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1. Nicolau Maquiavel é um dos maiores expoentes do Renascimento e sua
contribuição determinou novos horizontes para a filosofia política.
Dois conceitos importantes de Maquiavel são virtù e fortuna.
O homem de virtù é antes de tudo um sábio, é aquele que conhece as
circunstâncias do momento oferecido pela fortuna e age seguro do seu êxito.
Mais do que todos os homens, o príncipe tem de ser um homem de virtù,
capaz de conhecer as circunstâncias e utilizá-las a seu favor.
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2. SER AMADO OU SER TEMIDO?
"Esse tema girou em torno do livro "O príncipe" de Nicolau Maquiavel (1469-
1527). A resposta, é dada no capitulo XVII, exatamente no seguinte trecho:
"Nasce daí uma questão: se é melhor ser amado que temido ou o contrário. A
resposta é de que seria necessário ser uma coisa e outra; mas, como é difícil
reuni-las, em tendo que faltar uma das duas émuito mais seguro ser temido do
que amado. Isso porque dos homens pode-se dizer, geralmente, que são
ingratos, volúveis, simuladores, tementes do perigo, ambiciosos de ganho; e,
enquanto lhes fizeres bem, são todos teus, oferecem-te o próprio sangue, os
bens, a vida, os filhos, desde que, como se disse acima, a necessidade esteja
longe de ti; quando esta se avizinha, porém, revoltam-se”.
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3. Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no
mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em
nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas, e que ocorrem
diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não
ignorar inteiramente o nosso livre arbítrio,creio que se pode aceitar que a sorte
decida metade dos nossos atos, mas [o livre-arbítrio]nos permite o controle
sobre a outra metade. (MAQUIAVEL, N. O Principe. Brasília: EdUnB, 1979 adaptado).
Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No
texto, acima, Maquiavel pretende afirmar a confiança na razão autônoma como
fundamento da ação humana.
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