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Nicolau Maquiavel

• O Príncipe

• Governo forte

• Sem igreja

• Estado laico



Trecho de O príncipe, de Maquiavel, 1513
Quem quiser praticar a bondade em tudo o que faz está condenado a penar, entre tantos que não são bons. 
É necessário, portanto, que o príncipe que deseja manter-se aprenda a agir sem bondade, faculdade que 
usará ou não, em cada caso, conforme seja necessário. […]
Pode-se observar que todos os homens – especialmente os soberanos, colocados em posição mais elevada –
têm a reputação de certas qualidades que lhe valem elogios ou vitupérios (palavra ou atitude ofensiva). 
Assim, alguns são tidos como liberais, outros por miseráveis […]; um é considerado generoso; o outro, ávido; 
um cruel; o outro, misericordioso; um, efeminado e pusilânime (covarde); e outro bravo e corajoso; […] e 
assim por diante.
Naturalmente, seria muito louvável que um príncipe possuísse todas as boas qualidades acima mencionadas, 
mas como isso não é possível, pois as condições humanas não o permitem, é necessário que tenha a 
prudência necessária para evitar o escândalo provocado pelos vícios que poderiam faze-lo perder seus 
domínios, evitando os outros, se for possível; se não for, poderá pratica-los com menores escrúpulos. 
Contudo não deverá preocupar-se com a prática escandalosa daqueles vícios sem os quais é difícil salvar o 
Estado; isto porque, se se refletir bem, será fácil perceber que certas qualidades que parecem virtudes levam 
à ruína, e outras, que parecem vícios, trazem como resultado o aumento da segurança e do bem-estar.

MAQUIAVEL.O príncipe.Apud: ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Maquiavel – A lógica da força. São Paulo: 
Moderna, 1993



Jean Bodin

• Teoria do direito divino

• Autoridade real

• Vontade divina

• Contra rei = contra Deus

• Vontade do rei

• Vontade de Deus



Trecho de Os seis Livros da República, de Jean Bodin, 1576

Nada havendo de maior sobre a terra, depois de Deus, que os príncipes 
soberanos, e sendo por Ele estabelecidos como seus representantes 
para governarem os outros homens, é necessário lembrar-se de sua 
qualidade, a fim de respeitar-lhes e reverenciar-lhes a majestade com 
toda a obediência, a fim de sentir e falar deles com toda a honra, pois 
quem despreza seu príncipe soberano despreza a Deus, de Quem ele é 
imagem na terra.

BODIN, Jean. Les six livres de la Republique (Os seis livros da 
República). Paris: Fayard, 1986.

Apud: CHEVALLIER, Jean-Jacques. As grandes obras políticas de 
Maquiavel a nossos dias. Rio de Janeiro: Agir, 1976.p. 60-1



Thomas Hobbes

• O Leviatã

• “Homem é o lobo do próprio 
homem”

• Estado de natureza

• Todos os direitos

• Guerras e lutas

• Contrato Social



Trecho de O Leviatã, de Thomas Hobbes, 1651

O motivo que leva os seres humanos a criar os Estados é o desejo de abandonar 
essa miserável condição de guerra que […] [surge] quando não existe poder visível 
que os controle […]. O único caminho para criar semelhante poder comum, capaz 
de defende-los contra a invasão dos estrangeiros […], assegurando-lhes de tal 
modo que por sua própria atividade e pelos frutos da terra poderão alimentar-se a 
si mesmos e viver satisfeitos, é conferir todo o seu poder e fortaleza a um homem 
ou a uma assembleia de homens […] que representem sua personalidade […]. Isso 
é algo mais que consentimento ou concórdia; é uma unidade real de tudo isso em 
uma e mesma pessoa, instruída por pacto de cada homem com os demais […]. 
Feito isso, a multidão assim unida em uma pessoa se denomina Estado.

Tradução livre de HOBBES, Thomas. O Leviatã. Apud: ARTOLA, Miguel. Textos 
fundamentales para la História. Madrid: Revista de Occidente, 1973. p. 327-8



Sociologia para Explicar



Max Weber

• Dominação Carismática

• Fé

• Tradição 

• Dominação Tradicional

• Leis

• Burocratização



Absolutismo nos Países



3 Passos para o Absolutismo

1. Fim do Sistema de Vassalagem

2. União com a Burguesia 

3. Subjugação da Igreja



França

• Luís XIII

1. Guerras Religiosas

2. Católicos vs. Huguenotes

3. Anulou o poder dos nobres

• Luís XIV

1. Rei Sol

2. Apogeu monárquico

3. “O Estado sou Eu”

4. Controle do nobres

5. Palácio de Versalhes

6. Modelo monárquico europeu



Inglaterra

• Crise Guerra dos Cem Anos

• Guerra das Duas Rosas

1. Lancasters – Nobreza

2. York - Burguesia

• Henrique Tudor

• Henrique VIII

• Elizabeth I

1. Colonização da América Inglesa

2. Quebra do Tratado de Tordesilhas

3. Corsários
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