião e aos prodígios, para conquistar reputação próxima do 

povo, no qual a razão política os obrigava a introduzir a sua nova e extraordinária opinião. É o 

exemplo de Numa Pompílio, narrado nos Discorsi:

E quem considerar bem as histórias romanas, verá como a religião servia para 
comandar os exércitos e infundir ânimo na plebe, para manter os homens bons e 
fazer com que os reis se envergonhem. De tal modo que, caso houvesse uma disputa 
para se saber a que princípio Roma devia mais, se a Rômulo ou Numa, creio que 
Numa ficaria em primeiro lugar: porque, onde houver armas, mas não religião, esta 
com dificuldade poderá ser introduzida. E vede que Rômulo, para ordenar o Senado 
e para criar outras ordenações civis e militares, não precisou da autoridade de Deus, 
mas Numa sim, e este simulou ter intimidade com uma Ninfa, que lhe aconselhava 
aquilo que deveria aconselhar ao povo: e tudo porque ele queria criar ordenações 
novas e inusitadas naquela cidade, mas desconfiava que sua autoridade não bastava. 
(MAQUIAVEL, 2007, p. 50). 

 Nesta questão, sem dúvida, a religião é vista como um instrumento, como um meio 

que aos homens astutos, consentem em conduzir o povo aonde haviam pensado conduzi-lo, 

obtendo assim, na defesa do Estado, a disposição em cumprir os sacrifícios maiores. É o que 

Maquiavel ainda comenta sobre Numa: 

[...] este, encontrando um povo indômito e desejando conduzi-lo à obediência civil 
com as artes da paz, voltou-se para a religião, como algo todo necessário para se 
manter uma cidade [civiltà]; e de tal modo que por vários séculos nunca houve tanto 
temor a Deus quanto naquela República, o que facilitou qualquer empreendimento a 
que o Senado ou aqueles grandes homens romanos quisessem entregar-se. 
(MAQUIAVEL, 2007, p. 49).  

 O caráter instrumental e extrínseco da religião, não quer dizer que não apareça em 

Maquiavel, pois ela coincide com o resultado, ou seja, com as boas leis e as boas armas, com 

os bons costumes e a boa educação; e por isso, “[...] não é mais apenas um instrumento de 

domínio, porque, ao contrário, constitui-se uma exaltação da consciência, um vínculo de 

coesão interior, o fundamento profundo da vida estatal.” (Sasso, 1993, p. 552). Ou seja, deste 

ponto de vista, a religião assume, em Maquiavel, um significado construtivo.  

Em sua substância profunda, o conceito exposto por Maquiavel era de que a 

valorização da religião, em termos políticos, não implica na necessidade, nem o seu 

rebaixamento a um vulgar instrumento de coerção e de opressão, nem a desvalorização da sua 

essência “civil”.
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É na fé religiosa do povo que Maquiavel via o fundamento e a razão de ser de toda 

virtù política; e por isso, nem a sua linguagem, aquela que era virtù, e não dos membros, e não 

dos chefes, que nela identificava a própria raiz de tudo aquilo que é civil. Mas, por outro lado, 

a religião se origina, segundo ele, da prudência intelectual e da ação dos legisladores, da 

persuasão e do conselho dos homens persuadidos ao governo de outros homens, ou seja, uma 

origem intelectualista e extrínseca. Observa Maquiavel: 

[...] nunca houve ordenador de leis extraordinárias, em povo nenhum, que não 
recorresse a Deus; porque de outra maneira elas não seriam aceitas: pois há muitas 
boas coisas que os homens prudentes conhecem, mas que não têm em si razões 
evidentes para poderem convencer os outros. Por isso, homens sábios, que querem 
desembaraçar-se dessa dificuldade, recorrem a Deus. Foi o que fizeram Licurgo, 
Sólon e muitos outros que tinham as mesmas finalidades. (MAQUIAVEL, 2007, 
p.50).  

 Maquiavel se preocupa se uma grande construção política civil podia ser introduzida e 

inalterada com instrumentos assim extrínsecos, no ânimo do povo, por meio da habilidade e 

da prudência dos homens convenientemente inspirados na razão política. A religião tinha a 

força de penetrar nas instituições, mas com uma irrefreável tendência de corromper-se, e 

assim decair e, com tal decadência, dar origem ao seu nascimento irregular e impuro.  

Segundo Bignotto (1991), “[...] os capítulos destinados à análise da questão da religião 

preparam os temas dominantes daqueles que constituirão o núcleo da doutrina maquiaveliana 

da corrupção.” (Bignotto, 1991, p. 197). Maquiavel insiste no papel da religião na 

conservação da “virtù” de uma cidade, ao opor com frequência as sociedades corrompidas 

àquelas em que a religião é ainda uma força viva. Ou seja:

A religião é importante porque transfere a uma ordem transcendente o papel de 
guardião das leis originais que pertenceram ao fundador, quando este ainda era vivo. 
Tal passagem, no entanto, só é possível se a representação religiosa é acompanhada, 
na cidade, por uma grande capacidade de ação de seus cidadãos. (BIGNOTTO, 
1991, p. 198).  

Para Maquiavel, o uso que os romanos faziam da religião é um exemplo de que ele 

não via no fenômeno religioso uma simples representação falsa da realidade, apenas para 

consolar os homens na condição de dominados. É o caso do exemplo de Savonarola: 

Capaz de persuadir os florentinos de que tinha relações privilegiadas com Deus, ele 
não pôde transformar isso nas bases de um poder durável. Seu exemplo permite-nos 
concluir que a religião só é uma força ativa na vida de uma cidade quando seus 
habitantes ainda não se corromperam, quando as instituições são ainda 
suficientemente saudáveis para preservar a energia do primeiro momento. O poder 
do acreditar depende do agir. (BIGNOTTO, 1991, p. 198). 
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A visão de Maquiavel sobre o seu tempo é bastante ruim, pois tinha uma péssima 

opinião por causa da corrupção generalizada, em que a Igreja era tida como a grande 

responsável pela decadência dos costumes e pela incapacidade de ações dos homens políticos. 

No exemplo da decadente ruína da Igreja romana, diante do bem-estar das cidades da Itália,  

Maquiavel diz: 

[...] pelos maus exemplos daquela corte, a Itália perdeu toda devoção e toda religião, 
o que acarreta infinitos inconvenientes e infinitas desordens; porque, assim como se 
pressupõe todo bem onde há religião, pressupõe-se o contrário onde ela falta. 
Portanto, nós, italianos, temos para com a Igreja e os padres essa primeira dívida, 
que é a de nos termos tornado sem religião e maus; mas temos ainda outra dívida, e 
maior, que é a segunda razão da nossa ruína. É que a Igreja manteve e mantém esta 
terra dividida. E, realmente, terra alguma jamais foi unida ou feliz, a não ser quando 
inteiramente submetida a uma só república ou a um só príncipe, como ocorreu com 
a França e com a Espanha. (BIGNOTTO, 1991, p. 54). 

 Ainda diante desse quadro desenhado por Maquiavel, a imagem do desastre da 

decadência e devassidão da Roma renascentista do papado, ilustrada numa cidade prostituída 

entregue à corrupção política, Eamon Duffy (1998) descreve o seguinte: 

De Alexandre VI (1492-1503), que ostentava com insolência uma jovem e sedutora 
amante no Vaticano, dizia-se que cultivava o hábito de envenenar seus cardeais, a 
fim de apoderar-se de suas propriedades, e que enriquecera inescrupulosamente os 
filhos ilegítimos à custa da Igreja. Júlio II (1503-1513), o inspirado mecenas de 
Rafael, Bramante, Michelangelo e Leonardo, era um muito duvidoso Pai de todos os 
fieis, pois teve três filhas quando cardeal e era um guerreiro feroz e entusiasta que, 
envergando a prateada armadura papal, irrompia com suas tropas pelas brechas 
abertas nos muros das cidades que opunham resistência à sua autoridade. Leão X 
(1513-1521), filho de Lorenzo, o Magnífico, de Florença, foi ordenado clérigo aos 
sete anos de idade e nomeado cardeal aos treze; quando papa, passou a governar ao 
mesmo tempo Roma e Florença. Foram as indulgências que ele traficava para 
custear a reconstrução da basílica de São Pedro que levaram Lutero a publicar as 
noventa e cinco teses e precipitaram a Reforma. Ao morrer, deixou a Igreja dividida 
e o papado à beira da bancarrota. De pastores universais da Igreja, os pontífices se 
rebaixaram a meros políticos italianos; a partir de 1480, até mesmos os negócios da 
cúria papal eram administrados em italiano – não como antes, na língua franca do 
latim. (DUFFY, 1998, p. 133).  

Esse exemplo da decadência do Papado no Renascimento ilustra bem a história de 

uma instituição que era incapaz de fazer a mediação importante e necessária na dimensão 

simbólica da religião, pois a corrupção nela estabelecida impossibilita as condições da ação 

do povo, limitando o poder de criação de uma sociedade. Mas, contrariando essa situação 

decadente e corrupta, Maquiavel, no décimo primeiro capítulo do Livro II dos Discorsi,

considera que a religião introduzida por Numa foi dentro da primeira razão de felicidade 

daquela cidade, pois causou boas ordens, as boas ordens fazem boa fortuna, e da boa fortuna 

nascem os felizes sucessos produzidos. Observar o culto divino é a razão da grandeza da 

República, assim, o seu desprezo é razão da ruína desta. Na verdade, onde falta o temor de 
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Deus, convém, ou que aquele reino se arruíne, ou que seja sustentado pelos temores de um 

príncipe, suprindo, assim, os defeitos da religião. Mas o problema é que a vida curta do 

príncipe e a virtude podem desaparecer com ele, afirma Maquiavel: 

Como os príncipes têm uma vida curta, o reino poderá desaparecer logo, ao 
desaparecer sua virtù. Motivo por que os reinos que dependem apenas da virtù de 
um homem são pouco duradouros, pois a virtù desaparece com a vida desse homem; 
e raras vezes ocorre ser ela renovada com a sucessão, como prudentemente diz 
Dante [...]. (MAQUIAVEL, 2007, p.51).

Não é adequado à saúde de uma república, ou de um reino, ter um príncipe que 

prudentemente governe enquanto vive; mas é preciso ter um que ordene tudo e de tal modo 

que, morto embora, tudo se mantenha. Maquiavel acentua fortemente que, quanto maior a 

força da virtù de um legislador ou de um príncipe, por considerar-se grande, maior será a 

construção sobrevivente ao construtor.  O manter-se de uma república e do reino, além da 

vida dos seus fundadores, deve ser para sempre o reflexo daquela sua virtù inicial, a 

conservação passiva de um impulso que, poucas vezes, se enfraquece e se extingue, é 

evidente. Justifica-se, portanto, a insistência de Maquiavel de um só na guarda do Estado: 

[...] é necessário que um homem só dite o modo, e que de sua mente dependa 
qualquer dessas ordenações. Por isso, um ordenador prudente, que tenha a intenção 
de querer favorecer, não a si mesmo, mas o bem comum, não sua própria 
descendência, mas a pátria comum, deverá empenhar-se em exercer a autoridade 
sozinho; e nenhum sábio engenho repreenderá ninguém por alguma ação 
extraordinária que tenha cometido para ordenar um reino ou constituir uma 
república. (MAQUIAVEL, 2007, p.41).  

Segundo Sasso (1993), “[...] das concepções da religião como educação, bons 

costumes, substância profunda da vida civil de um povo, se passava assim, de novo, à 

concepção dessa como um instrumentum regni;” (Sasso, 1993, p. 556) e no entanto, a 

passagem  tem sentido em Maquiavel, que apenas adverte sobre a necessidade de superar a 

identificação do Estado com o indivíduo, que nem rege o governo, nem guia a sorte,  mas 

permanece uma idéia apenas passiva do povo, que também representa a força nova de sua 

visão, devendo constituir o critério daquela superação. A influência positiva da virtù, que no 

início ordena o Estado, se extingue, as ordens e a lei endurecem, não se conseguindo mais 

compreender e exprimir a nova força que se forma no íntimo da sociedade, dando como 

conseqüência a decadência e a morte. Sobre a corrupção da matéria, Maquiavel observa: 

E pode-se concluir que, onde a matéria não é corrupta, os tumultos e outros 
escândalos não causam danos: onde é corrupta, de nada valem leis bem ordenadas, 
se estas não forem criadas por alguém que, com extrema força, as faz observar, a tal 
ponto que a matéria se torne boa. O que não sei se alguma vez ocorreu ou se é 
possível que ocorra: porque se percebe, como disse há pouco, que uma cidade que 
entrou em decadência, por corrupção da matéria, se porventura for soerguida, só 
poderá sê-lo pela virtù dum homem que ainda esteja vivo, e não por virtù do povo 
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[dello universale] a dar sustentação a boas ordenações. E, assim que aquele morre, a 
cidade retorna a seu antigo hábito: foi o que ocorreu em Tebas, que, enquanto 
Epaminondas viveu, graças à virtù deste conseguiu manter forma de república e de 
império, mas, depois de sua morte, recaiu nas antigas desordens. (MAQUIAVEL, 
2007, p.71). 

A análise do fim último dessa consequência, Maquiavel se dedica no capítulo 

consagrado à religião, ao introduzir os efeitos do tema da decadência. Depois de ter 

mencionado o ápice da perfeição, a virtù que anima a estrutura dos Estados se altera, declina; 

com a consequência de que tal é a força daquela tendência a decair, que por seu rigor 

extrínseco de “fase” e de “leis”, o fato assume, no intrínseco, o caráter de um ciclo natural, 

governado por seu interno critério, que é, precisamente, aquele de declinar e do extinguir-se 

da energia virtuosa que, ao início, tinha conferido “forma” à “matéria”. 

 Segundo Bignotto (1991), no décimo sétimo capítulo do Livro I dos Discorsi,

Maquiavel volta ao tema da diferença entre as lutas políticas, para insistir na distância que 

separa os regimes livres dos que são incapazes de vir a sê-lo; entre povos corrompidos e os 

povos não-corrompidos: 

[...] a corrupção não é um absoluto, mas comporta graus e diferenças. Numa 
determinada cidade, por exemplo, a classe dirigente pode estar corrompida, mas o 
povo, não; nesse caso, a liberdade é ainda possível. Se, ao contrário, o povo se 
corrompeu e se habituou às leis de um príncipe, aí, então, não há mais esperança de 
ver nascer a liberdade, a menos que um acontecimento extraordinário venha a 
ocorrer. (BIGNOTTO, 1991, p. 201).  

 O caminho a ser percorrido por Maquiavel é o caminho do “possível”, principalmente, 

“[...] onde a matéria ainda não foi corrompida, os tumultos e outros escândalos não são 

nocivos;” (Bignotto, 1991, p. 202) lá onde é corrupta, as boas leis não têm efeito, se elas não 

forem induzidas por alguém cuja força as faça ser observadas, de tal forma que a matéria se 

torna boa. Ou seja, Maquiavel quer refletir na passagem de uma república livre para uma 

tirania, mas doutra parte, aborda as dificuldades das possibilidades que um povo corrompido 

tem de fundar uma verdadeira república, o que não é tarefa muito fácil. 

 No Livro I dos Discorsi, no décimo sétimo capítulo, Maquiavel estuda as 

possibilidades de um Estado corrompido escapar à corrupção. Onde o povo não for capaz de 

escapar à corrupção, compete aos grandes homens tentar tal empresa, pois, “[...] pela virtù

dum homem que ainda esteja vivo, e não por virtù do povo (“dello universale”) a dar 

sustentação a boas ordenações.” (Maquiavel, 2007, p. 71). Ao apelar à virtude de um 

legislador, para Maquiavel pode não ser o suficiente para impedir o processo de degradação 

de um regime e nem saber com precisão quais são as ações que, uma vez perpetradas, podem 

salvar a liberdade de uma cidade. O grande dilema enfrentado por Maquiavel no 
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questionamento sobre se a ação humana é capaz de dominar o processo de corrupção, está no 

fato de que, “[...] as ordenações e as leis criadas numa república nascente, quando os homens 

ainda eram bons, mais tarde deixam de convir, quando eles se tornam malvados.” (Maquiavel, 

2007, p. 72). Tendo de admitir a impossibilidade de se manter ou criar uma república numa 

cidade corrompida, admitindo seu fracasso, constata Bignotto (1991): 

Incapaz de enunciar uma regra universal para o combate à corrupção nas repúblicas, 
nosso autor confessa seu próprio fracasso na tentativa de compreender os limites do 
esforço humano de criação contínua da liberdade. Deixando de lado as fórmulas 
polibianas, que reconfortam o leitor afirmando a existência de ciclos históricos bem 
determinados, Maquiavel confronta-nos com a indeterminação da ação humana e 
com a nossa incapacidade de reduzi-la a um modelo inteiramente racional.  
(BIGNOTTO, 1991, p. 201).  

  Segundo Sasso (1993), à solução dessa excessiva ambição e corrupção para manter a 

ordem civil na república corrupta, “[...] Maquiavel havia indicado o remédio das “mãos 

régias” (Sasso, 1993, p. 563) diante das dificuldades ou mesmo da impossibilidade de nas 

cidades corrompidas se manter ou se criar uma república, afirma:  

Mas, em se precisando criar ou manter uma, seria necessário, antes, reduzi-la ao 
estado régio do que ao estado popular; para que os homens insolentes que não 
pudessem ser corrigidos pelas leis fossem de algum modo freados por uma 
autoridade quase régia. (MAQUIAVEL, 2007, p. 76).  

A solução apresentada por Maquiavel, o retorno a um Estado monárquico, pela força 

de seu regente, ponha fim às ambições desmesuradas de seus cidadãos. Ao referir-se à 

Alemanha, Maquiavel menciona: “[...] ainda são grandes essa bondade e essa religião em seus 

povos, graças ao que muitas repúblicas vivem livres e observam as leis de tal modo que 

ninguém de fora nem de dentro ousa ocupá-las.” (Maquiavel, 2007, pp. 159/160). Além da 

permanência da liberdade, a outra razão que naquelas repúblicas, onde se manteve o ‘vivere 

político’ incorrompido, é que seus cidadãos se apresentem nem vivam como gentis-homens, 

observa Maquiavel: 

“[...] não suportam que nenhum de seus cidadãos se apresente nem vivam como 
gentis-homens; aliás, mantêm a igualdade entre seus cidadãos, sendo grandes 
inimigos dos senhores e gentis-homens que existem naquela província; e, se por 
acaso lhes caem nas mãos algum que seja motivo de corrupção e razão de escândalo, 
eles o matam. E, para esclarecer o que é chamado gentil-homem, digo que gentis-
homens são chamados os que vivem, ociosos, das rendas de suas grandes posses, 
sem cuidado algum com o cultivo ou com qualquer outro trabalho necessário à 
subsistência. (MAQUIAVEL, 2007, p. 161).  

Sobre o conceito de gentil-homem, de Maquiavel, que aparece no Livro I dos Discorsi,

no quinquagésimo quinto capítulo, Bignotto (1991), acredita conter a chave para a 

compreensão das duas idéias que dominam o capítulo: a igualdade, onde existe o gentil-
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homem, e a desigualdade, onde existem alguns que vivem de rendas, sem se preocupar com o 

cultivo da terra, ou com o respeito às leis da cidade. Diante dessa realidade só existem duas 

possibilidades: 

Os que querem construir uma república onde existem “gentiluomini” devem destruí-
los em primeiro lugar, e depois erguer as instituições sobre a base da igualdade. Para 
os que desejam construir um principado, ou reino, em uma terra acostumada à 
igualdade, é preciso instaurar a desigualdade, criando uma nobreza e aliando-se a 
ela.  (BIGNOTTO, 1991, p. 206).  

Este estudo da igualdade e desigualdade tem um alcance político imediato no contexto 

da própria Florença, Maquiavel demonstra que “[...] Florença era uma república acostumada 

com a igualdade, o que tornava vã a esperança daqueles que viam nos Médici os fundadores 

de uma aristocracia estável.” (Bignotto, 1991, p. 207). Habituada ao viver livre, nunca 

ofereceria uma grande resistência aos atos daqueles que quiseram alterar as bases de sua 

organização social. 

Se a corrupção pode ser vista como um limite da ação humana, como uma degradação 

da virtù de uma república, de outro lado, também, podemos concluir com Bignotto (1991), 

que “[...] a corrupção é uma limitação natural da ação humana, um efeito do tempo do qual 

não escapam nem mesmo as repúblicas mais virtuosas.” (Bignotto, 1991, p. 207).  

A manobra maquiaveliana ao indicar como o remédio às “mãos régias” o retorno a um 

Estado monárquico, acreditando que, pela força de seu regente, conseguiria colocar fim na 

corrupção.

3.3 – Os Dois Corpos do Rei 

 A solução apresentada por Maquiavel, o retorno a um Estado monárquico (“stato 

régio”) que, pela força de seu regente, punha fim às ambições desmesuradas de seus cidadãos, 

abre caminho para o interessante e dedicado estudo de Kantarowicz (1998) sobre “doutrina 

mística” quanto aos dois corpos do rei, nas discussões jurídicas da Inglaterra do século XVI, 

em que a pessoa do rei pode não ser tão simples assim, diante das acaloradas discussões da 

doutrina aceita por todos, em que o rei possuía um corpo natural, como qualquer outro 

homem, e, além dele, um “corpo místico”, invisível e imortal, incapaz de qualquer 

imperfeição.  Essas discussões doutrinárias não foram, até certo ponto, uma novidade do 

século XVI :  segundo Kantarowicz (1998), existem textos bem mais antigos, escritos em 

plena idade Média, que já se referiam à “pessoa dupla” do rei : uma proveniente da natureza, 

outra conferida pela graça de Deus. Entretanto, a mística dos “dois corpos do rei” é algo 

completamente inédito. 
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Segundo Kantarowicz (1998), o início do misticismo, Os Dois Corpos do Rei, onde o 

Corpo político e o Corpo natural, “[...] constituem uma unidade indivisível, sendo cada um 

inteiramente contido no outro” (Kantarowicz, 1998, p. 23), é apontada no tratado de Sir John 

Fortescue sobre The Governace of England, onde ele escreve: 

[...] não é nenhum poder [poiar] ceifar pecado [to mowe synne] e fazer o mal, ou 
ceifar para ficar doente, envelhecer, ou que um homem possa ferir a si mesmo. Pois 
todos esses poderes [poiars] decorrem da impotência ... motivo pelo qual os 
espíritos e anjos sagrados que não podem pecar, envelhecer, adoecer, ou se ferir, 
possuem mais poder [poiar] que nós, que podemos nos ferir com todos esses 
defeitos. Assim, o poder [power] do rei é mais...(KANTAROWICZ, 1998, p. 22). 

Para Kantarowicz (1998), essa passagem de John Fortescue mostra o quão 

intimamente as especulações jurídicas se relacionavam com o pensamento teológico, onde 

“[...] o Corpo político da realeza se manifesta como uma imagem dos “espíritos e anjos 

sagrados”, por representarem, como os anjos, o Imutável no Tempo.” (Kantarowicz, 1998, p. 

22). Segundo nosso autor, em prosseguimento às discussões de juízes, no caso do Ducado de 

Lancaster, sobre a capacidade de Corpo natural do rei, pode estar o começo desse misticismo 

dos dois Corpos do Rei, observa: 

[...] conquanto ele [o rei] tenha ou receba a terra em seu Corpo natural, embora a 
esse Corpo natural esteja unido seu Corpo político, que contém sua riqueza e 
dignidade reais; e o Corpo político inclui o Corpo natural, mas o Corpo natural é o 
menor, e com ele o corpo político é consolidado. Assim, o fato de que ele possui um 
Corpo natural, adornado e investido da Riqueza e Dignidade real. E ele não tem um 
Corpo natural distinto e separado por si mesmo do Cargo e Dignidade reais, mas um 
Corpo natural e um Corpo político inseparáveis; e esses dois Corpos estão 
incorporados numa única pessoa, e compõem um Corpo e não diversos, ou seja, a 
Corporação no Corpo natural, et e contra o Corpo natural na Corporação. De sorte 
que o Corpo natural, por meio dessa união do Corpo político a si (Corpo político que 
contém o Cargo e a Majestade reais), é engrandecido e pela referida consolidação 
contém em si o Corpo político. (KANTAROWICZ. p. 22). 

Existe uma unidade dos dois Corpos do rei, embora ainda não houvesse dúvida quanto 

à superioridade do corpo político sobre o corpo natural, anotada num dos livros do Corpo de 

direito Civil dos romanos, que diz: 

Seu Corpo político, que é anexado ao Corpo natural, elimina a imbecilidade de seu 
Corpo natural, e atrai o corpo natural, que é o menor, e todos os seus respectivos 
efeitos, para si mesmo, que é o maior, quia magis dignum trahit ad se minus 
dignum. (KANTAROWICZ. p. 23).   

 A prova de que o Corpo político é “mais amplo e mais extenso” já era comum entre os 

juristas medievais, que faziam uso da máxima jurídica latina: “[...] “o mais digno atrai para si 

o menos digno.” (Kantarowicz, 1998, p. 23).  A coerência em defender a unidade perfeita e 
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dos dois Corpos e a capacidade distinta de cada corpo isoladamente, torna-se uma acrobacia 

que os  juristas desempenham quando explicam que, apesar da unidade dogmática dos dois 

corpos, há uma distinção entre os dois: 

O Rei possui duas capacidades, pois possui dois Corpos, sendo um deles um Corpo 
natural, constituído de membros naturais como qualquer outro homem possui e, 
neste, ele está sujeito a paixões e morte como os outros homens; o outro é um Corpo 
político, e seus respectivos Membros são seus Súditos, e ele e seus súditos em 
conjunto compõem a Corporação, como disse Southcote, e ele é incorporado com 
eles, e eles com ele, e ele é a Cabeça, e eles os Membros, e ele detém o Governo 
exclusivo deles; e este Corpo não está sujeito a Paixões como o outro, nem à Morte, 
pois, quanto a este Corpo, o Rei nunca morre, e sua Morte natural não é chamada 
em nossa Lei (como disse Harper) a Morte do Rei, mas a Transmissão do Rei, sem 
que a Palavra (Transmissão) signifique que o Corpo Político do Rei está morto, mas 
que há uma Separação dos dois Corpos, e que o Corpo político é transferido e 
transmitido do Corpo natural. De sorte que significa uma remoção do Corpo político 
do Rei deste Reino de um Corpo natural para outro. (KANTAROWICZ. pp. 24/25).   

 Para Kantarowicz (1998), essa migração da “Alma”, da parte imortal da realeza, de 

uma encarnação para outra, como se expressa pelo conceito da transmissão do rei, é decerto 

um dos fundamentos de toda a teoria dos Dois Corpos do Rei. Com efeito, a “encarnação” do 

corpo político num rei de carne, além de desfazer as imperfeições humanas do corpo natural, 

transmite “imortalidade” para o rei individual como rei, em relação ao seu supercorpo. Se a 

Igreja, por meio da doutrina da teologia e da lei canônica, atribuía que a Igreja e a sociedade 

cristã eram o “[...] “corpus mysticum”, cuja cabeça é o Cristo”, havia sido transferida, pelos 

juristas, da esfera teológica para a do Estado, cuja cabeça é o rei.” (Kantarowicz, 1998, p. 26).  

 Esta “Teologia da Realeza”, tão bem elaborada pelos advogados no reinado da rainha 

Elizabeth, e juristas, tão sugestivamente denominados pelo Direito romano como “Sacerdotes 

da Justiça”, desenvolveram na Inglaterra uma autêntica “Cristologia Real”. A ponto de, 

durante a Reforma, quando o direito divino dos poderes seculares foi proclamado mais 

enfaticamente e quando as palavras de São Paulo, "Não existe poder senão o de Deus”, 

atingiram uma importância antes desconhecida quanto à sujeição da esfera eclesiástica à 

esfera temporal. É o caso da lei da Supremacia no século XVI, pela qual o rei se tornou “papa 

em seu reino”.  Ou como no caso específico da Inglaterra, onde os conceitos corporativistas e 

outros, definidores do poder papal, foram transferidos e diretamente introduzidos para 

sustentar o poder real. Ou, ainda, o costume dos juristas de tomar emprestados conceitos da 

eclesiologia, utilizando a linguagem eclesiástica com intenções seculares, originando uma 

tradição de longa duração, já que era uma prática tão legítima quanto era antigo tirar 

conclusões de “similibus ad similia”. 
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 De acordo com Kantarowicz (1998), havia grandes e importantes vantagens na 

doutrina inglesa dos dois corpos do rei, citando uma explicação do Juiz Brown: 

Rei é um Nome de continuidade, que deve sempre perdurar como Cabeça e 
Governante do Povo (como presume a Lei) enquanto existir Povo [...]; e nesse 
Nome o Rei nunca morre. (KANTAROWICZ. P. 32).   

 A ficção dos Dois Corpos do Rei, suas transformações, implicações e irradiações 

ajudam a compreender melhor a discussão do embate de forças entre o poder temporal e o 

poder espiritual, em que a Igreja, detentora desses poderes, dificultava e impossibilitava a 

unificação da Itália, observa Maquiavel: 

E a razão de a Itália não estar nas mesmas condições e de não ter também uma só 
república ou um só príncipe para governá-la é somente a Igreja: porque, tendo ela 
aqui estabelecido sede e governo temporal, não teve força nem virtù suficiente para 
ocupar a tirania da Itália e tornar-se seu príncipe, enquanto, por outro lado, não foi 
bastante fraca para, por medo de perder o domínio das suas coisas temporais, 
convocar a ajuda de algum poderoso que a defendesse contra aquele que se tivesse 
tornado poderoso demais na Itália... (MAQUIAVEL, 2007, p. 55). 

 Na constatação de Maquiavel, de uma Itália que perdeu toda devoção e toda religião, 

acarretando infinitos inconvenientes e infinitas desordens, existe um reconhecimento de que 

“[...] como se pressupõe todo bem onde há religião, pressupõe-se o contrário onde ela falta.” 

(Maquiavel, 2007, p. 54). Maquiavel é bastante pontual e incisivo nesse episódio, pois acusa o 

Papado como responsável por tal situação em que se encontrava a Itália e, especificamente, o 

papa Leão X, em 1518, por sua hesitação e incerteza.  

 As dificuldades encontradas em Kantarowicz (1998) nas confusas distinções entre a 

eternidade o Rei e a temporalidade do rei, entre seu corpo político imaterial e imortal e seu 

corpo natural material e mortal reveladas na história, mostram que esses debates teóricos, 

jurídicos e doutrinários, são questões muito difíceis para uma solução consensual. As 

discussões sobre o poder temporal e religioso é um exemplo das dificuldades para se 

distinguir as relações de poder, na tumultuada e entrelaçada história do papado, no 

Renascimento, já que eram homens santos e pecadores. 

 Segundo Duffy (1998), na eleição de Rodrigo Borgia como Alexandre VI, em 1492, 

apesar de ser ele obrigado a renunciar a todos os benefícios de que fruía, o novo papa, 

administrador talentoso e diplomata de longa e bem sucedida carreira curial, dispunha 

literalmente de dezenas de importantes prebendas para oferecer – bispados, abadias, 

fortalezas, cidades fortificadas – a fim de consolidar a maioria do que ele precisava para se 

manter no poder. Sobre como chegou ao papado, Duffy (1998) afirma: 

Na verdade, é provável que sua habilidade política para vir a ser papa, e o suborno 
em sua eleição não foi pior que o de muitos outros. Entretanto, com toda sua 
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qualificação, Rodrigo não passava de um homem mundano e implacável, que, ao ser 
eleito, já era pai de oito filhos com pelo menos três mulheres. O fato de ter sido 
considerado um sucessor adequado de Pedro revela claramente a degradação do 
papado. (DUFFY, 1998, p. 149).  

 Tal situação decadente do papado aparece também no próprio pensamento de 

Maquiavel, no capítulo XI do Príncipe, sobre a fundação Dos principados eclesiásticos, onde,

bastante incisivo, ele relata sua constituição e deficiências na manutenção, observa: 

[...] porque esses principados são adquiridos ou por habilidade ou por favorecimento 
da sorte, e não é preciso nem de habilidade, nem de favorecimento da sorte para 
mantê-los, porque se alicerçam nos costumes tradicionais da religião; essas 
instituições religiosas têm muita força e qualidade para sustentar seu príncipe à 
frente de um Estado, seja como for que nesses principados se viva ou proceda. 
Somente tais príncipes têm Estados, mas não os defendem e têm súditos, mas não os 
defendem. Nesse tipo de principado, os Estados, embora indefesos, não são 
arrebatados. E os súditos não se importam pelo fato de não serem governados, 
porque não tentam nem conseguiriam alijar o príncipe.” ( MAQUIAVEL, 2005, p. 
175).  

 Ironicamente Maquiavel admite e reconhece tais principados como seguros e felizes e 

como as razões que os governam são superiores e a mente humana não pode alcançá-las, 

porque elas são exaltadas e mantidas por Deus, mas a sua insinuação e temerária ao discorrer 

sobre tais principados, durando muito pouco. Ele começa no seu texto a se perguntar por que 

a Igreja conseguiu adquirir tanto poder temporal, pois até o papado de Alexandre VI, os 

potentados italianos pouca importância davam ao poder temporal da Igreja, e agora, até um rei 

da França treme diante desse poder, pois o papa conseguiu expulsá-lo da Itália, arruinando os 

venezianos. É o que Maquiavel relembra nesse episódio da história italiana: 

Antes de Carlos, rei da França, invadir a Itália, ela estava sob o império da papa, dos 
venezianos, do rei de Nápoles, do duque de Milão e dos florentinos. Esses governos 
deviam ter tido dois cuidados principais: um, não permitir que o forasteiro tivesse 
entrado na Itália com tropas; o outro, que nenhum deles tivesse ocupado mais 
estados. Aqueles que mais inspiravam cuidados eram o papa e os venezianos.   
(MAQUIAVEL, 2005, p. 176).  

 Para conter os venezianos devia ter havido a união de todos os outros e para manter 

fraco o poder do papa, havia a luta entre os barões de Roma, divididos em duas facções, a dos 

Orsini e a dos Colonna, cuja maior desordem, além de armas em punho, foi manter fraco e 

inseguro o pontificado, que era bastante breve. Isso justifica o pouco respeito na Itália pela 

força temporal dos papas, até a chegada de Alexandre VI, observa Maquiavel: 

Então surgiu Alexandre VI que, como nenhum pontífice anterior a ele, mostrou 
como um papa podia impor-se pelo dinheiro e pela força: valendo-se do duque 
Valentino e por ocasião da invasão da Itália pelos franceses, ele fez todas as coisas 
que já descrevi ao discorrer sobre as ações do duque. Embora o intento de 
Alexandre não fosse o engrandecimento da Igreja, e sim o do duque, tudo que ele 
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fez resultou no fortalecimento da Igreja, pois após a morte dele e do duque, a Igreja 
foi a herdeira dos esforços de Alexandre. (MAQUIAVEL, 2005, p. 177).  

 Maquiavel analisa, pois, a ascensão ao poder dos principados eclesiásticos, 

reconhecendo que Júlio se dedicou a manter as conquistas de Alexandre e a fortalecer a 

Igreja, sem interesses particulares, e que os partidários dos Orsini e dos Colonna não 

conseguiram opor resistência ao poderio da Igreja, que as intimidava e não tinham seus 

cardeais, “[...] porque estes, movidos por suas próprias ambições, fortaleceriam cada uma 

delas em Roma e fora dela, fomentando tumultos entre as duas e obrigando os barões a 

defendê-las.” (Maquiavel, 2005, p. 179). Maquiavel conclui o capítulo com Sua Santidade, o 

Papa Leão X, que herdou um pontificado poderosíssimo, fazendo um apelo: “[...] tendo os 

papas anteriores fortalecido a Igreja pelas armas, que a bondade e as infinitas virtudes dele o 

façam ainda maior e venerado.” (Maquiavel, 2005, p. 179). 

3.4 - A PERSONA MIXTA

Kantarowicz (1998) na ficção sobre os Dois Corpos do Rei, no capítulo terceiro, A

realeza centrada em Cristo15, destaca o redescobrimento de um tesouro, os únicos 

manuscritos remanescentes de alguns tratados teológicos e políticos que, por volta do ano 

1100 haviam sido escritos por um clérigo desconhecido, O Anônimo, proveniente da 

Normandia. Com estilo sempre original, surpreendente e espirituoso, esse autor 

oportunamente discute a persona mixta, a “pessoa mista”, ou seja, a conjugação de duas 

esferas aparentemente heterogêneas que se atraíam e se reconciliavam na dualidade deste 

mundo e do além, das coisas temporais e eternas, seculares e espirituais. Redescobrir esse 

estudo é um esforço na busca de “luzes” para uma melhor compreensão nas relações entre o 

poder temporal e espiritual apontado em Maquiavel, na história dos papas no Renascimento 

tardio. 

 O conceito persona mixta apresentado na esfera político-religiosa pode ser 

representado “[...] principalmente pelo bispo e o rei, onde a “mistura” se referia à mescla de 

poderes e faculdades espirituais e seculares, unidas numa só pessoa.” (Kantarowicz, 1998, p. 

49). Sobre essa capacidade dual Kantarowicz (1998) afirma: 

[...] era uma característica costumeira e bastante comum ao clero durante o 
feudalismo, quando os bispos não só eram príncipes da igreja, mas também vassalos 
dos reis. Não é necessário procurar casos extremos, como o do bispo francês que 

15 KANTAROWICZ, Ernst H. Os dois corpos do rei, p.48. 
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pretendia observar o mais estrito celibato enquanto bispo e, ao mesmo tempo, ser 
devidamente casado enquanto barão. (KANTAROWICZ, p. 49).   

Além do bispo, também o rei figurava como uma persona mixta, porque lhe era 

atribuída certa capacidade espiritual como emanação de sua consagração e unção, embora a 

doutrina papal definitivamente negasse ao rei um caráter clerical, ou relegava esse caráter a 

alguns títulos honorários e funções insignificantes. Entretanto, alguns autores medievais 

continuavam a enfatizar que o rei “não era meramente leigo”, ou na linguagem jurídica, “não 

era uma pessoa comum”.  

O “Anônimo Normando”, concentrando suas discussões nos efeitos das unções de 

ordenação de reis e bispos, destaca, em seu tratado De consecratione pontificum et rerum, a 

unção dos reis de Israel, a de Aarão e dos sumos sacerdotes israelitas, o seguinte: 

Assim, temos de reconhecer (no rei) uma pessoa gêmea, descendendo uma, da 
natureza, e a outra, da graça[...] Por intermédio de uma, pela condição natural, 
conformou-se com os outros homens; por meio da outra, pela eminência de (sua) 
deificação e pelo poder do sacramento (da consagração), excedeu a todos os outros. 
Em relação a uma personalidade, ele era, por natureza, um homem individual; em 
relação à sua outra personalidade, era, pela graça, um Christus, isto é, um Deus-
homem. (KANTAROWICZ, p. 50).  

Para o “Anônimo Normando”, eis a diferença entre o Ungido na Eternidade e seu 

antitipo terrestre: o Ungido no Tempo estava no Cristo que era Rei e Christus por sua própria 

natureza, ao passo que seu representante na terra era rei e christus somente pela graça. Sobre o 

encontro da natureza e graça na consagração do rei, Kantarowicz (1998) afirma: 

Enquanto o Espírito “saltava” para dentro do rei terrestre no momento de sua 
consagração para torná-lo “outro homem” (alius vir) e transfigurá-lo no interior do 
tempo, o mesmíssimo Espírito era uno, desde a Eternidade. Em outras palavras, o rei 
torna-se “deificado” por um breve período em virtude da graça, ao passo que o Rei 
celestial é Deus eternamente por natureza. (KANTAROWICZ, p. 51). 

A diferença entre Deus e o rei estava na diferença entre o que é Deus por natureza, e 

deus pela graça, no caso do poder. A essência e a substância do poder são iguais em Deus e no 

rei, seja esse poder possuído por natureza ou apenas adquirido pela graça. Ou seja: 

O poder do rei é o poder de Deus. Esse poder, especificamente, é de Deus, por 
natureza, e do rei, pela graça. Donde, o rei, também, é Deus e Cristo, mas pela 
graça; e o que quer que ele faça, ele o faz não simplesmente como homem, mas 
como alguém que se tornou Deus e Cristo pela graça. (KANTAROWICZ, p. 52). 

O rei se torna a personificação de Cristo (crhristomimètès) também em relação ao 

poder: seu poder é o mesmo que o de Cristo. Portanto, Aquele que é Deus e Ungido pela 

natureza, age por meio de seu régio vigário, que é “Deus e Cristo pela graça”. O rei é um ser 

geminado, humano e divino, exatamente como Deus-homem, embora o rei seja binaturado 
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(duas naturezas de Cristo) e geminado apenas pela graça e no âmbito do tempo, e não por 

natureza e (após a Ascensão) na Eternidade: o rei terrestre não é: ele se torna uma 

personalidade gêmea mediante sua unção e consagração. 

Além dessas possibilidades implícitas das capacidades duais do rei à imagem de 

Cristo, “Anônimo Normando” cinde a unidade do pontífice romano, contrapondo o cargo à 

pessoa do papa e confronta, como se poderia dizer por analogia, o “corpo político” do papa 

com o “corpo natural” do papa – acrescentando, no entanto, nesse caso, um estrato “infra-

humano” para um papa que, por acaso, fosse peccator. “[...] O próprio autor cita a afirmação 

de Santo Agostinho sobre a obrigação do rei de servir a Deus: “Uma coisa é quando ele serve 

[a Deus] porque é um homem, e outra coisa quando serve porque é rei”.”(Kantarowicz, 1998, 

p. 56). Essa distinção entre cargo e pessoa “[...] também foi formulada numa carta de 

Humberto de Silva Cândida ao patriarca Cerulário: [Papa] qualis Petrus officio [...] non qualis 

Petrus merito – O papa é como Pedro por seu cargo [...] e não por seus 

méritos”.”(Kantarowicz, 1998, p. 56).  

Embora “Anônimo Normando” em seus panfletos anti-hierocráticos, movidos por uma 

crença mística no poder das unções sacramentais, não tenha conseguido produzir efeitos 

práticos na época em que foram escritos, suas observações aos leitores suscitam 

questionamentos inquietantes nas relações de poder, entre o poder temporal e espiritual, pois 

durante muitos anos essa conflituosa relação teve e continuará tendo continuidade ao longo da 

história devido à própria contingência da realidade humana.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A dissertação procurou mostrar a necessidade de perceber que, a evolução do 

pensamento maquiaveliano está correlacionada com a situação histórica da própria Itália e de 

Florença. Deste contexto dissertou-se acerca do aspecto moral e religioso da ação política de 

seu pensamento.  Como ensina Chabod, Maquiavel, homem de imaginação vigorosa, era um 

“[...] homem plenamente imerso na vida, e não um teórico abstrato e frio: era mais um 

pensador imerso na vida de seu tempo, impulsionado constantemente a meditar sobre os 

acontecimentos de sua época”. 

 A descoberta da política como caminho para fortalecer o bem do Estado na 

valorização da coisa pública só foi possível em Maquiavel, quando a realidade das instituições 

de sua época colocou o homem como o centro do universo. Apesar das incertezas da condição 

humana, houve possibilidades de ação política, em tempo e lugar determinados, na história de 

um povo que, impulsionado pelo desejo de liberdade e com grandeza de ação política, 

Maquiavel foi capaz de enfrentar os conflitos e lutar pela independência política, 

demonstrando força e coragem para superar as divisões e manifestar o desejo de construir 

uma nova república. 

 O olhar atento de Maquiavel, suas exortações agudas e as discussões inauguradas pelo 

Renascimento ajudaram na percepção da ineficácia política das instituições italianas, 

decadentes nos seus valores morais e religiosos. 

 Outro aspecto importante foi registrar os impasses históricos sobre o ideal de liberdade 

e o problema de dependência, ora do Império, ora do Estado pontifício, devido à resistência 

dos italianos imbuídos de uma consciência cívica, ao reconhecerem os descompassos entre as 

leis e os fatos. Trata-se de um problema observado até mesmo nos dias de hoje, pois todo 

povo tem o direito de construir sua própria vida política.

 Verificou-se que, apesar de a Itália historicamente viver um período bastante difícil e 

conturbado, Florença se destacou por sua autoridade e força, conseguindo ser uma das 

maiores cidades da Itália, mesmo num cenário de novas e frequentes divisões. Em período tão 

difícil, Maquiavel consegue, de maneira prática, elucidativa e incansável, conceber a 

autonomia da ação política, consciente de que nem sempre é fácil deliberar o que fazer, diante 

do bem e do mal, que muitas vezes são impostos pela realidade da própria fortuna. 

 Nesse sentido, foi possível aproximar-se de Maquiavel, um pensador tão claro e 

moderno para alguns, mas que, para muitos outros, se foi tornando tão obscuro e mais 

próximo da Antiguidade. 
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 A discussão complexa, levantada no segundo momento do trabalho, os aspectos éticos 

no pensamento maquiaveliano, estão longe de originar um consenso entre os estudiosos.  

O próprio Maquiavel, aliás, coloca o problema ético dentro do dever das possibilidades na 

situação concreta de cada ser humano, levando em conta a imprevisibilidade de sua natureza. 

 A originalidade desafiante em Maquiavel é ter de aceitar a existência de um sistema de 

governo, mesmo onde não mais exista uma verdadeira religião e a corrupção já o tenha 

tomado completamente.  

 Onde existe contradição, na esfera do agir político e valores éticos tradicionais, 

Maquiavel não para, mas avança para um novo olhar, admitindo uma autonomia dessas 

esferas, como observa Berlin, para construir o que é possível. Um enigma que está longe de se 

resolver: uma política voltada para os seus fins, podendo dissimular, utilizar-se de violência, 

mas que indica valer a pena pagar certo preço pela eficácia dos seus resultados. 

 A certeza de que no pensamento maquiaveliano se inaugura a autonomia da política, é 

consenso entre muitos comentadores e estudiosos. O próprio Renascimento, ao descobrir um 

conceito dinâmico de homem e admitindo sua identidade contraditória e criativa, pôde 

perceber a exigência de compreender a conduta do homem em suas escolhas, apesar dos 

limites da sua condição humana.  

 Ao tratar do aspecto moral no pensamento maquiaveliano, observou-se que Maquiavel 

parece sugerir que a boa ação política não deve levar em conta valores que sejam incapazes de 

garantir seu sucesso, mas apenas o que conduz à meta desejada, como afirmou Bignotto no 

texto: As Fronteiras da Ética: Maquiavel. A proposta de uma prática política separada dos 

valores morais, significa uma constatação revolucionária no sentido de compreender a política 

de um modo totalmente novo. Foi por tal motivo que se escolheu um estudo do capítulo VIII 

de O Príncipe, no esforço instigante de um possível diálogo entre a política e a barbárie. 

Nesse jogo político, as qualidades necessárias para o exercício do poder continuam sendo, até 

nos dias de hoje, um dos principais questionamentos e debates no campo da política, 

especialmente em épocas de campanha eleitoral. O exercício do poder não encontra respaldo 

na verdade e nos valores prometidos nos discursos eleitoreiros. 

 Maquiavel estudou a conduta do príncipe, cônscio de que nem sempre é possível uma 

forma de governo perfeita. Sobretudo onde há democracia, é preciso admitir tudo, inclusive a 

corrupção e, consequentemente, a própria tirania. Uma questão bastante comum para 

Maquiavel e seu tempo. 
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 Na ética política, Maquiavel não apenas faz uma reviravolta ao criticar a ética cristã de 

princípios abstratos, como ainda busca, no exemplo de Roma, um recurso relativizador, qual 

seja, a ética dos antigos como modelo para a fundação de uma sociedade livre e forte. 

 Maquiavel foi mais longe pois provocou um caminho diferente daquele que muitos já 

haviam empreendido. Ele proprio admite que, atrás do gesto de crueldade dos imperadores 

romanos (tiranos), existe um desejo sadio de reformar o Estado. 

 A vida política é instável, embora existam boas leis; existe, assim, em Maquiavel um 

convite para ver e perceber que conservar a liberdade torna-se um desafio importante e 

necessário. A infinidade dos desejos humanos sempre poderá colocar a natureza humana 

capaz de desejar tudo; como não se pode obter tudo, o desejo sempre será maior que o poder 

de adquirir, e surge assim o tédio e a pouca satisfação com o que se possui. Vem daí a 

variação da fortuna. 

  Não foi difícil conseguir concluir que em Maquiavel não existe vida política sem 

mediação, devido a ambiguidades e a necessidade de interpretar as representações e 

significados que fazem parte do jogo político. Talvez por esse motivo, nos dias de hoje o 

desprezo pela educação de um povo contribuísse para cultivar ainda mais sua ignorância 

política. Cumpre-nos observar, todavia, que onde um corpo político estiver corrompido, onde 

a ética e a religião fracassarem, ainda assim existirá uma forma de governo com todos os 

elementos necessários para governar. 

Ao tratar do aspecto religioso no pensamento maquiaveliano foi preciso colocar o 

problema da corrupção, o que também aparece no pensamento maquiaveliano, o qual nem 

sempre necessariamente vem acompanhado de alguma solução. Aliás, esse era o maior 

problema que marcava os limites do político e colocava a liberdade em xeque. E isso, porque 

nada mais se pode esperar de um corpo político corrompido. Se a corrupção apontava as 

contradições dentro das próprias instituições que deixaram de lado a guarda da liberdade e do 

bem comum, resta-nos questionar: como fortalecer as instituições laicas e religiosas para 

saber identificar e dar condições para enfrentar e apontar caminhos para solucionar tão grande 

mal que é a corrupção? É possível construir uma sociedade mais justa, humana e fraterna que 

não esteja sujeita a corrupção? É evidente que Maquiavel não se enveredou por esse caminho, 

onde os questionamentos clamam por uma real solução, pois são questionamentos aos quais 

nem sempre é possível dar resposta, diante da complexidade e vulnerabilidade em que se 

encontra a condição humana, quem sabe ainda hoje, como nos tempos de Maquiavel, ao 

admitir que esta natureza humana continua a mesma, não mudando nada !  
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A corrupção sempre existiu e sempre existirá e com ela deve-se continuar convivendo, 

embora sempre se deva lutar para expurgar tão grande mal, sem dúvida o maior drama da vida 

social de muitos Países, inclusive o Brasil. 

Maquiavel não esteve tão enganado sobre a religião de sua época, pois não se pode 

exigir aspectos teológicos daquele que se propôs refletir sobre a eficácia da ação política na 

construção e edificação de uma República, onde todos pudessem viver e construir a 

verdadeira liberdade, por meio da unificação da Itália, tão renegada pela Igreja. A religião, 

como instituição, não deveria distanciar-se tanto desses ideais, pois, por ambição desmedida e 

desejo de poder, quis adentrar numa luta de forças e disputas no poder temporal e no poder 

espiritual. Na tentativa de oferecer um caminho compreensivo na dificuldade conceitual da 

natureza de tais poderes, como eles se definem, articulam-se e não se confundem, mas 

também se distinguem, é que foi abordado um estudo de Kantarowicz a respeito da “doutrina 

mística” sobre os dois corpos do rei, onde pessoa do rei possuía, além de um corpo natural, 

também um “corpo místico”, e também o estudo de um manuscrito do “Anônimo da 

Normandia”, sobre persona mixta (a pessoa mista), num esforço de buscar “luzes”. Se de um 

lado, os papas podiam ser “considerados santos” pela unção, de outro lado também eram 

pecadores, pelo mau exercício da função.  

A filosofia pode e deve ensinar: melhor do que saber responder, é preciso aprender a 

perguntar. Num olhar mais introspectivo no íntimo de cada um de nós, em particular, na busca 

do melhor caminho para percorrer, será que a pessoa não se pode enganar? E, se porventura se 

enganou, não deveria ser encorajada a não temer recomeçar? Não existe risco na eficiência e 

na eficácia em toda ação humana, já que os resultados podem não ser os esperados?  

Existe, contudo, uma esperança: longe de ser uma resposta para a verdadeira qualidade 

de toda ação humana, é preciso saber reconhecer que, na sua prática, toda ação humana jamais 

deveria ser acompanhada do sentimento de medo. Ter medo, aliás – ensina a psicologia – 

significa não saber agir. Toda ação precisa revestir-se de coragem, embora se corra o risco de 

falhar, pois, na verdade, errar ou não ser compreendido é um dos sentimentos mais comuns e 

universais reconhecidos na natureza humana.  

Se assim não fosse, o que seria de Maquiavel? 
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