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O PRÍNCIPE – NICOLAU MAQUIAVEL (1469-1527) 
 
1 Principais obras de Nicolau Maquiavel: 
O Príncipe (1513-1514); O discurso sobre a primeira década de Tito Lívio (1512-1519); 
Discurso sobre a reforma do Estado de Florença (1521); A história florentina de 1251 a 
1492 (1520-1525); A arte da guerra (1521). 
 
2 Maquiavelismo: sentido popular X sentido técnico 
 
3 Virtú: elemento fundamental na compreensão da doutrina política de Maquiavel. 
 
4 O Príncipe 
 
4.1 Objetivo da obra: “discutir e mostrar como os principados hereditários podem ser 
governados e preservados”. 
 
4.2 Espécies de Estados: 
4.2.1 Principados/Monarquias (hereditários e/ou novos – “adquiridos com tropas alheias ou 
próprias, pela fortuna ou pelo mérito” – acquistonci o con le armi d’altri o con le propie, o 
per fortuna o per virtù).* 
 
* Obs.: Maquiavel admite ainda a possibilidade de aquisição de Principados mediante a perversidade (meios 
criminosos) e pelo favor dos compatriotas (cap. VIII) 
 
4.2.2 Repúblicas. 
 
4.3 Formas de Principados: 
4.3.1 Civil (v. cap. IX – Do principado civil): são instituídos pelos grandes – quando não 
podem resistir ao povo – ou pelo povo – quando não podem resistir aos grandes. 
 
Quando um cidadão, não por perversidade nem por alguma outra intolerável violência, mas sim pela mercê 
dos concidadãos, vem a ser príncipe de sua pátria – e a isso podemos denominar principado civil (para 
alcançá-lo não há nenhuma necessidade de muitos méritos nem de grande fortuna, mas sim de uma astúcia 
bem equilibrada) –, digo que se alcança esse principado ou pelo favor do povo ou pelo favor dos poderosos 
(cap. IX). 
 
4.3.2 Eclesiástico (v. cap. XI – Os principados eclesiásticos) – conservados 
independentemente do mérito (virtù) ou da fortuna. 
 
Suas instituições fazem-se tão poderosas e de tal natureza que suportam seus príncipes no poder, vivam e 
atuem como bem desejarem. Apenas estes possuem Estados e não os defendem; têm súditos e não os 
governam. E seus Estados, embora indefesos, não lhes são tirados; os súditos, embora não sejam governados, 
não se livram do príncipe nem o podem fazer. 
 



4.4 Aspectos da administração do poder (cap. IV): centralização (ministros servos) X 
descentralização (barões) 
 
4.4.1 Dos ministros dos príncipes (cap. XXII) 
 
 Para que um príncipe possa conhecer bem o ministro, entretanto, há um modo que nunca falha: 
quando perceberes que o ministro pensa mais em si mesmo do que em ti, e que procura tirar proveito pessoal 
de todas as suas ações, podes estar certo de que não é bom, e nunca poderás confiar nele; e aquele que cuida 
dos negócios de Estado jamais deve pensar em si, mas sempre no príncipe, e nunca lembrar-lhe de negócios 
que se encontrem fora da esfera do Estado. 
 De outro lado, o príncipe, para ter garantia do ministro, deve pensar nele, honrando-o, tornando-o 
rico, obrigando-o para consigo, fazendo-o tomar parte de honrarias e de cargos, de tal sorte que as muitas 
honrarias não lhe façam querer outras, as muitas riquezas não lhe façam recear mudanças. Quando, então, os 
ministros, e os príncipes em relação a estes, assim o são, podem fiar-se uns nos outros; se assim não for, o fim 
sempre será mau, para uns e outros. 
 
4.4.2 Distribuição de funções de governo em benefício do príncipe (cap. XIX) 
 
Em nossa época, entre os reinos bem organizados e governados, deve-se citar o de França. Há nele muitas 
boas instituições, das quais dependem a liberdade e a segurança do rei. A primeira é o Parlamento e a 
autoridade que este possui, pois o homem que organizou aquele reino, conhecendo, de um lado, a ambição e a 
insolência dos grandes, e considerando necessário pôr-lhes um freio, para corrigi-los, e, de outro lado, 
sabendo do ódio que o povo nutre contra os poderosos, provocado pelo medo, e querendo protegê-los, não 
deixou que permanecesse essa tarefa sob a responsabilidade do rei, para eximi-lo da acusação dos grandes 
quando favorecesse o povo, e da acusação do povo quando favorecesse os grandes. Deste modo, instituiu um 
terceiro juízo que fosse aquele que, apartado da responsabilidade do rei, rebaixasse os grandes e beneficiasse 
os menores. Essa organização não haveria de ser melhor nem mais prudente, nem se poderá negar ser ela a 
melhor causa de segurança do rei e do reino. Tira-se daí excelente instituição; os príncipes encarregam outros 
da imposição de penas; os atos de graça, ao contrário, unicamente a eles, em pessoa, devem dizer respeito. 
Concluo mais uma vez que um príncipe deve estimar os poderosos, mas não se tornar odiado pelo povo. 
 
4.5 A imagem do príncipe perante a opinião pública: Embora Maquiavel trate – em O 
príncipe – de um Estado absolutista, existe uma preocupação com a opinião pública; apesar 
do caráter patrimonialista do Estado no final da Idade Média e no início da Idade Moderna, 
a noção de que o poder é direcionado às massas (vulgo) é bastante clara – “[...] o mundo é 
composto pelo vulgo” (cap. XVIII). 
 
Obs.: v. cap. XVII, XVIII, XIX, XX e XXI 
 
4.5.1 O papel do indivíduo na manutenção do poder pelo príncipe: a preocupação com a 
justificação do poder. 
 
[...] um príncipe prudente deve pensar nos modos de ser necessário aos súditos, sempre, e de estes 
necessitarem do Estado; depois, ser-lhe-ão sempre leais (cap. IX). 
 
[...] deve o príncipe tornar-se temido, de sorte que, se não for amado, ao menos evite o ódio, pois é fácil ser, a 
um só tempo, temido e não odiado, o que ocorrerá uma vez que se prive da posse dos bens e das mulheres dos 
cidadãos e dos súditos, e, mesmo quando forçado a derramar o sangue de alguém, poderá fazê-lo apenas se 
houver justificativa apropriada e causa manifesta. Deve, em especial, impedir-se de aproveitar os bens 
alheios, uma vez que os homens se esquecem mais rapidamente da morte do pai do que da perda do 
patrimônio. Ademais, nunca faltam ocasiões para pilhar o que a outros pertence, e quem começa vivendo de 
rapinagens sempre as encontra, o que já não acontece quanto às oportunidades de derramar sangue (XVII). 



 
4.6 Direito e sanção: elementos indissociáveis (lei e força) 
4.6.1 Direito: Ser X Dever ser 
V. cap. XV: 
 
Como, porém, minha intenção não é escrever sobre assuntos de que todos os interessados tirem proveito, 
julguei adequado procurar a verdade pelo resultado das coisas, mais do que aquilo que delas se possa 
imaginar. E muitos imaginaram repúblicas e principados nunca vistos ou reconhecidos como reais. Tamanha 
diferença se encontra entre o modo como se vive e o modo como se deveria viver que aqueles que se 
ocuparem do que deveria ser feito, em vez do que na realidade, aprendem antes a própria derrota do que sua 
preservação; e, quando um homem deseja professar a bondade, natural é que vá à ruína, entre tantos maus. 
 Assim, é preciso que, para se conservar, um príncipe aprenda a ser mau, e que se sirva ou não disso 
de acordo com a necessidade. 
 
4.7 Relações internacionais: 
4.7.1 Supervalorização do voluntarismo estatal (soberania) em detrimento da existência de 
um direito internacional. O poder somente é mantido e conquistado por meio das armas (v. 
cap. XIV). 
4.7.2 Guerra e neutralidade (cap. XXI) 
4.7.3 Influência dos assuntos externos nos assuntos internos (cap. XIX) 
 
Deve um príncipe ter duas razões de receio: uma interna, da parte de seus súditos; outra externa, da parte dos 
poderosos de fora. Destes poderá defender-se com boas armas e com bons aliados; e uma vez possuindo 
armas, terá sempre bons amigos. Os assuntos internos, por seu turno, manter-se-ão estabilizados se 
estabilizados estiverem os de fora, a menos que aqueles já se encontrem perturbados por alguma conspiração. 
 
4.8 Qualidades pessoais do príncipe – defeitos e virtudes (cap. XV a XIX) 
 


