
QUESTÕES DE FILOSOFIA – MAQUIAVEL 
 
1. (UFU – 2010) A respeito do poder dos príncipes, considere o argumento de Maquiavel:  
Mas, quando não dependem de ninguém, contam apenas consigo mesmos e se podem forçar, 
raramente deixam de alcançar êxito. Destarte todos os profetas armados venceram e os 
desarmados fracassaram. Porque, além do que já se disse, a natureza dos povos é vária, sendo 
fácil persuadi-los de uma coisa, mas sendo 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 observar por muito tempo suas constituições se 
estivessem desarmados. 
MAQUIAVEL. O Príncipe. Tradução de Lívio Xavier. In: _. Maquiavel. 4.ed. São Paulo: Nova 
Cultural, 1987. p. 25. 
 
Com base na citação acima e em seus conhecimentos sobre o pensamento de Maquiavel, 
responda as seguintes questões: 
A) O príncipe deve se servir apenas do convencimento para governar? Quando já não é possível 
controlar os súditos, o que o príncipe deve fazer? 
B) Explique dois conceitos fundamentais da ação política, em Maquiavel, que estão associados ao 
procedimento que o príncipe deve adotar para conservar o Estado. 
 
2. (UEL – 1013) Leia o texto e o quadrinho a seguir. 
Aqueles que somente por fortuna se tornam príncipes pouco trabalho têm para isso, é claro, mas 
se mantêm muito penosamente. Não têm nenhuma dificuldade em alcançar o posto, porque por aí 
voam; surge, porém, toda sorte de dificuldade depois da chegada. Tais príncipes estão na 
dependência exclusiva da vontade e boa fortuna de quem lhes concedeu o Estado, isto é, duas 
coisas extremamente volúveis e instáveis. (Adaptado de: MAQUIAVEL, O Princípe. São Paulo: 
Nova Cultural, 1996. p.55.) 

 
a) Desenvolva os conceitos de fortuna e de virtù, em conformidade com Maquiavel. 
b) O que diferencia o pensamento político de Maquiavel daquele concebido pela tradição cristã? 


