Maquiavel - Manutenção do Poder
“Nunca faltará ao príncipe razões legítimas para quebrar sua promessa.”

Introdução: Vida e Obra
Nicolau Maquiavel (1469-1527), é um dos mais
importantes pensadores de todos os tempos,
especialmente para o campo da política, por um motivo
bastante simples: ele foi o primeiro a dissociar a política da
moral. A característica mais marcante da obra
maquiaveliana reside justamente no fato de que
Maquiavel, ao pensar e escrever sobre política, rejeitou
completamente o idealismo dos clássicos e rompeu
definitivamente com a velha moral católica.
Enquanto Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e
Thomas Morus, por exemplo, procuraram estabelecer as
características de um Estado ideal, Maquiavel seguiu no
sentido oposto: ao invés de se preocupar com o que o
Estado deveria ser, procurou desenvolver uma teoria a
partir do que o Estado era de fato.
Essa "análise retrospectiva" dos fatos históricos levou Maquiavel à
constatação de que, ao longo de toda ela, os homens mostraram-se sempre os
mesmos: ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos por lucro. Por essa
razão, um governante ("príncipe", na terminologia maquiaveliana) que
pretendesse comandar o Estado deveria possuir duas características
imprescindíveis: força e inteligência. A primeira, para conquistar o poder; a
Segunda, para mantê-lo.
Os expedientes utilizados pelo príncipe para a manutenção da ordem no
Estado, ao contrário do que haviam preconizado todos os pensadores anteriores a
Maquiavel, não deveriam ser previstos em nenhuma lei ou norma moral; ao
contrário, era cada situação que determinaria o que seria certo ou errado, moral
ou imoral, bom ou mal. Maquiavel inaugura, assim, a "moral de circunstância", que
era completamente avessa à velha moral católica.
Por conta disso, usa até mesmo hodiernamente, o termo "maquiavélico"
para designar as pessoas malevolentes, astutas e impiedosas: a própria Igreja
incumbiu-se de conspurcar a imagem de Maquiavel, pelo fato deste ir de encontro
a seus interesses. Para Maquiavel, toda sociedade poderia passar por três estados
("estado" com letra minúscula, querendo significar "situação"): anarquia,
principado e república. A Itália, naquele momento, estava gravada pela anarquia;
precisava de um príncipe virtuoso, que reorganizasse e unificasse o Estado
Italiano, e depois deixasse o governo e instaurasse a República. Pelo fato de ter
atribuído ao estudo da política um caráter de independência, Maquiavel é
considerado por muitos o "Pai da Ciência Política", embora esta somente tenha se
firmado efetivamente como a concebemos hoje, a partir do século XIX.
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O Príncipe
Sua obra mais famosa, O Príncipe, escrita de 1513 a
1516, foi publicada postumamente, em 1532. A obra reflete
seus conhecimentos da arte política dos antigos, bem como dos
estadistas de seu tempo, e expressa claramente a mentalidade
da época. Formulando uma série de conselhos ao príncipe, o
autor expôs uma norma de ação autoritária, no interesse do
Estado. Deste modo, Maquiavel ilustrou a política renascentista
de constituição de Estados fortes, com a superação da
fragmentação do poder, que caracterizara a idade média.
O autor inicia com uma breve dedicatória do livro ao "Magnífico Lourenço de
Médicis". Em seguida, começa a tratar de um assunto se estende por grande parte
da obra: os principados.
Vale ressaltar a definição de Estado segundo Maquiavel: "...todos os
governos que tiveram e têm autoridade sobre os homens... e são ou repúblicas ou
principados...". Em seguida, o autor propõe-se a examiná-los com profundidade, de
acordo com suas características, inicialmente os hereditários e os mistos. Sobre
estes, é interessante ressaltar de sua análise que estes são os menos tangíveis de
dominação por parte de um usurpador qualquer e também os de maior
capacidade de conservação de poder, devido a força existente no comando de um
príncipe de uma linhagem de comando já tradicional. A respeito dos principados
mistos, pode-se dizer que sejam um desdobramento, uma continuação, de um
Estado já existente, "...Estados, que conquistados, são anexados a um Estado antigo...".
Na questão das leis, o autor dedica um capítulo da obra para tratar apenas
desse assunto, apontando a maneira com que se deve governar as cidades ou
principados que, antes da conquista, tinham leis próprias. A partir daí, o autor
inicia a utilização de diversos exemplos para ilustrar as características que propõe
a descrever. Neste caso dos principados mistos, um nome bastante comentado é o
de Luís XII.
"Os principados conquistados com as próprias armas e
qualidades pessoais.
Como os principados
foram conquistados?

"Os principados conquistados com as armas e virtudes de
outrem".
“Os que conquistaram o principado com malvadez", é
tratado o fato de se atingir o principado através de " ...atos
maus ou nefandos..."
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Relação com o Povo
Vale ressaltar que Maquiavel estabelece uma preocupação com a relação
entre o príncipe e o povo. A procura da afeição das pessoas é presente em alguns
capítulos. Segundo o autor, são verdadeiramente infelizes os príncipes que, tendo
a multidão como inimiga, são obrigados a usar meios extraordinários para afirmar
seu poder. De fato, aquele que só tem um pequeno o número de inimigos pode
viver seguro sem muita preocupação; mas quem é objeto do ódio geral nunca
pode ter certeza de qualquer coisa. Quanto maior crueldade demonstra, mais se
enfraquece seu poder. O caminho mais seguro é, portanto, procurar ganhar a
afeição do povo. (Comentários, I, 16º)

O apoio do povo
Chegamos agora ao caso do cidadão que se toma soberano não por meio
do crime, ou da violência intolerável, mas pelo favor dos seus concidadãos: é o que
se poderia chamar de governo civil. Chegar a essa posição dependerá não
inteiramente do valor ou da sorte, mas da astúcia assistida pela sorte. Chega-se a
ela com o apoio da opinião popular ou da aristocracia. Em todas as cidades se
podem encontrar esses dois partidos antagônicos, que nascem do desejo do povo
de evitar a opressão dos poderosos, e da tendência destes últimos para comandar
e oprimir o povo. Desses dois interesses que se opõem surge uma de três
conseqüências: o governo absoluto, a liberdade ou a desordem. [... ] quem se
tornar um príncipe pelo favor do povo deve manter sua amizade - o que não lhe
será difícil, pois a única coisa que o povo pede é não ser oprimido. Mas aquele que
chega ao poder apoiado pelos nobres, contra os desejos do povo, deve acima de
tudo procurar conquistar a amizade deste - o que conseguirá facilmente, se o
proteger. Os homens que recebem o bem quando esperavam o mal se sentem
ainda mais obrigados com relação ao benfeitor; por isso a massa logo se tornará
ainda mais bem disposta em relação ao príncipe do que se ela própria lhe tivesse
dado o poder. O príncipe poderá ganhar a simpatia do povo de muitas formas, de
acordo com as circunstâncias, pois nesse ponto não há regra que possa ser
estabelecida, razão pela qual não insistirei no assunto. Direi apenas, concluindo,
que é necessário que o príncipe tenha o favor do povo; senão, lhe faltarão
recursos na adversidade. (Do livro: "O príncipe", IX)

Agir de acordo com as necessidades do momento
“.... se acontece que o tempo e as circunstâncias são favoráveis a quem age
com cuidado e prudência, o resultado será bom; mas se mudam as circunstâncias e
o tempo, a mesma pessoa se arruinará, se não alterar seu procedimento. Não há
homem tão prudente que possa adaptar-se a esse fato - ou porque não se consegue
desviar do rumo a que o inclinou a natureza, ou porque, tendo sempre prosperado
no único caminho utilizado, não se convence de que será oportuno abandoná-lo. “
Não se pode, contudo, chamar de valor o assassínio dos seus compatriotas,
à traição dos amigos, a conduta sem fé, piedade e religião; são métodos que
conduziu ao poder, mas não à glória. Se considerarmos o valor demonstrado por
Agátocles em enfrentar e superar perigos, e sua grandeza de ânimo ao suportar e
vencer obstáculos, não há razão para julgá-lo inferior a qualquer um dos capitães
mais afamados. Contudo sua desumanidade, sua crueldade bárbara, juntamente
com as atrocidades incontáveis que praticou, não permitem nomeá-lo entre os
homens mais famosos. Não se pode de qualquer forma atribuir ao valor ou à sorte
o que ele conseguiu prescindindo de ambos. (Do Livro: "O príncipe, XXV)
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A conquista do poder pelo crime
A alguns pode espantar o fato de que após tantas traições e tão grande
crueldade, Agátocles - e outros como ele - pudesse viver em segurança no seu país
durante muitos anos, defendendo-se contra inimigos estrangeiros sem ser
vitimado por qualquer conspiração. Isso, não obstante muitos outros príncipes
não terem podido manter sua posição em tempos de paz, para não falar dos
tempos incertos de guerra, devido à sua crueldade. Creio que a diferença reside
no uso adequado ou não da crueldade. No primeiro caso, estão aqueles que a
usaram bem (se é que se pode qualificar um mal com a palavra bem), uma só vez,
com o objetivo de se garantir, e que depois não persistiram nela, mas, ao
contrário, a substituíram por medidas tão benéficas a seus súditos quanto
possível. As crueldades mal-empregadas são as que, sendo a princípio poucas,
crescem com o tempo, em vez de diminuir. Os que aplicam o primeiro método
podem remediar de alguma forma sua condição, diante de Deus e dos homens,
como Agátocles.
Quanto aos outros, não lhes é possível manter-se. De onde se deve
observar que, ao tomar um Estado, o conquistador deve praticar todas as suas
crueldades ao mesmo tempo, evitando ter que repeti-las a cada dia; assim
tranqüilizará o povo, sem fazer inovações, seduzindo-o depois com benefícios.
Quem agir de outra forma, por timidez, ou maus conselhos, estará obrigado a
permanecer de arma em punho, e nunca poderá depender dos seus súditos que,
devido às contínuas injurias, não terão confiança no governante. As injúrias
devem ser cometidas todas ao mesmo tempo, de modo que, sendo sentidas por
menos tempo, ofendam menos. As vantagens, por sua vez, devem ser concedidas
gradualmente, de forma que sejam melhor apreciadas. Acima de tudo, o soberano
deve ter tais relações com seus súditos que nenhum acidente, bom ou mau, o
afaste do seu rumo; porque, como a necessidade surge em circunstâncias
adversas, não deixará tempo para a prática do mal; e se fizer o bem, nada lucrará
com isso, pois se pensará que foi forçado a fazê-lo. (O príncipe, VIII)

É melhor ser amado ou temido?
Chegamos assim à questão do saber se é melhor ser amado do que temido.
A resposta é que é preciso ser ao mesmo tempo amado e temido mas que, como
isso é difícil, é muito mais seguro ser temido, se for preciso escolher. De fato,
pode-se dizer dos homens, de modo geral, que são ingratos, volúveis,
dissimulados; procuram escapar dos perigos e são ávidos de vantagens; se o
príncipe os beneficia, estão inteiramente do seu lado; como já observei, oferecem
seu próprio sangue, o patrimônio, sua vida e os filhos quando a necessidade é
remota; quando ela é iminente, revoltam-se. Estará perdido o príncipe que confiar
somente nas suas palavras, sem fazer outros preparativos, porque a amizade
conquistada pela compra, e não pela grandeza e nobreza de espírito, não é segura
- não se pode contar com ela. Os homens têm menos escrúpulos em ofender
quem, se faz amar do que quem se faz temer, pois o amor é mantido por uma
corrente de obrigações que se rompe quando deixa de ser necessária já que os
homens são egoístas; mas o temor é mantido pelo medo da punição, que nunca
falha. (Do livro: "O príncipe", XVII)
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A conduta dos príncipes e governantes
Todos sabem que é louvável que o príncipe mantenha a palavra
empenhada, e viva com integridade e não com astúcia. Contudo a experiência dos
nossos tempos mostra que os príncipes que tiveram pouco respeito pela boa-fé
puderam com astúcia confundir os espíritos e chegaram a superar os que
basearam sua conduta na lealdade. Como sabemos, pode-se lutar de duas
maneiras: pela lei e pela força. O primeiro método é o dos homens; o segundo, o
dos animais. Porém, como o primeiro pode ser insuficiente, tem-se que recorrer
ao segundo. É necessário, portanto, que o príncipe saiba usar bem tanto o
processo dos homens como o dos animais. ...Sendo obrigado a agir como um
animal, deve o príncipe imitar a RAPOSA e o LEÃO, pois o leão não se pode
defender das armadilhas, e a raposa não consegue defender-se dos lobos. É
preciso, portanto, ser raposa para reconhecer as armadilhas, e leão para assustar
os lobos. ...Não é necessário que um príncipe tenha todas as qualidades... mas é
muito necessário que as aparente todas. ....Assim é bom ser misericordioso, leal,
humanitário, sincero e religioso – como é bom parecê-lo; mas é preciso ter a
capacidade de se converter aos atributos opostos, em caso de necessidade.
(O príncipe, XVIII)
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