
Maquiavel



Maquiavel: novo pensamento 
político

• Preocupação: Estado

– Estabilidade

Estrutura real de 
poder 

•Realidade de fato
em oposição ao 
dever ser

Política: recurso para 
viabilizar a estabilidade

César Bórgia



Natureza humana

• Homens: “ingratos, volúveis, simuladores, 
covardes ante os perigos, ávidos de lucro”

Política: ação mundana

•Entendimento dos homens 
e das necessidades

Estabilidade



Habilidades políticas: virtù e 
fortuna

• Virtù
– Virtudes do político

• Fortuna
– Contexto 

político

Recurso: gregos – deusa Fortuna

•Seduzir a deusa para obter os 
favores da cornucópia

Coragem

Inteligência

Força

Não são as virtudes cristãs



Análise: virtù e fortuna
• Recurso: antiguidade

– Contra o entendimento 
medieval

Destino controlado 
por Deus inatingível

Homem: capaz de 
controlar em parte 

sua existência

Política: alinhada ao 
antropocentrismo 

Moderno

Homem: medida das 
coisas

•Ação individual

•Caráter racional

Perda de legitimidade 
dos valores tradicionais 

ou religiosos



Contratualismo Hobbesiano

Teorizando o Absolutismo



Contratualismo

• Processo de formação da sociedade
Estado de 
Natureza

Contrato Social

Estado Político

ATENÇÃO: leitura hipotética da formação da sociedade

•NÃO é uma leitura empírica!!



Estado de Natureza Hobbesiano

• Anterior à regulação política (leis)

Homens

Paixões: desejo, 
medo, esperanças...

Equivalentes de poder 
entre si

Insegurança

Homem: Lobo do Homem



Superação do conflito

• Direito natural
– Poder

– Meios quaisquer

– Preservação da 
VIDA

• Lei natural (razão)
– Procurar a paz

• Caso não consiga, vá
à guerra com todos 
os meios

– Não opor obstáculo à
paz quando os 
demais a buscam

Exercício da razão

Guerra de todos 
contra todos

Liberdade de fazer ou omitir

Criação dos meios de 
imposição para preservação 
do direito natural (vida)

•ESTADO



Superação do conflito

• A razão impõe:

– Contrato para realização da paz

Todo poder ao Rei

Contrato de submissão



Função e poderes do Rei

• Rei
– Figura criada pelo

Contrato
• Mantém plenos 

direitos

• Súditos:
– Mantém seu direito 

natural através do Rei

– Ganho de Liberdade!!!

•Rei absolutista

Preservar o direito natural 
dos súditos – vida

Capacidade de fazer as 
coisas por suas forças 

sem o impedimento da 
Guerra e Todos Contra 

Todos



Contratualismo Lockeano

Afirmação da Burguesia



Estado e Natureza Lockeano
Homem

•Propriedade

•Vida

•Liberdade

•Bens

Trabalho

Ausência de 
normas (leis)

Insegurança 
do homem 
frente sua 

propriedade

Contrato 
Social

de consentimento



Função e poderes 
Constituídos

• Poderes

– Legislativo: 
supremo

– Executivo – Rei

– Federativo – política 
externa

• Funções:
– Preservar a 

propriedade das 
pessoas

Direito de resistência 
quando o contrato não 
for respeitado


