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Apresentação
Francisco C. Weffort

R

eunimos aqui os clássicos da política do mundo moderno.
Creio que a maior homenagem que se pode fazer a estes homens de gênio é reconhecer a ligação entre as suas idéias e as lutas
históricas das épocas nas quais viveram. Como homens de pensamento de uma grande época da política, eles acompanham a formação do Estado moderno, longo processo de séculos de duração na
história européia. Desde o florentino Maquiavel, no século XVI, e
os ingleses Hobbes e Locke, ambos do século XVII, até, no século
XVIII, os franceses Montesquieu e Rousseau e os americanos, Madison, Hamilton e Jay, autores de "O Federalista", o pensamento
político acompanha a construção de uma ordem política da qual o
Estado-Nação haveria de ser a realização mais completa.
Este livro foi concebido para os estudantes dos cursos básicos
de nossas universidades. Deve, por isso, cumprir uma função eminentemente didática. Também é de preocupação didática um outro
volume que estamos publicando junto com este, aqui mesmo na
Editora Ática, e que recolhe os passos fundamentais do pensamento
político no século XIX: Burke, Kant, Hegel, Tocqueville, Stuart
Mill e Marx. Depois deste virá um tomo sobre o pensamento político
no século XX. Os dois primeiros volumes, cobrindo o período que
vem do século XVI até o XIX, cumprem a função de introduzir o
leitor nos temas fundamentais da teoria política clássica, nucleados
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em torno da construção do Estado-Naçào. O terceiro, limitando-se
ao século XX, tratará, sobretudo, da crise do Estado e, por extensão, da crise da sociedade moderna.
Disse alguém que "a desgraça dos que não se interessam por
política é serem governados pelos que se interessam". Na intenção
de contribuir de alguma forma para diminuir este mal, quisemos
dar a este trabalho um sentido que vai além do meramente escolar.
Há, porém, algo que a escola nos ensina e que quisemos preservar
aqui. Os professores com experiência no ensino da teoria política e
da história das doutrinas políticas sabem que a melhor maneira de
alguém tomar contato com as idéias dos clássicos é ler os próprios
clássicos. Em atenção a este critério, o leitor encontrará neste volume textos escolhidos dos próprios clássicos que acreditamos fundamentais para a compreensão do pensamento de cada um deles.
E entendemos também que deveríamos oferecer ao leitor, além
de um contato com os clássicos, a orientação segura de um comentador que o ajudasse a superar as dificuldades iniciais. Este é um
dos privilégios do estudante nas aulas de teoria política e de história do pensamento político. Quisemos que este privilégio, ou pelo
menos parte dele, se tornasse aqui acessível a todo e qualquer cidadão interessado em política. Garantindo ao leitor a oportunidade
de confrontar os textos do pensador clássico e do seu comentador,
asseguramos-lhe também a oportunidade de fazer, se o desejar, o
seu próprio exercício de interpretação. E um exercício de interpretação, como se sabe, sempre vai além do meramente escolar. Até porque, em política, um exercício de interpretação é sempre um exercício de liberdade.
Dizer que um pensador é um clássico significa dizer que suas
idéias permanecem. Significa dizer que suas idéias sobreviveram
ao seu próprio tempo e, embora ressonâncias de um passado distante, são recebidas por nós como parte constitutiva da nossa atualidade. A visão dura e implacável de Maquiavel sobre o fenômeno do
poder ainda provoca, séculos depois do exílio que lhe permitiu escrever O príncipe, o mesmo fascínio (e o mesmo mal-estar) que suscitou em seus primeiros leitores. Quanto a Hobbes e Locke, seria
necessário lembrar, por mais estranho que isso possa parecer quando falamos da Inglaterra que nos habituamos a ver como uma paisagem de ordem e de estabilidade, que eles viveram em uma Inglaterra tempestuosa e revolucionária. Hobbes é contemporâneo da revolução de 1640, de Oliver Cromwell, e Locke vive na época da Re-
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volução Gloriosa, de 1688. O que talvez nos ajude a entender por
que eles têm tantas coisas a dizer a brasileiros e latino-americanos.
Reencontraremos em Montesquieu, na França absolutista de meados do século XVIII, a admiração pela Inglaterra liberal que as revoluções inglesas construíram ou, pelo menos, permitiram que se
construísse. Algumas décadas depois de Montesquieu, Rousseau se
torna, através da crítica radical do absolutismo político e da desigualdade social, um precursor do pensamento democrático moderno e o grande anunciador, no plano das idéias, da Revolução Francesa, de 1789. Nos autores de "O Federalista", Madison, Hamilton
e Jay, encontraremos a defesa da Constituição, de 1787, coroamento institucional do processo que começa com a Revolução Americana, de 1776.
As ligações do pensamento dos clássicos com os grandes acontecimentos políticos do seu tempo são, assim, muito fortes para serem ignoradas. Apesar disso — ou quem sabe por isso mesmo —
nada seria mais enganoso do que vê-los por uma ótica estritamente política. Nada mais distante deles do que a concepção, hoje muito difundida mas inteiramente falsa, da política como especialidade. Mesmo em Maquiavel, o mais "politicista" dentre os pensadores aqui reunidos, se pode distinguir — por exemplo, em sua concepção pessimista do homem ou em suas imagens sobre a corrupção
dos costumes na Itália do seu tempo — um terreno além da política, sinais de uma concepção geral sobre a sociedade. Quanto aos
demais, não pode sobrar espaço para dúvidas quanto à natureza
de um grandioso esforço intelectual que constrói, ao lado de uma
visão do Estado, uma concepção da natureza humana e da sociedade em geral. A reflexão sobre a gênese do Estado moderno é, nos
clássicos, o caminho de uma ampla reflexão sobre a gênese da sociedade moderna. Mais do que uma imagem restrita sobre a ordem política, eles nos oferecem, cada qual a seu modo, uma concepção sobre os indivíduos, a propriedade, a desigualdade, a religião, a moral etc. É por isso que, com eles, nós entramos no campo de uma
política de sentido amplo que envolve, mais do que uma ciência política, os elementos de uma sociologia e de uma antropologia. Até
mesmo de uma economia, como no caso de Locke. Poderia haver
melhor porta de entrada para as ciências sociais e para o conhecimento da sociedade moderna do que o pensamento político clássico?
Cada um dos pensadores aqui reunidos é apresentado por
um professor (ou professora) com ampla experiência no tema e,
em diversos casos, com obra publicada a respeito. Maquiavel é apre-
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sentado por Maria Tereza Sadek, Hobbes por Renato Janine Ribeiro, Locke por Leonel Itaussu Almeida Mello, Montesquieu por José Augusto Guilhon Albuquerque, Rousseau por Milton Meira do
Nascimento e os autores de "O Federalista" por Fernando Papaterra Limongi. Todos os apresentadores são professores da Universidade de São Paulo.
Os capítulos deste volume constam, portanto, de duas partes,
a primeira contendo o texto do apresentador (ou apresentadora) e
a segunda trechos do pensador clássico de que se trate. Para o caso de Hobbes, porém, o Professor Renato Janine entendeu mais
adequada a fórmula de um texto único, transcrevendo no curso de
sua apresentação longos trechos do pensador inglês. Com pequena
variação de forma, cumpre-se, assim, o objetivo comum de oferecer ao leitor o contato direto com o texto clássico e a ajuda do comentador.

2
Nicolau Maquiavel:
o cidadão sem fortuna,
o intelectual de virtú
Maria Tereza Sadek

M

ais de quatro séculos nos separam da época em que viveu
Maquiavel. Muitos leram e comentaram sua obra, mas um
número consideravelmente maior de pessoas evoca seu nome ou pelo menos os termos que aí têm sua origem. Maquiavélico e maquiavelismo são adjetivo e substantivo que estão tanto no discurso erudito, no debate político, quanto na fala do dia-a-dia. Seu uso extrapola o mundo da política e habita sem nenhuma cerimônia o universo das relações privadas. Em qualquer de suas acepções, porém,
o maquiavelismo está associado à idéia de perfídia, a um procedimento astucioso, velhaco, traiçoeiro. Estas expressões pejorativas
sobreviveram de certa forma incólumes no tempo e no espaço, apenas alastrando-se da luta política para as desavenças do cotidiano.
Assim, a acusação que recai hoje sobre Maquiavel não difere substancialmente daquela que lhe impingiu Shakespeare ao chamá-lo
de "The Murderous", ou de sua identificação com o diabo — "the
old Nick" — na era vitoriana, ou mesmo da incriminaçào que os jesuítas faziam aos protestantes na época da Reforma, considerandoos discípulos de Maquiavel. Como assinala Claude Lefort, em sua
análise sobre o uso abrangente e multidirecional de tais acusações,
o maquiavelismo serve a todos os ódios, metamorfoseia-se de acordo com os acontecimentos, já que pode ser apropriado por todos
os envolvidos em disputa. É uma forma de desqualificar o inimigo,

14

OS CLÁSSICOS DA POLÍTICA

apresentando-o sempre como a encarnação do mal. 1 Personificando a imoralidade, o jogo sujo e sem escrúpulos, o "maquiavelism o " , ou melhor, o "antimaquiavelismo" tornou-se mais forte do
que Maquiavel. É um mito que sobrevive independente do conhecimento do autor ou da obra onde teve origem.
A contraface da versão expressa no "autor maldito", responsabilizado por massacres e por toda sorte de sordidez — não há tirano que não tenha sido visto como inspirado por Maquiavel —, é
sua reabilitação. Para a construção deste retrato acorreram filósofos da estatura de um Rousseau, de um Spinoza, de um Hegel, para citarmos apenas os primeiros. Nesta interpretação sustenta-se enfaticamente que Maquiavel discorreu sobre a liberdade, ao oferecer
preciosos conselhos para a sua conquista ou salvaguarda. Rousseau,
por exemplo, opondo-se aos intérpretes "superficiais ou corrompidos" do autor florentino, que o qualificaram como mestre da tirania e da perversidade, afirma: "Maquiavel, fingindo dar lições aos
Príncipes, deu grandes lições ao povo" {Do contrato social, livro
3, cap. IV).
Ora apresentado como mestre da maldade, ora como o conselheiro que alerta os dominados contra a tirania, quem era este homem capaz de provocar tanto ódio, mas também tanto amor? Que
idéias elaborou que o tornam o mais citado entre os pensadores políticos, a ponto de suscitar as mais díspares interpretações, e de sair
das páginas dos livros eruditos para ocupar um lugar na fala mais
vulgar? Por que incitou tamanho temor, sendo sua obra mais conhecida colocada no Index da Igreja, e por que continua a dar ensejo a tão fundos preconceitos?

As d e s v e n t u r a s
de um f l o r e n t i n o

Maquiavel nasceu em Florença em 3 de
maio de 1469, numa Itália "esplendorosa
mas infeliz'', no dizer do historiador Garin.
A península era então constituída por uma série de pequenos Estados, com regimes políticos, desenvolvimento econômico e cultura
variados. Tratava-se, a rigor, de um verdadeiro mosaico, sujeito a
conflitos contínuos e alvo de constantes invasões por parte de estrangeiros. Até 1494, graças aos esforços de Lourenço, o Magnífico, a
península experimentou uma certa tranqüilidade. Cinco grandes Estados dominavam o mapa político: ao sul, o reino de Nápoles, nas
mãos dos Aragão; no centro, os Estados papais controlados pela
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Igreja e a república de Florença, presidida pelos Médicis; ao norte,
o ducado de Milão e a república de Veneza.
Nos últimos anos do século, entretanto, a desordem e a instabilidade eram incontroláveis. Às dissensões internas e entre regiões
somaram-se as invasões das poderosas nações vizinhas, França e Espanha. Assim, os Médicis são expulsos de Florença; acirram-se as
discórdias entre Milão e Nápoles; os domínios da Igreja passam a
ser governados por Alexandre VI, um papa espanhol da família
Borgia, guiado por ambições sem limites: o rei Carlos VIII, da França, invade a península e consegue dominá-la de Norte a Sul. Pouco tempo depois, com a morte do papa Alexandre VI, o trono é
ocupado por Júlio II, que se alia primeiro aos franceses contra Veneza e em seguida, em 1512, funda a Santa Liga contra a França.
Neste cenário conturbado, no qual a maior parte dos governantes não conseguia se manter no poder por um período superior
a dois meses, Maquiavel passou sua infância e adolescência. Sua família não era nem aristocrática, nem rica. Seu pai, advogado, como um típico renascentista, era um estudioso das humanidades, tendo se empenhado em transmitir uma aprimorada educação clássica
para seu filho. Dessa forma, com orgulho, noticiava a um amigo
que Nicolau, com apenas 12 anos, já redigia no melhor estilo em latim, dominando a retórica greco-romana. Apesar da avaliação paterna, apenas em 1498, quando já tinha 29 anos, tem-se a primeira
notícia de Nicolau exercendo um cargo de destaque na vida pública. Neste ano, Savonarola, que substituíra os Médicis, é deposto,
enforcado e queimado. Acompanham sua queda todos os detentores de cargos importantes na república florentina. Maquiavel passa
então a ocupar a Segunda Chancelaria, posição de considerável responsabilidade na administração do Estado. Nessa atividade, cumpriu uma série de missões, tanto fora da Itália como internamente,
destacando-se sua diligência em instituir uma milícia nacional.
Suas tarefas diplomáticas sofreram, no entanto, uma brusca
interrupção quando os Médicis recuperaram o poder e voltaram para Florença. O governante Soderini vai para o exílio e é dissolvida
a república. Era o ano de 1512. Maquiavel foi demitido, proibido
de abandonar o território florentino pelo espaço de um ano, e ficava-lhe vedado o acesso a qualquer prédio público. Mas o pior ainda estaria por acontecer: em fevereiro de 1513 foi considerado suspeito, acusado de tomar parte na fracassada conspiração contra o
governo dos Médicis. Foi por isso torturado, condenado à prisão e
a pagar uma pesada multa.
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Mas o sol parecia brilhar para os Médicis. Em 1513, a família
consegue uma nova vitória e esta sem precedentes: o cardeal Giovanni de Médicis transforma-se no papa Leão X — o primeiro florentino a conquistar tamanha honraria. Com isso, a cidade, anteriormente hostil à família que derrubara a república, passa a celebrar
os novos chefes. Maquiavel, por sua vez, tenta, com a ajuda de seu
amigo Vettori, embaixador em Roma, ligado aos Médicis, a libertação e, posteriormente, recuperar seu antigo emprego. Sai da prisão,
mas são inúteis suas repetidas gestões para voltar para a vida pública. Exilado em sua própria terra, impedido de exercer sua profissão,
passa a morar na propriedade que herdara de seu pai e avós em
São Casciano. Ali inicia uma nova fase, vivendo modestamente e
estudando os clássicos. Ele assim descreve seu dia-a-dia:
De manhã, eu acordo com o sol e vou para o bosque fazer lenha; ali permaneço por duas horas verificando o trabalho do dia anterior e ocupo meu tempo com os lenhadores. que sempre têm desavenças, seja entre si, seja com os vizinhos [...]. Deixando o bosque, vou
à fonte e de lá para a caça. Trago um livro comigo, ou Dante, ou Petrarca, ou um destes poetas menores, como Tibulo, Ovídio ou outros:
leio suas paixões, seus amores e recordo-me dos meus, delicio-me
neste pensamento. Depois, vou à hospedaria, na estrada, converso
com os que passam, Indago sobre as notícias de seus países, ouço
uma porção de coisas e observo a variedade de gostos e de características humanas. Enquanto isso. aproxima-se a hora do almoço e,
com os meus, como aquilo que me permitem meu pobre sítio e meu
pequeno patrimônio. Finda a refeição, retorno à hospedaria [...] lá
me entretenho jogando cartas ou tric-trac [...]. Assim desafogo a malignidade de meu destino [...]. Chegando a noite, volto à minha casa
e entro no meu gabinete de trabalho. Tiro as minhas roupas cobertas
de sujeira e pó e visto as minhas vestes dignas das cortes reais e
pontifícias. Assim, convenientemente trajado, visito as cortes principescas dos gregos e romanos antigos. Sou afetuosamente recebido
por eles e me nutro do único alimento a mim apropriado e para o
qual nasci. Não me acanho ao falar-lhes e pergunto das razões de
suas ações; e eles, com toda sua humanidade, me respondem. Então,
durante 4 horas não sinto sofrimentos, esqueço todos os desgostos,
não me lembro da pobreza e nem a morte me atemoriza [...].

(Carta a F. Vettori. de 10/12/1513.)
Deste retiro forçado nasceram as obras do analista político.
Como o próprio Maquiavel afirmava são textos que resultam de
sua experiência prática e do convívio com os clássicos. O príncipe
data dos anos de 1512 a 1513; Os discursos sobre a primeira década de Tito Lívio, de 1513 a 1519; o livro sobre A arte da guerra,
de 1519 a 1520; e, por último, sua História de Fiorença, de 1520 a
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1525. Ao lado destas publicações, escre\eu a comédia A mandrágora, considerada obra-prima do teatro italiano; uma biografia sobre
Castruceio Castracani e uma coleção de poesias e ensaios literários.
Depois da redação de O príncipe, a vida de Maquiavel é marcada por uma contínua alternância de esperanças e decepções. Busca incessantemente voltar às funções públicas. Para conseguir os favores dos Médicis dedica-lhes seu livro e pede a intervenção de amigos. Os governantes são pouco sensíveis aos apelos — para os tiranos ele é um republicano. Finalmente, em 1520, a Universidade de
Florença, presidida pelo cardeal Jútio de Médicis, encarrega-o de escrever sobre Florença. Desta incumbência nasce sua última obra e
também sua última frustração. Pois, com a queda dos Médicis em
1527 e a restauração da república, Maquiavel, que imaginara terem
assim findados seus infortúnios, vê-se identificado pelos jovens republicanos como alguém que possuía ligações com os tiranos depostos, já que deles recebera a tarefa de escrever sobre sua cidade. Desta vez, viu-se vencido. Esgotaram-se suas forças. A república considerou-o seu inimigo. Desgostoso, adoece e morre em junho.

A verdade efetiva das coisas
O destino determinou que eu não saiba discutir sobre a seda.
nem sobre a lã; tampouco sobre questões de lucro ou de perda. Minha missão é falar sobre o Estado. Será preciso submeter-me à promessa de emudecer, ou terei que falar sobre ele.
(Carta a F. Vettori, de 13/03/1513.)

Este trecho de uma carta escrita por Maquiavel revela sua "predestinação" inarredável: falar sobre o Estado. De fato, sua preocupação em todas as suas obras é o Estado. Não o melhor Estado,
aquele tantas vezes imaginado, mas que nunca existiu. Mas o Estado real, capaz de impor a ordem. Maquiavel rejeita a tradição idealista de Platão, Aristóteles e Santo Tomas de Aquino e segue a trilha inaugurada pelos historiadores antigos, como Tácito, Políbio,
Tucídides e Tito Lívio. Seu ponto de pari ida e de chegada é a realidade concreta. Daí a ênfase na verità efjettuale — a verdade efetiva das coisas. Esta é sua regra metodológica: ver e examinar a realidade tal como ela é e não como se gostaria que ela fosse. A substituição do reino do dever ser, que marcara a filosofia anterior, pelo
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reino do ser, da realidade, leva Maquiavel a se perguntar: como fazer reinar a ordem, como instaurar um Estado estável? O problema central de sua análise política é descobrir como pode ser resolvido o inevitável ciclo de estabilidade e caos.
Ao formular e buscar resolver esta questão, Maquiavel provoca uma ruptura com o saber repetido pelos séculos. Trata-se de
uma indagação radical e de uma nova articulação sobre o pensar e
fazer política, que põe fim à idéia de uma ordem natural e eterna.
A ordem, produto necessário da política, não é natural, nem a materialização de uma vontade extraterrena, e tampouco resulta do jogo de dados do acaso. Ao contrário, a ordem tem um imperativo:
deve ser construída pelos homens para se evitar o caos e a barbárie,
e, uma vez alcançada, ela não será definitiva, pois há sempre, em
germe, o seu trabalho em negativo, isto é, a ameaça de que seja desfeita.
"Enveredando por um caminho ainda não trilhado", como reconhece explicitamente nos Discursos, o autor florentino reinterpreta a questão da política. Ela é o resultado de feixes de forças, proveniente das ações concretas dos homens em sociedade, ainda que
nem todas as suas facetas venham do reino da racionalidade e sejam
de imediato reconhecíveis. Ao perceber o que há de transitório e circunstancial no arranjo estabelecido em uma determinada ordem,
monta um enigma para seus contemporâneos. Enigma que se recoloca incessantemente e que a cada significado encontrado remete a outra significação para além de si. Este pensamento em constante transmutação e fluxo, que determina seu curso pelo movimento da realidade, transformará Maquiavel num clássico da filosofia política,
atraindo a atenção e esforços de compreensão de seus leitores de todos os tempos.
Tem-se sempre a sensação de que é necessário ler, reler, e voltar a ler a obra e que são infindáveis as suas possibilidades de formalização. Sua armadilha é atraente — fala do poder que todos sentem, mas não conhecem. Porém, para conhecê-lo é preciso suportar a idéia da incerteza, da contingência, de que nada é estável e
que o espaço da política se constitui e é regido por mecanismos distintos dos que norteiam a vida privada. E mais ainda: o mundo da
política não leva ao céu, mas sua ausência é o pior dos infernos.
Por outro lado, a forma que usa para expor suas idéias exige atenção. Não só porque recoloca e problematiza velhos temas, mas sobretudo porque rediscute-os incessantemente, obrigando o leitor a
pôr sempre em xeque a primeira compreensão. Por isso, qualquer
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tentativa de sistematizar os escritos de Maquiavel é sempre provisória e sujeita a novas interpretações. Vale assim, para os seus escritos, a mesma metodologia que usava para ler a realidade e, afinal,
de há muito sua obra deixou de ser apenas uma referência de erudição ilustrada. Pelo que significa e tem significado nas práticas históricas é ela própria simultaneamente um monumento e um instrumento político, retornando sempre como um enigma complexo que só
pode ser decifrado pela análise de sua presença concreta e sua verita effetíuale.
Isto posto, ocupemo-nos do exame de alguns temas vitais para a compreensão da intrincada construção do pensamento de Maquiavel. É claro que este é apenas um ângulo possível num prisma
multifacetado.

Natureza h u m a n a
e história

Guiado pela busca da "verdade efetiva",
Maquiavel estuda a história e reavalia
sua experiência como funcionário do Estado. Seu "diálogo" com os homens da antigüidade clássica e sua
prática levam-no a concluir que por toda parte, e em todos os tempos, pode-se observar a presença de traços humanos imutáveis. Daí
afirmar, os homens "são ingratos, volúveis, simuladores, covardes
ante os perigos, ávidos de lucro" {O príncipe, cap. XVII). Estes atributos negativos compõem a natureza humana e mostram que o conflito e a anarquia são desdobramentos necessários dessas paixões e
instintos malévolos. Por outro lado, sua reiterada permanência em
todas as épocas e sociedades transformam a história numa privilegiada fonte de ensinamentos. Por isso, o estudo do passado não é
um exercício de mera erudição, nem a história um suceder de eventos em conformidade com os desígnios divinos até que chegue o dia
do juízo final, mas sim um desfile de fatos dos quais se deve extrair
as causas e os meios utilizados para enfrentar o caos resultante da
expressão da natureza humana. Desta forma, sustenta o pensador
florentino,
aquele que estudar cuidadosamente o passado pode prever os acontecimentos que se produzirão em cacia Estado e utilizar os mesmos
meios que os empregados pelos antigos. Ou então, se não há mais
os remédios que já foram empregados, imaginar outros novos, segundo a semelhança dos acontecimentos.
(Discursos, livro I, cap. XXXIX.)
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A história é cíclica, repete-se indefinidamente, já que não há
meios absolutos para "domesticar" a natureza humana. Assim, a
ordem sucede à desordem e esta, por sua vez, clama por uma nova ordem. Como, no entanto, é impossível extinguir as paixões e
os instintos humanos, o ciclo sé repete. O que pode variar — e nesta variação encontra-se o âmago da capacidade criadora humana e,
portanto, da política — são os tempos de duração das formas de
convívio entre os homens.
O poder político tem, pois, uma origem mundana. Nasce da
própria "malignidade" que é intrínseca à natureza humana. Além
disso, o poder aparece como a única possibilidade de enfrentar o
conflito, ainda que qualquer forma de "domesticação" seja precária e transitória. Não há garantias de sua permanência. A perversidade das paixões humanas sempre volta a se manifestar, mesmo
que tenha-permanecido oculta por algum tempo.

Anarquia X Priticipado
e República

A desordem proveniente da imutável natureza humana, Maquiavel
acresce um importante fator social de instabilidade: a presença inevitável, em todas as sociedades,
de duas forças opostas, "uma das quais provém de não desejar o
povo ser dominado nem oprimido pelos grandes, e a outra de quererem os grandes dominar e oprimir o povo" (O príncipe, cap. IX).
Note-se que uma das forças quer dominar, enquanto a outra não
quer ser dominada. Se todos quisessem o domínio, a oposição seria
resolvida pelo governo dos vitoriosos. Contudo, os vitoriosos não
sufocam definitivamente os vencidos, pois estes permanecem não
querendo o domínio. O problema político é então encontrar mecanismos que imponham a estabilidade das relações, que sustentem
uma determinada correlação de forças.
Maquiavel sugere que há basicamente duas respostas à anarquia decorrente da natureza humana e do confronto entre os grupos sociais:, o Principado e a República. A escolha de uma ou de
outra forma institucional não depende de um mero ato de vontade
ou de considerações abstratas e idealistas sobre o regime, mas da situação concreta. Assim, quando a nação enrontra-se ameaçada de
deterioração, quando a corrupção alastrou-se, é necessário um governo forte, que crie e coloque seus instrumentos de poder para inibir a vitalidade das forças desagregadoras e centrífugas. O príncipe
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não é um ditador; é, mais propriamente, um fundador do Estado,
um agente da transição numa fase em que a nação se acha ameaçada de decomposição. Quando, ao contrário, a sociedade já encontrou formas de equilíbrio, o poder político cumpriu sua função regeneradora e "educadora", ela está preparada para a República.
Neste regime, que por vezes o pensador florentino chama de liberdade, o povo é virtuoso, as instituições são estáveis e contemplam a
dinâmica das relações sociais. Os conflitos são fonte de vigor, sinal
de uma cidadania ativa, e portanto são desejáveis.
Face à Itália de sua época — dividida, corrompida, sujeita às
invasões externas — Maquiavel não tinha dúvidas: era necessário
sua unificação e regeneração. Tais tarefas tornavam imprescindível
o surgimento de um homem virtuoso capaz de fundar um Estado.
Era preciso, enfim, um príncipe.

VirtÚ X fortuna

A crença na predestinação dominava há longo tempo. Este era um dogma que Maquiavel teria que enfrentar, por mais fortes que fossem os rancores que
atraísse contra si. Afinal, a atividade política, tal como arquitetara,
era uma prática do homem livre de freios extraterrenos, do homem
sujeito da história. Esta prática exigia virtú, o domínio sobre afortuna.
Para pensar a virtú e afortuna mais uma vez Maquiavel recorre aos ensinamentos dos historiadores clássicos, buscando contrapô-los aos preceitos dominantes na Itália seiscentista. Para os antigos, a Fortuna não era uma força maligna inexorável. Ao contrário,
sua imagem era a de uma deusa boa, uma aliada potencial, cuja simpatia era importante atrair. Esta deusa possuía os bens que todos
os homens desejavam: a honra, a riqueza, a glória, o poder. Mas
como fazer para que a deusa Fortuna nos favorecesse e não a outros, perguntavam-se os homens da antigüidade clássica? Era imprescindível seduzi-la, respondiam. Como se tratava de uma deusa que
era também mulher, para atrair suas graças era necessário mostrarse vir, um homem de verdadeira virilidade, de inquestionável coragem. Assim, o homem que possuísse virtú no mais alto grau seria
beneficiado com os presentes da cornucópia da Fortuna.
Esta visão foi inteiramente derrotada com o triunfo do cristianismo. A boa deusa, disposta a ser seduzida, foi substituída por
um "poder cego", inabalável, fechado a qualquer influência, que
distribui seus bens de forma indiscriminada. A Fortuna não tem
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mais como símbolo a cornucópia, mas a roda do tempo, que gira indefinidamente sem que se possa descobrir o seu movimento. Nessa
visão, os bens valorizados no período clássico nada são. O poder,
a honra, a riqueza ou a glória não significam felicidade. Esta não
se realiza no mundo terreno. O destino é uma força da providência
divina e o homem sua vítima impotente.
Maquiavel inicia o penúltimo capítulo de O príncipe referindo-se a esta crença na fatalidade e à impossibilidade dos homens alterarem o seu curso. Chega, inclusive, com certa ironia, a afirmar
que se inclinou a concordar com essa opinião. No entanto, o desenrolar de sua exposição mostra-nos, com toda clareza, que se trata
de uma concordância meramente estratégica. Concorda para poder
desenvolver os argumentos da discordância. Assim, após admitir o
império absoluto da Fortuna, reserva, poucas linhas a seguir, ao livre-arbítrio pelo menos o domínio da metade das ações humanas.
E termina o capítulo demonstrando a possibilidade da virtit conquistar afortuna. Assim, Maquiavel monta um cenário no qual a liberdade do homem é capaz de amortecer o suposto poder incontrastável da Fortuna. Ou melhor dizendo, ao se indagar sobre a possibilidade de se fazer uma aliança com a Fortuna, esta não é mais uma
força impiedosa, mas uma deusa boa, tal como era simbolizada pelos antigos. Ela é mulher, deseja ser seduzida e está sempre pronta
a entregar-se aos homens bravos, corajosos, aqueles que demonstram ter virtu.
Não cabe nesta imagem a idéia da virtude cristã que prega
uma bondade angelical alcançada pela libertação das tentações terrenas, sempre à espera de recompensas no céu. Ao contrário, o poder, a honra e a glória, típicas tentações mundanas, são bens perseguidos e valorizados. O homem de virtú pode consegui-los e por
eles luta.
Dessa forma, o poder que nasce da própria natureza humana
e encontra seu fundamento na força é redefinido. Não se trata
mais apenas da força bruta, da violência, mas da sabedoria no uso
da força, da utilização virtuosa da força. O governante não é, pois,
simplesmente o mais forte — já que este tem condições de conquistar mas não de se manter no poder —, mas sobretudo o que demonstra possuir virtú, sendo assim capaz de manter o domínio adquirido e se não o amor, pelo menos o respeito dos governados.
A partir destas variáveis pode-se retornar, mais uma vez, ao
início de O príncipe e dar um novo significado à distinção aparentemente formal entre os principados hereditários e os novos. Maquiavel
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sublinha que o poder se funda na força mas é necessário virtü para se manter no poder; mais nos domínios recém-adquiridos do que
naqueles há longo tempo acostumados ao governo de um príncipe
e sua família. No entanto, nem mesmo o principado hereditário é
seguro. Sua advertência — não há garantias de que o domínio permaneça — vale para todas as formas de organização do poder.
Um governante virtuoso procurará criar instituições que "facilitem"
o domínio. Conseqüentemente, sem virtü, sem boas leis, geradoras
de boas instituições, e sem boas armas, um poder rival poderá impor-se. Destes constrangimentos não escapam nem mesmo os principados hereditários que pareciam a princípio tão seguros. Afora isto, como sustentar a radical distinção entre os principados antigos
e os novos, se ambos têm igual origem — a força?
A força explica o fundamento do poder, porém é a posse de
virtü a chave por excelência do sucesso do príncipe. Sucesso este
que tem uma medida política: a manutenção da conquista. O governante tem que se mostrar capaz de resistir aos inimigos e aos golpes da sorte, "construindo diques para que o rio não inunde a planície, arrasando tudo o que encontra em seu caminho". O homem
de virtü deve atrair os favores da cornucópia, conseguindo, assim,
a fama, a honra e a glória para si e a segurança para seus governados.
É desta perspectiva que ganha um novo sentido a discussão sobre as qualidades do príncipe. Este deveria ser bom, honesto, liberal, cumpridor de suas promessas, conforme rezam os mandamentos da virtude cristã? Maquiavel é incisivo: há vícios que são virtudes. Não tema pois o príncipe que deseje se manter no poder "incorrer no opróbrio dos defeitos mencionados, se tal for indispensável para salvar o Estado". (O príncipe, cap. XV). Os ditames da
moralidade convencional podem significar sua ruína. Um príncipe
sábio deve guiar-se pela necessidade — "aprender os meios de não
ser bom e a fazer uso ou não deles, conforme as necessidades". Assim, a qualidade exigida do príncipe que deseja se manter no poder
é sobretudo a sabedoria de agir conforme as circunstâncias. Devendo, contudo, aparentar possuir as qualidades valorizadas pelos governados. O jogo entre a aparência e a essência sobrepõe-se à distinção tradicional entre virtudes e vícios. A virtü política exige também
os vícios, assim como exige o reenquadramento da força. O agir virtuoso é um agir como homem e como animal. Resulta de uma astuciosa combinação da virilidade e da natureza animal. Quer como
homem, quer como leão (para amedrontar os lobos), quer como raposa (para conhecer os lobos), o que conta é "o triunfo das dificul-
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dades e a manutenção do Estado. Os meios para isso nunca deixarão de ser julgados honrosos, e todos os aplaudirão" {O príncipe,
cap. XVIII).
A política tem uma ética e uma lógica próprias. Maquiavel
descortina um horizonte para se pensar e fazer política que não se
enquadra no tradicional moralismo piedoso. A resistência à aceitação da radicalidade de suas proposições é seguramente o que dá origem ao "maquiavélico". A evidência fulgurante deste adjetivo acaba velando a riqueza das descobertas substantivas.
O mito, uma constante em sua obra, é falado para ser desmistificado. Maquiavel não o aceita como quer a tradição — algo naturalizado e eterno. Recupera no mito as questões que aí jaziam adormecidas e pacificadas. E, ao fazer isto, subverte as concepções acomodadas, de há muito estabelecidas, instaurando a modernidade
no pensar a política. Ora, desmistificar tem sempre um alto risco.
O cidadão florentino pagou-o em vida e sua morte não lhe trouxe
o descanso do esquecimento. Transformado em mito, é novamente
vitimizado.
O pensamento político moderno e crítico, para decifrar o enigma proposto em sua obra, precisa resgatá-lo sem preconceitos e
em sua verità effettuale. É o que se deve a Nicolau Maquiavel, o cidadão sem fortuna, o intelectual de virtú.

Nota

1

Claude Lefort, em Le travail de l'oeuvre de Machiavel (Paris, Gallimard,
1972), apresenta uma das análises mais sofisticadas sobre a representação
coletiva expressa no maquiavelismo e discorre sobre algumas das mais importantes interpretações feitas sobre a obra de Maquiavel. Trata-se de leitura obrigatória para todos os que pretendem desvendar os meandros da
obra do autor seiscentista.

TEXTOS DE MAQUIAVEL
O príncipe

Capítulo I

DE QUANTAS ESPÉCIES SÃO OS PRINCIPADOS,
E DE QUE MODO SE ADQUIREM
Todos os Estados, todos os domínios que exerceram e exercem
poder sobre os homens, foram e são ou repúblicas ou principados.
Os principados são ou hereditários, quando a estirpe do seu senhor
desde longo tempo os rege, ou novos. Estes, ou são totalmente novos, como foi o de Milão para Francisco Sforza, ou são como membros acrescidos ao Estado hereditário do príncipe que os adquire,
como é o reino de Nápoles para o rei da Espanha. Os domínios assim obtidos ou estão acostumados a viver sob o governo de um príncipe, ou habituados à liberdade, e ganham-se ou com as armas de
outrem ou com as próprias, por obra da fortuna ou por virtude [virtú].

Capítulo II

OS PRINCIPADOS HEREDITÁRIOS
[...]
Nos Estados hereditários e acostumados a ver reinar a família
do seu príncipe, há dificuldades muito menores para mantê-los, do
que nos novos; porque basta apenas conservar neles a ordem estabelecida por seus antepassados, e em seguida contemporizar com os
acontecimentos. [...]
* Trechos extraídos de MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Trad. de Mário e Celestino
da Silva. 3. ed. Rio de Janeiro, Ed. Vecchi, 1955. p. 10-167.
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Capítulo III

DOS PRINCIPADOS MISTOS
É, porém, no pnncipado novo que estão as dificuldades. Em
primeiro lugar, se ele não for inteiramente novo, mas uma espécie
de membro que no seu conjunto se pode chamar quase misto, as
suas perturbações nascem de uma dificuldade natural, peculiar a todos os principados novos. É que os homens gostam de mudar de senhor, julgando melhorar, e esta crença os induz a pegar em armas
contra quem os governa: crença ilusória, pois mais tarde a experiência lhes mostra que pioraram. Isto por sua vez deriva da natural e
comum necessidade de ofender aqueles de quem nos tornamos príncipe novo, com homem d'armas e muitos outros vexames que a nova aquisição exige. Passamos, então, a ter por inimigos todos aqueles a quem prejudicamos ao ocupar o principado, e ao mesmo tempo não podemos conservar amigos os que lá nos puseram, porque,
nem nos é lícito satisfazê-los pela forma que imaginaram, nem a
nossa gratidão para com eles nos consente tratá-los com dureza. E
deve-se ter presente que, ainda quando disponhamos de exércitos
fortíssimos, sempre nos é indispensável o favor dos habitantes de
uma província para entrar nesta.
Os Estados que ao se adquirirem vão aumentar um Estado antigo do adquirente, ou pertencem à mesma província e falam a mesma língua, ou não. No primeiro caso, grande facilidade há em mantê-los, sobretudo se não estão habituados a viver livres, e para os
possuir com segurança basta ter extinguido a linhagem do príncipe
que os dominava^ Quanto ao mais, não existindo aí diversidade de
costumes, desde que lhes não modifiquemos as antigas condições,
os seus habitantes permanecem tranqüilos, como se viu ter acontecido na Bretanha, na Borgonha, na Gasconha e na Normandia, que
por tanto tempo ficaram com a França. Mas, ainda quando haja
neles alguma diferença de língua, semelhantes são, contudo, os costumes, e podem facilmente harmonizar-se entre si. Quem adquire
tais territórios, desejando conservá-los, deve tomar em consideração
duas coisas: uma, que a estirpe do seu antigo príncipe desapareça;
a outra, não alterar as suas leis, nem os seus impostos. Assim, dentro de brevíssimo tempo formam um corpo só com o principado
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vizinho. Mas quando se adquirem Estados numa província de língua, costumes e instituições diversas, aí é que começam as dificuldades e que se faz necessário ter fortuna propícia e grande indústria
para conservá-los. Um dos melhores e mais eficazes meios de tornar mais segura e duradoura a posse seria, em tal caso, ir o adquirente neles residir. Haja vista o que fez o sultão com a Grécia, ao
qual não teria sido possível reter o novo domínio, apesar de todas
as medidas que tomou, se não houvesse ido lá residir. É que, estando no principado, vimos nascer as desordens e podemos prontamente dar-lhes remédio; não estando, vimos a conhecê-las quando já tomaram vulto e não há mais como atalhá-las. Demais, a província
neste caso não é pasto da cobiça dos funcionários governamentais:
os súditos ficam satisfeitos com poderem recorrer ao príncipe que
lhes está próximo, e, por conseqüência, têm maior motivo para
amá-lo, se desejam ser bons, e de receá-lo, se desejam ser outra coisa. Por outro lado, qualquer país estrangeiro que pretendesse atacar esse Estado passa a respeitá-lo mais. Eis, em suma, por que residindo no seu domínio só muito dificilmente acontece vir o príncipe a perdê-lo.
O outro meio igualmente eficaz consiste em mandar colonizar
algumas regiões que sejam como chaves do novo Estado. Não se fazendo isto, será forçoso manter muita gente armada e infantes. Não
são muito dispendiosas as colônias. Com pequena ou nenhuma despesa, o príncipe manda os colonos para os lugares designados e aí
os conserva, prejudicando somente aqueles de quem tira os campos
para dá-los aos novos habitantes, que são uma partícula mínima
do território conquistado. Os lesados, por ficarem dispersos e pobres, nunca poderão acarretar-lhe embaraços. Todos os demais,
não tendo, por um lado, motivos de queixa, se acalmam facilmente, e por outro lado, receosos de virem a sofrer o mesmo que aqueles, evitam suscitar as iras do novo senhor. Em conclusão: essas colônias nada custam, são mais fiéis, prejudicam menos, e os prejudicados, reduzidos que foram à pobreza e dispersos, não estão, como já disse, em condições de criar dificuldades.
Note-se que os homens devem ser lisonjeados ou suprimidos,
pois se vingam das ofensas leves, mas não podem fazê-lo das graves. Por conseguinte, a ofensa que se faz ao homem deve ser tal,
que o impossibilite de tirar desagravo.
Se em lugar de colônias tivermos tropas no novo território,
não só gastaremos muito mais, visto exigir a sua manutenção o
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emprego de todas as rendas do novo Estado, de modo que a aquisição se torna passiva, mas também aumentaremos o número de prejudicados, dada a necessidade de alojarmos tão grande cópia de homens d'armas nas residências particulares. O vexame daí resultante
é sentido por todos os cidadãos, cada um dos quais se transforma
em inimigo: o inimigo capaz de nos estorvar, pois está batido em
sua própria casa. Tudo isso demonstra, portanto, que os exércitos
são tão inúteis, quanto úteis são as colônias.
Deve, outrossim, quem está numa província diferente da sua
na língua é costumes, tornar-se, conforme ficou dito, chefe e defensor dos vizinhos de menor tamanho e força, por todo o seu afinco
em debilitar os mais poderosos, e cuidar que, de modo nenhum, entre nela um estrangeiro tão poderoso como ele. O ádvena intervirá
todas as vezes que o chamarem os aí descontentes por desmedida
ambição ou por temor. [.,.]

Capítulo IV

POR QUE MOTIVO O REINO DE DARIO,
QUE FOI OCUPADO POR ALEXANDRE, NÃO
SE REBELOU CONTRA OS SUCESSORES
DO MACEDÔNIO APÓS A MORTE DESTE
[...] os principados dos quais se tem memória foram governados de duas formas distintas: ou por um príncipe, de quem todos
os demais são servidores que, como ministros por mercê e concessão sua, o ajudam a governar aquele reino; ou por um príncipe, e
por "barões cujos títulos nobiliários derivam da sua ascendência e
não da graça do senhor, barões estes com Estados e súditos próprios,
que os reconhecem por amos e lhes votam natural afeição. Nos Estados dá primeira categoria, a suprema autoridade reúne-se na pessoa do príncipe, pois assim o entendem os habitantes de todas as
províncias, os quais, embora possam obedecer a outros, o fazem
por ser este ministro ou funcionário, e nenhuma estima particular
lhe têm. Os exemplos destas duas espécies de governo são, nos nossos tempos, o da Turquia e o da França. A monarquia turca é regida por um único chefe, de quem os outros são servidores, e este
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chefe, dividindo o reino em sandjaques, para aí manda diversos administradores e muda-os a seu alvedrio. Na França, porém, ao lado do soberano há uma grande quantidade de senhores de antiga linhagem reconhecidos por seus súditos e por estes amados, e cujos
privilégios não pode o rei destruir sem perigo para si próprio.

Capítulo V

COMO SE DEVEM GOVERNAR AS CIDADES
OU PRINCIPADOS QUE, ANTES DE SEREM
OCUPADOS, SE REGIAM POR LEIS PRÓPRIAS
Quando se conquista um país acostumado a viver segundo as
suas próprias leis e em liberdade, três maneiras há de proceder para conservá-lo: ou destruí-lo; ou ir nele morar; ou deixá-lo viver
com as suas leis, exigindo-lhe um tributo e estabelecendo nele um
governo de poucas pessoas que o mantenham fiel ao conquistador. [...]

Capítulo VI

DOS PRINCIPADOS NOVOS QUE SE
CONQUISTARAM COM AS PRÓPRIAS ARMAS E
VALOR [VIRTÜ]
Ninguém se admire se, ao que vou dizer acerca dos Estados
de príncipe e instituições novas, eu aduzir exemplos célebres. Segundo os homens, quase sempre, as vias trilhadas por outros, procedendo em suas ações por imitação, e não lhes sendo possível conservarse perfeitamente dentro das raias representadas pela trajetória de outros, nem acrescentar algo às qualidades [virtú], daqueles a quem
imitam, deve um indivíduo prudente enveredar sempre pelos caminhos palmilhados por grandes vultos e tomar como exemplo os que
mais insignes foram, a fim de que, ainda quando não chegue a igua-
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lá-los, possa ao menos aproximar-se-lhes; fazer, em suma, como
os archeiros precavidos, os quais achando demasiado longe o ponto que querem atingir e conhecendo o alcance do seu arco, fazem
pontaria para um lugar muito mais alto que o visado, não para a
sua flecha ir a tamanha altura, mas para assim acertarem no verdadeiro alvo.
Devo, pois, dizer que nos principados inteiramente novos, onde haja um novo príncipe, se encontra dificuldade maior ou menor
para mantê-los, conforme tenha mais ou menos predicados [virtú]
aquele que os conquista. E como o fato de passar alguém de particular a príncipe pressupõe valor [virtú] ou fortuna, é de crer que
uma ou outra dessas duas coisas atenue em parte muitas dificuldades. Apesar disso, quem menos confiou na fortuna, por mais tempo reteve a sua conquista. Mais fácil ainda é a posse do novo Estado quando o príncipe se vê constrangido, por não ter outros, a vir
morar nele pessoalmente.

Capítulo VII

DOS PRINCIPADOS NOVOS QUE SE CONQUISTAM
COM AS ARMAS E A FORTUNA DE OUTREM
Os que de particulares chegam à condição de príncipes impelidos unicamente pelo destino, com pouco esforço a alcançam, mas
com muito a retêm. Nenhum obstáculo encontram no seu caminho,
porque voam nas asas da fortuna. É depois de terem subido ao poder que vêem surgir as dificuldades. [...] não sabem nem podem
sustentar-se aí. Não sabem, porque, salvo se forem homens de grande engenho e virtude [virtú], não é de crer que, após uma vida exclusivamente privada, possuam aptidões para governar; não podem,
porque carecem de força em cuja dedicação e fidelidade lhes seja lícito confiar. Demais, os Estados rapidamente surgidos, como todas
as outras coisas da natureza que nascem e crescem depressa, não podem ter raízes e as aderências necessárias para a sua consolidação.
Extingui-los-á a primeira borrasca, a menos que, como se disse acima, os seus fundadores sejam tão virtuosos [virtuosi], que saibam
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imediatamente preparar-se para conservar o que a fortuna lhes concedeu e lancem depois alicerces idênticos aos que os demais príncipes construíram antes de tal se tornarem.

Capítulo VIII

DOS QUE CHEGARAM AO PRINCIPADO POR
MEIO DE CRIMES
Havendo ainda dois meios de chegar um simples cidadão ao
principado, para os quais não contribui inteiramente a fortuna ou
a virtude [virtü], não me parece conveniente omiti-los, [...]. Esses
meios são a prática de ações celeradas e nefandas ou o favor dos
outros concidadãos. [...]

Capítulo IX

DO PRINCIPADO CIVIL
[...] vejamos o que ocorre quando um cidadão se torna príncipe de sua pátria, não por meio de crime ou de outra intolerável violência, mas com a ajuda dos seus compatriotas. O principado assim
constituído podemo-lo chamar civil, e para alguém chegar a governá-lo não precisa de ter ou exclusivamente virtude [virtü] ou exclusivamente fortuna, mas, antes, uma astucia afortunada. Pois bem,
a ajuda nesse caso é prestada pelo povo ou pelos próceres locais.
É que em qualquer cidade se encontram estas duas forças contrárias, uma das quais provém de não desejar o povo ser dominado
nem oprimido pelos grandes, e a outra de quererem os grandes dominar e oprimir o povo. Destas tendências opostas surge nas cidades, ou o principado ou a liberdade ou a anarquia.
O principado origina-se da vontade do povo ou da dos grandes, conforme a oportunidade se apresente a uma ou outra dessas
duas categorias de indivíduos: os grandes, certos de não poderem
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resistir ao povo, começam a dar força a um de seus pares, fazemno príncipe, para, à sombra dele, terem ensejo de dar largas aos
seus apetites; o povo, por sua vez, vendo que não pode fazer frente aos grandes, procede pela mesma forma em relação a um deles
para que esse o proteja com a sua autoridade.
Quem chega à condição de príncipe com o auxílio dos magnatas conserva-a com maiores dificuldades do que quem chega com
o auxílio do vulgo, porque no seu cargo está rodeado de muitos
que se julgam da sua iguala, e aos quais, por isso, não pode manejar a seu talante. Aquele, porém, que sobe ao poder com o favor
popular não encontra em torno de si ninguém ou quase ninguém
que não esteja disposto a obedecer-lhe. Demais, não se pode honestamente satisfazer os poderosos sem lesar os outros, mas pode-se fazer isso em relação aos pequenos; porque o intento dos pequenos
é mais honesto que o dos grandes; enquanto estes desejam oprimir,
aqueles não querem ser oprimidos. Acresce ainda que diante de
um povo hostil jamais um príncipe poderá sentir-se em segurança,
por serem os inimigos demasiado numerosos. O inverso acontece
com os grandes, pelo motivo mesmo de serem poucos. De uma plebe adversa, o máximo que um príncipe pode esperar é ser por ela
abandonado. Dos magnatas, porém, deve recear não só o abandono, senão também a revolta. É que eles, sendo mais perspicazes e
astutos, ao pressentirem a tempestade, têm sempre tempo de se pôr
a salvo, lisonjeando aquele que julgam venha á triunfar. Por outro
lado, o príncipe é obrigado a viver sempre com o mesmo povo;
mas pode muito bem prescindir dos poderosos do momento, dada
a faculdade que tem de fazer outros novos e desfazê-los todos os
dias, de tirar-lhes ou dar-lhes autoridade conforme as suas próprias
conveniências.
Para melhor esclarecer esta parte, direi que temos de considerar os poderosos sob dois aspectos principais: ou procedem de forma que por suas ações ficam completamente ligados ao destino do
príncipe, ou não. Os primeiros, desde que não sejam rapaces, devemo-los honrar e amar. Quanto aos segundos, cumpre-nos distinguir:
há os que assim procedem por pusilanimidade e defeito natural de
ânimo, e neste caso devemos servir-nos deles, sobretudo quando
são bons conselheiros, para que nos queiram bem na prosperidade
e não tenhamos de receá-los na adversidade; mas há também os
que, não ligando o seu destino ao do príncipe, o fazem por cálculo e por ambição, sinal de que pensam mais em si do que nele. Con-
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tra estes, o príncipe que se acautele. Tema-os como se fossem inimigos declarados, porque no infortúnio contribuirão sempre para causar-lhe a ruína.
Quem, portanto, se tornar príncipe com o favor do povo deve conservá-lo seu amigo; e isto não lhe será difícil, já que o povo
só deseja estar livre da opressão. Mas quem chegar a essa altura
com o bafejo dos poderosos, e contra a vontade do povo, busque,
antes de mais nada, captar as simpatias deste, o que lhe será fácil
quando o puser sob a sua proteção. Os homens, quando recebem
o bem de quem julgavam receber o mal, mais agradecidos se mostram ao benfeitor. Por isso, o príncipe que protege o seu povo torna-o mais afeiçoado a si do que se tivesse chegado ao poder com
o favor dele. Muitos modos existem de granjear tal afeto. Contudo, variam tanto de povo para povo que não é possível estabelecerlhes regra segura', e sobre eles guardarei silêncio. Limitar-me-ei a dizer que a um príncipe é forçoso ter a amizade do seu povo. Sem ela,
não encontrará salvação na hora da desdita.
Nabis, príncipe dos espartanos, agüentou o assédio de toda a
Grécia e de um exército romano cheio de vitórias, defendendo contra eles a sua pátria e o seu Estado, e, para tanto, bastou-lhe, ao
chegar o momento de perigo, manter vigilância sobre poucos indivíduos. Isto teria sido insuficiente, caso o povo lhe fosse inimigo. Se
alguém pretender refutar esta minha opinião citando aquele mau
provérbio, segundo o qual quem constrói sobre o povo, constrói sobre lama, eu responderei que tal provérbio só é verdadeiro quando
um simples cidadão julga poder estribar-se no povo e espera ser
por ele salvo quando se vê oprimido pelos inimigos ou pelos magistrados. Em tal eventualidade, é muito comum esse indivíduo enganar-se, como aconteceu em Roma aos Gracos e em Florença a Jorge Scali. Quando, ao contrário, quem se arrima no povo é um príncipe capaz de comandar, um homem resoluto, que não se atemoriza ante a desventura e sabe com o seu valor e as suas leis incutir coragem em todos, nunca será por ele enganado e verá ter construído sobre fundamentos sólidos.
Por via de regra, o governo de um desses Estados começa a
vacilar quando da ordem civil passa à monarquia absoluta. O príncipe aí, exercendo a soberania de modo direto ou por meio de magistrados, encontra-se, no último caso, em situação mais débil e perigosa. Depende destes funcionários, os quais, sobretudo nos momentos de adversidade, podem facilmente retirar-lhe o poder, colocando-se contra ele ou desobedecendo-lhe. Nos momentos de perigo
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já não tem o príncipe tempo para assumir autoridade absoluta, porque os cidadãos e os súditos, acostumados a receber as ordens dos
magistrados, não estão propensos em tais circunstâncias a obedecer
às dele. Nas situações duvidosas faltar-lhe-ão sempre, pois, indivíduos que lhe inspirem confiança. O príncipe não pode, com efeito,
estribar-se no que vê em tempos tranqüilos, quando os cidadãos precisam do Estado: aí todos se mostram pressurosos, todos prometem
e, estando a morte longe, querem morrer por ele. A maioria, porém,
desaparece ao chegar a tempestade, justamente quando o Estado precisa dos cidadãos. O risco desta experiência consiste, sobretudo, em
não a podermos fazer senão uma vez. Por isso, um príncipe avisado deve proceder de tal forma que os seus súditos tenham sempre necessidade do Estado e dele. Assim, nunca deixarão de lhe ser fiéis.

Capítulo X

COMO SE DEVEM MEDIR AS FORÇAS DE
TODOS OS PRINCIPADOS
Ao examinar esses principados, cumpre não esquecer outra
consideração; isto é, saber se um príncipe pode, em caso de agressão, defender sozinho o seu Estado ou se deve recorrer sempre à
ajuda alheia. Esclareçamos bem este ponto. Entendo estarem no
primeiro caso os príncipes que têm homens e dinheiro suficientes para organizar um bom exército e dar batalha a quem quer que os venha atacar, e no segundo os que não estão em condições de afrontar o inimigo em campanha, sendo forçados a refugiar-se dentro
dos muros da sua cidade e a defender estes. [...]

Capítulo XI

DOS PRINCIPADOS ECLESIÁSTICOS
Agora só nos resta falar dos principados eclesiásticos. Nesses,
todas as dificuldades consistem em adquirir-lhes a posse; porque,
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para isso, cumpre ter virtude [virtú] ou boa sorte. Para conserválos, porém, nem de uma nem de outra coisa se necessita. As antigas instituições religiosas que lhes servem de base são tão sólidas e
de tal natureza, que permitem aos príncipes manterem-se no poder
seja qual for o modo como procedam e vivem. Os chefes destes principados são os únicos que têm Estados e não os defendem, que têm
súditos e não os governam. Os seus Estados, embora indefesos, ninguém lhos tira, e os seus súditos, conquanto livres da tutela governamental, não se preocupam com isso, nem buscam ou podem subtrair-se à soberania deles. Tais prinupados são, pois, os únicos seguros e felizes. Mas, sendo eles regidos por causas superiores, impenetráveis à mente humana, deixarei de fazer-lhes referências. Seria
mister de homem presunçoso e temerário o discorrer sobre Estados
instituídos e sustentados por Deus.
[...]

Capítulo XII

DOS SOLDADOS MERCENÁRIOS E DAS
ESPÉCIES DE MILÍCIAS
Dissemos, já antes, que a um príncipe é necessário ter sólidos
alicerces, porque, senão, fatalmente ruirá. Os principais alicerces
de qualquer Estado, seja ele novo, velho ou misto, consistem nas
boas leis e nos bons exércitos. E como não pode haver boas leis onde não há bons exércitos, e onde há bons exércitos é forçoso haver
boas leis, eu deixarei de lado o assunto relativo às leis para falar
dos exércitos.
As tropas com que um príncipe defende o seu Estado são ou
próprias ou mercenárias ou auxiliares ou, ainda, mistas. As mercenárias e auxiliares são inúteis e perigosas. Se alguém toma por sustentáculo do seu Estado as tropas mercenárias, nunca terá tranqüilidade nem segurança, porque elas são desunidas, ambiciosas, sem
disciplina, infiéis, corajosas diante dos amigos, covardes diante dos
inimigos e sem temor de Deus. Com semelhantes tropas, um príncipe
só poderá evitar a própria ruína enquanto puder evitar um ataque
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contra si. Será pilhado por elas em tempo de paz, e pelo inimigo
em tempo de guerra. A causa disso é que tais tropas não têm outro
sentimento nem outro motivo que as faça lutar a não ser um pequeno estipêndio, e este não basta para lhes incutir a vontade de morrer por quem lho paga. Querem ser soldados do seu patrão quando ele não faz a guerra; mas, ao romper esta, querem fugir ou desligar-se do seu compromisso.
[...]

Capítulo XIV

DOS DEVERES DE UM PRÍNCIPE
NO TOCANTE À MILÍCIA
[...] um príncipe não deve ter outro fito ou outro pensamento, nem cultivar outra arte, a não ser a da guerra, juntamente com
as regras e a disciplina que ela requer; porque só esta arte se espera de quem manda, e é tão útil que, além de conservar no poder
os príncipes de nascimento, com freqüência eleva a tal altura simples cidadãos. Em contraste, os príncipes que cuidaram mais das delícias da vida do que das armas perderam os seus Estados. E como
o desprezo da arte da guerra determina esta perda, assim o estar nela bem adestrado determina aquela ascensão.
[...]

Capítulo XV

DAS COISAS PELAS QUAIS OS HOMENS,
E MORMENTE OS PRÍNCIPES, SÃO LOUVADOS
OU CENSURADOS
Resta-nos agora ver de que forma deve um príncipe proceder
para com os amigos e súditos. Como não ignoro terem muitos escrito a esse respeito, receio que, ao fazê-lo também, me tachem de
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presunçoso, por eu divergir, especialmente nesta matéria, das opiniões dos outros. Em todo o caso, sendo minha intenção escrever
coisa útil para quem saiba entendê-la, julguei mais conveniente ir
atrás da verdade efetiva do que das suas aparências, como fizeram
muitos imaginando repúblicas e principados que nunca se viram
nem existiram. Entre como se vive e como se devia viver há tamanha diferença, que aquele que despreza o que se faz pelo que se deveria fazer aprende antes a trabalhar em prol da sua ruína do que
da sua conservação. Na verdade, quem num mundo cheio de perversos pretende seguir em tudo os ditames da bondade, caminha
inevitavelmente para a própria perdição. Daí se infere que um príncipe desejoso de conservar-se no poder tem de aprender os meios
de não ser bom e a fazer uso ou não deles, conforme as necessidades.
Deixando,-pois, de lado as coisas imaginárias para só falar
das verdadeiras, tenho a dizer que o julgamento dos homens, sobretudo dos príncipes, pela sua mais elevada condição, se faz de acordo com algumas dessas qualidades que lhes valem ou censura ou
louvor. A um chamam liberal, a outro mesquinho (empregando o
termo no sentido toscano, porque, na língua nossa, avarento é também o que deseja enriquecer por meio de rapina, e mesquinho unicamente o que evita em demasia gastar os seus haveres), a um reputam-no dadivoso, a outro rapace, a este cruel, àquele piedoso, a estoutro desleal, àqueloutro fiel, a um efeminado e pusilânime, a outro feroz e destemido, a um modesto, a outro soberbo, a um lascivo, a outro casto, a um íntegro, a outro astuto, a um inflexível, a
outro brando, a um austero, a outro leviano, a um religioso, a outro ímpio, e assim por diante. Todos hão de achar, bem sei, que seria muito louvável possuísse um príncipe, dentre as qualidades mencionadas, somente as boas. Não sendo, porém, possível tê-las todas
nem observá-las integralmente, porque não o permitem as condições humanas, cumpre-lhe ser bastante cauteloso para saber furtarse à vergonha das que lhe ocasionariam a perda do Estado e, em
certos casos, também à daquelas que não lha ocasionariam, embora estas menos receio lhe devam inspirar. Releva, outrossim, que
não tema incorrer no opróbrio dos defeiios mencionados, se tal for
indispensável para salvar o Estado. É que, ponderando bem, encontrará algo com aparências de virtude [virtü], cuja adoção lhe trará
a ruína, e algo com aparência de defeito, que o conduzirá a uma situação de segurança e de bem-estar.
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Capítulo XVIII

DE QUE MANEIRA OS PRÍNCIPES DEVEM
CUMPRIR AS SUAS PROMESSAS
Saiba-se que existem dois modos de combater: um com as leis,
cutro com a força. O primeiro é próprio do homem, o segundo
dos animais. Não sendo, porém, muitas vezes suficiente o primei
ro, convém recorrer ao segundo. Por conseguinte, a um príncipe é
mister saber comportar-se como homem e como animal. Isto ensinaram veladamente os autores da antigüidade, ao escreverem que Aquiles e muitos outros príncipes daquela era foram confiados ao centauro Chiron para que os educasse e criasse. Esta parábola não significa senão que é necessário ter-se por perceptor um ser meio homem e meio animal; ou, por outras palavras, que a um príncipe incumbe saber usar dessas duas naturezas, nenhuma das quais subsiste sem a outra.
Tendo, portanto, necessidade de proceder como animal, deve
um príncipe adotar a índole ao mesmo tempo do leão e da raposa;
porque o leão não sabe fugir das armadilhas e a raposa não sabe
defender-se dos lobos. Assim, cumpre ser raposa para conhecer as
armadilhas e leão para amedrontar os lobos. Quem se contenta de
ser leão demonstra não conhecer o assunto.
Um príncipe sábio não pode, pois, nem deve manter-se fiel
às suas promessas quando, extinta a causa que o levou a fazê-las,
o cumprimento delas lhe traz prejuízo. Este preceito não seria bom
se os homens fossem todos bons. Como, porém, são maus e, por isso mesmo, faltariam à palavra que acaso nos dessem, nada impede venhamos nós a faltar também à nossa. Razões legítimas para encobrir esta inobservância, tê-las-á sempre o príncipe, e de sobra.
Disto se poderiam dar infinitos exemplos modernos para mostrar
quantos tratados de paz, quantas promessas se tornaram nulas e
sem valor unicamente pela deslealdade dos príncipes. O que dentre
estes melhor soube imitar a raposa, mais proveito tirou. Mas é preciso saber mascarar bem esta índole astuciosa, e ser grande dissimulador. Os homens são tão simplórios e obedecem de tal forma às necessidades presentes, que aquele que engana encontrará sempre
quem se deixe enganar.
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Dos exemplos recentes, um existe sobre o qual não quero guardar silêncio. Alexandre VI durante a sua vida só fez enganar os homens, só pensou nos meios de os induzir em erro, e sempre achou
oportunidades para isso. Nunca houve quem com maior eficácia e
mais solenes juramentos soubesse afirmar uma coisa e que menos
a observasse do que ele. Apesar disso, as suas tramóias sempre surtiram efeito, porque ele conhecia bem aquele aspecto da humanidade.
Não é necessário a um príncipe ter todas as qualidades mencionadas, mas é indispensável que pareça tè-las. Direi, até, que, se as
possuir, o uso constante delas resultará em detrimento seu, e que,
ao contrário, se não as possuir, mas afetar possuí-las, colherá benefícios. Daí a conveniência de parecer clemente, leal, humano, religioso, íntegro e, ainda de ser tudo isso, contanto que, em caso de
necessidade, saiba tornar-se o inverso. Tenha-se presente que sendo freqüentemente forçoso, para manter um Estado, quebrar a palavra empenhada e infringir os preceitos da caridade, da clemência,
da religião, não pode um príncipe, máxime, um príncipe novo, respeitar tudo quanto dá aos homens a reputação de bons. Por isso,
é mister que ele tenha um espírito pronto a se adaptar às variações
das circunstâncias e da fortuna e, como disse antes, a manter-se tanto quanto possível no caminho do bem. mas pronto igualmente a
enveredar pelo do mal, quando for necessário.
Um príncipe deve ser extremamente cuidadoso em só pronunciar palavras bem repassadas das cinco qualidades referidas, para
que todos, ouvindo-o e vendo-o, o creiam a personificação da clemência, da lealdade, da brandura, da retidão e da religiosidade. Nada há que mais devamos dar a impressão de possuir do que esta última. Os homens em geral formam as suas opiniões guiando-se antes pela vista do que pelo tato; pois todos sabem ver, mas poucos
sentir. Cada qual vê o que parecemos ser; poucos sentem o que
realmente somos. E estes poucos não ousam opor-se à opinião dos
muitos que, atrás de si, têm a defendê-los a majestade do poder.
Quando não há possibilidade de alterar o curso das ações dos homens e, sobretudo, dos príncipes, procura-se distinguir sempre o fim
a que elas tendem.
Busque, pois, um príncipe triunfai das dificuldades e manter
o Estado, que os meios para isso nunca deixarão de ser julgados
honrosos, e todos os aplaudirão. Na verdade o vulgo sempre se deixa seduzir pelas aparências e pelos resultados. Ora, no mundo não
existe senão vulgo, já que as poucas inteligências esclarecidas só têm
influência quando à multidão falta um arrimo onde se apoiar. [...]
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Capítulo XIX

COMO SE DEVE EVITAR O DESPREZO E O ÓDIO
[...] o príncipe deve em geral abster-se de praticar o que quer
que o torne malquisto ou desprezível. Assim fazendo, cumprirá a sua
missão e eliminará o risco porventura resultante dos seus outros defeitos.
O que acima de tudo acarreta ódio ao príncipe é, como disse,
ser ele rapace, é usurpar os bens e as mulheres dos súditos. Como
a maioria dos homens vive contente enquanto ninguém lhes toca
nos haveres e na honra, o príncipe que de tal se abstiver só terá de
arrostar a ambição de poucos, e esta ele reprimirá facilmente e de
muitos modos. No desprezo incorre quando os seus governados o
julgam inconstante, leviano, pusilânime, irresoluto. Ponha o máximo cuidado, pois, em preservar-se de semelhante reputação, extremamente perigosa, e em proceder de forma que as suas ações se revistam de grandeza, de coragem, de austeridade e vigor.
No tocante aos assuntos particulares dos súditos cumpre-lhe
dar às suas decisões o caráter de irrevogáveis. É-lhe mister, também,
incutir no ânimo do povo uma tal opinião a respeito da sua pessoa,
que ninguém tenha o pensamento de o enganar ou embair. Isto lhe
trará grande autoridade, e esta autoridade, por sua vez, se estiver
acompanhada da veneração e amor dos súditos, fará com que dificilmente alguém conspire contra ele ou venha atacá-lo.
Dois perigos, com efeito, devem merecer a atenção de um príncipe: o perigo interior, nascido dos súditos, e o externo, oriundo
dos potentados estrangeiros. Destes se defenderá por meio das boas
armas, assim como por meio dos bons aliados, os quais nunca lhe
faltarão, desde que possua aquelas. Permanecendo inalterada a situação exterior, igualmente permanecerá a interior, salvo se já estiver perturbada por alguma conspiração. Mas ainda quando surjam
complicações exteriores, se o príncipe for homem previdente, se tiver sempre vivido em conformidade com as regras por mim explicadas, e não perder o ânimo, resistirá vantajosamente a toda a acometida, tal como eu já disse que fez Nabis, o tirano de Esparta. No
concernente, porém, aos súditos, há que temer-lhes as conspirações,
mesmo em plena situação de tranqüilidade exterior. Desse perigo estará, todavia, livre o príncipe que houver sabido, como acima disse, evitar o ódio e o desdém do povo e lhe tiver captado a amizade.
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Capítulo XX

SOBRE A UTILIDADE OU NÃO DAS
FORTALEZAS E DE OUTROS MEIOS
FREQÜENTEMENTE USADOS PELOS
PRÍNCIPES
Alguns príncipes, para manterem com segurança o Estado, desarmaram os seus súditos; alguns trataram de fomentar divisões
nos territórios conquistados; outros favoreceram os seus próprios
inimigos; outros preferiram captar a amizade dos que lhe eram suspeitos no início do seu governo; uns construíram fortalezas; outros
desmantelaram as existentes. Se bem que não seja possível estabelecer uma regra fixa a respeito, sem antes examinar particularizadamente os Estados onde há mister de adotar qualquer das sobreditas
resoluções, falarei, contudo, do assumo da maneira mais ampla
que ele consente.
Jamais aconteceu que um príncipe novo desarmasse os seus súditos. Ao contrário: quando os encontrou desarmados, sempre os
armou. Assim fazendo, tornava suas tais armas, conquistava a fidelidade dos suspeitos e convertia em partidários os que apenas se
mostravam submissos. Sendo, porém, impossível armar todos os cidadãos, cumpre-nos favorecer os que armamos, para podermos viver mais tranqüilos em relação aos outros. A diversidade de tratamento gera a gratidão dos primeiros, sem concomitantemente nos
malquistar com os outros, que atribuirão essa diversidade ao fato
de terem maiores méritos os que mais obrigações têm e maiores perigos correm. Se, ao invés, privarmos os cidadãos das suas armas,
ofendê-los-emos, mostrando que não confiamos neles por os julgarmos ou covardes ou pouco leais, e isto nos fará incidir-lhes no ódio.
Como, por outro lado, não podemos ficar desarmados, lançamos
mão da milícia mercenária, cujas qualidades disse já serem más.
Boas, todavia, que fossem não bastariam para nos defender dos inimigos poderosos e dos súditos suspeitos.
Eis as razões por que um príncipe novo em um Estado novo
tratou sempre de organizar o exército. Exemplos disto há-os de sobra na história.
Quando, porém, um príncipe adquire um Estado novo, que
se vem agregar ao que já possuía antes, então deve desarmar os
novos súditos, com exceção dos que o auxiliaram na conquista. E
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quanto a esses mesmos, deve, com o correr do tempo e o surgir das
oportunidades, enfraquecer-lhes o ânimo belicoso e reduzi-los à inércia procedendo, em suma, de modo que todas as armas fiquem no
poder exclusivo dos seus próprios soldados, isto é, dos que o serviam no antigo Estado.
[...]

Capítulo XXI

COMO DEVE PORTAR-SE UM PRÍNCIPE PARA
SER ESTIMADO
Nada faz estimar tanto um príncipe quanto as grandes empresas e as ações raras e esplêndidas. [...]
Também se torna estimado quando sabe ser verdadeiro amigo ou verdadeiro inimigo, isto é, quando abertamente se declara a
favor de alguém contra outrem. Esta resolução é sempre mais vantajosa do que permanecer neutro. [...]
[...] A prudência consiste em saber examinar bem a natureza
dos inconvenientes, e aceitar como bom o menos mau.
A um príncipe incumbe, também, mostrar-se amante da virtude e honrar os homens que sobressaiam em cada arte. É, ainda, dever seu incutir nos súditos a idéia de que poderão exercer em paz
os respectivos ofícios, seja no comércio, seja na agricultura, seja
ainda em outro qualquer ramo da atividade humana, para não virem a abster-se, ou de aformosear as suas propriedades com medo
que lhas tirem, ou de estabelecerem qualquer gênero de comércio,
temendo os impostos. O procedimento sábio de um governante para com os indivíduos dedicados a estes negócios ou para com os
que inventem maneiras de multiplicar os recursos da cidade ou do
Estado é o de premiá-los.
Outras obrigações de um príncipe são a de distrair o povo com
festas durante certas épocas do ano, a de ter na devida conta os grêmios ou as corporações em que se divide a cidade, comparecendo
não raro às suas reuniões, e a de dar exemplos de bondade e munificência, embora mantendo sempre, por ser ela imprescindível, a
majestade do seu cargo.
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Capítulo XXII

OS SECRETÁRIOS DOS PRÍNCIPES
Para um príncipe não é de pouca importância saber escolher
os seus ministros, os quais são bons ou não conforme a sabedoria
de que ele usou na escolha: A primeira opinião que formamos de
um príncipe e da sua inteligência estriba-se na qualidade dos homens que o circundam. Quando estes são capazes e fiéis, podemolo reputar sagaz, porque soube conhecer-lhes as capacidades e mantê-los fiéis a si. Mas quando não o são, o fato mesmo de haver ele
errado na escolha justifica plenamente que o tenhamos em má conta.

Capítulo XXV

A INFLUÊNCIA DA FORTUNA SOBRE AS COISAS
HUMANAS E O MODO COMO DEVEMOS
CONTRASTÁ-LA QUANDO ELA NOS É ADVERSA
Não ignoro ser crença antiga e atual de que a fortuna e Deus
governam as coisas deste mundo, e de que nada pode contra isso a
sabedoria dos homens. Por conseqüência, seria razoável não desperdiçar esforços, mas deixar-se guiar pela sorte. Esta opinião acha-se
mais difundida hoje em dia, em virtude das mudanças que, escapando por completo ao entendimento humano, se operaram e continuam a operar ainda. Foi após refletii no assunto algumas vezes
que eu também me inclinei em parte a concordar com essa opinião.
Todavia, para que não se anule o nosso livre arbítrio, eu, admitindo embora que a fortuna seja dona da metade das nossas ações,
creio que, ainda assim, ela nos deixa senhores da outra metade ou
pouco menos. Comparo a fortuna a um daqueles rios, que quando
se enfurecem, inundam as planícies, derrubam árvores e casas, arrastam terra de um ponto para pô-la em outro: diante deles não
há quem não fuja, quem não ceda ao seu ímpeto, sem meio algum
de lhe obstar. Mas, apesar de ser isso inevitável, nada impediria
que os homens, nas épocas tranqüilas, construíssem diques e canais.
de modo que as águas, ao transbordarem do seu leito, corressem
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por estes canais ou, ao menos, viessem com fúria atenuada, produzindo menores estragos. Fato análogo sucede com a fortuna, a
qual demonstra todo o seu poderio quando não encontra ânimo
[virtú] preparado para resistir-lhe e, portanto, volve os seus ímpetos para os pontos onde não foram feitos diques para contê-la. Se
observarmos a Itália, origem e teatro de tais mudanças, veremos
ser ela uma campina sem diques e sem nenhuma proteção. Houvera sido ela protegida por valor [virtú] conveniente, como a Alemanha, a Espanha e a França, e essa enxurrada (a invasão estrangeira) ou não lhe teria trazido as grandes mudanças que trouxe ou nem
sequer a teria alcançado. Creio que isto é suficiente para demonstrar, em tese, a possibilidade de nos opormos à fortuna.
Como deseje, porém, ser mais minucioso, chamarei a atenção
para o fato assaz comum de um príncipe prosperar hoje e ruir amanhã, sem que a índole ou o proceder se lhe hajam modificado. Na
minha opinião, tal se deve às causas já longamente explanadas ao
referir-se aos príncipes que se estribam totalmente na fortuna, os
quais, disse eu então, caem quando esta varia. Creio ainda que será venturoso aquele cujo procedimento se adaptar à natureza dos
tempos, e que, ao contrário, será desditoso aquele cujas ações estiverem em discordância com ela.
[...] os homens prosperam quando a sua imutável maneira de
proceder e as variações da fortuna se harmonizam, e caem quando
ambas as coisas divergem. Julgo, todavia, que é preferível ser arrebatado a cauteloso, porque a fortuna é mulher e convém, se a queremos subjugar, batê-la e humilhá-la. A experiência ensina que ela
se deixa mais facilmente vencer pelos indivíduos impetuosos do que
pelos frios. Como mulher que é, ama os jovens, porque são menos
cautelosos, mais arrojados e sabem dominá-la com mais audácia.

Capítulo XXVI

EXORTAÇÃO A LIBERTAR A ITÁLIA DOS
BÁRBAROS
Depois de haver refletido em tudo o que se disse nos anteriores capítulos; após ter perguntado a mim mesmo se os tempos
atuais da Itália são de molde a permitir que um novo príncipe ad-
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quira nela celebridade e se um homem sábio e virtuoso poderá encontrar aqui matéria susceptível de tomar nova forma que constitua
motivo de glória para ele e um benefício para a totalidade dos italianos, concluí que talvez nunca tenha existido outra época tão propícia à vinda de um novo príncipe como a de hoje. [...]
É, portanto, essencial aproveitar esta ocasião, para que a Itália
veja, após tanto tempo, aparecer o seu redentor. [...]

Discursos sobre a Primeira Década
de Tito Lívio

Capítulo IV

A desunião entre o povo e o senado de Roma foi a causa da
grandeza e da liberdade da República.

Não quero deixar de discorrer sobre as desordens que reinaram
em Roma desde a morte dos Tarquínios até o estabelecimento dos
tribunos, e, além disso, levantar-me-ei contra as asserções daqueles
que querem dizer que Roma foi uma república tumultuosa e desordenada, e que seria julgada bem inferior a todos os outros governos da mesma espécie se a boa fortuna de suas virtudes militares
não tivesse suprido aos vícios que ela encerrava no seu seio. Não negarei que a sorte e a disciplina tenham contribuído para o poder
dos romanos; mas seria necessário ter prestado atenção a este fato:
uma excelente disciplina é sempre a conseqüência necessária das
boas leis — onde esta condição reina, a sorte, por sua vez, não tarda a dispensar o brilho dos seus favores
Voltemos, porém, às outras particularidades dessa cidade. Digo que os que censuram as dissensões contínuas dos grandes e do
povo parecem desaprovar as próprias causas que conservaram a liberdade de Roma, e que eles prestam mais atenção aos gritos e aos
rumores que essas dissensões faziam nascer, do que aos efeitos salutares que produziam. Essa gente não quer notar que existe em cada
Trechos extraídos de Pensadores italianos. Trad. de Antônio Piccarolo e Leonor
de Aguiar. Rio de Janeiro, W. M. Jackson, 1952. p. 110-62.
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governo duas fontes de oposição: os interesses do povo e os interesses dos grandes; que todas as leis que se fazem a favor da liberdade nascem dessa desunião, como o prova tudo quanto se passou
em Roma, onde, durante os trezentos anos e mais que decorreram
entre os Tarquínios e os Gracos, as desordens que irromperam entre os muros de Roma produziram poucos exílios e ainda menos
derramamentos de sangue. Não se pode, pois, julgar essas dissensões como funestas, nem o Estado como inteiramente dividido, quando, durante um tão longo decorrer de anos, essas dissensões não
causaram exílio senão de oito ou dez indivíduos, condenações à
multa de poucos cidadãos e à morte dum número menor ainda.
Não se pode, de modo algum, chamar de desordenada uma república onde brilharam tantos exemplos de virtude; pois os bons exemplos nascem da boa educação, a boa educação das boas leis, e as
boas leis dessas mesmas desordens, que a maior parte condena inconsideradamente. Na verdade, se examinarmos com atenção a maneira pela qual terminaram, ver-se-á que nunca produziram nem
exílios, nem violências funestas ao bem público, mas, pelo contrário, essas desordens fizeram nascer leis e regras favoráveis à liberdade de todos.

Capítulo V

A quem se pode confiar mais seguramente a guarda da liberdade, aos grandes ou ao povo? Quais são aqueles que têm mais motivos para excitar as perturbações, os que desejam adquirir ou os que
preferem conservar?

Aqueles que, no estabelecimento de um Estado, fizeram valer
maior sabedoria, colocaram no número das instituições mais essenciais a salvaguarda da liberdade; e, segundo a souberam colocar melhor, os cidadãos viveram, mais ou menos tempo, livres. Como
em todos os Estados há grandes e plebeus, pergunta-se em que
mãos estava mais seguro o depósito da liberdade. [...]
[...] direi que se deve confiar sempre um tesouro àqueles que
são menos ávidos de se apropriarem dele. Na verdade, se considerarmos o alvo dos grandes e do povo, veremos nos primeiros a sede da dominação e no povo o desejo de não ser rebaixado e, por

NICOLAU MAQUIAVEL: O CIDADÃO SEM FORTUNA, O INTELECTUAL DE

VIRTÚ

47

conseguinte, uma vontade mais firme de viver livre; pois o povo,
bem menos que os grandes, pode esperar usurpar o poder. Assim
sendo, os plebeus são encarregados de velar pela salvaguarda da liberdade e é razoável pensar que eles o farão com maior zelo; não
podendo apoderar-se da autoridade não permitirão que outros a
usurpem.

Capítulo VII

O direito de acusar, atribuído aos tribunos.

Não se pode dar aos guardas da liberdade de um Estado um
direito mais útil e necessário do que o de poder acusar, seja diante
do povo, seja diante de um magistrado ou tribunal qualquer, os cidadãos que cometessem um delito contra essa liberdade. Essa medida tem numa república dois efeitos extremamente importantes: o
primeiro é que os cidadãos, temendo ser acusados, nada ousam empreender contra a segurança do Estado ou que, se tentarem qualquer empreendimento nesse sentido receberão imediatamente, e sem
serem poupados, o castigo do delito cometido; o outro é de fornecer um meio que faça com que se desafoguem, de um modo ou de
outro, essas paixões que fermentam incessantemente no Estado contra algum dos cidadãos. Quando essas paixões não se podem desafogar de um modo legalmente autorizado, tomam vias extraordinárias que abalam à república até seus fundamentos. Nada a fortalece tanto, pelo contrário, como organizá-la de maneira que a fermentação das paixões que a agitam possa achar, para se libertar, uma
saída autorizada pelas leis. [...]
[...] é útil e necessário que as leis de uma república dêem à
massa do povo um meio legal de manifestar a cólera que sente contra um cidadão: quando os meios ordinários não existem mais, é
preciso recorrer a vias extraordinárias, e é fora de dúvida que estas
últimas produzem males maiores do que todas as outras. De fato,
se um cidadão é punido nas formas ordinárias, mesmo que o fosse
injustamente, para a república não resulta desordem ou esta é insignificante, pois essa opressão tem lugar sem que se recorra à força
particular ou à força estrangeira, causas ordinárias da ruína da
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liberdade: ela não se serve senão da força da lei e da ordem pública, das quais se conhecem os limites particulares e cuja ação nunca é de tal modo violenta que possa destruir a república.
[...] todas as vezes que se vê um dos partidos que dividem
uma cidade implorar o socorro de forças estrangeiras, deve-se atribuir isso aos vícios de sua constituição, e a não existir no seu seio
nenhuma instituição que permita o desafogo regular dos ressentimentos que tão freqüentemente agitam os homens. Todos esses inconvenientes seriam prevenidos se se estabelecesse um tribunal assaz numeroso para receber as acusações e lhes dar uma grande importância. [...]

Capítulo IX

[...] todo legislador sábio e animado pelo único desejo de servir, não seus interesses pessoais, mas os do público, de trabalhar,
não para seus próprios herdeiros, mas pela pátria comum, nada deve poupar, para ser ele o único a possuir completa autoridade. E
nunca um espírito esclarecido repreenderá aquele que haja cometido
uma ação, mesmo ilegal, para fundar um reino ou constituir uma república. É justo, quando as ações de um homem o acusam, que o resultado o justifiquem, e, quando esse resultado é feliz, como o mostra o exemplo de Rômulo, o homem será justificado. Só se devem repreender as ações cuja violência tem por meta destruir e não reparar.

Capítulo XI

De fato, jamais nenhum legislador deu a seu povo leis fora
da ordem comum, sem fazer intervir a Divindade, pois o povo não
as teria aceito. É certo que há uma quantidade de vantagens, das
quais um homem sábio e prudente prevê as conseqüências, mas cuja evidência não é, entretanto, bastante forte para convencer imedia-
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tamente todos os espíritos. Para resolver essa dificuldade o sábio recorre aos deuses. [...]
[...] Onde não existe o temor de Deus, é preciso que o império
sucumba ou que seja sustentado pelo temor de um príncipe capaz
de substituir a religião. Como a vida de um príncipe é efêmera, seus
Estados desmoronariam inevitavelmente pela sua base assim que lhe
viesse a faltar o apoio das virtudes do príncipe. Daí resulta que os governos cuja sorte depende da sabedoria de um só homem são de pouca duração, pois que essa virtude se extingue com a vida do príncipe, e que raramente seu vigor esgotado retoma nova vida no seu sucessor, tal como Dante exprimiu sabiamente nos versos seguintes:
"Rade volte discende per li rami
L´umana probitate, e questo vuole
Quel che Ia dà, perchè da lui si chiami".

Não basta, pois, para a felicidade de uma república ou de um
reino, ter um príncipe que governe com sabedoria durante a vida; é
necessário que se possua um que organize o Estado de modo que,
mesmo depois de sua morte, o governo permaneça em plena vida. Embora seja mais fácil fazer experimentar a homens bárbaros as doçuras
da ordem e das instituições novas, não é, entretanto, impossível inspirar o amor delas aos que são civilizados ou se vangloriam de o ser. [...]

Capítulo XVI

Aquele que quer governar a multidão, sob uma forma republicana ou monárquica, deve saber com certeza quais os que são inimigos da nova ordem. Sem isso o governo terá uma existência efêmera. É verdade que eu considero como príncipes realmente infelizes aqueles que, tendo a multidão por inimiga, são obrigados, para afirmar seu poder, a empregar meios extraordinários. De fato,
aquele que tem número reduzido de inimigos pode saber com certeza o seu número sem grande trabalho ou esforço, enquanto que
aquele que é objeto do ódio geral nunca tem certeza de nada, e, tanto mais se mostra cruel, tanto mais enfraquece seu próprio poder.
Avia mais certa é, portanto, a de procurar conquistar o afeto do povo.
[...]
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Capítulo XVII

.[...] em toda parte onde a massa do povo é sã, as desordens
e os tumultos não poderiam ser nocivos, mas quando ela é corrompida, as leis, mesmo as mais bem ordenadas, são impotentes, salvo
se, manejadas habilmente por um desses homens vigorosos, cuja autoridade sabe fazê-las respeitar, essas leis venham cortar o mal pela raiz.

Capítulo XVIII

[...] para um povo corrompido, são necessárias outras instituições, desnecessárias ao povo que não é corrompido, e a mesma forma não pode convir a matérias inteiramente diversas.
A mudança das instituições pode-se operar de dois modos:
ou reformando-as todas a um tempo, quando se reconhece que elas
não valem mais nada; ou pouco a pouco, à medida que se penetram
os inconvenientes. Ora, tanto um modo como outro apresentam dificuldades quase intransponíveis.
A reforma parcial e sucessiva deve ser provocada por um homem esclarecido, que saiba descobrir de longe os inconvenientes, assim que aparecem. [...]
Quanto à reforma total e simultânea da constituição, quando
cada um está convencido de que é defeituosa, creio que é difícil remediar esse defeito, mesmo quando ele salta aos olhos; pois, nessas
circunstâncias, os meios ordinários são insuficientes. É indispensável sair da via comum, recorrendo-se à violência e às armas, e o reformador deve-se tornar antes de tudo senhor absoluto do Estado,
a fim de poder dispor de tudo a seu bel-prazer. [...]
[Há] a impossibilidade de manter o governo republicano em
uma cidade corrompida, ou de estabelecê-lo aí. Em um e em outro
caso seria melhor inclinar-se para a monarquia que para o estado
popular, a fim de que esses homens, cujas únicas leis não conseguem reprimir a indolência, sejam ao menos subjugados por uma
autoridade, por assim dizer, real. [...]

