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N. MAQUIAVEL (1469-1527) 

 

Nicolau Maquiavel se dedicou ao estudo da filosofia política, mas de forma diferente dos 

filósofos anteriores a ele, buscou investigar a política pela política, ou seja, sem utilizar em sua 

análise conceitos morais, éticos e religiosos que pudessem direcionar seus estudos. A política em 

sua filosofia tem a capacidade de se autogovernar, de buscar suas próprias decisões de forma 

livre, sem que outras áreas do conhecimento interfiram em suas conclusões. Com Maquiavel 

nasce uma nova forma de estudar filosofia política. 

Em seus estudos aparecem claramente interesses históricos, pois o 

filósofo busca a recriação de uma nação italiana com inspiração na 

República Romana. Dessa forma ele busca na origem latina da Itália 

inspiração para seus estudos políticos. Procura em Roma um retorno aos 

fundamentos da comunidade italiana. Para que seja possível esse retorno 

aos fundamentos devemos conhecer com clareza a história dos princípios 

sobre os quais se fundaram essa comunidade. O estudo desses princípios 

deve ser feitos através do realismo e não dos conceitos morais ou religiosos. 

Maquiavel dessa forma funda a objetividade nos estudos históricos. 

Para unir novamente a Itália na forma de uma nação republicana nos 

moldes romanos Maquiavel busca um príncipe que possa agrupar e dirigir 

os vários pequenos estados em que está fragmentada a Itália da sua época. 

Esse príncipe político em seu empreendimento não pode contar somente com a boa 

vontade das pessoas, pois estas não são naturalmente nem boas nem más, mas podem ser tanto 

uma como outra. O príncipe político que desejar ter sucesso em seu empreendimento deve partir 

da regra de que as pessoas são más e que na primeira oportunidade elas demonstrarão essa 

maldade, geralmente traindo o seu superior. O príncipe não deve ter a bondade como 

fundamento de suas ações, mas deve saber ser bom ou mau conforme a necessidade política. Se 

puder, deve ser bom, mas se necessário deve usar da maldade, evitando sempre o meio termo. 

Deve evitar ficar em cima do muro e pender hora para um lado hora para outro, pois isso seria 

sua ruína. 

A política, vista por Maquiavel, justifica-se por si mesma e não deve buscar fora de si uma 

moral que a justifique. O objetivo da política é levar os homens a viver na mesma comunidade de 

forma organizada e se possível em liberdade. O príncipe político busca estabilidade do cargo, 

busca manter-se no poder. 

O príncipe tem que ser virtuoso e aqui Maquiavel não utiliza o conceito cristão de virtude, 

mas o conceito grego pré-socrático, onde a virtude é vitalidade, força, planejamento, esperteza e 

a capacidade se impor e profetizar. O príncipe que tiver essa virtude vai ser dono do próprio 

destino, vai criar sua própria sorte, que para ele determinava somente metade dos 

acontecimentos na vida das pessoas, a outra metade é definida pela liberdade. 

Fonte: http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=62  

Dicas ou sugestões: 
Vídeo: Maquiavel e a arte de enganar-se: https://www.youtube.com/watch?v=ca3KMPG-Zwg  
Filme: V DE VINGANÇA, sob a direção de James McTeigue. 

  

 

http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=62
https://www.youtube.com/watch?v=ca3KMPG-Zwg
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GALILEU GALILEI (1564 - 1642) 

 

Galileu propõe a renovação da ciência de sua época abandonando a confiança na 

autoridade, no senso comum e na tradição. Busca uma ciência livre de tudo aquilo que a prende 

tanto a cultura como a teologia. Para ele os textos da tradição filosófica ou teológica não devem 

servir para responder as questões científicas. As questões científicas devem ser confirmadas ou 

refutadas através da experiência e da observação feitas diretamente sobre o objeto que está 

sendo examinado. Não podemos desprezar o conhecimento que a natureza nos oferece de forma 

direta em benefício de textos sagrados ou filosóficos que discordam dessa observação. 

A natureza é o livro da ciência e para ler esse livro necessitamos da experiência direta 

sobre a natureza, é nessa experiência que encontraremos a verdade. A natureza não nos engana, 

nós é que podemos nos enganar se não a observarmos de forma correta e com os instrumentos 

necessários a essa observação. A experiência não é somente a observação da natureza a 

experiência para conhecer a natureza tem que ser um experimento, uma experiência construída, 

programada, organizada, com um objetivo próprio, que é o de confirmar ou refutar uma 

hipótese. A construção do experimento depende de uma teoria que vai fundamentá-lo. 

Através da razão o homem poderá interpretar e transcrever 

em forma de conceitos o fenômeno que ele observou na natureza. A 

matemática é o grande auxílio da razão nesse trabalho de 

interpretação. Com a colaboração da matemática poderemos 

formular teorias científicas que explicarão os fatos demonstrados 

pela experiência. A matemática aplicada à experiência e à 

demonstração serve para tornar evidente ou refutar as hipóteses 

formuladas.  A matemática é o instrumento de investigação da 

natureza. 

A experiência é o limite do nosso conhecimento. A razão não 

tem a capacidade de conhecer a essência das coisas. 

A natureza é organizada por uma única estrutura que não 

muda nunca, para conhecermos essa estrutura sobre a qual se 

fundamenta a natureza a ciência tem que construir um conjunto 

de elementos que possam medir essa natureza de forma precisa. 

Galileu procura também separar ciência da religião. Ciência e fé não interferem uma na 

outra, pois ambas trabalham em planos diferentes. A fé trabalha e fala de um plano metafísico 

do mundo, enquanto que a ciência age sobre o mundo físico. Galileu faz a comparação de que no 

mundo existem dois livros com o objetivo de revelarem a mesma verdade, mas de forma 

diferente. O primeiro livro é a Bíblia que busca a salvação e a redenção das almas e cujos 

escritos científicos são simplificados e próprios para o entendimento do povo. A natureza é o 

segundo livro que para ser interpretado tem que ser lido de forma científica e objetiva. Os dois 

livros são obras de um único Autor e por isso mesmo não podem ser contraditórios. 

Fonte: http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=67  

http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=67

