
MAQUIA VEL, 0 INDIViDUO E A
LIBERDADE: 0 PRiNCIPE
DEMOCRA TICO*

"Enfim, se este trabalho nao me der gloria,
tambem nao me servira de condena(:ao. "

Jl1aquiavel

Desde a antigiiidade os homens buscam uma
fonna de organiza9ao social que seja baseada em principios
justos e eqiiitativos. Entretanto, esses criterios de justi9a e.
eqiiidade sempre tenderam para modelos de sociedades
ideais geralmente fundamentados em uma concep9ao de
natureza humana paradisiaca. As concep90es de mundo
holisticas carregam uma certa responsabilidade acerca dessa
concep9ao do "bom homem". A inaugura9ao de uma fonna
de pensar mais voltada para a realidade, assim como ela e,
desponta fortemente a partir do seculo XV. A modemidade
traz consigo uma visao de mundo mais voltada para 0

individuo e, portanto, mais realista.

• Este ensaio e fruto do curso "Teoria Politica Chissica" ministrado pelo
prof. Dr. Fernando Magalhaes no 10 semestre de 1999 no Mestrado em Ciencia
Politica da UFPE.
•• 0 autor integra 0 aluno do Program a de P6s-Graduayao e Sociologia na
UFPE.
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. Esta visao de mundo individualista e a semente
da concepc;ao de liberdade do muildo modemo. Concordo
com Merquior (1991: 36) quando diz: "a cultura modema e
normalmente associada a uma profusao de direitos
individuais; historicamente, podemos dizer que a liberdade
se relaciona com 0 advento da civilizac;ao modema, primeiro
no Ocidente e, depois, em outras partes do mundo. Parece
seguir-se a formula de que a liberdade e igual a rnodemidade
que e igual a indivi'dualismo". Porem, 0 seculo XV, apesar
de marcar ·este advento, ainda se apresentava ex ante
medieval, teocentrico e holistico assim como demonstra a
pintura, a arquitetura e outras manifestac;oes artisticas da
epoca. Segundo Magalhaes (1993: 09), "foi a
individualidade burguesa que abriu caminho para a aceitac;ao
do 'corte ideologico' entre uma etica unitaria (e

"comunitaria) que nao havia desaparecido totalmente, e uma
etica fundamentada na condic;ao individual do homem
inodemo". Em outras palavras, no seculo XV, coexistiam
fortemente valores holisticos e individualistas. Finalmente, 0

dualismo - entre 0 modo de pensar holistico da teodiceia
crista medieval, de urn lado; e do pensar individualista
atracado a modemidade renascentista, de outro lado -
compoem 0 backdrop do seculo XV ..

Eneste confronto entre as formas de pensar
holistica e individualista que surge urn dos arautos da
modemidade, Nicolau Maquiavel. Maquiavel debuta no seio
da Europa uma defesa por uma ideia de natureza humana
realista. 0 individuo nesta concepc;ao aparece despojado das
amarras estruturais que reduzem sua liberdade de ac;ao e de
escolha.

Aqui, 0 meu principal objetivo e tentar
demonstrar como 0 pensamento de Maquiavel, mesmo
advogando urn "poder centralizado", estreia postulados

fundamentais para a liberdade individual e para a
democracia. Como argumenta Magalhaes (Ibid., 10):

"Foi a teoria de Maquiavel, entre todas,
sem duvida, a re,sponsavel pela separar;iio de
uma determinada etica da ar;iio politlca, que
marcou niio apenas 0 comer;o da Era Moderna,
mas se estendeu a politica dos nossos dias.
Vivemos .sob 0 imperio da etica burguesa, niio
obstante sua forma tenha se modificado ao longo
desses quase cinco ser::ulos."

Da citac;ao acima e possivel concluir que tanto as
ideias de Maquiavel iniciam oindividualismo modemo
quanta san influentes na tomada de decisoes politicas da
atualidade. Vivemos sob 0 imperio da democracia liberal
fruto do liberalismo modemo em seu aspecto etico, politico,
social e econ6mico. Isto nao implica; obviamente, que
Maquiavel tenha sido urn defensor da democracia.
Entretanto, 0 pensamento de Maquiavel desponta como urn
dos pHares da democracia liberal em seu aspecto politico e
etico.

Este artigo esta dividido em tres sec;oes e Ulna
breve conclusao. Na primeira sec;ao, trato de expor 0

. contexto historlco-politico das ideias de Maquiavel e sua
relac;ao com 0 conceito de liberdade. Na segunda, trac;o
similaridades entre 0 Principe e os Discorsi, destacando 0

aspecto estrategico acionista da primeira obra, e a
abordagem institucionalista estrutural da ultima. Na terceira
sec;ao, procurq demonstrar como 0 individualismo
maquiaveliano apresenta-se lado a lado com 0 conceito de
liberdade. Finalmente, na conclusao busco trac;ar algumas
remarks sobre 0 ensaio como urn todo.
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registra um saIto qualitativo capaz de constituir 0

comer;o de uma nova tradir;ao de pensamento. "
Como urn defensor de principados pode pensar

em liberdade? Maquiavel foi urn pensador para alem do seu
tempo. Esta pode ser uma boa resposta para esta pergunta.
Em face as grandes mudan<;as que ocorreram na Europa
ap6s 0 seculo XV, 0 surgimento do Estado nacional e, do
ponto de vista politico, 0 grande evento da modemidade. As
condi<;5es geopoliticas da Europa do seculo XV
demandavam, olhando politicamente, urn poder centralizado
que tivesse bases territoriais, urn modelo de organiza<;ao
social sustentado pela soberania nacional. 0 ideal do estado
unificado tern urn lugar de bastante importancia na analise
social do pensamento de Maquiavel.

o ponto central desta se<;ao e mostrar que,
mesmo interessado em um estado centralizado, Maquiavel
estava preocupado com a liberdade individual. Os dois
conceitos chaves sao: A<;aoPolitica e Razao de Estado. Com
efeito, 0 gradiente de lib~rdade do individuo tern
necessariamente que diminuir em fun<;ao da "Razao de
Estado". Em rela<;ao a expressao "Razao de Estado", Pistone
afinna que (In: Bobbio,1983: 1066):

Apesar das inumeras interpreta<;5es que sao dadas
a obra de Maquiavel, estas nao impedem que se possa
identificar urn tra<;o fundamental do intelectual florentino.
Confonne Boudon (1993: 317), "0 sucesso ou insucesso de
tais empreendimentos depende do calculo, da asrucia, do
autodominio. E seu carater estrategico que atrai Maquiavel;
e pois a a<;aocomo combina<;ao de meios efins que pretende
estudar." Ainda, segundo Boudon (Ibid.: 318.), "para
Maquiavel, a a<;ao politica e estrategica; nao visa a
satisfa<;ao narcisista do ator, mas a cria<;ao ou consolida<;ao
dos estados". Com esta ideia de a<;aopolftica, Maquiavel da
urn passo de grande importancia para uma analise realista· e
racional dos fen6menos sociais. Em outras palavras, 0

conceito de a<;aopolitica de Maquiavel da urn lugar de igual
importancia tanto as regularidades institucionais como as
iniciativas individuais. Nos Discorsi Maquiavel afirma
(1994: 157):

"0 ponto de partida se situa no limiar da
Idade Moderna e e constituido pelas instituir;oes
geniais e inspiradoras de Maquiavel, com que
comer;a a emergir, em seus contornos mais
gerais, 0 conceito de Razao de Estado, mas nao
ainda a sua exata formular;ao verbal. Antes disso,
e possivel descobrir na historia do pensamento
pol£tico numerosas antecipar;oes parciais, as
vezes bastante agudas, de tal teoria, mas esta
fora de duvida que e so com Maquiavel que se

"Quando se toma conhecimento de que as
boas instituir;oes que regulavam a republica
romana, devido a sua sabedoria e a de tantos
ilustres cidadaos, nao eram suficientes; e que
cada dia os acontecimentos obrigavam. a
promulgar novas leis em favor da liberdade, nao
nos devemos espantar de que em outros Estados,
cuja origem foi desordenada, surjam dificuldades
que tornem impossivel restabelecer neles a ordem
publica" [os grifos sao meus].



Na cita9ao acima, Maquiavel justapoe os
conceitos de lei e liberdade. Na verdade, 0 problema e a
origem de Floren9a e sua dependencia do imperio romano
que dificultaria a implementa9ao de institui90es que
garantissem a liberdade do cidadao.Mas, subjacente a este
problema, ao justapor os conceitos de lei e liberdade,
Maquiavel da urn .passo importante para se pensar
institui90es democraticas. Friedrich yon Hayek (1983: 18),
urn dos liberais contemporaneos' mais conhecidos,
argumenta a respeito do conceito de lei:

tem todos os ii/hos que pode manter, porque nao
teme perder 0 patrim6nio, e sabe que eles nao
serao escr,avos, mas sim homens livres, capazes

. de chegar, pelas suas qualidades, as posit;oes
mais elevadas. Multiplicam-se entao as riquezas:
as que a agricultura produz e as que derivam da
industria. "

"Sendo resultado de circunstancias que 0

individuo criou para si, a cOert;aOprevista pelas
normas gerais conhecidas passa entao a
constituir um instrumento auxiliar do individuo
na busca de seus pr6prios objetivos e nao um
meio a ser usado para alcant;ar objetivos de
outrem. "

Por fim, e evidente que dada as condi90es da
epoca, Maquiavel coloca primeiro a importancia da
constitui9ao de urn estado forte e centralizado como fonna
nao de coibir os individuos, mas sim de garantir urn lugar
geopolitico importante da sua Italia na Europa
Renascentista.

2. A a~ao estrategica no Principe e os limites
institucionais da lei nos Discursos: desejos e
oportunidades

o mesmo vale para Maquiavel. Quando as leis
saD elaboradas pelos cidadaos como urn meio de manter a
liberdade e a ordem social , elas tendem a funcionar mais
como meios do ql.:1ecomo fins. E visivel nos Discorsi, que 0

tipo de republica imaginada por Maquiavel comporta uma
defesa por institui90es que garantam tanto a liberdade do
cidadao (individuo) como a Razao de Estado. Como afirma
Maquiavel (Ibid.: 200.):

"Como dissemos, todos os Estados e
cidades que vivem sob a egide da liberdade, em .
qualquer lugar, tem sempre 0 maior exito. A
populat;ao e mais numerosa, porque os
casamentos SaDmais livres e desejaveis; cada um

o prop6sito principal desta se9ao e mostrar que,
se de urn lado Maquiavel em 0 Principe argumentou acerca
da centralidade do individuo na tomada de decisao, de outro
lado, em seus Discorsi, ele salienta 0 papel importante que
as institui90es desempenham na constitui9ao da sociedade.
No capitulo segundo dos Discorsi, Maquiavel sustenta a
ideia de que para a manuten9ao da ordem de uma cidade e
necessario alem de boas institui90es a presen9a de urn
legislador sabio. Sugere-se, assim, uma abordagem
semelhante a defendida por individualistas contemporaneos.

. Jon Elster (1989), por exemplo, acha que para dar conta de
fen6menos sociais complexos e preciso buscar explica9ao
nas a90es humanas individuais. Entretanto, este autor
concede grande importancia ao aspecto constitucional da
sociedade.



a principe pode ser visto comO urn individuo em
busca de otimizar suas ac;oes. Segundo Bondanella (1979:
23), "Maquiavel tambem acredita que grandes ac;oes por urn
unico individuo sao requeridas para fundar republicas, criar
religioes, e refonnar instituic;oes mrlitares, politicas ou
religiosas corruptas". Aqui 0 individualismo de Maquiavel e
extremamente forte. As ac;oes do principe sao acrescidas
tambem de urn conteudo estrategico. Como dizia 0 Principe,
"precisa pois, ser raposa para conhecer os lac;os e leao para
aterrorizar os lobos". (Maquiavel, 1987 :73).

Para 0 desenvolvimento de minha argumentac;ao,
em primeiro lugar, e importante notar os "tenno~" que o.
florentino usa para a tomada de decisao (decision making)
do p;incipe. as tennos que Maquiavel usa insistentemente
sao 0 de oportunidade (occasione), habilidade individual
(virtu) e 0 acaso (fortuna). Eu nao 'diria que os tennos sao
iguais, mas, com certeza, ha urn ponto de similitude entre os
empregados por Elster e Maquiavel. Em busca de explicar a
emergencia e a mudanc;a das instituic;oes sociais, Elster
lanc;a mao de uma construc;ao te6rica para explicar a ac;ao
social onde a habilidade individual e as oportunidades
desempenham urn papel significativo. Tanto para Maquiavel
como para Elster, as habilidades individuais e 0 acaso
contrapostos com as oportunidades sao os ambientes onde a
agencia estrategica (0 principe) orienta a tomada de
decisoes. as meios e os fins, a ac;ao estrategica, sao tennos
arquetipos de Maquiavel, frutos de sua visao individualista.

Ao contrario do que afinna Carlos Estevam
Martins, (1987) em sua consultoria a edic;ao de Os
Pensadores, (1987) sobre Maquiavel, "a vontade criadora
nao passa [para Maquiavel], assim, de urn metoda para a
ac;ao, pois 0 agir humano esta condicionado pela
necessidade". Nesta afinnac;ao de Martins, encerra-se uma

interpretac;ao unilateral da obra de Maquiavel, a assertiva de
que a ac;ao human a esta condicionada pela necessidade. a
autor, desta fonna, olvida os pressupostos individualistas do
Principe. au seja, mesmo nos Discorsi, obra de defesa
institucional, Maquiavel afinna sua posic;ao individualista,
"para que se possa eptender melhor como a virtude foi, em
Roma, .mais importante do que a boa sorte para explicar a
conquista do imperio (...)" (Maquiavel, 1994: 195). A
virtude e a habilidade do individuo lidar com os
constrangimentos estruturais das oportunidades e do acaso.
a detenninante da ac;ao dos homens livres e 0 amor pela
liberdade. "as homens prudentes sabem tirar proveito de
todas as suas ac;oes, mesmo daquelas a que a necessidade os
obriga" (Maquiavel, 1994; 161). Para Maquiavel as
necessidades nao detenninam 0 curso da ac;aoestrategica.

Com efeito, 0 Principe e a obra cujo prop6sito
principal e a orientac;ao para a tomada de decisao
estrategica. Chatelet (1993: 755) chama atenc;ao para este
tema. Segundo este autor, 0 tema de uma l6gica atomista
concebe os dilemas e as decisoes do principe sobre 0 modelo
de uma racionalidade calculista utilitarista. Urn exemplo de
uma ac;ao estrategica visando fins encontra-se na seguinte
citac;ao:

"Muitos julgam, por isso, que um principe
sabio, quando tiver ocasiao, deve fomentar com
astucia certas inimizades contra ele mesmo, aJim
de que pela vitoria sobre os inimigos mais se
possa engrandecer" (Maquiavel, 1987: 89).

Maquiavel aconselha, acima, urn modelo de ac;ao
estrategica indireta. De modo que os efeitos das ac;oes do
principe tenham resultados esperados 6timos em relac;ao aos



fins. Observa-se, tambem, que Maquiavel concede um peso
especial, - na triade habilidade individual, oportunidade e
acaso - as habilidades individuais do principe como, por
exemplo, a sabedoria.

Concluindo, 0 pensamento de Maquiavel da lugar
especial as habilidades individuais (virtU), dadas as
condi90es da fortuna e das oportunidades. As a90es do
principe de Maquiavel saG orientadas por dois filtros
basicos, os desejos' e as oportunidades, onde 0 mecanismo
causal da tomada dedecisao e a escolha racional orientada
para fins.

3. Individualismo e liberdade: para uma sociedade
democratica

Atraves das habilidades individuais 0 homem
livre domina a fortuna, ou seja, 0 pr6prio acaso. As
oportunidades para Maquiavel deixam de ser somente
constrangimentos para os individuos para se tomarem meios
para consecu9ao de metas. A livre vontade dos individuos,
orientada pela racionalidade, constr6i a a9ao humana
virtuosa. Como afirma Maquiavel (0 Principe, cap. XXV),
"creio ainda que sera venturoso aquele cujo proc~dimento se
adaptar a natureza dos tempos, e que, ao contrario, sera
desditoso aquele cujas a90es estiverem em discordancia com
ela". Considerando que a natureza dos tempos e produzida
pelas a90es virtuosas, estas a90es virtuosas servirao de
parametros para futuras a90es dadas as oportunidades. Aqui
se confinna a orienta9ao individualista de Maquiavel.

Ainda em rela9ao a triade - virtu, occasione e
fortuna - considero estes termos como proto- ideias do
pensamento de Maquiavel com grandes semelhan9as as
ideias que hoje estao presentes em individualistas
metodo16gicos, tal qual em Friedrich August yon Hayek
(1983), por exemplo. Segundo este autor:

Sobre 0 tema individualismo e liberdade na obra
de Maquiavel, irei remontar novamente a triade - virtu,
occasione e fortuna - onde vejo mais claramente a
orienta9ao individualista do pensamento de Maquiavel. Na
verdade, assim como Thomas Hobbes, Maquiavel antecede .
o individualismo liberal de Jonh Locke em seu conceito de
liberdade. Como argumenta Sadek (1997: 21):.

"A crenr;a na predestinar;iio dominava ha
longo tempo. Este era um dogma que Maquiavel
teria que enfrentar, por mais fortes que fossem os
rancores que atraisse contra si. Afinal, a
atividade politica, tal como arquitetara, era uma
pratica do homem livre de freios extraterrenos,
do homem sujeito da historia. Esta pratica exigia
virtu, 0 dominio sobre afortuna. "

"Por mais humilhante que seja para 0

orgulho humano, devemos reconhecer que 0

progresso e ate a preservar;iio da civilizar;iio
dependem no maximo de oportunidades para que
as coisas possam acontecer. Estas causalidades
ocorrem grar;as a combinar;iio de conhecimentos
e atitudes, aptidoes e habitos adquiridos pelos
individuos e tambem quando individuos treinados
se defrontam com problemas especfjicos que
estiio preparados para solucionar nosso
inevitavel desconhecimento de tantas coisas
significa que teremos de lidar, em grande parte,
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com probabilidade e acasos" [os grifos san
meus] ..

de Estado. 0 peso da epoca em que Maquiavel viveu pode
ser sentido em suas principais obras, mas nao tenho duvidas',

. para uma boa interpreta<;ao destas e fundamental lan<;armao
do quadro conceitual do proprio autor. Os desejos e as
oportunidades orientam a tomada de decisao dos individuos.
IsolaI' Maquiavel .em uma camisa de for<;a do seu tempo,
tambem nao e uma boa interpreta<;ao. Maquiavel foi um
estrategista.

Na triade acima analisada e pouco provavel que
as for<;as da occasione detenninem as a<;oesindividuais. Ha
um lugar de grande importancia, da explica<;ao em
Maquiavel, para as habilidades individuais (virtu). A
combina<;ao da oportunidade junto com a a<;aoestrategica e
o ponto central da teoria politica de Maquiavel. Sob estes
fundamentos Maquiavel da li<;oes tanto para ascensao dos
imperios como para a queda destes.

o individuo na obra de Maquiavel e 0 homem
livre. A liberdade individual e tema recorrente no trabalho
de Maquiavel. "Deus nao quer fazer tudo, para nao tolher 0

livre arbitrio e parte da gloria que nos cabe". (Maquiavel,
1987: 108). 0 individuo e a liberdade estao na base da
fundamenta<;ao de todo principio democrMico. A ci~iliza<;ao
modema caminha ainda sobre a rodagem rumo a liberdade.
Como disse Merquior (1991), liberdade e igual a
individualismo. Existem boas razoes, em face destas
evidencias, para considerar Maquiavel um "principe
democrMico". Se nao, sera um esclarecido?

A estrategia que orienta 0 pensamento do
florentino e a prudencia na considera<;ao das ocasioes, agir
confonne 0 grau menor de incertezas e indertermina<;oes
sobre os resultados das a<;oes. Em ultima analise, as a<;oes
individuais do principe, devem lograr sucesso. A
responsabilidade que conduz essas a<;oes e a constru<;ao de
um Estado nacional forte e soberano.

Hayek argumenta que a justificativa da liberdade
baseia-se no reconhecimento da ignorancia. "A liberdade e
essencial para que 0 imprevisivel exista". Em uma tomada
de decisao otima e importante que sejam consideradas as
oportunidades e as incertezas. Entretanto, a presen<;a do
homem livre e treinado (habilidade individual) e a causa
mais provavel do sucesso da a<;ao.E notoria a utiliza<;ao de
uma tenninologia conceitual pOl'parte do Hayek, embora eni
um nivel de elabora<;ao mais fino, bastante proxima as ideias
de Maquiavel.

Tanto a liberdade quanto 0 individualismo san
temas recorrentes na obra de Maquiavel. Sem duvida, os
temas acima constituem hoje os conceitos basicos do
pensamento democratico liberal. Confonne Isaiah Berlin
(1978: 46), "qualquer coisa que tenha sido, nao ha duvida
que Maquiavel foi um patriota apaixonado, um democrata,
um entusiasta da liberdade e 0 Principe deve tel' tido pOl'
finalidade, como Spinoza 0 explica com muita clareza,
acautelar os homens contra 0 que os tiranos podem fazel', a
fim de ajuda-Ios a resistir a eles". POl' fim, se democrata ou
nao Maquiavel e um defensor arguto da individualidade e da
liberdade.

A obra de Maquiavel tem multiplas faces. Se 0
Principe pode ser visto como uma sMira, como diz Berlin
(1978), Maquiavel e um entusiasta da democracia. Com
efeito, se 0 trabalho do florentino alguma vez escamoteia a
liberdade individual, isto se da somente em fun<;aoda Razao



Entretanto, a liberdade tem um valor fundamental
na obra de Maquiavel. Para uma leitura mais realista da sua
obra, e necessario considerar esta dicotomia entre a ideia de
Razao de Estado e liberdade individual. Assim, como 0

mundo moderno surgiu sobre os alicerces do individualismo
e da construyao de um estado forte, a obra de Maquiavel
tambem se ergue sobre estes postuladQs fundamentais.

o Principe e os Discorsi saD as representayoes
ideais desta dicotomia. Apesar do aspecto multifacetado do
pensamento do florentino, ainda e possivel como uma
estrategia heuristica e metodol6gica se fazer uma leitura
reducionista baseada nestes aportes classicos. De um lado, 0

individuo com suas habilidades individuais, sua virtude, seus
desejos e suas crenyas. De outro lado, os constrangimentos
das oportunidades que constr6em 0 feasible set das
escolhas individuais.

A guisa de conclusao, devo afirmar minhas
convicyoes. 0 trabalho de Maquiavel dadas as condi90es do
seu tempo, apresenta-se hoje com um poder de analise da
vida social e politica de grande valor. Quando citadas ou
apenas mencionadas, as ideias politicas de liberais e/ou
conservadores, mostram-se embebidas dos insights do
pensador florentino. Se democratico ou nao, os conselhos de
-Maquiavel ainda continuam tanto dando orienta9ao aos
principes quanta ao povo.
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