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RESUMOS 

 

Jornada de estudantes 

1. 

O estoicismo maquiavélico: 

Justo Lípsio e a prática política ibérica no início dos seiscentos 

 

Bento Machado Mota 

Graduando em História e Filosofia 

Universidade Federal Fluminense / Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Orientação: Rodrigo Bentes Monteiro 

 

A virada do século XVI para o XVII constituiu um dos momentos mais 

conturbados da história da União Ibérica. As guerras de religião, ainda radicais à época, 

assolaram alguns domínios de Felipe II. Dentre eles os Países Baixos. Os conflitos 

estavam concentrados na Flandres. Inúmeros pensadores foram exilados para outras 

regiões devido às insurgências. O de maior renome foi Justo Lípsio, cujas ideias 

buscavam resolver os graves problemas políticos e religiosos dessa guerra. Justo Lípsio 

(1547-1606) é dono de uma obra grandiosa. Seus principais trabalhos são De constancia 

(1583) e Politicurem libri sex (1589), os dois escritos no exílio. O primeiro tornou-se 

famoso por associar o cristianismo ao estoicismo. O segundo por desenvolver ideias de 

uma razão de Estado cristã com base na ideia de virtude de Sêneca, de um lado, e a 

concepção de prudência de Tácito, de outro. A recepção lipsiana foi polêmica na Idade 

Moderna: sua obra podia ser considerada cristã, anticristã ou maquiavélica, a depender do 

contexto. Seu pensamento exerceu grande influência na península ibérica, aparentemente 

apenas como cristão e estóico. A proposta deste trabalho é destacar aspectos do 

pensamento lipsiano que ofereceram para Portugal e Espanha a possibilidade de um 

maquiavelismo sem Maquiavel. Em outras palavras, objetiva rastrear quais conceitos do 

autor foram assimilados aos do pensador florentino sob a máscara de um estoicismo 

cristão. Para tanto, primeiramente deseja explicar as condições históricas de apropriação 

de Lípsio na União Ibérica dos seiscentos – dominada pelos neotomistas. E, num segundo 

momento, indicar que as novas propostas políticas do autor flamengo abriram espaço – ao 

menos em teoria - para práticas políticas impensáveis antes de sua chegada. Assim, a 

partir das duas obras citadas e de tratados político-filosóficos de autores ibéricos, esta 

comunicação pretende demonstrar que, após a recepção lipsiana, foi possível o exercício 

de novas práticas políticas na península ibérica. 

 

2. 

Mentira, verdade e reputação: 

notas para uma análise do antimaquiavelismo em Portugal do século XVII 

 

Bruno Silva de Souza 

Mestre em História 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Orientação: Ricardo de Oliveira 
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O aparecimento da obra do italiano Giovanni Botero, Della ragione di Stato dieci 

libri (1589) consolidou uma matriz de discurso antimaquiavélico que conheceu grande 

fortuna dentro do século XVII. Em Portugal, como na Espanha, avolumam-se as obras 

que se apresentavam como definidoras ou defensoras de uma razão de Estado apropriada 

ao universo católico. Se Maquiavel ensinava, no entender de seus antagonistas, que ao 

príncipe era lícito usar de todos os meios para atingir seus propósitos particulares, os 

autores ibéricos irão definir e propagar a boa razão de Estado, concentrando-se na defesa 

da fé católica, afirmando que o príncipe deve sempre ter em conta os preceitos da 

verdadeira religião, colocando os propósitos e a direção divina na frente das 

conveniências políticas. Todavia, este contra-ataque ao pensamento de Maquiavel 

respondia à necessidade que, em grande parte, fora criada pelo próprio florentino: levar 

em consideração o realismo político. Desta forma, a literatura da boa razão de Estado 

teve que dar espaço ao tratamento de temas delicados da prática política, tal como o lugar 

e o papel permitido ao engano em matéria de política. Alguns autores buscarão delimitar 

o espaço permitido, dentro da moral católica, a este tipo de artifício do poder, e tentarão 

definir diferenças sutis entre a simulação e a dissimulação, o que, em alguns casos, podia 

resultar uma aproximação perigosa das teses do “ímpio autor florentino”. Analisaremos 

alguns escritos de autores portugueses: Antonio de Sousa de Macedo, Sebastião César de 

Menezes, Pedro Barbosa Homem e Diego Enríquez de Villegas, buscando ver como estes 

homens tratarão esta questão, de maneira distante ou próxima do rival Maquiavel. 

 

3. 

O início do reinado de D. João IV sob a perspectiva da "razão de Estado" 

(1641-1645) 

 

Cassiana Maria Mingotti Gabrielli 

Doutoranda em História Social 

Universidade de São Paulo 

Orientação: Pedro Puntoni 

 

A aclamação de D. João IV, em 1640, forneceu à história portuguesa mais um 

momento de instabilidade política. Buscando o reconhecimento para sua ascensão ao 

trono, o duque de Bragança enfrentou inúmeros obstáculos à concretização de seu 

intento. A conjura visava restituir o trono português ao seu herdeiro legítimo: o recém 

aclamado rei de Portugal era o neto sucessor de D. Catarina, filha do infante D. Duarte 

que, por sua vez, era filho de D. Manuel I. Mesmo assim, a sua legitimidade parecia 

bastante precária, diante de um apoio incerto da população. A própria figura de D. João 

não atingia um consenso na aristocracia, fosse laica ou eclesiástica. Logo, no arranjo da 

conjura foi preciso garantir a participação popular, além de ampliar o grupo de fidalgos 

que integrava o movimento. Assumindo o trono português, D. João IV precisava tomar 

providências quanto à segurança do reino, dada a iminente guerra com a Espanha, a fim 

de se reconhecer a independência portuguesa. Portugal precisava de aliados não apenas 

para o confronto ibérico, mas, sobretudo, para obter o reconhecimento da nova dinastia 

por parte dos demais monarcas europeus. Nesse sentido, podemos entender D. João IV 

como o príncipe novo, sendo o introdutor de uma nova ordem, ao qual Maquiavel oferece 

conselhos e orientações. Não tendo conseguido o seu estado por via hereditária – ainda 
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que tal legitimidade tenha sido invocada – e sim por conquista, a dificuldade é maior para 

o príncipe novo manter-se no poder e conservar o seu status. O objetivo deste trabalho é 

analisar o início do reinado de D. João IV (1641-1645), utilizando a correspondência do 

monarca com o marquês de Niza, durante sua embaixada na França. Refletindo acerca da 

obra de Maquiavel, será utilizada a perspectiva da “razão de Estado” para compreender 

em que medida o primeiro rei da dinastia de Bragança se ajustou às orientações do autor 

florentino – a respeito de guerras e alianças – a fim de dominar a fortuna, para se 

conservar no poder, mesmo tendo sido tal obra conhecida em Portugal por meio do 

estudo de outros autores. 

 

4. 

A presença de Maquiavel em revistas e suplementos literários brasileiros da 

segunda metade do século XX 

 

Eliziane Mara de Souza 

Doutoranda em Estudos de Tradução 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Orientação: Andréia Guerini 

 

Esta comunicação tem por objetivo analisar a presença de Maquiavel em revistas 

literárias/culturais e suplementos literários de jornais brasileiros de 1950 a 2001. A partir 

desse acervo, efetuou-se um cruzamento entre os dados que aparecem no material 

pesquisado, tais como citações de obras e do nome de Maquiavel, política editorial da 

revista, autor do artigo etc. e os aspectos da vida e obra de Maquiavel apontados por 

críticos e historiadores como De Sanctis (1958), Chabod (1972), Viroli (1998), Pinzani 

(2004), Bagno (2006), Asor Rosa (2009), Bignotto (1991; 2006), Skinner (2006), Aron 

(2007) e Carpeaux (2008). Por meio desse cruzamento é possível verificar, por exemplo, 

elementos da sua vida e obra mais estudados pela crítica, variações na grafia de seu nome 

e terminologia usada, as obras mais citadas, e, principalmente, qual linha interpretativa 

predomina, já que a imagem de Maquiavel, muitas vezes, está associada erroneamente a 

uma imagem “diabólica”. 

 

5. 

As mazelas do Brasil e o autoritarismo instrumental: 

Oliveira Vianna e Maquiavel 

 

Hugo Macedo Arruda 

Graduando em História 

Universidade Federal Fluminense 

Orientação: Renato Lessa 

 

A exigência do conhecimento do Brasil real é ideia surgida no início do século 

XX e objeto de dedicação de Oliveira Vianna, que busca – em Populações meridionais 

do Brasil – compreender a real condição social brasileira para compreender o fracasso da 

república recém implementada. Haveria, no Brasil, um descompasso entre a realidade da 

cultura política existente e as proposições ideológicas dos atores políticos. O 
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descompasso é classificado por Vianna através da criação de dois conceitos de idealismo, 

o utópico e o orgânico. As constituições políticas podem ser feitas de acordo com as 

estruturas sociológicas reais, ou não. Faltavam as habilitações adquiridas para as grandes 

funções sociais. O povo brasileiro não assemelhava-se em quase nada aos de onde 

surgiram as bases ideológicas, não possuíamos o principal atributo capacitador de atuação 

política. O auto-governo é investigado e, diferentemente do Brasil, encontra-se presente 

até nas composições da fragmentada Europa feudal. A transposição de idealismos 

utópicos para a composição política brasileira, para Vianna, fez gerar somente 

superficiais modificações nos instrumentos utilizados pelos dominadores. O clã parental 

viu-se metamorfosear em clã partidário, ou eleitoral. O fracasso da primeira república foi 

proporcionado pelo descompasso entre os formadores e os não formados. A conseqüente 

proposta de Vianna marca a sua imagem autoritária. Era preciso forjar uma nação através 

de um Estado forte e centralizado. Construir o sentimento de pertencimento advindo do 

nacionalismo, para que a evolução da psicologia social fosse proporcionada e o 

autogoverno pudesse, um dia, surgir. Como Maquiavel quis salvar Florença, Vianna quis 

construir o Brasil. O republicano dos Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio 

destoa do avassalador apregoador da violência de O príncipe. Ambos, Maquiavel e 

Oliveira Vianna, perdem-se na busca pela realidade. A preocupação com o descompasso 

político brasileiro, e com o vácuo existente na nossa cultura política é o grande legado de 

Vianna. O objeto é ainda atual, e ao que parece, de extrema importância para aqueles que 

pretendem compreender as estruturas políticas existentes. 

 

6. 

O teatro e a política: A mandrágora no Brasil republicano 

 

Luciano Cesar da Costa & Júlia Cabo 

Graduandos em História 

Universidade Federal Fluminense 

Orientação: Rodrigo Bentes Monteiro 

 

Niccolò Machiavelli não escreveu apenas sobre política. Assim sendo, o teatro 

renascentista o tem como um de seus expoentes, principalmente por A mandrágora, peça 

teatral escrita por Maquiavel por volta de 1514, portanto posterior à escrita de O príncipe 

em 1513. Não se tratando de uma obra política, pelo menos não diretamente, tomamos 

como foco o contexto teatral da peça. John Gassner fornece-nos uma pista da riqueza 

desta obra ao realçar que em uma época tão vivaz como o Renascimento, era de se 

esperar uma nova grande era da dramaturgia. No entanto, faremos a análise 

principalmente das reinterpretações e encenações desta obra no mundo brasileiro, 

utilizando como fontes programas das montagens e críticas teatrais publicadas em 

periódicos nacionais. Marcadamente, duas montagens no Brasil: a primeira de Augusto 

Boal nos anos de 1962-63, e outra de Paulo José em 1975. Nossa intenção é mostrar o 

quanto A mandrágora renascentista recebeu no contexto brasileiro contemporâneo uma 

apropriação particular. A montagem de Boal surge na lógica do teatro de arena paulista, 

criado no sentido de revitalizar o teatro popular mais associado a questões sociais e 

políticas. Na busca dessa empreitada pareceu-lhes interessante remontar um clássico, A 

mandrágora. A montagem de Paulo José realizada em 1975, por seu turno, vem 
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envolvida em um clima menos efervescente. A peça contava então com um cenário mais 

simples, porém mais sensual. O que permitiria, segundo Paulo José, que fosse encenada 

no Teatro Municipal ou numa praça em Jacarepaguá. Em suma, pretendemos apontar o 

quanto para Boal e Paulo José A mandrágora serviu como ferramenta para enfatizar e 

contestar as contradições sociais da sociedade brasileira de então, ao mesmo tempo que 

revitalizar as formas teatrais brasileiras. 

 

7. 

“… dicen que es la costumbre de acá” – Legitimação e sucessão de um “príncipe 

novo”. A retórica da imagem de Felipe II de Espanha para o trono português  

(1578-1583) 

 

Rivadávia Padilha Vieira Júnior 

Mestrando em História Social 

Universidade Federal Fluminense 

Orientação: Rodrigo Bentes Monteiro 

 

Um olhar sobre o mapa da península ibérica faz crer que a união de seu território 

sob um único governante e regime político seria algo natural. As alianças matrimoniais 

entre as casas cristãs reinantes em Castela, Aragão, Navarra e Portugal ao longo da 

Reconquista até os primórdios da modernidade corroboram essa concepção. Cada casa 

dinástica ansiava obter em suas mãos o domínio sobre a península, numa recriação da 

Hispânia romana ou visigótica. No entanto, à idealizada unificação se opunham 

elementos centrífugos, e nem mesmo a aparente unidade religiosa cristã garantia o 

sucesso. A sonhada união se realiza a partir de 1580, durante algumas décadas, com a 

coroação de Felipe II de Espanha como D. Felipe I de Portugal. Para esta ocasião, 

diversas foram as ferramentas necessárias para assegurar a legitimidade, de esforços 

diplomáticos ao bélico. Um aparato visual foi composto para representar Felipe II de 

Espanha como monarca legítimo da coroa portuguesa, digno de ser denominado como 

Hispaniarum Rex. No campo visual se apresenta a proposta deste trabalho. Felipe II de 

Espanha, como herdeiro da dinastia Trastâmara-Habsburgo, soube fazer uso dos recursos 

simbólicos da dignidade majestas. A partir de diversas esferas, como a ritualística, os 

cerimoniais, a etiqueta e a artística, o monarca constituiu uma imagem plural como os 

vários territórios em que era soberano. Além de articular os diferentes territórios da 

monarquia e suas jurisdições, Felipe precisava adaptar sua imagem. O presente trabalho 

busca investigar como se modelou a imagem do monarca, a partir de formas de 

representação do poder e coação não violentas, no contexto de incorporação do reino 

português, e criar um diálogo deste com exemplos e modelos apresentados por Maquiavel 

em O príncipe. Para análise deste “príncipe novo”, que representa Felipe, ao conquistar o 

principado de Portugal, além da obra do pensador florentino, será feito o uso de retratos 

de reis portugueses precedentes e os do Habsburgo espanhol, pintados no momento 

anterior à sucessão lusa e após a aclamação de Felipe como rei de Portugal. Também se 

fará uso da correspondência mantida pelo rei com suas filhas. 

 

8. 

Diálogos: O príncipe e o valido 
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Victor Couto Tiribás 

Graduando em História 

Universidade Federal Fluminense 

Orientação: Ronaldo Vainfas 

 

A comunicação tem por objetivo promover uma relação entre a obra O príncipe 

de Maquiavel e as atitudes políticas do valido conde-duque de Olivares na monarquia 

hispânica, durante o governo de Filipe IV. Escusado aduzir que trataremos da conjuntura 

em que o privado estava inserido e, destarte, quais foram as implicações de sua reforma 

econômico-político-administrativa na monarquia compósita. Versaremos principalmente 

sobre as Alterações de Évora (1637) e a Restauração portuguesa (1640) para expor como 

as medidas olivaristas de caráter centralizador e burocrático estavam em desacordo com a 

composição do regime espanhol supracitado. Trocando em miúdos, Olivares parece ter 

sido um dos principais responsáveis pela pugna luso-hispânica que levou a cabo a 

dissolução da União Ibérica (devido a sua má interpretação da obra maquiaveliana). 

Dentre alguns dos principais preceitos de Maquiavel n’O príncipe estão: não instaurar a 

desordem por cima (entenda-se pelos governantes) e não violar a tradição dos reinos 

anexados por aliança (caso da Catalunha, Portugal, Províncias Unidas dos Países Baixos, 

dentre outros reinos/províncias no interior da monarquia hispânica) ao contrário dos 

conquistados por armas. Podemos alegar que, apesar do contato evidente que Olivares 

teve com a obra de Maquiavel, (pois como nos indica Evaldo Cabral de Mello, Filipe IV 

fora tradutor da obra de um de seus discípulos), parece que o estadista, buscando seguir a 

moda da raison d’État presente na França de Richelieu, negligenciou os conselhos do 

político florentino e seu realismo político. O texto a ser apresentado terá um estilo mais 

elocubrativo e livre. Para tal, alucinaremos criando um suposto diálogo entre Olivares e 

Maquiavel onde este, analisando as atitudes governativas do primeiro à luz de sua obra, 

as criticará sistematicamente. Assim, perpassaremos Maquiavel em seu sentido mais 

filosófico-político e Olivares em seu âmbito pragmático e histórico. 

 

9. 

Juan de Mariana, um maquiavelista dissimulado? 

 

Walter Luiz de Andrade Neves 

Doutorando em História Social 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Orientação: Carlos Ziller Camenietzki 

 

O objetivo de nossa participação no evento é o de evidenciar e contrastar, porque 

influente, uma leitura equívoca sobre a obra de Juan de Mariana - De rege et regis 

institutione (1599), escrita no âmbito da União Ibérica, que lemos de uma versão 

traduzida como Del rey y de la institución real (1950). Leitura equívoca realizada pelo 

historiador José Fernández-Santamaría, quando afirma que o jesuíta faz "concessões 

maquiavelistas" ao príncipe. Nossa intenção é mostrar como o discurso de Mariana, 

pensador constitucionalista, procura silenciar a "razão de Estado" maquiavelista - como 

salienta Richard Tuck - não citando o florentino nem a alcunha a ele atribuída por autores 
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como Ribadeneyra (amigo de Mariana), Cláudio Clemente, Giovanni Botero etc. Tal 

silêncio, contudo, é realizado através de uma disputa no próprio campo adversário: o da 

história e do êxito, além da já tradicional defesa da dimensão ética e teológica do poder, 

onde a religião joga papel-chave. Aqui a interpretação de Santamaría também peca pela 

visão utilitarista que fornece da religião para Mariana, e quando aduz que a posição de 

intolerância religiosa do jesuíta não remete a uma razão confessional, pois "el jesuíta 

nunca hace a la palabra ‘religión’ sinónimo de secta alguna, católica o protestante". 

Cumpre-nos demonstrar o equívoco desta visão, já que Mariana usa termos outros para 

significar o catolicismo, como "nuestra santa religión", "religión verdadera" e "culto del 

verdadero Dios", em contraposição aos que nomeia de "herejes" e "infieles", palavras 

que, como se sabe, implicam ou o desvio relativo a um dogma estabelecido (hereges) - no 

caso o católico - ou a recusa em torno da crença cristã como um todo (infiéis). 

 

 

Colóquio internacional 

 

1. 

As traduções brasileiras de O príncipe no século XXI 

 

Andréia Guerini 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Os estudos da tradução têm comprovado que cada tradução é única e individual e 

que a soma das diferentes traduções de uma mesma obra ajudam a compreender e realçar 

o original. É o que acontece com O príncipe: as diferentes traduções, ao longo dos 

séculos, somadas à força interna da obra, ajudaram a tornar Maquiavel um pensador 

universal. Esta comunicação tem por objetivo analisar as estratégias de algumas 

traduções brasileiras de O príncipe no século XXI, a fim de verificar em que medida elas 

recriam em português a “letra” do original italiano, no sentido proposto por Antoine 

Berman, ou seja, até que ponto, além de veicularem as ideias políticas do grande 

florentino, reproduzem em português o seu estilo. 

 

2. 

“A mayor empreza que nunqua nenhum primcipe cristão teue nas mãaos” 

Conquistar e conservar territórios no Índico nos tempos de Maquiavel 

 

Ângela Barreto Xavier 

Instituto de Ciências Sociais/Universidade de Lisboa - Portugal 

 

Entre 1510 e 1515, Afonso de Albuquerque conquistou três importantes pontos de 

passagem das principais rotas do Índico, nomeadamente a articulação entre o Índico 

ocidental, o golfo pérsico e o Mediterrâneo, através da conquista de Ormuz, e entre o 

Índico oriental e os mares da China, através da conquista de Malaca, constituindo-se Goa 

como o mais importante ponto de articulação destas rotas no sub-continente indiano. 

Nestes mesmos anos, e a muitas milhas de distância, Maquiavel terminava a escrita d’O 

príncipe, tratado que se ocupava, precisamente, de técnicas de conquista e de 
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conservação política de territórios. Maquiavel tinha em mente, não a Índia ou a América, 

mas sim as dinâmicas políticas europeias, e, em particular, italianas. Contudo, a sincronia 

destes dois processos – a reflexividade de Maquiavel expressa no seu tratado, e a ação 

política e militar de Afonso de Albuquerque que se confrontava, precisamente, com o 

mesmo tipo de problemas de que O príncipe se ocupava – convidam a pensar 

conjuntamente estes dois processos, introduzindo a variável dos impérios marítimos nas 

reflexões sobre a cultura política deste período e a recepção que Maquiavel aí conheceu. 

 

3. 

Jesuítas, porém maquiavelianos: 

disputas pelo controle dos índios administrados 

 

Carlos Alberto Zeron 

Universidade de São Paulo 

 

O último quarto do século XVII foi vivido como um momento de dilaceramento 

interno da Província jesuítica do Brasil: o consenso interno, prevalecente há um século e 

meio, quanto à necessidade de os próprios missionários assumirem a administração 

temporal dos aldeamentos indígenas foi contestado pela primeira vez, de maneira 

organizada, por um grupo dissidente. Antonio Vieira procurou desqualificar essa disputa 

interna como uma conspiração de jesuítas “estrangeiros” que, articulados aos padres 

“brasilienses”, se opunham aos missionários “portugueses” para negociar um acordo com 

os escravocratas “paulistas”. Do seu ponto de vista, tal acordo, caso fosse concretizado, 

seria fatal para os índios (do ponto de vista da sua salvação espiritual tanto quanto de sua 

existência física) e, extensivamente, um entrave ao cumprimento do destino messiânico 

de Portugal de fundar o Quinto Império ou Reino Consumado de Cristo. Na 

comunicação, pretendo mostrar como as facções que então se opuseram, os 

“alexandristas” e os “vieiristas”, acolheram procedimentos tipicamente maquiavelianos 

na tentativa de, respectivamente, conquistar e manter o poder dentro da Província 

jesuítica e, por meio dela, sua hegemonia no Brasil: os primeiros buscando aprofundar o 

caráter mercantil da empresa missionária, conforme ao que conceituaram como 

“economia cristã”, enquanto os segundos tentavam conservar o controle exclusivo que 

possuíam sobre os índios administrados, principal recurso econômico e militar na colônia 

portuguesa. O caráter maquiaveliano dos procedimentos empregados pelas duas facções 

em disputa será evidenciado com base na correspondência mantida com a hierarquia da 

ordem jesuíta, em Roma, e com membros destacados do Estado português. 

 

4. 

À sombra de Maquiavel: Gabriel Pereira de Castro (1571-1632) 

e o exercício do poder político 

 

Carlos Ziller Camenietzki 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

O regalismo português dos séculos XVI e XVII alimentou-se de diferentes fontes 

de reflexão e passou por ciclos de maior ou menor desenvolvimento entre a morte de D. 
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João III (1502-1557) e aquela do Restaurador, D. João IV (1604-1656). Gabriel Pereira 

de Castro foi ativo repúblico no reino de Portugal nos governos de D. Felipe III e IV, 

tendo atuado na política e na justiça portuguesa exatamente num período de fortes 

tensões entre o clero lusitano e o governo. Para além de seu grande tratado De manu 

regia (publicado em 1622-1625), em que desenvolve sua teoria jurídica do poder real, 

Pereira de Castro também deu combate às teorias do poder indireto do Papa em questões 

temporais, expostas e defendidas em Portugal por Francisco Suárez (1548-1617). Nesta 

controvérsia, que data dos últimos anos de vida do teólogo jesuíta, Pereira de Castro 

avança teses acerca da supremacia do Rei sobre os tribunais eclesiásticos, propondo 

inclusive a dissimulação e a utilização de expedientes de adiamento indefinido dos 

processos. Com isso, o autor avança no debate político próprio de seu tempo, apontando 

o fortalecimento do poder dos reis diante da tese oposta de Suárez, mas também de 

Roberto Bellarmino, em terreno católico, tal e qual Fra Paolo Sarpi e diversos outros 

teóricos do começo do século XVII. Neste debate, sequer o nome de Maquiavel poderia 

ser citado de forma elogiosa nestes anos; porém, constata-se que ao menos uma parte 

expressiva dos caminhos que ele abriu com seu pequeno tratado serviu à reflexão dos 

juristas ibéricos.  

 

5. 

Maquiavel e a formação do modelo imperial português (sécs. XVI-XVII) 

 

Giuseppe Marcocci 

Scuola Normale Superiore di Pisa – Itália 

 

 Ao contrário do que já se escreveu, Portugal foi um dos países europeus onde a 

recepção dos escritos de Maquiavel foi mais precoce e profunda. De um lado, as suas 

ideias foram interpretadas e debatidas por humanistas e teólogos já desde os anos 30 do 

século XVI; de outro, a circulação delas acabou por cruzar algumas das maiores questões 

políticas de um império de dimensão planetária em contínua evolução. Através de uma 

leitura pontual de textos literários, manuscritos e impressos, e de fontes históricas, 

pretende-se analisar de que maneira as ideias de Maquiavel sobre as características do 

colonialismo romano, o uso das fortalezas, a função civil da religião e a confrontação 

com o Islão, contribuiram à formação de um modelo teórico e prático de império no 

mundo português durante os séculos XVI e XVII. 

 

6. 

Da Machiavelli a Boccalini. Immagini della penisola iberica 

e delle Americhe nella trattatistica politica italiana (XVI-XVII secolo) 

 

Guido Baldassarri 

Università di Padova - Itália 

 

Inestricabilmente intrecciata con la storia d’Italia almeno dalla fine della “politica 

di equilibrio” fra gli Stati italiani alla fine del Quattrocento, la strategia politica della 

Spagna, dal consolidamento della monarchia unitaria al predominio in Europa, costituisce 

uno dei ambiti privilegiati di riflessione della trattatistica politica italiana, dal Principe di 
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Machiavelli sino alla morte di Traiano Boccalini. Nel corso di un secolo (1513-1613), le 

intenzioni, il carattere e le ambizioni di tre sovrani, Ferdinando d’Aragona, Carlo V e 

Filippo II, vengono studiati con l’ausilio di quegli “occhiali politici” la cui invenzione nei 

Ragguagli boccaliniani è attribuita per l’appunto al Machiavelli. L’acquisizione del 

Regno di Napoli, il predominio in Italia, l’“imperialismo” nelle Americhe, 

l’incorporazione del Regno del Portogallo risultano in questa prospettiva altrettante pietre 

miliari di una strategia volta alla fondazione di una sorta di “monarchia universale”, e 

determinano la messa a disposizione dei trattatisti italiani di una massa imponente di 

esempi utili a ricavare dalle “istorie” il “midollo politico” e un significato universale. 

 

7. 

Entre o discurso e a prática: a fidelidade secreta de um príncipe cristão 

 

Gustavo Kelly de Almeida 

Doutorando em História Social – Universidade Federal Fluminense 

 

Após o golpe de Estado de 1640 que cindiu a união da coroas ibéricas, a recém 

instaurada dinastia Bragança precisava afirmar-se no poder. Nesse bojo, a publicidade em 

torno da prisão e da morte do irmão do novo rei configurava-se uma das principais armas 

contra Castela, representando parte essencial de uma disputa com evidentes fins políticos. 

O próprio D. Duarte de Bragança assim o entendia e contribuia para a construção de sua 

imagem, permeada dos mais diversos argumentos de tom moral. Entre sermões, elogios e 

manifestos dedicados ao príncipe, palavras como “tirania” e “perfídia” fabricavam a 

vilania da dinastia Habsburgo, inseridas num discurso anti-maquiavélico no qual a razão 

de Estado atribuída ao autor florentino tornava inteligível a injustiça do caso. Contudo, os 

inúmeros artifícios levados a cabo pela rede diplomática brigantina e o segredo que 

envolveu a atividade epistolar do preso durante anos a fio apontam para uma prática 

política mais complexa que a dicotomia anti-maquiavélica elaborada pela publicística dos 

prepostos do outrora duque de Bragança. A partir do caso de D. Duarte visamos analisar 

em que medida a sobrevivência do Portugal Restaurado envolvia também a prática nada 

inocente da dissimulação. 

 

8. 

Uma versão para o futuro:  

Vargas, o maquiavélico, por Affonso Henriques 

 

Jorge Ferreira 

Universidade Federal Fluminense 

 

 Na história republicana brasileira, o ex-presidente Getúlio Vargas, em 

determinadas versões, sobretudo a de seus adversários políticos, foi descrito como um 

homem maquiavélico. A expressão, que alude a Nicolau Maquiavel (1469-1527), é 

compreendida de maneira bastante negativa. Um dos veículos mais importantes no 

ambiente intelectual brasileiro para a consolidação desta interpretação é o livro de 

Affonso Henriques, Vargas, o maquiavélico, publicado em 1961. Recorrendo à palavra 

maquiavélico como sinônimo de perfídia, falsidade, astúcia e má-fé, como práticas que 
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recorrem à mentira, à manipulação e à duplicidade de ações, Affonso Henriques, no livro, 

denuncia Getulio Vargas sobretudo pelo seu mau-caráter – a melhor tradução para 

maquiavelismo, segundo o autor. No livro, Vargas é movido exclusivamente pela sua 

ambição desmedida ao poder. Para isso, manipulou empresários ávidos por lucros e 

trabalhadores ignorantes e analfabetos; jogou militares contra militares e os próprios 

militares contra os parlamentares; ainda incitou o conflito entre integralistas e 

comunistas. A própria Aliança Nacional Libertadora foi sua criação. O objetivo era criar 

ambiente de conflito político e insegurança social para aplicar um golpe de Estado. 

Affonso Henriques, em seu livro, delineou determinada imagem de Vargas ainda muito 

presente em livros acadêmicos e didáticos: a do homem esperto e cínico, ao mesmo 

tempo super-consciente, capaz de manipular a todos e enganar a sociedade com o único 

objetivo de manter-se no poder a qualquer preço – um maquiavélico. Trata-se de uma 

maneira tradicional de se construir o conhecimento histórico, reduzindo grandes 

processos sociais à vontade de um único indivíduo, mas ainda presente na bibliografia 

sobre o tema. O objetivo do trabalho é conhecer a maneira como Affonso Henriques 

construiu essa imagem e como ela ainda encontra repercussão na bibliografia. 

 

9. 

Leituras e concepções de Dom Pedro Miguel de Almeida Portugal,  

conde de Assumar 

 

Laura de Mello e Souza 

Universidade de São Paulo 

 

 Dom Pedro Miguel de Almeida Portugal governou Minas Gerais entre 1717 e 

1721. Em 1720, sufocou uma rebelião em Vila Rica, motivo pelo qual a historiografia 

brasileira da primeira metade do século XX se empenhou em lhe atribuir traços de 

truculência e boçalidade. As evidências indicam contudo que se tratava de um homem 

culto, pertencendo a uma família culta e que, ao longo dos séculos, juntou uma biblioteca 

considerável. Comparando-se a lista das obras pertencentes ao conde e o tratado que 

escreveu após 1720 a fim de justificar a repressão da revolta, denominado Discurso 

histórico-político sobre a sublevação que nas Minas houve no ano de 1720, e 

examinando as idéias expressas neste texto acerca da razão de estado e do papel dos 

monarcas, é possível estabelecer sua filiação intelectual e cogitar que autores como João 

Botero e até mesmo Maquiavel tiveram importância em sua formação. É sobre essas 

conexões que a presente comunicação incidirá. 

 

10. 

Rebeliões e dissimulação na América portuguesa 
 

Luciano Figueiredo 

Universidade Federal Fluminense 

 

A dissimulação foi recurso empregado amplamente nas situações em que a crise 

política na América portuguesa tomou cores mais radicais. Sua difusão contudo não lhe 

assegurou uniformidade conceitual. Guardando sentido polissêmico, a prática da 
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dissimulação ora é condenada como expediente moral ilícito e desprezível, com um 

sentido próximo do engano, ora legitimado como elemento de habilidade e artifício para 

o equilíbrio político e defesa da ordem em situações em que o Estado se sentia 

especialmente ameaçado. Circunstâncias de ameaça à ordem não faltaram ao longo do 

período colonial e o que se pretende nesta comunicação é examinar as matrizes políticas e 

cristãs e os jogos discursivos que entram em ação quando as autoridades envolvidas na 

pacificação e repressão das revoltas não conseguem escapar da necessidade imperiosa de 

dissimular. 

 

11. 

O príncipe novo D. João IV 

 

Rodrigo Bentes Monteiro 

Universidade Federal Fluminense 

 

 Considerando a procedência da inserção de Portugal em outra corrente política, 

a comunicação visa imaginar uma possível leitura de Maquiavel, a partir das premissas 

lançadas em De principatibus, sobre o primeiro reinado da dinastia Bragança em Portugal 

(1640-1656). A legitimidade de D. João de Bragança ao cetro lusitano era duvidosa ante 

o direito hereditário dos Filipes. No entanto, uma propaganda bem sucedida ostentou suas 

virtudes de príncipe cristão, imagem construída em contraposição à vilania e ao mau 

governo Habsburgos. Destaca-se a fortuna deste rei na guerra da Restauração, favorecida 

pelo absorvimento castelhano em outras frentes. Também a lógica de castigos e prêmios 

promovida pelo novo príncipe – generoso para com os apaniguados, crudelíssimo com os 

traidores – pode ser associada ao paradigma maquiaveliano do poder, numa dosagem 

adequada de amor e temor em relação aos súditos. Do mesmo modo, a busca pelo 

reconhecimento de Roma da independência portuguesa indica ambigüidade entre o 

pragmatismo político e a chancela espiritual. Em relação à América portuguesa, percebe-

se o seu recurso à dissimulação nas negociações com os Países Baixos. Em suma, 

pretende-se duvidar da coerência absoluta entre a prática e o discurso legitimador da nova 

dinastia, inserindo o príncipe Bragança no rol das razões de Estado vigentes na Europa 

seiscentista. 

 

12. 

Outras dissimulações: religião, dissimulatio e apropriações do humanismo  

erasmiano na formação do império ultramarino português 

 

Rui Luis Rodrigues 

Doutorando em História Social – Universidade de São Paulo 

 

A dissimulatio não foi invenção de Maquiavel. Correspondeu, por várias razões, a 

uma prática largamente disseminada nos tecidos sociais europeus (e não somente na 

cultura letrada) durante o século XVI. Esta comunicação pretende analisar o uso 

específico da dissimulação nas apropriações do humanismo erasmiano realizadas pelo 

humanista português Damião de Góis em sua obra Fides, religio Moresque Aethiopum 

(1540). A obra de Góis não apenas reflete um período importante na formação do império 
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ultramarino português como se constitui, efetivamente, numa defesa desse império; para 

realizar essa defesa, o humanista teve não somente que dissimular sua principal fonte (o 

humanismo erasmiano), por conta das suscetibilidades que o nome de Erasmo começava 

já a ferir naquele momento, mas principalmente proceder a profundas adaptações nesse 

ideário a fim de aproveitá-lo num contexto social e político diferente. Em Góis, portanto, 

unem-se dissimulação e apropriação na busca de uma proposta humanista capaz de 

embasar as pretensões imperiais portuguesas. Creio que esta comunicação pode oferecer 

um frutífero contraponto a outras análises sobre a dissimulação maquiaveliana no 

contexto do império português. Mais importante do que procurar sinais de uma 

“presença”, seja ela erasmiana ou maquiaveliana, no texto de Góis, trata-se de entender 

como esses humanismos específicos foram lidos e apropriados num contexto bastante 

diferente daqueles nos quais foram efetivamente produzidos. Isso nos permitirá enxergar 

como, a partir de uma realidade social específica, aquela da constituição de um império 

ultramarino, mesmo ideias e matrizes de pensamento díspares foram apropriadas e 

transformadas. A análise possibilitará uma reflexão sobre dois importantes humanismos 

quinhentistas, o erasmiano e o maquiaveliano, geralmente considerados como antípodas, 

numa chave fundamental: aquela da lógica apropriativa que governou boa parte das 

fecundas trocas intelectuais nos primórdios da modernidade. 

 

13. 

De Maquiavel a Machado, d’O príncipe ao “Medalhão” 

 

Sandra Bagno 

Università di Padova - Itália 

 

Tanto n’O príncipe de Maquiavel, quanto na “Teoria do medalhão” de Machado 

de Assis não aparece a célebre expressão “os fins justificam os meios”, que, no entanto, 

durante séculos, foi tida em geral como a summa das teorias  (algo diabólicas) 

maquiavelianas. Qual a interpretação de Machado do pensamento do grande Fiorentino, 

cujas obras são hoje consideradas as de fundação da politologia, a ciência que estuda os 

mecanimos do poder? Atento a todas as novidades vindas do exterior, já há traços na 

“Teoria do medalhão” das novas leituras que especificamente na realidade cultural 

italiana têm reinterpretado, entre os séculos XVIII e XIX, os escritos de Maquiavel e que 

levarão a incluir, nos dicionários de italiano do século XX, a palavra “maquiaveliano”, 

ainda ausente em geral dos dicionários de português, mesmo sendo, pelo contrário, hoje 

usada no Brasil com significado denotativo? A estas e outras perguntas procura-se 

responder neste ensaio, a partir de uma abordagem especificamente linguística. 

 

14. 

Letrados em fábula: a razão da raposa 

 

Sérgio Alcides 

Universidade Federal de Minas Gerais 

 

As estreitas ligações entre a cultura letrada e o ordenamento político na Idade 

Moderna alteravam a significação original dos tópicos clássicos disponíveis para o 
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discurso, inclusive quanto à poesia. No século XVI, os letrados se viram particularmente 

sujeitos aos mecanismos de cooptação e coerção com que os monarcas pretendiam 

ampliar seus poderes e firmar sua soberania. A poesia de Francisco de Sá de Miranda, no 

Portugal de D. João III, recorre com freqüência às fábulas da Antigüidade a fim de 

dramatizar as tensões aí envolvidas. Nela, o tema do “menosprezo de corte” e do “elogio 

da vida campestre” ganha uma significação política mais incisiva – bem como a prática 

tradicional da retirada humanística. No primeiro caso estão as admoestações do poeta na 

sua epístola em verso “A seu irmão Mem de Sá”, que termina com a fábula do rato da 

cidade e do rato do campo. No segundo se acha o aproveitamento da fábula do leão e da 

raposa, feito em poema também epistolar dirigido a um cortesão proeminente. Ambos os 

trechos questionam a extensão dos sacrifícios requeridos pelo serviço das letras aos reis. 

Ao mesmo tempo, demonstram uma percepção aguçada a respeito do exercício efetivo do 

poder real e de sua racionalidade específica. 

 

15. 

Razão de estado e prudência política:  

Antonio de Sousa Macedo e Giovanni Botero 

 

Silvia Patuzzi 

Fundação Getúlio Vargas 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

 

Nos dois autores o problema da conservação e da permanência das repúblicas no 

tempo é enfrentado mediante uma reflexão sobre o próprio tempo, entendido ora como 

decurso histórico, ora como ação governativa, vale dizer, como administração exata do 

tempo de intervenção por parte do príncipe governante. Logo, esta reflexão sobre o 

tempo, é tematizada, respectivamente, como patrimônio de conhecimento para não “fazer 

novidade” (no sentido boteriano), e como arte prudencial de saber dosar a intervenção 

tópica e pronta, em tempos breves e médio, e a intervenção de longo alcance, para 

construir a obediência ao soberano, seja gerando “interesse” (Botero), seja tratando da 

“utilidade” do povo (A. de Sousa Macedo). Botero e Sousa Macedo partem de uma chave 

interpretativa confessional e providencialista da história, fazendo derivar da mesma, 

porém, um conjunto de preceitos práticos e conservativos que possibilitam um relativo 

distanciamento entre operatividade política e preceitos morais, nos quais os critérios do 

bom governo não opõem o justo e o útil. Este relativo distanciamento, por sua vez, seria 

um indício da absorção “disciplinada” do tacitismo e do maquiavelismo no universo 

cultural luso, mesmo que discursivamente ambos sejam apresentados como a antítese 

irreligiosa a uma razão de estado cristã. 

 

16. 

Maquiavelismo na América portuguesa?  

Uma aproximação “maquiavélica” ao vice-reinado de D. Vasco de Mascarenhas, 1º 

conde de Óbidos (1663-1667) 

 

Vinícius Orlando de Carvalho Dantas 

Doutorando em História Moderna – Universidade Nova de Lisboa 
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Entre 1663 e 1667, D. Vasco de Mascarenhas, 1º conde de Óbidos, governou o 

Estado do Brasil com o título de vice-rei. Nomeado pelo monarca D. Afonso VI e por seu 

valido D. Luís de Vasconcelos e Sousa, 3º conde de Castelo Melhor, o governo de 

Mascarenhas ficou marcado pela ambiguidade de sua conduta política. Se de um lado 

Óbidos fora incumbido de reforçar o poder régio na América portuguesa, de outro 

fortaleceu a sua autoridade pessoal. Como consequência, o vice-rei protagonizou 

conflitos de jurisdição com a coroa portuguesa e autoridades locais. Tomando como 

exemplo o governo de Mascarenhas, esta comunicação traça uma aproximação entre o 

conceito de “maquiavelismo” e o modus operandi dos vice-reis e governadores do Brasil 

seiscentista. 

 

 


