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MAQUIAVEL 2ª SÉRIE – FILOSOFIA– JOÃO CARLOS 

 
Lista 03 – Gabarito 

 
01. a) Para Maquiavel, na obra O príncipe, a virtú remete às qualidades do príncipe astuto, capaz de 

dominar as circunstâncias e o momento preciso de agir, seduzindo a fortuna, conquistando e 
mantendo o poder político. 

b) Uma vez conquistado o poder, ao Príncipe cabe mantê-lo, devendo, para tanto, segundo 
Maquiavel, ser temido e respeitado pelos seus súditos, não precisando ser amado nem tampouco 
odiado. Com isso, Maquiavel dava início ao pensamento político moderno, concebendo o poder a 
partir da astúcia e virtù do Príncipe e não na tradição. 

 
02. a) Os dois desejos que dividem as cidades são: o desejo dos grandes de oprimir e comandar e o 

desejo do povo de não ser oprimido e comandado. 
b) O papel político do Príncipe é o de constituir um poder superior capaz de unificar aqueles desejos 

opostos e dar identidade às cidades. O Príncipe também tem por tarefa cuidar da manutenção e 
conservação desse poder superior. Conforme Maquiavel, o Príncipe pode se utilizar de todos os 
meios disponíveis para a consecução de seus objetivos. Desde que as circunstâncias assim o 
exijam, o Príncipe poderá se utilizar inclusive da mentira, da violência e da força, porém, deve ser 
astuto, evitando ser odiado pelos súditos. 

 
03. a) Para Maquiavel, a fortuna é o fluxo variável dos acontecimentos, o momento inoportuno ou a 

ocasião propícia. Ela pode ser entendida como a conjunção que perturba a linearidade das ações 
e dificulta o cálculo da sua sequência. Por esse motivo ela admite a avaliação contextual de cada 
momento da ação, que pode se abrir ou fechar, como favorável ou desfavorável, para ação 
política (o governar, a manutenção do poder). 

b) Em relação à fortuna, o príncipe deve agir por meio da prevenção, de acordo com as circunstâncias. 
Ele deve saber aproveitar todas as oportunidades, o que é possível desde que possua a “virtú”, 
atributos e qualidades necessárias para calcular o conjunto de eventos próprios e desfavoráveis 
para intervir no momento mais oportuno da cadeia causal. Assim, conquista e mantém o poder 
com virilidade, bravura e coragem. 

 
04. Não basta usar a força, é necessário saber utiliza-la. O uso da força é legítimo e necessário, mas tão 

logo não seja imprescindível deve ser evitado para não gerar ódio e, consequentemente, revolta. O 
mau uso da força pode gerar ódio/revolta. 


