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1. O renascimento e o conceito da Soberania 

A ideia central do conceito de “Renascimento” é a redescoberta do homem 

como medida de todas as coisas, a imagem tradicional do período está na quebra com 

o período “sombrio” da idade média, a partir de um uso renovado de textos gregos e 

romanos 

O próprio termo renascimento tem problemas, uma vez que, na Itália, o 

conceito utilizado era Rinascita: reflorescimento de estudos da cultura clássica. O 

termo renascimento(Reinaissance) foi criado, no meio do século dezenove, pelo 

nacionalista francês Jules Michelet(1798-1874). Frustrado com as consequências de 
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revolução francesa, Michelet procura no renascimento os valores de igualdade que não 

eram encontrados na sua época: “Para ele, o renascimento representava uma 

progressiva e democrática condição que celebrava as grandes virtudes que ele 

admirava-Razão, Verdade, Arte e Beleza[1]” (BROTTON, 2006, p.10).  

O conceito histórico do renascimento nasce ligado a uma busca por um ideal 

perdido no Ocidente, existe uma idealização de um espirito perdido na Itália 

renascentista no qual a França, do período napoleônico, não poderia se igualar. A 

idade média passa a ser examinada a partir deste espirito perdido e não da sua própria 

historicidade: 

O que o autor realmente admira não são as virtudes cultivadas 
pela era da cavalaria e do cristianismo, mas o heroísmo do 
cientista e do artista, a religião e a política dos protestantes, as 
tentativas do homem no sentido de compreender sua situação 
e controlar racionalmente seu desenvolvimento (WILSON, 1986, 
p.17). 

 

Um dos maiores problemas no estudo da história é a busca por narrativas, 

coerentes, que desfaçam a confusão de conceitos como contingência e 

descontinuidade. A questão não é fazer um elogio à descontinuidade, mas saber como, 

em certos momentos e em certas ordens de saber, essas mudanças bruscas, essas 

precipitações de evoluções, essas transformações, que não correspondem à imagem 

tranquila e continuísta, aconteceram (FOUCAULT, 2012, p. 39). 

 

Entender tal período como complexo e diverso, ajuda a cunhar um termo, 

menos idealizado, do que significou o renascimento:  

 

A humanidade não progride lentamente, de combate em 
combate, até uma reciprocidade universal, em que as regras 
substituiriam para sempre a guerra; ela instala cada uma de 
suas violências em um sistema de regras e prossegue assim, de 
dominação em dominação. (FOUCAULT, 2012, p. 69).  

Outro estudo clássico sobre o renascimento foi do aristocrata, protestante e 

intelectual Jakob Buckhardt(1818-1897)[2]. Por meio do estudo da arte, ele ressalta o 

nascimento do indivíduo no Ocidente:  

O fato que foi que aqui o homem e a humanidade foram 
primeiramente pensados e profundamente entendidos. Esse 
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único resultado do Renascimento é o suficiente para nos 
preencher com gratidão eterna. A ideia lógica da humanidade 
era velha o suficiente- mas aqui a ideia se tornou um fato[3] 
(BURCKHARDT, 1961, p. 188). 

No seu período, o autor tinha medo do crescimento da indústria, relacionado ao 

militarismo e nacionalismo, o que criou sua preocupação, enfática, com a arte no 

renascimento. 

O problema da visão do renascimento como um período, revolucionário, 

comparado com uma idade média- sombria, irracional e religiosa- é que ignora as 

continuidades que houveram entre os dois períodos.  

A igreja, por exemplo, entre 1400 até 1600 ainda era uma parte do dia-a-dia da 

maioria da população: seria idealista acreditar que os debates sobre a autoridade do 

papa e exegeses de textos tinham impacto em grande parte da população; a igreja 

ainda era parte do cotidiano para a maioria dos indivíduos, o que significava que a 

distinção entre sagrado e profano habitualmente se tornava turvo[4] (BROTTON, 2006, 

p.64).  

Existem problemas até mesmo com a datação do renascimento, a quebra 

definitiva com a tradição somente veio, realmente, com o advento do iluminismo: “O 

renascimento não é a ruptura absoluta, decisiva, que pretendeu ser: há uma longa 

Idade Média que iria até o fim do século XVIII. Pode-se dizer que a Idade média só 

teve fim com a Revolução Francesa e a revolução industrial!” (LE GOFF, 2008, p. 29). 

A teoria política será vista a partir do conceito de soberania ligado as lutas 

violentas que ocorreram na Itália antes e durante o renascimento. A proposta é que 

não existe um caminho racional até a concepção de indivíduo e razão no ocidente, mas 

um percalço, violento[5], até novas ordens políticas que devem muito a Idade Média e 

seu ideário político. O renascimento deixa de ser pensado como o nascimento de um 

“espirito” para um período histórico especifico dotado de lutas violentas, e 

justificações, da teoria política, para tais conflitos. 

A soberania pode ser entendida, de forma simples, como aquele que decide em 

situações extremas, ou seja, de exceção:  
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He decides whether there is an extreme emergency as well as 
what must be done to eliminate it. Although he stands outside 
the normally valid legal system, he nevertheless belong to it, 
for it is he who must decide whether the constitution needs to 
be suspended in its entirety (SCHMITT, 1985, p.6) 

A noção de soberania, neste sentido limitado, é aquela instituição ou grupo 

que, em última instância, detêm o poder de decisão. 

O nascimento do conceito de soberania tem um papel relacionado às lutas 

políticas na Itália. Quando Marsílio de Pádua e Bártolo de Sassoferrato defendem a 

noção de soberania, eles têm em mente o conflito, ideológico, contra os poderes do 

papa e do Império Sacro-Romano. Maquiavel, autor republicano, defendeu a 

centralização política, por meio da volta aos ideais gregos e romanos, por causa dos 

problemas de facções violentas e invasões recorrentes de déspotas na Itália do seu 

tempo. 

O caminho para a centralização do poder em monarquias e o surgimento do 

aparato do estado não seu deu de forma lógica e racional. O renascimento foi um 

período conturbado em que diferentes poderes políticos lutavam pelo domínio: a Igreja 

ainda exercia peso no dia-a-dia da maioria da população e mesmo os pensadores, 

radicais, exerciam cautela e respeito ao lutarem contra a tradição. Um breve histórico 

sobre a Itália, desde antes do renascimento, permitirá uma visão, ampla, sobre o 

problema da soberania como um recurso em épocas de lutas violentas. 

2. Antecedentes ao Renascimento na Itália: Marsílio de Pádua e Bártolo de 
Sassoferrato 

A Itália ficou reconhecida como o centro do renascimento, principalmente, pelas 

narrativas tradicionais explicadas anteriormente[6]. O sistema político era o 

republicano que, primeiro, foi adotado em Pisa no ano de 1085, e se difundiu, 

rapidamente, para o resto da Itália. O governo era eletivo em volta de um funcionário 

reconhecido como podestà, ele, normalmente, vinha de outra cidade a fim de garantir 

independência dos poderes políticos locais, era eleito por voto popular, tinha mandato 

de apenas seis meses, e governava consultando conselhos da cidade (SKINNER, 1996, 

p.25). 

Os regimes republicanos, rapidamente, foram ameaçados pelo poder do Sacro Império 

Romano. Mesmo que o último remanescente[7] de Roma tenha sido o Império de 
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Justiniano I (527-65), derrotado pelos ataques dos persas e a ascensão do Império 

Árabe-Muçulmano, ainda assim uma grande organização política, no norte da Europa, 

clamava pelo título de Império Romano.  

A história do Império Sacro Romano começa pela expansão dos francos, pelas 

mãos de Carlos Magno em 800, e o império já nasce com uma relação intima com o 

papado católico: 

A intima união entre Império e Igreja Católica(...) alimentava 
um ideal estreitamente ligado à essência do novo império: nele 
a ideia mesma de poder supremo era inseparável da noção do 
cumprimento de uma missão religiosa, à qual se vinculavam 
tanto as batalhas militares de Carlos Magno quanto a sua 
convicção de ser o chefe da Igreja, já que o catolicismo só 
tinha vingado de fato nos territórios conquistados pelas armas 
(KRITSCH, 2002, p. 57) 

O Império Sacro Romano se legitimava como o herdeiro, legitimo, do império 

Romano. Utilizando-se do Código de Justiniano[8], obra capital de direito romano na 

idade média, o Imperador de auto-declarava como governante da Europa. Sendo 

assim, ele reclamava as ricas repúblicas da Itália como parte do seu governo, 

organizando pesados impostos e domínio político. A primeira expedição à Itália, em 

1154, foi feita por Frederico de Barbarossa, e continuou, ao longo de quase dois 

séculos, a fim de impor seu domínio sobre o Regnum Italicum, enquanto a republicas 

italianas lutavam, com igual determinação, por sua independência (SKINNER, 1996, 

p.26-27). 

Ainda no século XII, uma coalização no norte da Itália, com quase trinta cidades, foi 

feita para lutar contra o imperador. Em 1183, depois de muitas derrotas do império, a 

paz foi firmada, com intermédio do Papa, com a paz de Constança.  

A luta, no entanto, havia somente começado, já que em 1235, com Frederico 

II, e em 1310, com Henrique de Luxemburgo, as republicas italianas ficaram à mercê 

do ataque, de novo, de monarcas. Em ambos ataques, depois de derrotas iniciais, as 

republicas se uniram, defendendo sua liberdade, contra os diferentes agressores tendo 

sucesso, mesmo que momentâneo.  
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O combate político não seu deu, apenas, com lutas violentas, mas com um 

arsenal de justificações ideológicas nas quais as repúblicas buscavam legitimar sua 

resistência (SKINNER, 1996, p.28).  

O principal problema teórico era que o imperador utilizava-se do direito romano 

tradicional, estudado na Itália, para reclamar seu domínio político. A Itália, a partir do 

século XI, vinha estudando rigorosamente o direito romano e justificando suas ordens 

políticas a partir dele: a escola dos glosadores, em Bolonha, trabalhava 

detalhadamente com a exegese de textos tradicionais do cânone ocidental. 

Bartolo de Sassoferrato(1314-1357), estudante da Universidade de Bolonha, 

reinterpretou o código romano para uma defesa, jurídica, da independência Italiana 

frente ao imperador. Sua grande inovação teórica foi romper com o pressuposto 

básicos dos glosadores- que quando a lei se mostra desencontrada com os fatos legais, 

são estes que devem ser ajustados para uma interpretação literal (SKINNER, 2006, 

p.31). 

O império Sacro-Romano poderia ser o único a reclamar, legitimamente, a 

ordem política. No entanto, o fato político dos diferentes regimes na Itália reclamarem 

sua independência fazia com que as leis tivessem que se adaptar à realidade, e não o 

contrário: 

Podemos ler, nessa defesa de cidades italianas e de seu 

Imperium, uma implícita pretensão revolucionária: o anseio de 

serem reconhecidas como corpos plenamente soberanos e 

independentes (...) Declara ele que, como as cidades são 

governadas por “povos livres” que possuem seu próprio 

Imperium, pode-se então que elas efetivamente constituem sibi 

princeps, ou seja, que cada uma delas é princeps de si 

mesma(...) cada rei, em seu reino, equivale em autoridade ao 

imperador (SKINNER, 1996, p.33) 

O início da construção da soberania foi, curiosamente, feito por um escolástico 

italiano na defesa da independência de republicas frente ao poder centralizador do 

Império. Se na história posterior da Europa tal recurso foi utilizado na defesa de 

monarquias, em nada impede que no começo da sua construção, ele tenha sido 

utilizado, enquanto conceito, como recurso de defesa na descentralização de poder. 
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O segundo grande poder político a ameaçar a independência Italiana foi do 

papado. Primeiramente, ele serviu como aliado próximo contra o império: Alexandre III 

forneceu fundos para uma cidade fortificada a fim de deter o imperador e, ainda, 

liderou o ataque da liga da Lombardia, em 1174, e as negociações de paz em 1183. 

O que no primeiro momento veio como ajuda, logo representou uma ameaça à 

independência das republicas italianas. Alexandre IV convocou uma cruzada contra um 

aliado imperial na cidade na Lombardia, Ezzelino da Romano, o que após a vitória 

levou a um controle territorial sobre esta área.  

Ainda no mesmo sentido, Bonifácio VIII começou a intrometer-se na política 

interna de Florença, esperando ganhar controle sobre os rendimentos e garantir uma 

expansão territorial para o papado (SKINNER, 1996, p.36). Quando os florentinos 

reclamaram pela sua independência, o papa excomungou o comitê político e ordenou a 

Carlos de Anjou, irmão do Rei Luis IX da França, que tomasse a cidade, causando um 

golpe de estado em 1301(SKINNER, 1996, p.36). 

O grande defensor da liberdade Italiana contra o papado foi Marsílio de 

Pádua(1275-1342). Sua tese ousada foi de que os dirigentes eclesiásticos se 

equivocaram completamente quanto à natureza da Igreja, ao supor que fosse ela uma 

instituição capaz de exercer qualquer tipo de poder legal (SKINNER, 1996, p.41). A 

igreja errou ao pressupor que estaria no direito do papa decidir qualquer questão legal, 

ou seja, o poder temporal era o único que poderia ter poder sobre o estado. 

Marsílio de Pádua fez esse argumento a partir da base que a Igreja Católica, 

assim como escrito na Bíblia, não era liderada pelo papa, mas por um concilio, amplo, 

envolvendo todos os cristãos.  Sendo o poder temporal o único que poderia legislar 

sobre o concilio, logo o papado, também, estava sob seu jugo. A tese geral do autor é 

que a Igreja primitiva teve um sentido original que foi deturpado pela sede de poder 

dos papas. Antecipando, anacronicamente, alguns argumentos da reforma luterana, 

Marsílio de Pádua elimina o poder do papado em favorecimento à um concilio amplo de 

católicos, sendo assim, o poder temporal detém domínio tanto do concilio, quanto do 

papa. 

Segundo Bertolloni (2012, p.66), Marsílio de Pádua traz três importantes 

contribuições para a teoria política da época: a suspensão de todo poder coercitivo ao 
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papa e sua transferência ao governante temporal; a identificação da origem da lei com 

o povo (universitas civium); e, finalmente, a legitimidade da lei por seu procedimento 

formal pela parte da maioria. Marsílio de Pádua não é importante, somente, por 

transferir o poder do papado para o poder temporal, mas, também, por localizar a lei 

com a formulação de povo. 

A formulação do povo não deve ser entendida, ainda, como uma antecipação 

da modernidade, a formulação do bem comum do povo é feito a partir de uma 

estrutura familiar patriarcal e medieval: “O consenso é cedido para o cidadão ao invés 

do indivíduo(...) Por outro lado, a determinação de quem deve ser permitido um lugar 

na vida pública é condicionado pela estrutura preexistente da autoridade doméstica”[9] 

(NEDERMAN, 1990, p. 713). 

3. A defesa da Liberdade 

Perto do fim do século XIII, a maioria das cidades italianas caíram na mão de 

um único senhor. O avanço do comércio levou a formação de uma nova classe que não 

tinha voz nos conselhos governantes, o que levou a um conflito, interno, entre aqueles 

que queriam direitos iguais e os magnatas que lutavam por seus privilégios (SKINNER, 

1996, p.45). 

Mesmo antes do surgimento desta nova classe, as cidades na Itália tinham 

diversos mecanismos para a seleção de cidadãos. Os imigrantes, por exemplo, tinham 

diversos problemas com o reconhecimento do seu status político: 

Customarily, immigrants were required to fulfill tax, property, 
and residency requiremens before they could apply for 
citizenship. Qualified candidates were than warded many legal 
privileges (...) Their rights were challenged, abridged and even 
melted away in times of rampant nativism and social conflict, as 
happened in fourteenth-century Florence (KIRSHNER, 1973, P. 
695-696). 

A dificuldade do reconhecimento de cidadania estava ligada, também, com a 

quantidade de renda. Homens ricos e que tivessem profissões reconhecidas- médicos e 

advogados- eram incentivados a exigir cidadania. Populações vindas de lugares rurais e 

pobres, por outro lado, dificilmente tinham acesso a política: “This Piece of hair-

splitting logic was reinforced by the prejudice which the fourteenth-century urban 
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dweller harbored against the peasant elemento of rural society” (KIRSHNER, 1973, 

p.704). 

Apesar do domínio de um Signori, por quase toda a Itália, e os conflitos, 

recorrentes, tanto internamente, por causa do surgimento de novas classes sociais, e, 

externamente, pelos ataques do papado e do Império Sacro-Romano, Marsílio de 

Pádua e Bártolo de Sassoferrato criam doutrinas criativas sobre a soberania popular e 

o governo independente das repúblicas italianas. 

Uma influência importante para ambos os autores foi Aristóteles. A partir da 

tese do homem social- a humanidade caminha sempre em direção a socialização- os 

autores se colocaram contra a tese medieval tradicional de Santo Agostinho, as ordens 

políticas eram impostas aos homens como remédios, de Deus, contra seus pecados. Na 

Política de Aristóteles, divulgada na Itália em 1250, o governo é uma criação 

puramente humana, destinada a atender a fins estritamente mundanos (SKINNER, 

1996, p. 71).  

Marsílio de Pádua, por exemplo, afirma a tese, clássica, sobre a existência dos 

dois reinos- temporal e terreno- por outro lado, ele afirma que quanto à vida eterna, a 

totalidade dos filósofos não pode comprovar a sua existência, enquanto viver bem com 

dignidade, neste mundo, tem sido o tema de estudos dos mais diferentes filósofos, em 

especial, Aristóteles (PÁDUA, 1995, p.83). 

Para os autores, assim como para Aristóteles, o problema do poder político está 

no bem comum, as repúblicas italianas tiveram um problema com o surgimento de 

novas classes econômicas, desejosas pelo poder político, o que levou a uma briga 

entre facções pelo poder. Ambos autores, a partir de Aristóteles, ansiavam pelo bem 

comum, acima de qualquer interesse egoísta.  

A definição de tirano, para Bártolo de Sassoferrato, é justamente aquele que 

não atende ao bem comum: “I say that the person who does tyrannical Works is a 

tyrant by the reason of conduct; that is, his Works do not aim for the common good, 

but for the exclusive good of the tyrant” (SASSOFERRATO, 1983, p.15). 

Os autores, partindo do bem comum e defendendo a liberdade republicana, 

afirmam uma soberania, anterior, ao povo: “Mesmo que o povo concorde em transferir 
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o direito ao exercício de sua soberania para um governante (...) tal ministro jamais se 

pode tornar ´legislador em sentido absoluto, mas apenas em sentido relativo e por um 

tempo particular´” (SKINNER, 1996, p.83). 

Existe um avanço, significativo, na discussão sobre a soberania, Marsílio de 

Pádua e Bártolo de Sassoferrato conseguem argumentar por uma centralização da 

legitimidade política no povo que, mesmo delegando o poder político à um Signori no 

final do século XIII, as republicanas italianas, ainda assim, mantêm seu direito de 

independência. 

Comparando tal princípio com a ideia medieval em que deve-se aceitar até 

mesmo a mais pesada opressão, por ser um pecado de Deus, existe um avanço na 

discussão da complexidade dos regimes políticos: 

A doutrina da soberania popular assim desenvolvida por 

Marsílio e Bartolo estava fadada a representar papel de 

destaque na constituição das versões mais radicais do 

constitucionalismo de inicios dos tempos modernos. Nossos dois 

autores já estão preparados para sustentar que a soberania 

reside no povo, que este apenas a delega sem nunca a alienar, 

e que por isso nenhum governante legitimo jamais pode 

desfrutar de uma condição mais elevada que a de um 

funcionário nomeado por seus próprios súditos (SKINNER, 

1996, p. 85) 

4. O Renascimento em Florença (O Humanismo dos quatrocentos) 

Florença por todo o século XV teve que lutar contra a presença de déspotas 

para garantir sua liberdade. A primeira incursão foi feita por Gangaleazzo Visconti, 

duque de Milão (SKINNER, 1996, P.91). Após sua morte repentina por febre, seu filho 

passou a tomar o trabalho do pai fazendo ataques semelhantes, até a paz negociada 

com Cosme de Médici. A mudança na teoria política da época foi entendida como uma 

reação aos ataques a Florença. Skinner traça esse histórico[10], com uma ressalva 

muito importante: As ideias tinham fundo medieval. 

A primeira semelhança dos humanistas com os pensadores medievais está nos 

papéis de secretários a serviço de cidades e igrejas. Além disso, no plano das ideias, 

havia a importante semelhança de preocupação com os pensadores medievais, a 

manutenção da liberdade republicana. A diferença central é que os humanistas 
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mudaram o foco dessa preocupação: ao invés da preocupação medieval com facções 

de grupos, o homem republicano, agora, era chamado a defender seu ideal cívico pela 

defesa militar do seu país, no lugar de tropas mercenárias que eram vistas como a 

causa da quebra da república.  

Os humanistas debochavam do método escolástico, como veremos a seguir, 

mas a sua imagem de liberdade republicana dependia de um quadro de ideias traçado 

anteriormente:  

Embora essa relação entre liberdade e poder seja algo novo, 
ela resulta com toda a evidência de duas pressuposições que, 
conforme observamos, já se ressaltavam nos escritos dos 
dictatores da Idade Média. A primeira é a convicção de que, 
para se conferir realidade a uma espécie salutar e não 
corrompida de vida política a prioridade está em aprimorar o 
espírito público e a energia dos cidadãos e não em aperfeiçoes 
a máquina governamental (...) A outra pressuposição que os 
humanistas continuam a aceitar é que o valor de um cidadão 
não se deve medir pela antiguidade de sua linhagem ou pelo 
volume de suas riquezas mas, acima de tudo por sua 
capacidade de desenvolver os talentos que possui (SKINNER, 
1996, p. 102) 

Os dois pontos são centrais para o entendimento do humanismo em Florença: a 

defesa da cidade por ideais cívicos e a virtude como mérito maior de vida. Petrarca foi 

nesse sentido importante para o humanismo, porque ressaltou no pensador Cícero o 

contexto do seu tempo. Em se perceber como radicalmente diferente do tempo do 

pensador romano, Petrarca o colocou no seu próprio contexto ressaltando a retórica na 

formação da virtude.  

A filosofia sobre essa perspectiva tinha que ser colocada em relação com o bem 

público por meio da retórica e o envolvimento com a república, a virtude foi 

estabelecida como bem a ser atingido. O importante dessa mudança está no que ela 

causa da imagem do próprio homem, ele se torna capaz de lutar contra o destino e 

tomar controle do acaso. 

A visão que os humanistas visavam rejeitar era a de Santo Agostinho em que 

buscar a excelência humana se baseava numa ideia arrogante que ignorava o domínio 

de deus sobre os assuntos humanos: “Em sua opinião, se porventura um governante 

mortal conseguisse desempenhar virtuosamente o seu oficio, esse triunfo não se 
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poderia atribuir a seus poderes próprios, mas ´apenas à graça de deus´” (SKINNER, 

1996, P.112).  

Os humanistas ainda eram religiosos, mas, mesmo assim, rejeitavam 

radicalmente a tese de Santo Agostinho, e a substituíram pela ideia que o homem tem 

a capacidade de controlar seu destino a partir da busca da virtude. A literatura 

humanista é otimista sobre a condição humana, já que coloca no poder do homem 

conquistar seus obstáculos por meio da educação para a virtude.  

Na sua busca da antiguidade clássica tais autores retomaram a deusa romana 

da fortuna que tem poderes devastadores sobre a vida humana, no entanto, a virtude 

serve de contraponto ideal a tal deusa: “Foi esse paralelo clássico entre virtus e 

fortuna- junto com a crença de que a fortuna favorece o audaz-que os moralistas da 

renascença fizeram revigorar” (SKINNER, 1996, P.116). A consequência prática para tal 

mudança foi que a busca de glória, fama e honra que eram vistas como pecado na 

idade média, no renascimento se transformaram em virtudes desejáveis. 

A mudança na visão da condição humana acarretou uma consequência histórica 

importante: os humanistas do renascimento se viam em conflito com a escolástica, 

mesmo que tivessem em comum com ela seu ideal de liberdade política. 

Sua dissensão foi no método utilizado pela escolástica, a simples exegese de 

textos, sem o devido posicionamento histórico, era anacrônico demais para o 

humanismo. De outra forma, a luta política por posições na universidade permitiu, 

combativamente, uma visão diferente sobre a vida prática. Maquiavel será, ao mesmo 

tempo, crítico do humanismo clássico, assim como herdeiro do cenário de ideias do 

renascimento. 

5. A era dos príncipes 

A época de Maquiavel tinha mudado radicalmente da época dos humanistas dos 

quatrocentos, o contexto histórico era da vitória do despotismo, o período foi marcado 

pelo avanço constante e ininterrupto de formas cada vez mais despóticas de principado 

(SKINNER, 1996, P.134).  

Cabe destacar que a república em Florença nunca teve direitos iguais para 

todos, o regime era composto por uma série de mecanismos de seleção: 
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O rotativismo acelerado dos cargos, a não-reeligibilidade 
imediata, o sufrágio dos eleitores, seguido de um sorteio, são 
diversos obstáculos que impedem a instauração de um poder 
pessoal(...) O eleitorado só representa uma fração restrita da 
população(...) Ele opera, com efeito, uma filtragem draconiana 
dos indivíduos chamados a ocupar cargos importantes(...) 
Estamos, portanto, diante de um sistema do qual a plebe(o que 
nós chamaríamos hoje de povo) está irremediavelmente 
excluída(LARIVAILLE, 1988, p.20) 

Em Florença, Cosme de Médici regressou do exílio-causado por um conflito 

político com Rinaldo degli Albizzi, líder da oligarquia inimiga - e começou a constituir 

uma oligarquia política sob seu domínio, ele utilizava da estrutura, complexa, do 

regime republicano para seu favorecimento, ou seja, sem nem ao menos ser eleito, ele 

podia ser considerado o governante de Florença:  

O chefe da mais importante companhia financeira da cidade é 
também (malgrado as aparências obstinadamente conservadas) 
o senhor do aparelho político, e onde os governantes titulares 
são, na maioria, apenas testas-de-ferro submissos ao poderia 
econômico dos Médici (LARIVAILLE, 1988, p.117) 

O passo definitivo do despotismo, no entanto, veio quando o neto de Cosme, 

Lourenço, conseguiu criar o conselho dos Setenta- órgão sob total controle do déspota 

(SKINNER, 1996, p. 136). Os florentinos resistiram com tentativas de golpes de Estado 

para restabelecer a república, porém não conseguiram impedir a mudança 

governamental para o regime do príncipe que, na vida prática, já vinha sendo exercido 

por seu avô Cosme de Médici durante trinta anos: 

O que significa que, sem possuir plenos poderes, os Setenta 
controlam tudo. Se acrescentarmos o fato de que os membros 
do novo conselho são inamovíveis e de que, por meio de 
prorrogações sucessivas, este durará tanto quanto o regime, 
compreender-se-á por que certos historiadores viram nele uma 
espécie de senado vitalício exclusivamente reservado aos pró-
Médici (LARIVAILLE, 1988, p.25) 

O regime do Médici é deposto, quando Pedro de Médici, após a morte de 

Lourenço, não consegue impedir a invasão de Toscana por Carlos VIII, e foge da 

cidade em meio de um levante popular em 1494 (LOYN, 1997, p.52). A vida de 

Maquiavel foi marcada pelo poder na família Médici: Até 1494 ele viveu numa cidade 

dominada por eles, e, de 1498 até 1512, ele foi empregado por um governo para o 

qual eles representavam uma ameaça (BUTTERS, 2010, p. 64).  
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Depois da queda dos Médici, Maquiavel ganhou um trabalho na chancelaria no 

novo regime republicano que, neste momento histórico, não deveria estar ligada com a 

política de facções: 

During the ascendency of Lorenzo de´ Medici (1469-92) and his 
son Piero (1492-94), and in the Savonarolan período (1494-98) 
as well, chancery officials became embroiled in partisan politics. 
With Savonarola gone, a reaction ensued and chancery staff 
were again expected to be nonpolitical (BLACK, 2010, p.31) 

As reflexões política de Maquiavel foram escritas após quatorze anos de 

trabalho no governo. O regime republicano veio a cair com a organização da Liga 

Santa contra a França, em 1511, pelo Papa Julius- ele deixou os espanhóis invadirem 

Florença como um suporte para a restauração dos Médici (ATKINSON, 2010, p.21). 

O resultado prático- a vitória geral do despotismo pela Itália, principalmente, 

em Florença- foi alteração nos elementos da teoria política, ou seja, a redução de 

interesse pelos valores republicanos.  

O público para os tratados foi mudado do povo para o príncipe. A virtude não 

era mais do corpo de cidadãos da república, mas do príncipe que governava. A 

população é vista como passiva frente a um príncipe que busca a virtude para 

controlar o acaso e conseguir deixar um legado de fama, honra e glória. A virtude e a 

conquista do acaso ainda são chaves para os autores dessa época, assim como eram 

para os autores do quatrocentos. 

A mudança foi radical, no entanto, o núcleo teórico ainda era baseado na 

literatura de espelhos de príncipes- a formação de uma imagem moral das virtudes 

necessárias para um bom governo dos príncipes. Maquiavel mantém as mesmas 

preocupações dos seus contemporâneos, a criação de conselhos para a manutenção 

do governo e a conquista dos valores da antiguidade. 

A diferença com os humanistas dos quatrocentos está na escolha de valores, o 

espelho dos príncipes deseja a paz ao invés da liberdade. Maquiavel segue a mesma 

tendência ao afirmar a necessidade de um déspota que garanta a paz no seu período 

histórico permeado de guerras civis. Os escritores dos espelhos dos príncipes, ao 

destacar a virtude, tornam-se herdeiros da literatura dos quatrocentos:  
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Antes de mais nada, proclama-se que ninguém pode alegar 
uma genuína virtus se não exibir todas as principais virtudes 
cristãs bem como as virtudes “cardeais” listados pelos 
moralistas da Antiguidade. Nesse aspecto da análise, nada 
vemos além de uma reiteração dos argumentos que já 
conhecíamos dos escritos de Petrarca e dos humanismos do 
início dos Quatrocentos (SKINNER, 1996 P.147) 

Os objetivos da manutenção da paz e conquista da glória se mantém para 

Maquiavel e seus contemporâneos, mas sua escala de atitudes e meios para atingi-los 

são completamente diferentes, uma vez que Maquiavel acredita que qualquer meio 

pode ser utilizado em direção a glória, ao invés de um conjunto de características 

cristãs. Maquiavel, de forma nenhuma, se torna um autor sem uma concepção ética, 

mas ele destaca que em busca de regime estáveis, os meios violentos podem se tornar 

uma opção viável.  

Maquiavel parece ter consciência da sua diferença com os autores do período: 

“E porque sei que muitos já escreveram a esse respeito, receio, ao reconsiderá-lo eu, 

ser tomado por um presunçoso, pois que me aparto especialmente no trato dessa 

matéria, da trilha seguida por outro” (MAQUIAVEL, 2007, P.73). Maquiavel ressalta o 

caráter violento da vida política que nem sempre poderá ser pautado por valores 

cristãos e humanistas, mas sim pela violência: “Preconizo que um príncipe não tenha 

outro objeto de preocupações nem outros pensamentos a absorvê-lo, e que tampouco 

se aplique pessoalmente a algo que fuja aos assuntos da guerra” (MAQUIAVEL, 2007, 

P.79). 

A visão de Maquiavel vem da sua antropologia negativa dos seres humanos: 

“Dos homens, em realidade, pode-se dizer genericamente que eles são ingratos, 

volúveis, fementidos e dissimulados, fugidos quando há perigo, e cobiçosos” 

(MAQUIAVEL, 2007, P.80). O príncipe não pode agir de forma virtuosa, porque não 

pode esperar o mesmo dos seus contemporâneos.  

A inovação de Maquiavel foi a tentativa de ver o mundo como ele é e não como 

ele deveria ser: “Não importa como seria o mundo justo, e sim o mundo concreto(...) 

Ele mudou a forma de refletir sobre a política porque mudou o local para onde deveria 

ser dirigido o olhar: em vez das normas morais, das sagradas escrituras ou dos 

sistemas éticos, o jogo de relações dos poderes” (MIGUEL, 2007, P.59).  

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Número 19 – Julho/Dezembro 2014 

www.sociologiajuridica.net  

 

50 

 

A inovação de Maquiavel pode ser exemplificada com seguinte parábola 

atribuída à Stálin: em uma das conferências da divisão do mundo após a segunda 

guerra Mundial, formulou-se a proposta demagógica de incluir o papa nas negociações, 

o ditador soviético teria, então, perguntado quantos regimentos o papa teria (MIGUEL, 

2007, p. 20). A relevância política, em especial a o estudo desta, não pode ser, como 

na idade média, baseado na moral, mas sim na detenção real do poder. 

Tal ponto levou muitos a considerar Maquiavel como um escritor ateu e a favor 

da monarquia, mas isso não poderia estar mais longe das posições reais do autor: 

I have had so much trouble (...) it is a miracle that I am alive, 
because my post was taken from me and I was about to lose 
my life, which God and my innocence have preserved for me. I 
have had to endure all sorts of other evils, both prison and 
other kinds. But by the grace of God, I am well and I manage 
to live as I can” (MAQUIAVEL APUD ATKINSON, 2012, p.22) 

Além de não ser ateu, Maquiavel, também, tinha um amor sincero às republicas 

italianas. O verdadeiro príncipe de Maquiavel, aquele que está capacitado a alcançar a 

glória, não age em benefício próprio, mas pelo bem do estado (MIGUEL, 2007, P.47). 

Skinner chega a conceder a interpretações tradicionais de Maquiavel que o autor tem 

por vezes “Um tom conscientemente frio e amoral” (SKINNER, 1996, p.157). O autor 

florentino, no entanto, deseja o mesmo que seus contemporâneos- a paz e a conquista 

da glória para o seu país. 

Ao destacar o papel da violência, ele percebe que não serão os sistemas éticos 

tradicionais que permitiram tais objetivos. Em um contexto de violência[11] e de 

antropologia negativa do comportamento humano, a ética de Maquiavel tem um 

significado especifico, a exortação patriótica de um homem que deseja a unificação de 

seu país. Pode-se formular que existe um republicanismo velado no príncipe:  

Maquiavel é um republicano e patriota que admira a ideia de 
um estado livre, porém- a fim de alcançá-lo- constrói em O 
príncipe a figura de um ditador de transição- do príncipe novo- 
capaz de unificar sua pátria, dotá-la de leis justas e preparar o 
porvir republicado (SOARES, 2011, P.119).  

A figura do ditador vem da antiguidade clássica e é inspirada em um homem 

que em tempo de emergência poderia por lei usar o poder, sozinho, para garantir a 

paz. Maquiavel desejava, da mesma forma, que o príncipe solucionasse os conflitos na 
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Itália: “Maquiavel é um fomentador do governo da lei, mas percebe que, em situações 

extremas, quando a república tem de perpetuar a sua própria sobrevivência os 

remédios têm que ser extremos e, portanto, recorre-se à ditadura” (SOARES, 2011, 

p.108).  

Depois da morte de Lourenço, a quem foi dedicado “O Príncipe” (MAQUIAVEL, 

2007), o autor florentino escreve um tratado sobre Florença, dedicada aos Médici, 

onde ele argumenta pela retomada, futura, da república, mesmo sabendo que, 

historicamente, esta família tinha sido a responsável por governos aristocráticos 

baseados na hereditariedade. 

Maquiavel, além de não ser ateu, era um fervoroso republicano, dedicado ao 

estudo da antiguidade- longe de trocar uma moral cristã por um ateísmo, o autor 

defende uma forte moral antiga: 

Quando anoitece, volta para casa e entro no gabinete de 
trabalho. Na soleira, me despojo dos meus trapos do dia, 
cobertos de lama e sujeita e visto hábitos dignos de cortes e 
pontificais. Assim convenientemente trajado, penetro nas cortes 
antigas e me encontro com os homens da Antiguidade; lá, 
afetuosamente acolhido por eles, absorvo o único alimento que 
me convém e para o qual nasci. Lá não sinto nenhuma 
vergonha de conversas com eles e de interroga-los sobre as 
razões de suas ações; e eles, com toda a sua humanidade, me 
respondem (MAQUIAVEL APUD LARIVAILLE, 1988, p.149) 

A principal contribuição de Maquiavel está na sua originalidade com a quebra 

dos valores éticos cristãos e, principalmente, com a mudança de foco no seu estudo, o 

olhar está voltado para as relações de poderes. O que não quer dizer que ele tenha se 

tornado um homem amoral, mas que ele tenha limitado o otimismo humanista 

tradicional dos quatrocentos. O homem ainda deveria conquistar a virtude e o 

republicanismo, desde que limitado por uma antropologia negativa do ser humano e a 

condição natural da violência nos jogos políticos.  

6. Conclusão: 

O renascimento foi, muitas vezes, visto como um período de iluminação-

espiritual, artística e filosófica- mas, como visto anteriormente, a teoria política, na 

Itália, foi criada em cima de uma base de conflitos violentos.  
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Antes do renascimento, nos séculos XII, XIII e XIV, o Sacro-império Romano e 

o papado já vinham fazendo ataques violentos a liberdade das repúblicas. Bartolo de 

Sassoferrato e Marsílio de Pádua constroem uma ideia de soberania como uma 

justificação, teórica, da defesa da Itália.  

Cabe destacar, no entanto, que o sistema republicano italiano, desde a idade 

média, tinha mecanismos de seleção e, via de regra, era disputado por diferentes 

oligarquias. O surgimento de novas classes, por meio do avanço da economia, causa 

guerras internas, violentas, para a disputa dos espaços políticos. 

Florença, no renascimento do Século XV, é o último remanescente das 

republicas italianas. A luta prolongada, contra poderes monárquicos, leva a uma defesa 

radical da liberdade, o homem deve se opor contra o destino por meio da virtude. O 

problema não é mais o bem comum, como em Bartolo de Sassoferrato e Marsílio de 

Pádua, mas a falta de espirito republicano na luta contra a monarquia. Nota-se que 

existe uma semelhança com a defesa da liberdade escolástica, ambas colocam-se 

contra a ideia medieval clássica de que o homem não tem poder de resistência contra 

os desígnios de Deus.  

No final do século XV, no entanto, o despotismo toma conta da Itália, causando 

uma mudança, de novo, na teoria política. O espirito e a virtude dos cidadãos passa a 

ser deslocada para o príncipe. Os ideais continuam os mesmos dos quatrocentos- a 

busca da virtude e da antiguidade clássica- mas o detentor de tais características muda 

radicalmente do povo para somente um homem merecedor. 

Maquiavel surge, dentro deste contexto, para fazer uma mudança radical: o 

homem não deve mais seguir os ideais morais cristãos. O príncipe, ideal, busca a glória 

e a virtude da antiguidade. Para tanto, ele precisa ter uma noção realista do poder 

político, em que a violência e a dominação brutal têm um papel significativo. A figura 

do ditador romano surge para Maquiavel como a única forma de garantir a liberdade 

republicana. 

A teoria política do renascimento e seus precedentes permitem dizer que o 

período não foi uma linha, lógica, em direção a construção de um centro político. A 

partir de conflitos violentos, internos e externos, as republicas italianas buscaram 

justificativas, teóricas, para seus problemas.  
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A defesa da liberdade escolástica, em Bartolo e Marsílio, foi feita como um 

último reduto aos ataques constantes do papa e do Império Sacro-Romano. Nos 

quatrocentos, a volta aos antigos foi estimulada em Florença, o último remanescente 

republicano na Itália.  A volta à antiguidade, por sua vez, permite a Maquiavel, em seu 

pleito pela unificação Italiana, o pedido da volta de um ditador, romano, que garanta 

paz o suficiente para formação de um regime duradouro. 

O que fica evidente é que o caminho para a centralização política depende da 

problematização do contexto histórico especifico. Sem uma formulação voltada às 

relações de poder e violência, pouco pode-se entender do renascimento e da 

soberania. 

7. Referências Bibliográficas:  

ATKINSON, James. Niccolò Machiavelli: a portrait. The Cambridge Companion to 

Maquiavel. United Kingdom: Cambridge University Press, 2010  

BERTELLONI, Francisco. Las pasiones em la teoría política medieval. CAURIENSIA, 

VOL.VII, 2012. 

BLACK, Robert. Machiavellli in the chancery. The Cambridge Companion to Maquiavel. 

United Kingdom: Cambridge University Press, 2010  

BUTTERS, Humfrey. Machiavelli and the Medici. The Cambridge Companion to 

Maquiavel. United Kingdom: Cambridge University Press, 2010  

BURCKHARDT, Jakob. The civilization of the renaissance in Italy. New York: New 

American Library, 1961. 

BROTTON, Jerry. The Renaissance: A Very Short Introduction.. United Kingdom: 

Oxiford University Press, 2006. 

FOUCAULT, Michel. Microfisica do poder. São Paulo: Graal, 2012. 

KIRSHNER, Julius. Civitas Sibi Faciat Civern: Bartolus of Sassoferato´s Doctrine of the 

making of a citizen. Speculum, Vol.48, N.4 (Oct, 1973). 

KRITSCH, Raquel. Soberania. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2002. 

LARIVAILLE, Paul. A Itália no tempo de Maquiavel. São Paulo: Companhia das Letras, 

1988. 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Número 19 – Julho/Dezembro 2014 

www.sociologiajuridica.net  

 

54 

 

LOYN, Henry. Dicionário da Idade Média. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 1997. 

LE GOFF, Jacques. Uma longa Idade Média. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2007. 

MIGUEL, Luis Felipe. O nascimento da Política Moderna. Brasilia: Editora Universidade 

de Brasília: Finatec, 2007. 

NEDERMAN, Cary. Private will, Public justice: Household, Community and Consent in 

Marsiglio of Padua´s Defensor Pacis. The Western Political Quarterly, Vol.43, N.4 (Dec, 

1990). 

PÁDUA, Marsílio. O defensor da paz. RJ: Vozes, 1985. 

SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1996. 

SCHMITT, Carl. Political Theology. Cambridge: THE MIT PRESS, 1985. 

SOARES, Vinicius. 10 lições sobre Maquiavel. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

WILSON, Edmund. Rumo à estação Finlândia. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. 

  

 

 

[1] Tradução própria.  

[2]The civilization of the renaissance in Italy (BURCKHARDT, 1961).  

[3] Tradução própria. 

[4] Tradução própria  

[5]Faço o mesmo argumento na teoria política, contemporânea, onde teorias 
democráticas, idealistas, ignoram realidades políticas repletas de violência e relações 
de dominação.  

[6] Um dos problemas com as definições clássicas do renascimento é que elas 
celebram os sucessos da civilização europeia em detrimento de todas as outras. Não é 
coincidência que o período em que o termo foi inventado também foi aquele em que a 
Europa estava, agressivamente, assentando seu domínio sobre todo o globo 
(BRETTON, 2006, p.19) 
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[7] Considerando-se a parte oriental do Império Romano, o último remanescente de 
Roma acabou com a invasão de Constantinopla, por Mehmed II, em 1453. 

[8] O Codex Justianus foi criado pelo imperador bizantino para expandir seu poderio 
político, e recuperar o poder de Roma, por meio de um conjunto de regras 
padronizadas. Duas partes do Código Justiniano, a coletânea das antigas leis romanas 
compiladas (Codex Constitutionum) e a compilação de juristas romanos(Digesto), 
foram unidas no Corpus Iuris Civilis, que logo se tornou a grande referência medieval 
sobre direito romano (KRITSCH, 2002, p. 57).  

[9] Tradução própria. 

[10] A renascença Florentina (SKINNER, 1996, P.91) 

[11]Após a queda do regime em que Maquiavel trabalhava e a ascensão de Lourenço 
de Médici, Maquiavel chega até mesmo a ser torturado, por ter sido considerado um 
inimigo do regime, por meio do stappado- içado com uma corda, com seus braços por 
trás das costas, ele é derrubado até um pouco antes do chão, causando deslocamento, 
excruciante, dos seus ombros (ATKINSON, 2010, p.22). 

  

http://www.sociologiajuridica.net/
../../../Felipe/Desktop/Socio%20Jur%2017/17%20artigo%20fernando.docx#_ftnref7
../../../Felipe/Desktop/Socio%20Jur%2017/17%20artigo%20fernando.docx#_ftnref8
../../../Felipe/Desktop/Socio%20Jur%2017/17%20artigo%20fernando.docx#_ftnref9
../../../Felipe/Desktop/Socio%20Jur%2017/17%20artigo%20fernando.docx#_ftnref10
../../../Felipe/Desktop/Socio%20Jur%2017/17%20artigo%20fernando.docx#_ftnref11

