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MAQUIAVEL 2ª SÉRIE – FILOSOFIA– JOÃO CARLOS 
 

Lista 02 – Exercícios 
 
01. 
 

A respeito da filosofia política de Maquiavel, leia a citação a seguir. Maquiavel certamente se dirige 
a um príncipe, mas trata-se de um príncipe novo, não um desses miseráveis tiranetes que, para usar 
astúcias e violências, contudo só sabem rastejar ao rés de uma História privada de sentido, mas a um 
homem de virtú, sem tradição dinástica, sem raiz no mundo da feudadlidade, ocupado apenas com a 
conquista do poder e a quem é importante dar a convicção de que terá o povo ao seu lado. 

 

LEFORT, C. A primeira figura da filosofia da práxis. In: QUIRINO, C. G.; SOUZA, M. T. S. de (Orgs). O pensamento político 
clássico: Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau. São Paulo: T. A Queirós, 1980, p. 9/10 – grifos do autor.  

 
Responda:  
a) O que é Virtú na obra “O Príncipe”, de Maquiavel?  
b) Com base na mesma obra, e na citação, descreva como deve ser a relação do novo príncipe com 

o povo. 
 
02. Considere o modo como Maquiavel descreve a constituição do principado civil: O principado é 

estabelecido pelo povo ou pelos grandes, segundo a oportunidade que tiver uma dessas partes; 
percebendo os grandes que não podem resistir ao povo, começam a dar reputação a um dos seus 
elementos e o fazem príncipe, para poder, sobre sua sombra, satisfazer seus apetites. O povo também, 
vendo que não pode resistir aos grandes, dá reputação a um cidadão e o elege príncipe para estar 
defendido com sua autoridade.  

MAQUIAVEL. O príncipe. São Paulo: Nova Cultural, 1996.  
 

Com base em seus conhecimentos sobre Maquiavel e, a partir da leitura do trecho acima, responda:  
a) Quais são os dois desejos que constituem as cidades?  
b) Qual é o papel político do Príncipe e quais meios deve ele utilizar para desempenhá-lo?  

 
03. 

A respeito da fortuna, Maquiavel escreveu: [...] penso poder ser verdade que a fortuna seja árbitra 
de metade de nossas ações, mas que, ainda assim, ela nos deixe governar quase a outra metade.  

 

MAQUIAVEL, N. O príncipe. Tradução de Lívio Xavier. São Paulo: Nova Cultural, 1987.  
Coleção “Os Pensadores”. p. 103.  

 

Com base na citação, responda: 
a) O que é a fortuna para Maquiavel?  
b) Como deve agir o príncipe em relação à fortuna? 

 
04. Leia o texto abaixo.  

 

Deixando de lado as discussões sobre governos e governantes ideais, Maquiavel se preocuparia 
em saber como os homens governam de fato, quais os limites do uso da violência para conquistar e 
conservar o poder, como instaurar um governo estável, etc. 

 

CHALITA, Gabriel. Vivendo a Filosofia. São Paulo: Ática, 2006. p. 200. 
 

Explique por que para Maquiavel “não basta a força do leão, é preciso também a astúcia da raposa” 
para governar. 


