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JUSTIFICATIVA 
A discussão relativa à Filosofia Política é algo indispensável às aulas de Filosofia
no Ensino Médio. Segundo as Diretrizes Curriculares de Filosofia (2008, p. 58) a
Filosofia Política busca compreender os mecanismos que estruturam e legitimam os
diversos sistemas políticos, discute relações de poder e concebe novas potencialidades
para a vida em sociedade. Desta forma a compreensão do pensamento de Maquiavel é
algo extremamente importante para o entendimento da política no mundo
contemporâneo, afinal não se pode falar em política no mundo contemporânea sem
tratar de Maquiavel. 
O senso comum denomina maquiavélicas as pessoas cínicas, traiçoeiras e que
se utilizam de má-fé para atingir seus objetivos. Atribui-se ainda a Maquiavel a frase
“os fins justificam os meios” e tal afirmação deslocada do contexto parece desvalorizar
a conduta moral. É frequente a utilização apressada de termos relativos ao filósofo 
renascentista sem que se faça a devida leitura do significado e da importância de suas
obras. Das obras de Maquiavel O Príncipe é a mais conhecida e talvez a mais
importante. Neste livro ele apresenta ensinamentos essenciais da arte política,
principalmente de ações que visam conquistar e manter Estados sob domínio de um
governante, ou seja, da separação entre ética e política. 
ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO
a) Mobilização 
O professor poderá iniciar a problematização com a frase atribuída a Maquiavel
“os fins justificam os meios” e discutir com estudantes o significado de tal afirmação.
Poderá ainda apresentar exemplos do cotidiano ou da história de ações que ilustrem
tal afirmação. 
b) Problematização
No problema inicial o professor poderá questionar a afirmação atribuída a
Maquiavel de que “os fins justificam os meios”. Poderá ainda elencar questões relativas
ao mito do “maquiavelismo”. Tais itens poderão ser elencados a partir dos seguintes
questionamentos: quais os reais motivos de se acusar Maquiavel de diabólico? Qual a
proposta feita por Maquiavel em O Príncipe e que gerará interpretações divergentes?
c) Investigação
O desenvolvimento teórico será feito principalmente a partir do texto O
Príncipe de Maquiavel presente na Antologia de Textos Filosóficos
(  http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_pedagogicos/cader  

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_pedagogicos/caderno_filo.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_pedagogicos/caderno_filo.pdf


no_filo.pdf). Outros textos poderão auxiliar na investigação da questão política em
Maquiavel tais como: Maquiavel Republicano de Newton Bignotto e Maquiavel e O
Príncipe de Alessandro Pinzani. Outro material que poderá servir de subsídio neste
processo de investigação é o livro de Maria Lúcia de Arruda Aranha – Maquiavel a
lógica da força, Coleção Logos, editora Moderna.
Na investigação o/a professor/a poderá utilizar o seguinte vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=pJCm0PzOhiY
d) Criação de conceitos
A percepção das diferentes concepções de poder, das relações entre ética e
política e outros conceitos políticos em Maquiavel auxiliará os estudantes na
compreensão da política existente em nosso tempo. Importante considerar que o
senso comum relaciona a política com o levar vantagem, com desonestidade, enfim a
aspectos negativos. O objetivo central deste trabalho é fazer com que os estudantes
possam ascender a uma concepção melhor elaborada relativa à política.
ATIVIDADES E EXERCÍCIOS
Desenvolver um debate com objetivo de discutir aspectos centrais da filosofia
de Maquiavel, principalmente a questão do poder. Observar que no século XVI ocorreu
a elaboração de uma nova concepção de poder e Maquiavel propõe um rompimento
com a concepção grega de política normativa. Discutir as seguintes questões: O que é
poder? Quais as principais diferenças entre as concepções de poder nos dias de hoje e
de antigamente? O que tem a ver poder e política? Quais meios os políticos atuais
usam para chegar ao poder? Eles são válidos? Por quê?
Discutir o conceito de virtude em grupo. Seria importante que antes da
realização do debate uma pesquisa sobre o conceito de virtude em alguns filósofos que
tratam especificamente desta questão tais como Platão, Aristóteles e posteriormente
em Maquiavel. Diante destes pressupostos o debate possibilitaria aos estudantes uma
comparação com a virtude em Maquiavel e assim observar de que forma tal
perspectiva rompe com a concepção grega. Questões: O que é a virtude? Que conceito
você tem do que seja virtude? Seus colegas concordam com você? Alguém apresentou
um conceito diferente? Há alguma relação com a moral? Explique. Ao final alguém do
grupo será responsável por apresentar a conclusão para a sala, para que se possa
estabelecer os pontos comuns e os divergentes entre os grupos.
Observação: 
As atividades foram extraídas do seguinte material: PARANÁ. Secretaria de Estado
da Educação. Livro Didático Público de Filosofia. 2 ed. Curitiba: SEED-PR, 2007.p.178-
181 
AVALIAÇÃO
O processo de avaliação será desenvolvido fundamentalmente a partir da
leitura dos textos filosóficos, em especial de trechos de O Príncipe de Maquiavel, da
realização das atividades propostas, enfim dos elementos que possibilitaram a
construção de conceitos.
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