
 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

TEXTO COMPLEMENTAR 02 9º ANO – FILOSOFIA – PROF. SUSSUMO 
 

Filosofia Política 02 - Tomás de Aquino e Maquiavel 

I. Tomás de Aquino (1225-1274) 

Tomas distingue quatro tipos de lei: a lex aeterna (lei eterna), a lex naturalis (lei natural), a lex humana (lei humana) e 

a lex divina (lei divina). A lex aeterna e o plano racional de Deus, a ordem do universo. Ora, esta ordem é em parte 

desconhecida para o homem e em parte conhecida: a parte conhecida constitui a lei natural, cuja essência pode se 

reduzir a seguinte máxima: "deve-se fazer o bem e evitar o mal, e o bem e aquilo que tende a conservação e o mal a 

destruição de si". Ligada à lei natural está a lei humana, isto é, o direito positivo posto pelo homem. Este deriva da lei 

natural de dois modos: ou por dedução (e então se tem o jus gentium) ou por especificação (e então se tem o jus 

civile). Por exemplo, faz parte do jus gentium a proibição do homicídio, enquanto faria parte do jus civile a sanção para 

quem pratica o homicídio. Se a derivação da lei natural é essencial para a lei humana, então é evidente que ela não 

pode contradizê-la. Uma norma que contradissesse a lei natural não seria justa, e portanto não seria lei: é, portanto, 

dever de cada um desobedecer a lei injusta, assim como e dever rebelar-se contra o tirano enquanto agente do mal. 

Acima destas leis existe a lei divina - que foi revelada no Evangelho - e que esta ligada ao fim sobrenatural do homem, 

ou seja, a bem-aventurança eterna. 

 

II. Maquiavel (1469-1527) 

1. Realismo político foi uma doutrina política inaugurada por Maquiavel, que não partia de nenhuma suposição 

religiosa, metafísica ou imaginária a respeito do ser humano e investigava como os políticos realmente agiam e não 

um tipo ideal de político. 

2. Principados. Sua base deve ser “boas leis e boas armas”. Eles podem ser: a) hereditários; b) novos. 

3. Como conquistar os principados: a) Virtù; b) Fortuna; c) armas próprias; d) armas alheias; e) favor dos concidadãos; 

f) favor dos poderosos. Aqueles que conquistarem pela virtù e pelas armas próprias terão dificuldades para conquistar 

e facilidade para manter, mas aqueles que conquistarem pela fortuna e pelas armas alheias terão facilidade para 

conquistar e dificuldade para manter-se no poder.   

4. Virtù e Fortuna. A Virtù trata-se da capacidade do príncipe em controlar as ocasiões e acontecimento do seu 

governo, das questões do principado. O governante com grande Virtù constrói uma estratégia eficaz de governo capaz 

de sobrestar as dificuldades impostas pela imprevisibilidade da história. Assim, o político com grande Virtú observa na 

Fortuna a probabilidade da edificação de uma estratégia para controlá-la e alcançar determinada finalidade, agindo 

frente a uma determinada circunstância, percebendo seus limites e explorando as possibilidades perante a mesma. A 

Fortuna diz respeito às circunstâncias, ao tempo presente e às necessidades do mesmo: a sorte individual. É, para o 

filósofo, a ordem das coisas em todas as dimensões da realidade que influenciam a política. Observa-se que a Fortuna 

não pode ser vista como um obstáculo ao governante, mas um desafio político que deve ser conquistado e atraído. 

5. Tipos de Principados 

a) Despóticos - eles são fáceis de conquistar porque o povo já está acostumado a obedecer; b) Aristocrático – eles são 

difíceis, pois sempre tem um aristocrata que sobrevive e lutará contra você; c) República – eles são difíceis, pois as 

pessoas estão acostumadas com a liberdade. 
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6. Conselhos para o príncipe 

a) Melhor ser temido do que ser amado, mas não deve ser odiado; b) não cumprir a palavra; c) ser um centauro, ou 

seja, metade homem (leal e fiel) e metade animal (força e astúcia); d) ser raposa e leão, para identificar armadilhas e 

ter força para destruir os inimigos; e) nunca fique na neutralidade; f) nunca coloque alguém mais poderoso junto com 

você. 

 


