)\!laquiavel, a etica e a modernidade brasileira

A referencia a Maquiavel permite ao Autor deste artigo
mostrar como a corrup~ao do governo Collor estimulou uma aparente consciencia de uma absoluta necessidade de se estabelecer
uma etica para a politi ca. Assim estimulado, 0 A. discute 0 ethos
do publico e do privado e 0 principio agressivo da sociedade. E
que papel tern em tudo isto a modernidade que se inicia sob a egide da corrupc;;ao a portas abertas? 0 A. se pergunta entao se Maquiavel, acaso, nao teria lugar num processo de desenvolvimento
de uma politica moderna que busca uma "reconstru~ao" de valores. Para explicitar as suas ideias, 0 A. discorre sobre a etica e a
genese politica desde a antiga Grecia. Na transi~ao renascentista
se confronta com a perda do ethos politico primitivo e chega ao
desafio da rnodernidade. Neste debate 0 A. tarnbem se detem na
denominada modernidade brasileira , que se pretende estabelecer
sob a egide politica do neoliberalisrno, como solu~ao para os
problemas nacionais. Mas, ao que parece, 0 ethos social, proposto
pe10 neoliberalismo, prornete ser urn dos grandes equivocos no
que se refere a uma etica social e comunitaria.

1.

A guisa de introdu~ao

Nao constitui segredo a afirma~ao de que a modernidade
inicia com a ruptura entre a etica e a politica, 0 que marca a
"destruiC;;ao"do regime feudal de valores, cuja base de sustenta~ao

* Fernando Magalhaes e professor de Filosofia de UFPE.

repousava sobre fundamenta~oes morais as quais a politica
encontrava-se inteiramente subordinada. Esse rompimento, contudo, nao se da de maneira estritamente mecamca, como se uma
"ciencia da moral" se dirigisse para urn lado e a a~ao politica camiOOasse abstratamente para 0 outro. Essa separa~ao ocorre em
circunstancias bastante precisas ainda que indefinidas na
consciencia social da epoca - onde se impuOOaurn sistema midtiplo de valores, 0 que nao permitia a rigida hierarquiza~ao vigente
na Idade Media.
A escala de valores durante 0 periodo medieval so se diferenciava da do mundo antigo no que diz respeito aos seus aspectos formais. De rosto, 0 "conteudo unitario" permanecia sendo 0
mesmo.1 A ruptura tomou-se possivel na medida em que 0 Renascimento como movimento catalisador da transi~ao do sistema
feudal para 0 regime capitalista permitiu 0 desenvolvimento da
individualidade, uma das caracteristicas essenciais das forma~oes
sociais burguesas. Foi a individualidade burgues!\ que abriu cami000 para a aceita~ao do "corte ideologico" entre uma etica unitaria (e comunitaria) que nao havia desaparecido totalmente, e uma
etica fundamentada na condi~ao individual do homem modemo.
Digo ideologico, porque as teorias que nasciam dali eram nada
menos do que representa~oes ideais de urn modo de vida material
que emergia dos escombros feudais.
As teorias surgiam, portanto, como fluto das rela~oes de
produ~ao nascentes que provocavam urn confronto entre os diversos tipos de valores; mas era tambem 0 resultado de uma situa~ao
complexa, originada das circunstancias especificas do processo
A modifica~o na estrutura dos valores e discutida amplamente por
Agnes Heller, que, na sua analise sobre 0 Renascimento, demonstra a
natureza unitaria dos valores - particularmente os valores eticos e morais -,
da Antigiiidade Idade Media, em contraposi~o multiplicidade dos valores
por ocasiilo da transi~o do feudalismo ao capitalismo. a. Agnes HeUer, El
Hombre del Renacimiento, Barcelona, Ediciones Peninsula, 1978,
especialmente as pp. 161 e 287.

a

a

politico da ItaIia que se desenvolvia de uma maneira diferente do
resto da Europa.2 E foi a teoria de Maquiavel, entre todas, sem
duvida, a responsavel pela separayao de urn determinada etica da
ayao politica, que marcou nao apenas 0 comeyo da Era Moderna,
mas se estendeu politica dos nossos dias. Vivemos sob 0 imperio
da etica burguesa, nao obstante sua forma tenha se modificado ao
longo desses quase cinco seculos.

a

Temos a impressao que nos ultimos tempos a etica voltou, aparentemente, a fazer parte da politica. Ha alguns anos ela e
discutida do ponto de vista te6rico e nos meios academicos, mas
foi necessaria, para n6s, uma experiencia traumatica para que
despertasse, na pratica, e de forma publica, 0 interesse pela discussao que envolve os valores morais. Mas ate que ponto e possivel dizer que a etica retornou ao centro da questao politica e integrou-se, definitivamente, em nossa vida cotidiana? Os acontecimentos que abalaram a sociedade brasileira e levaram 0 povo a
exercer urn direito de cidadania que hit muito nao se via, mesmo
nos paises mais democraticos, teriam sido viaveis caso 0 governo
Collor estivesse produzindo resultados razmiveis (0 que necessa-

2
Procuro aliar, aqui, duas fund.amenta~oesque se completam, embora
de naturezas distintas. Enquanto 0 primeiro caso investiga as rela~s eticas
derivadas da multiplicidade de valores numa ordem emergente (0 choque de
valores se faz sentir nao apenas nas interpreta~oes formais dos pensadores,
mas no pr6prio conteUdodeles - por exemplo, a sede de gl6ria como elemento
p?sitivo de Maquiavel e negativo em Cardano; 0 orgulho visto como fonte dos
plOres males para Thomas More e olhado com respeito por Vasani, etc), 0 segundo busca analisar as bases hist6ricas em que se deu 0 rompimento entre a
~oral e a politica. cr. 0 exame que faz Agnes Heller sobre a "dissolurraodo
sistema de valores medieval unitArio",in op. cU. pp. 25, e Perry Anderson, J,Jnhagens do Estado Absolutista, Porto, Edi~s Afrontamento, 1984, notadamente 0 capitulo dedicado a ItMia, pp. 165-200.
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riamente nao quer dizer satisfat6rios) a exemplo do que acontece
na Argentina e Chile?
Esquece-se 0 fundamental em beneficio do superficial. 0
ex-presidente Fernando Collor passou a representar 0 que existia
de mais negativo numa sociedade, eliminando tudo 0 que se compreendia por sao, e corrompendo a todos (e tudo) como jamais
homem nenhum presenciara na nossa hist6ria, seja na monarquia,
seja na fase republicana. Na verdade, Collor nao matou nem corrompeu nada, porque m:ns nada havia para corromper nem matar
na nossa sociedade.3 As pniticas ilegais, os atos de corrupyao, os
escandalos em que se viu envolvido (e que para muitos seriam
perdmiveis, caso 0 seu governo estivesse "dando certo") com toda
a quadrilha de gangsteres a Ihe assessorar, sac a consequencia 16gica do processo de desenvolvimento do projeto liberal capitalista,
notadamente em paises cujo ethos esta extremamente dissociado
do conceito de publico. E isso nao afeta apenas a n6s. Em maior
ou menor grau, outras sociedades se vem envolvidas em escandalos nao menores do que 0 nosso - a ItaIia, cujo ethos comunitario dissolveu-se antes mesmo da sua unificayao nacional, 0
Japao, a Franya sac exemplos recentes - 0 que comprova ser antes urn fenomeno universal do que atitudes isoladas de maus governantes (embora uns mais do que outros).
Obviamente, jamais poderia ser ralacionado aos eventos
brasileiros 0 que Adorno escreveu antes de metade deste seculo,
mas po de se adaptar muito bem nossa amarga realidade: liE na
persecuyao dos interesses absolutamente particulares de cada in-

a

3
Utilizo-me de uma analogia inspirada numa citarraode 1. Denis feita
por Joyau na sua introdurraoaos textos de Epicuro da coler;ao Os Pensadores,
Vol. V, SiloPaulo, Abril Cultural, 1973, p. 16. Se a expressao serviu, no caso
de Denis, para absolver Epicuro das acusa~s a ele impostas, 0 mesmo nao se
da com a interpretarrao contida aqui. Quis ressaltar apenas que, ao cometer os
desmandos enquanto governante, Collor traduziu urn fato comurn (embora
exagerado), e universal que acontece nas sociedades submetidas ao regime
capitalista.

dividuo que se pode estudar com a maior exatidao possivel a essencia do coletivo na sociedade falsa, e pouco falta para que se
tenha de conceber, desde 0 come~o, a organiza~ao dos impulsos
divergentes, sob 0 primado de urn Eu ajustado ao principio da
realidade, como uma quadrilha de ladroes interiorizada, com
chefe, sequazes, cerimonial, juramentos de fidelidade, trai~oes,
conflitos de interesses, intrigas e todos os demais ingredientes (...)
o encolerizado aparece sempre como 0 chefe da quadrilha de si
mesmo ( ...) Quanto mais alguem toma para si 0 partido se sua
agressao, tanto mais perfeitamente representa 0 principio agressivo da sociedade". 4
Mas se a nossa modernidade inicia-se sob a egide da
corrup~ao a portas abertas, ha lugar e tempo ainda para buscar
uma vincula~ao entre etica e politica sem subordinar esta aquela?
Maquiavel estaria definitivamente descartado do processo -de
desenvolvimento de uma politica modema fundada sobre bases
cujo conceito mais apropriado encontrariamos no vocabulo reconstrufiio?5 Essa resposta s6 se toma possivel se procurarmos
entender as razoes da ruptura com 0 sistema antigo de valores que
tern sua genese num passado remoto, quando as reflexoes sobre a
filosofia e a politica davam seus primeiros passos. E desse ponto
que temos que come~ar.

:

Theodor Adorno, Minima Mora/ia, S40 Paulo, Atica, 1992, pp. 38.
Valho-me, como recurso epistemo16gico, do conceito habermasiano
de reco~strufiIo, que indica 0 desmonte de uma teoria e a sua conseqiiente recomposl~o em bases novas. No caso particular trata-se da reconstru~o de
~
p~atica. Cf. JDrgen Habermas, Para a ReconstrufiIo do Materia/ismo
Hlsttmco, SiloPaulo, Brasiliense, 1983, pp. 11.

2.

A Etica e a Genese da Politica

2.1. 0 principio do ethos
Quando Arist6teles disse que 0 homem era urn animal
politico tinha plena consciencia do papel da cidade na forma~ao
do cidadao. E 6bvio que 0 argumento de Arist6teles esta correto
apenas em parte. Seu ponto de partida para 0 reconhecimento do
homem como zoom plitikon era a capacidade humana de refletir,
discutir, persuadir, em suma, a posse do "logos", da razao (0 zoom
logon echon), condi~ao fundamental para a condu~ao da vida
civilizada na polis. Tendo em vista 0 desprezo pelo trabalho no
pensamento filos6fico da Grecia antiga, Arist6teles nao percebeu
que 0 que diferencia 0 homem do animal nao e a razao, mas 0
trabalho.6 De qualquer forma, a polis grega nao representava
simplesmente urn espa~o ou localidade em que as pessoas se encontravam, moravam ou viviam; foi, sobretudo, 0 territ6rio moral
onde 0 homem se realizava enquanto "ser humano" e a essencia
do destino natural do cidadao no processo civilizat6rio; era 0 terreno sobre 0 qual se edificava a pnitica da democracia - jamais
compreendida a margem de atos morais, como por exemplo, 0 interesse privado separado do interesse publico - e as reflexoes
sobre essa pratica encontravam-se, efetivamente, vinculadas ao
comportamento social, a pr6pria forma de viver dos homens em
sociedade, na cidade-Estado antiga. 0 impulso que vai marcar as
primeiras rt:flexoes sobre urn determinado modo de vida material
da hist6ria da humanidade nao poderia estar dissociado dessa
mesma forma de vida, ou seja, de uma conduta social especifica, 0
Urn lucido comentario sobre a rela~o ra.z4o-trabalho encontra-se no
livro de Hannah Arendt, Entre 0 Passado e 0 Futuro, Silo Paulo, Perspectiva, 1972, particularmente as pp. 45-50. Nao concordo, todavia, com a tese
da autora de que existia, no pensamento de Marx, uma sociedade
pratiC2mente sem trabalho no futuro.
6

ethos. Nao e exagero, assim, afirmar que etica e politica nasceram
praticamente juntas.

2.2. Sistema de valores I: unidade sem oposi~ao
Quando falo de uma etica comunitilria e da unicidade dos
valores nao estou me referindo exclusivamente a democracia
pratica do cidadao grego. 0 proprio pensamento filosofico-politico, que na voz e na pena dos filosofos sempre se opos as formas
democraticas de govemo, jamais esteve ausente da ideia do bem
publico como 0 objetivo primordial a se atingir. 0 interesse geral
sobrepoe-se ao particular, e ainda que, sob oticas interpretativas
diferenciadas, a ideia de urn usufiuto comum a todos os cidadaos
sempre predominou entre os pensadores da Antigilidade classica;
mesmo no seio daqueles que possuiam uma concepyao elitista da
sociedade.
Tanto Plantao quanto Aristoteles tinham uma visao negativa da democracia, e a nOyao de urn govemo "sofocratico" era
comum a ambos. Platao selecionou, atraves de urn processo
"educativo", aqueles que iriam dirigir a polis. Toda a sua obra
principal, A Republica, esta impregnada pela obsessao de urn Estado govemado por filosofos e pelo desprezo ao trabalh07. De
maneira identica, Aristoteles proscreveu do govemo ideal todos
os trabalhadores manuais.8 Mas ninguem pode ocultar 0 fato de
que, de urn modo ou de Outro, e a sua maneira de entender 0
Platao, hem como Arist6teles, excluem da cidade ideal os artesllos.
A RepUblica, Silo Paulo, Hemus, 1970, pp. 93-94. A respeito da
rela~o governantes / governados e da necessidade de urn Estado dirigido por
fil6sofos ver as pp. 90-95 e 150, 164, 174 e 178. E preciso observar que em
sua Ultima obra, As Leis, Platao torna-se urn pouco mais moderado, se hem
que continua considerando que a republica devia ser dirigida por urn
"Conselho de Sabios".
8
Arist6teles, A Politica, III, 2, § viii e ix, e 3, § ii e iii, Silo Paulo,
Hemus, 1966, pp. 82 - 84.

a. Platlo,

mundo, os dois fi10sofos tinham em mente 0 bem estar dos cidadaos. Fosse sob a ideia do Bern ou da Felicidade.9 Quando Platao
instituiu a comunidade de bens nao tinha outro proposito que nao
fosse 0 de evitar uma disputa por interesses pessoais entre os cidadaos da polis; 10 e Aristoteles, ainda que condenasse 0
"comunismo" platonico, admitia que a propriedade privada so teria sentido caso possuisse uma funyao de interesse social. 11
Nenhum deles considerava, por exemplo, a possibi1idade
do interesse politico se dar no plano individual, ou que, ao contnirio do ideal do bem comum, 0 principio do "born govemo" devia encontrar-se na vontade do detentor (ou detentores) do poder.
Tern razao, pois, Agnes Heller, quando diz que apesar das muitas
interpretayoes dos valores morais Gusto meio em Aristoteles; 0
racionalismo etico socnitico, e a identificayao platonica de conhecimento e virtude), os valores principais sempre foram os
mesmos - sabedoria, valentia, temperanya, justiya.12

2.3. Sistema de valores II: transi~ao e continuidade
Durante os seculos seguintes, os valores permaneceram
na ordem do sistema unitilrio, se bem que a ideologia correspondente a sua forma possuisse uma dimensao diferente. Ao longo de
toda a epoca medieval, 0 elemento religioso sob 0 qual montou-se
a estrutura hierarquica dominante13 (tanto do poder temporal

Platlo,op. cit., 191 e 193; Arist6teles, op. cit., pp. 45.
"Como surgiriam contendas e querelas ieciprocas em urn Estado
onde por assim dizer ninguem teria nada de seu, salvo 0 pr6prio corpo,
porque tudo 0 mais seria comurn?" a. Platao, op. cit., pp. 141.
11
Ver Arist6teles, op. cit., II, 2, § v, pp. 41-42.
12
Heller, op. cit., pp. 25.
13
Nilo quero dizer, como isso, que a estrutura dominante do regime
feudal tivesse como base a disposi~o hierarquica da Igreja. Ao contnlrlo, esta
formou sua estratifica~o a partir das rela~s
sociais de suserania e
9
10

quanto do espiritual) mostrou-se diferenciado dos aspectos praticamente profanos da "religiosidade" antiga. 0 cristianismo, que
tinha introduzido urn valor moral de grande significavao para a
humanidade14 - a ideia de igualdade - perdeu sua essencia
primitiva, fez com que 0 clero se separasse do corpo de fieis e estabeleceu uma hierarquia nos mesmos moldes existentes no campo
do poder temporal. Penas e recompensas passaram a fazer parte
do conjunto de valores medieval, e a exploravao eclesiastica sobre
a grande massa de camponeses era a antitese total do ideano
cristao dos primeiros tempos.
Entretanto, isso nao impediu que os valores seguissem
sendo os mesmos em termos de conteudo unitano. Quem seria
capaz de imaginar que qualquer urn dos "sete pecados capitais"
pudesse ser apontado como virtude, ou ao menos uma das "sete
virtudes" fosse entendida como urn mal?15 Ate 0 advento da modernidade era "negada", ideol6gica e espiritualmente, capacidade
de se pensar para alem dos limites impostos pela base material que
vigorava no mundo feudal, particularmente naqueles Estados em
que 0 imperio papal exercia maior influencia e poder. A pr6pria
semelhanva entre as comunas medievais italianas e as cidadesEstado gregas contribuiram para que a antiga etica comunitana se
desenvolvesse sem empecilhos ate os umbrais do seculo 16.
A relativa identidade de base objetiva fomeceu, a essas
duas sociedades,
0
que Peny
Anderson
chamou
de
"paralelismo" 16ou seja, a relavao entre 0 "florescimento urbano
da Antigiiidade classica e 0 Renascimento italiano". Embora leve
em conta a natureza da diversidade s6cio-econ6mica dessas cida-

des-republica, Anderson chama atenvao para as semelhanvas politicas existentes entre elas, dentre as quais duas se destacam pela
sua importancia: ambas teriam sido, originariamente, "0 produto
de republicas-cidades aut6nomas, compostas por cidadaos com
consciencia municipal", e "algumas das singularidades politicas
das polis gregas tinham a sua contrapartida pr6xima das comunas
italianas: altissima ercentagem de cidadaos que detinham temporariamente cargos publicos e 0 uso de sorteio para a escolha dos
magistrados" .17
Havia, portanto, urn terreno s6lido, do ponto de vista politico, para que os valores - e com eles a etica comunitana antiga
- se estendessem de urn periodo a outro sem que se alterasse
seu conteudo unitano.18 A Era Modema se encarregaria de estabelecer novos padroes valorativos; mas isso s6 se tomaria possivel na medida em que novas relavoes sociais demonstrassem a
necessidade de urn estilo de vida diferente. A consciencia dessa
necessidade s6 se faria sentir, no entanto, ao myel da representavao das ideias. E foi dessa extraordinana complexidade, de urn
mundo sitiado pela modernidade e situ ado na sua fronteira, sem
no entanto nela penetrar totalmente, que nasce a teoria que iria
romper com urn modelo de sociedade que teimava em permanecer
do lado de fora da sepultura. Em sua lapide, porem, ja se encontrava espavo para a inscrivao do epitafio.

17

Cf. Anderson, op. cit. pp. 173 -174.

0 caniter unitario desses valores nao elimina a dimensao de urn outro
conteUdo relativo a esses mesmos valores, isto e, a forma especificamente
ideo16gica que eles possuem, condicionados, em Ultima instfulcia, pelos respectivos modos de produ~o, a saber, os valores pr6prios a sociedade antiga
(pagaos) e 0 valores da sociedade medieval (religiosos).
18

intrinsecas ao feudalismo. Mas os reflexos dessa ordem se fazem sentir no
ambito das ideias atraves da ideologia e da moral crista dominantes.
14
cr. Adolfo Sanchez Vazquez, Etica, Rio de Janeiro, Civiliza~o
Brasileira, 1989, pp. 244.
15
16

Heller, op. cit., p.25
Ver Anderson, op. cit., pp. 173.
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3.

A perda do Ethos Primitivo: A Transi~Ao

Renascentista
3.1. A formula~aonao explicada
A desvinculayao da ayao politica da etica nao nos parece
alg? que possa ser explicada com 0 simplismo com que e tratado,
~~I~as vezes, 0 pensamento das figuras mais representativas do
InICIOda moderrudade, particularmente 0 de Maquiavel. A eliminayao total da etica em relayao a politica tern levado as atividades
dos .homens p.ublicos antes a urn cinismo extremado do que a urn
reallsmo POlItICO.Em face ao objetivo desejado, toda pnitica que
concorra pa:a ~ obtenyao d~~se pr~p6~ito e considerada justa, e,
em consequencla tornada valIda. DIficdmente procura-se indagar
se os resultados obtidos coincidem com aqueles que eram almejados.
Isso, porque, nao raro, as teorias e principios pr6prios de
uma epoca sac universalizados "incondicionalmente"
e transfor~ad,o~ em conteudos de validade eterna independentes da base
hist.onc_a em, que ~or~ gerados.19 Impoe-se acima de qualquer
aceltayao pratIca Imedlata (ou pratica-te6rica) de uma determinada concepyao, urn estudo sobre a validade de sua permanencia
numa formayao social dada. Trata-se de urn problema pouco explorado, se bem que nao sac poueos os autores que tern chamado
aten.yao para esse ponto. Talvez porque seja mais facil adaptar
teonas na forma em que elas foram elaboradas do que buscar so19
Nao estou querendo negar, absolutamente, 0 "carater universal" de
.
mwtas afi~~Oes ou aspectos te6ricos vinculados a urn certo pensament6.
~ e preClSOreconhecer que nao existe "identidade meeamca entre genese e
vali~de", ~ qu~ e preciso investigar cada problema a luz de sua pr6pria
rea11~de hist6nca e temporal. Cr., por exemplo, a analise de Carlos Nelson
Coutmho sobre esta questao no seu livro Democracia como Valor Universal
Sao Paulo, Ciencias Humanas, 1980, pp 22.
'

lu<;oes alternativas, ainda que respeitando os pontos fundamentais
dessas mesmas teorias.
Tornadas - a-hist6ricos porque implementadas historicamente defasadas e distanciadas de sua base originaria, as teorias
nao apenas tornam-se mal explicadas como produzem efeitos
contrarios aqueles que esperavam seus promotores. Nao e casual
que 0 "maquiavelismo" dominante hoje ainda sofra dessa interpretayao ortodoxa, 0 que tern levado numerosos homens publicos te6ricos ou pniticos - a uma compreensao equivocada do relacionamento entre etica e politi ca. A explicayao da relayao maquiaveJica (aqui sem qualquer conotayao pejorativa) entre esses
dois momentos, e a perspectiva hist6rica do seu tempo e que pode
oferecer 0 ponto de
partida para a compreensao do seu
pensamento e a conseqiiente possibilidade de urn retorno ou nao,
da etica, aos nossos dias.

Ha uma concordancia entre os pensadores, de modo geral, e particularmente entre os interjJretes de Maquiavel, de que
sua teoria lanyou as bases da ciencia politica modema ao tratar 0
Estado como "ele realmente e", ao inves de idealiza-Io "como deveri a ser". Reconhecem, ainda, que isso s6 se tornou possivel na
medida em que a politica ao desvencilhar-se de sua subordinayao a
moral passou a agir de forma aut6noma, isto e, comeyou a eaminhar numa esfera pr6pria de ayao. Vista por esse angulo, a politica realmente desvinculou-se da moral e ocupou urn terreno especifico e afeto a coisa publica, enquanto a -etica passou a dominar
o que se chamou de esfera privada das ayoes.
Mas ate que ponto e possivel dizer que houve uma separayao da politica frente a etica de modo absoluto? Nao seria antes
o caso de mencionar 0 rompimento da politica com uma
"determinada" etica, uma vez que e completamente absurda a ideia
de uma politica desvinculada de qualquer comportamento social e
19

ideol6gico, fruto do desenvolvimento peculiar a urn certo periodo
hist6rico, e, conseqiientemente, condicionado por urn ethos seja
ele qual for?
Ao aceitar essa premissa, assume como hip6tese, a id6ia
de que Maquiavel, ao elaborar a sua teoria mais famosa,20 e que
tomou-se responsavel pela generaliza9ao do seu pensamento, 0
fez de duas formas que, apesar de inteiramente distintas, completavam a harmonia do quadro que caracterizava a sua 6poca. Primeiramente, Maquiavel escreveu 0 Principe com uma clara
consciencia das condi90es peculiares da Italia, fragment ada politicamente, em contraposi9ao a estrutura do Estado-na9ao que ja
come9ava a adquirir as monarquias absolutas europ6ias. Maquiavel conseguiu perceber que essa era a unica maneira de unificar a
Italia e integra-Ia num novo modo de vida, seguindo 0 modelo dos
paises vizinhos.
Por outro lado, ao faze-Io, 0 pensador florentino viu-se
obrigado a rejeitar em bloco, toda a moral sob a qual estava subordinada, ate entao, a politica vigente. Apenas ele nao percebeu
que ao romper com a etica em vigor a etica crista - submetia-se e ao mesmo tempo submetia a politica a urn novo tipo de
etica - a etica burguesa. As monarquias europeias nao representavam outra coisa que a transi9ao do sistema feudal para 0 modo
de produ9ao capitalista.21 Essa aceita9ao, por parte de Maquiavel,
20
Apesar de ter escrito diversos trabalhos, entre os quais urn conjunto
de aruilises sobre a epoca republicana em que viveu Tito Livio, quer dizer, urn
estudo sobre 0 comportamento dos cidadaos numa republica, onde 0 povo e
apresentado com dignidade bem superior aos governantes, Maquiavel ficou
conhecido quase que exclusivamente como autor de urn tratado em que
pregava 0 poder tinlnico do principe.
21
Evito discutir aqui 0 conteUdo real dessa forma de governo
(monarquia absoluta) que vem dividindo os historiadores desde que Marx
apontou-a como a forma encontrada pela burguesia nascente para fazer valer
seu poder politico. Essa interpreta~ao nao encontra eco em muitos pensadores
rnarxistas, a exemplo de Perry Anderson, que vem no estabelecimento do
absolutismo urn regime que nao e mais do que "a carapa~ politica da nobreza

de uma etica modema, decerto foi consciente na medida em que
reconheceu a impossibilidade congenita de recuperar a antiga etica
comunitana22 que, oriunda dos gregos, impregnara toda a
sociedade romana da era republicana.
Mas tambem nao deixa de ser verdade que Maquiavel sofreu da sindrome da "falsa consciencia", ja que nao havia percebido que nao era de urn reino "desp6tico" que a Italia necessitava para a sua unifica~ao; e ainda que nao fosse a sua inten9ao
instituir uma tirania italiana, 0 sujeito hist6rico capaz de realizar a
unidade civico-moral da Italia, na sua visao, possuia todas as caracteristicas de urn govemante cujo objetivo central nao era a
conquista da gloria, mas do poder. Diante da intensa afli9ao em
alcan9ar a realiza9ao dos seus objetivos, toda limita9ao, para Maquiavel, era superflua.
De certo modo, a ansia pelos fins toldava-Ihe a razao e 0
impedia de enxergar 0 horizonte para alem do que permitia sua
condi~ao de homem que mal acabara de sair da Era Medieval. 23
Mas se Maquiavel equivocou-se ao atribuir a urn "aventureiro

atemorizada". Cf. Anderson, op. cit., pp. 17. Atenho-me aqui a urn fato que,
seja qual for 0 resultado dessas opinioes, nao elimina 0 fundo interpretativo
do seu conteudo. Estivesse ou nao, a burguesia no poder, por intermedio do
monarca, 0 receio de uma nobreza, a ponto de fechar-se inteiramente nurn
Estado desp6tico, revela nada mais do que 0 surgimernnto de poderosas for~
capazes de se adiantar na politica e de exercer urn poder, ainda que nao
.dominante, pelos menos hegemonico. De qualquer maneira, esse fenomeno
por si mesmo aponta para uma transi~o de urn modo de produ~o a outro.
22
HeUer, op. cit., pp. 322.
23
Adorno observou que se cesar Borgia ressuscitasse nos tempos modemos chamar-se-ia Adolfo Hitler; e como todos sabern, 0 primeiro era a
figura que rnaterializaria 0 Principe de Maquiavel. Mais importante ainda e a
afirma~o de Adorno de que "nao e s6 ao inconformista social (...) que a
limita~o aparece necessariamente como superflua, em face da possibilidade
imediata da abundAncia", 0 que faz lembrar a pressa de Maquiavel na sua
busca pelo principe "salvador da patria". Cf. Adorno, op. cit., pp. 84.

arrivista" a proeza de salvar 0 pais, nao se pode dizer 0 mesmo da
coerencia 16gica de suas formulal;oes te6ricas. As acusal;oes de
amoralidade ou imoralidade nao se sustentam quando se analisa
sua concepl;ao pelo angulo politico-ideol6gico da sociedade nascente, e a mudanl;a de valores a ela inerentes face ao surgimento
da individualidade e com ela todo urn novo potencial etico que lhe
pertencia.
o desaparecimento da etica comunitaria fazia-se sentir
plenamente pela diversidade de valores dominantes na nova ordem. Se antes era impossivel pensar uma forma antitetica para 0
conceito de valor - que, como foi visto acima, era unitario - a
antitese agora toma-se norma onde a excel;ao aparece apenas para
confirmar a regra. Essa oposil;ao de valores e 0 resultado dlreto
do crescimento da individualidade, que por sua vez nao e outra
coisa senao a forma especifica da moral burguesa emergente. Os
fatos revel am que nao existia "uma busca deliberada do mal", mas
o que Maquiavel "descrevia como uma natureza perversa nao e
mais que uma etica homologada pelas relal;oes de mteresse~, nem
mais nem menos que a etica pnitica generalizada da socledade
burguesa".24
.
A questao do interesse individual - e portanto, pnvado
- dos valores encontra-se no ceme do pensamento politico burgues ate hoje e nao escapou it. sensibilida.de ?lst6rica de M~quiavel. A concepl;ao maquiavelica dos fins Justlficando os melOS, e
apontando a f6rmula de como 0 govemante deve, manter-se n?
poder, s6 tern sentido, no entanto, se for estudada a luz das condll;oes objetivas da It3.lia do seculo 16. Dai porque a aceital;ao de
uma etica burguesa em Maquiavel e apenas parcial e diz respeito
exclusivamente ao processo politico italiano, e assim mesmo parece restringir-se ao momento da fundal;ao do Estado. Renato
Janine Ribeiro parece ter percebido a intenl;ao do Florentino extraida de uma frase do capitulo VIII de 0 Principe: "ao ocupar

urn Estado deve 0 conquistador exercer todas aquelas ofensas que
se the tomem necessarias, fazendo-as todas a urn s6 tempo para
nao precisar renova-Ias a cada dia e poder, assim, dar seguranl;a
aos homens e conquista-Ios com beneficios".25 Ribeiro viu com
acerto, que se tratava de urn "rito de passagem, de ingresso numa
nova fase". 26Nao e assim 0 que ocorre geralmente com todas as
revolul;oes em seu inicio?
Esta claro que nao passava pelo pensamento de Maquiavel estabelecer uma ditadura constante, caso contrario nao faria
sentido seu esforl;o para evitar que as "mas al;oes" fossem renovadas. 0 mais interessante e que no mesmo capitulo em que propoe a realizal;ao em bloco das ofensas, ele afirma que nao e possivel chamar virtude assassinar concidadaos e trair os amigos, atos
estes que, antes de levar a conquista da gl6ria traduz apenas a
conquista do poder.27 Essa ambigiiidade se acentua quando
comparamos essa obra celebre com outra menos conhecida mas
escrita quase que simultaneamente: Comentilrios Sobre a Primeira Decada de Tito Livio.
Ao inverso de urn texto sentimental como sugere Perry
Anderson,28 e urn trabalho que reveIa a verdadeira natureza do
pensamento de Maquiavel. E urn tratado geral sobre 0 "born governo", ao contrario de 0 Principe, urn discurso sobre 0 govemo
possivel (necessario) para uma It3.lia devastada pela guerra e pelas
invasoes. 0 ultimo capitulo, uma exortal;ao ao povo, mais do que
aos chefes, e 0 apelo ao fim das crueldades cometidas pelos
estrangeiros (que ele chamava de "barbaros") e aos saques e mortandades na Lombardia, Napoles e Toscana.29 Nao sao sintomas

pp.58.
26
VeT Renato Janine Ribeiro, in Adauto Novaes (Org), Etica, Sao
Paulo, Companhia das Letras, 1992, pp. 103.
27
Maquiavel,op. cU., pp. 56.
28 Andenon, op. cU., p. 190.
29
Maquiavel, op. cU., p. 150.

que se possa admitir como amorais e desumanos; da mesmo forma
que nao se pode acusar de assassinato aos atos pr~tica~os pelos
soldados aliados durante a Segunda Guerra Mundlal dlante das
atrocidades nazistas.
Assim, 0 "corte ideol6gico" que se opera sob a teoria de
Maquiavel e marca 0 inicio da modernidade, ocorre debaixo da
influencia de duas foryas contrapostas que se alinham no momento
precise da transiyao: as relayoes sociais de produ?a? burguesas e
a admirayao por urn passado com remotas possIbIlIdades de se
realizar. Nao recorreram os pensadores da Renascenya a urn
passado com 0 qual possuiam afinidades eletivas? Ao mesmo
tempo nao se encontravam ao abrigo de uma etica qu~ repousa~a
sobre uma individualidade que se alargava a cada dIa, subordInando 0 interesse comum ao interesse pessoal?
Esse periodo de transiyao certamente influiu sobre 0 pensamento de Maquiavel provo cando uma dubiedade que 0 colocou
entre 0 ideal e 0 real. Maquiavel, e quase certo, preferia a antiga
etica comunitaria, com seu postulado (e mais, sua pratica) de bem
publico e comum, a moral do seu tempo. Se e possivel encontrar
poucas alusoes que confirmem essa opiniao nlG Principe, 0
mesmo nao se da nos Comentarios ... que estao repletos de sugestoes republicanas, e ate mesmo democraticas para urn homem
daquela epoca. Maquiavel expressa essa posiyao ao longo de to do
o Livro I. 30 Mas e no inicio do Livro II que ele demonstra
abertamente suas simpatias para com 0 passado greco-romano,
mais precisamente pela democracia de Atenas e a republica de
Roma: "nao e 0 interesse particular que faz a grandeza dos Estados, mas 0 interesse coletivo". 31
o equilibrio ideol6gico entre duas foryas conflitantes,
todavia, e rompido, geralmente, no ponto mais fraco. As correntes
30
Maquiavel, Comentarios Sobre a Primeira Decada de Tito Livio,
Brasilia, UnB, 1979, particularmente os capitulos 58 e 59, pp. 183-190.
31
Maquiavel,op.
cit., p. 204.

de pensamento que predominam nessas ocasioes tendem a assimilar ao nivel das superestruturas, as ideias que correspondem as
rel~yoes sociais emergentes. Nao havia escolha: a vit6ria do
Principe era a derrota da etica comunitana e de toda a sua conseqiiente extensao a urn regime em pleno declinio.

4.1. A 16gica da etica burguesa e a ruptura

inacabada

o surgimento e a evolu9ao da etica burguesa acompanham 0 desenvolvimento economico e social do seculo 16 se expressam em duas frentes. A primeira tern seus fundamentos na livre escolha de urn passado que vai desaguar nulp. movimento que
procurou modificar os ideais extraterrenos do h~~e~ medie~~,
enquanto a outra e 0 reflexo da tomada de conSCIenCIa?OS SUJeItos hist6ricos ao nivel da superestrutura, 0 que vat se dar,
principalmente, atraves das lutas religiosas. Esses dois m~mentos
revel am a natureza politica e ideo16gica da transi9ao de SIstemas,
que se confTontam em precario equilibrio. 0 movimento ~e6rico
politico que dali se origina vai se materializar nas monarqUlas europeias absolutas (na ItaIia vai servir de tentativa para a unifica9ao
do pais), ao passo que sua manifestayao ideo16gica e sentida por
meio de formas religiosas (protestantismo) que levaram a Reforma.
Ambos os momentos representam faces da mesma moeda. De urn lado, as teorias do Estado absolutista (ou de sua f()rma9ao); do outro 0 confTonto das ideias burguesas com 0 centro
nevraIgico de feudalismo, a Igreja Cat6lica. A Igreja havia modelado "a sua hierarquia pela do regime feudal (...) Antes de atacar 0
feudalismo em cada pais, era necessario destruir a sua organiza9ao

central santificada".32 Tomava-se evidente, que a luta contra 0 regime feudal ~e~eria ~e."~stir-s~, n~ expressao de Engels, de uma
rou~agem religlOsa dmgtda pnmelramente contra a Igreja.33 Essa
analIse de Engels tern ressonancia nas palavras de Marx sobre 0
processo de acumulayao do capital, pois via no "patrimonio eClesiastico uma especie de baluarte religioso por tras do qual encontrava-se 0 regime de propriedade privada. Ao destmir-se
aquele, este)a nao podia manter-se de pe".34 0 protestantismo,
portanto, fOt a forma politica e ideologica inicial do "espirito do
capitalismo" .3S A sua sublevayao religiosa contra a ordem catolica
feudal era a rebeliao economica do interesse privado individual
c~ntra 0 interesse comunitano que, mesmo enfraquecido, aind~
telmava em permanecer. (0 combate contra a usura, por exemplo,
era ao mesmo tempo 0 combate contra a ansia individual do lucro
e 0 pecado da especulayao - uma ideia que tern origem na etica
comunitana antiga).
Mas a luta ideologica do protestantismo, condicionada
por uma objetividade material que so se reconhecia numa etica em
que predominavam os valores individuais nao se instalou definitivamente enquanto nao ampliou, em ~scala universal a sua
influencia nos negocios e nas empresas comerciais. No~amente
aqui a Italia aparece como exceyao, como demonstra a sua entrada tardia no rol dos paises capitalistas. A ramificayao das nascentes ideias burguesas impediu que a antiga tradiyao comunitana
renovas~e seus valo!es. Comprova isso a "viloria" do principado
sobre 0 Ideal repubhcano na teoria de MaquiaveI. Ja nao havia lugar para iIusoes utopicas. Thomas More pagou caro nao compreFriedrich Engels, Do Socialismo Ut6pico ao Socia/ismo Cientifico,
LlSboa,Estampa, 1971 pp 22
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ender que a modernidade havia chegado para ficar. Sua critica
acumulayao primitiva do capital na primeira parte da Utopia36 era
a resistencia ao espirito burgues da epoca; a sua condenayao foi 0
simbolo do ingresso na Era Modema.
Venceu a etica burguesa, mas 0 seu desenvolvimento nao
se daria sem obstaculos. A logica do capitalismo ordenava que a
formayao de urn novo ethos compreenderia urn periodo de prosperidade, na medida em que 0 trabalho honesto e racional era capaz de produzir lucro e trazer beneficios humanidade.37 A individualidade crescente, porem, result ante da propria Iogica do sistema capitalista, que refletia na especializayao das profissoes alcan9ada com a divisao social do trabalho, sugeria que a "ciencia
da moral", antes de refletir sobre as condi90es de degrada9ao em
que se achavam milhares de homens, mulheres e crian9as, sancionava urn estilo de vida que se identificava mais pela ausencia de
moral do que por uma moral diferenciada. Evidentemente, uma
etica saida das entranhas de sua propria ilogicidade nao tardaria a
se Ihe opor. Principios fundamentados numa etica que recompunha e superava os ideais comunitanos antigos reproduziam 0 desespero e 0 clamor dos que se situavam abaixo da moralidade
burguesa.
A "etica revolucionana" do capitalismo, que em nome de
ideais mais nobres (alargados mais tarde com a divisa da liberdade, igualdade e fraternidade) havia soterrado 0 ethos do passado classico, descobriu, sem nada poder fazer, que sob as minas
do edificio que. desabara sobre a moral soIidana encontrava-se urn
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Max Weber, L'Etica Protestante e 10 Spirito del Capita/ismo,
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