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RESUMO 
Na transição da Idade Média para a Modernidade houve uma mudança de pensamento político. A obra: 
“O Príncipe”, de Nicolau Maquiavel, é paradigmática na ruptura da visão política desse período. Temos a 
intenção de mostrar, brevemente, o ideário medieval sobre o poder real produzido pelo gênero literário 
“Espelhos de Príncipes”e a ruptura desse mesmo ideário trazida pela obra de Maquiavel. 
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INTRODUÇÃO 

 

No final da Idade média, século XIV, vemos difundido o poder real como forma governamental 

no ocidente. Apesar de cada localidade trazer suas cores e contornos, existe um pano de fundo uniforme 

na ideia de reinado produzida pela alta Idade Média. Numa sociedade cristã ( IRVIN, D. T.; SUNQUIST, 

S. W., 2004, p. 477), na qual a organização social está atrelada aos princípios da fé, o palco da atuação do 

monarca foi preparado pelo cristianismo.  

Nicolau Maquiavel (1469 – 1527), homem situado numa época ainda de transição, da Idade 

Média para a Idade Moderna, transição caracterizada por crises de autoridade e de unidade (ROPS, D., 

1996, p. 106), propõe um novo jeito de ver a política, com um modus operandi emancipado da fé e dos 

parâmetros mais abstratos, traz em sua obra “O Príncipe”, uma forte ruptura com o modo medieval de 

encarar a organização social. Sua proposta foi aos poucos sendo aceita e propagada, fazendo parte de uma 

mudança de era. 

O presente artigo, de forma breve, pretende apresentar, em linhas gerais, o ideário monárquico 

medieval formado pelas ideias difundidas nos chamados “Espelho de Príncipes” e, depois, a ruptura 

trazida pela supracitada obra de Maquiavel a esse modo de pensar. O tema deste artigo se encontra na 

prolongada transição do medievo para a modernidade, na passagem do século XV para o XVI, 

compreender a mudança de pensamento político é um auxílio para enxergar com amplitude esse trânsito.  
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O IDEÁRIO MONÁRQUICO NO MEDIEVO 

 

Durante todo o período medieval se constata a tentativa de promover um elevado conceito da 

figura do monarca, esse conceito pregado, estimulado e propagado, em especial pela Igreja, que tem 

grande preponderância social nesta época, estava expresso de forma clara basicamente na pregação do 

clero, no texto ritual da cerimônia de sagração dos reis e, sistematicamente, em obras literárias com esse 

teor. Nesse período, “instruir o rei, propor-lhe uma ética real é uma das funções mais importantes do 

sacerdócio.” (LE GOFF, J., 2019, p. 359). Esse conjunto de modos de ensinar um mesmo conteúdo 

formativo para os futuros governantes se designa:  Specula Principum - Espelhos de Príncipes (LE 

GOFF, J., 2019, p. 358). 

Os Espelhos de Príncipes estipulavam um ideal moral elevado para o governante, colocavam 

sobre o rei a obrigação de ser exemplo de justiça, sabedoria, paciência, humildade, piedade, protetor da 

Igreja etc. (LE GOFF, J., 2019, p. 360). “O sistema cultural da Idade Média utilizou muito a imagem do 

‘espelho’ (...) trata-se de mostrar que (...) a imagem vista no espelho é que é de fato a imagem ideal da 

realidade terrestre.” (LE GOFF, J., 2019, p. 360). O professor Armando Alexandre comenta precisando a 

ideia:  

 

a metáfora do espelho, contrariamente ao que se poderia pensar inicialmente, não tem 
sentido passivo, ou seja, não é o espelho que reflete passivamente a realidade da pessoa 
que está diante dele, mas é essa pessoa que se torna passiva diante do espelho; é a pessoa 
do príncipe que deve procurar reproduzir, à maneira de um espelho, o ideal contido 
naquele imaginário (DOS SANTOS, A. A., 2015, p. 383-384). 

 
 

A sociedade medieval, conduzida pela visão cristã, buscava se espelhar na eternidade. O modus 

operandi do medievo era ainda bem influenciado pelo pensamento de Agostinho de Hipona (séc. V) 

expresso especialmente em sua obra De Civitate Dei (A Cidade de Deus). Para Agostinho há dois grupos 

de pessoas: os que pertencem à Cidade Celeste e os que pertencem à Cidade Terrena – “A cidade terrena 

abrange o universo dos maus, pecadores e demônios; a cidade celeste abrange o universo dos bons: anjos 

e santos (homens em estado de graça)” (MONDIN, B.,2007, p. 161). Um texto anterior que tinha 

influência direta na concepção cristã do governante régio era o texto do Pseudo-Dionísio Areopagita (séc. 

IV) – A Hierarquia Celeste – que ensina que a hierarquia do mundo terreno deveria ser reflexo da 

hierarquia do céu (LE GOFF, J., 2019, p.368). 

 

Hierarquia é uma santa ordem, um saber e uma ação tão próxima quanto possível da 
forma divina elevada à imitação de Deus na medida das iluminações divinas. Na sua 
simplicidade, na sua bondade, na sua perfeição fundamental, na perfeição que convém a 
Deus, comunica a cada ser segundo o seu mérito uma parte da sua própria luz. Ela o 
aperfeiçoa através da iniciação divina, revestido da sua própria forma, de modo 
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harmonioso e estável àqueles que ela aperfeiçoou (PSEUDO-DIONÍSIO AREOPAGITA, 
2019, p. 21).  

 

A literatura dos Espelhos de Príncipes do medievo era como a normativa ensinada para os filhos 

dos reis. “Todo espelho se torna exemplar.” (LE GOFF Apud DOS SANTOS, A. A., 2015, p. 383). No 

medievo, “não basta ao rei, salienta Le Goff (...), possuir todo o poder, ele deverá também possuir e ser 

exemplo de todas as virtudes para seu povo.” (DOS SANTOS, A. A., 2015, p. 384). O Rei deveria, 

segundo o ideário dos specula ser, portanto, para seus súditos, o modelo daqueles que vivem na terra 

como cidadãos do eterno e tinha a missão de ser reflexo da hierarquia divina aqui no plano temporal. Um 

soberano feliz é, nesse período, aquele que faz vigorar em seu reino a paz, a ordem e a justiça (Pax, Ordo 

et Justitia). O famoso speculum de João de Salisbury, escrito no meado do século XII, na Inglaterra – O 

Policraticus – impôs ainda ao monarca, visto como cabeça do corpo social, a prerrogativa de excelência 

intelectual (LE GOFF, J., 2019, p. 360-361). Isso tudo, com o pano de fundo da simbiose obtida no 

decorrer da Idade Média - fé e política, Igreja e Estado, fazia se considerar o bom rei aquele que defende 

a fé e a Igreja em seu território (LE GOFF, J., 2019, p. 360). 

As sagrações dos reis, como já sinalizado, fazem parte desse contexto de construção do ideário 

monárquico medieval. Existiam vários ordines neste momento histórico ficando difícil precisá-los  mas, 

numa sociedade ritualística e religiosa, o texto litúrgico trazia como que um teor sagrado à posição que se 

haveria de ocupar, uma responsabilidade perante Deus (Cf. LE GOFF, J., 2019, p. 369-370). Os textos 

das sagrações além de exaltar a posição real lembrava ao monarca sua grande responsabilidade ( DOS 

SANTOS, A. A., 2015, p. 384). 

O grande baluarte intelectual da Idade Média é Santo Tomás de Aquino (1225-1274) 

(MONDIN, B.,2007, p. 185). Em sua maturidade, o autor escreve De Regno (1271-1273) que, dentro 

desse contexto dos espelhos, figura também como um tratado teológico do papel do monarca, reforçando 

e constituindo o ideário de seu tempo. O teólogo dominicano reforça a mentalidade de eternidade. O rei 

deve esperar o prêmio eterno, deve se portar como ministro de Deus na organização social e sua intenção 

primordial deve ser a sua salvação e de seu povo. 

 
 
...nada lhes pode ser mais desejável que da honra régia a que foram elevados na terra 
passar à glória do reino celestial. Erram, porém os tiranos, que por certas comodidades 
terrenas abandonam a justiça, e com isso se privam de um prêmio que podiam adquirir 
regendo justamente (AQUINO, Santo Tomás de, 2017 p.121) 

 

O pensamento produzido pelos espelhos  trazia consigo um conceito de rei num alto padrão 

moral. A sociedade esperava e julgava seus monarcas por esse ideário construído ao longo de séculos. É 

óbvio que a maioria dos que ocupam o lugar mais alto na monarquia eram comuns em virtudes ou não 

virtuosos mas tinham clara a ideia do modelo de rei que a sociedade esperava (DOS SANTOS, A. A., 

2015, p. 133). 
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O ideário desenhado pelos espelhos funcionava ainda como um moderador do poder real, com a 

intenção de fazer com que os reis, pessoas falhas como qualquer homem, agissem bem e de acordo com 

os interesses da fé e disciplina da Igreja. Esses espelhos se tornaram “um gênero normativo ligado ao 

processo de moralização, de ilustração ética” (LE GOFF Apud DOS SANTOS, A. A., 2015, p. 383) para 

o monarca. Desse modo, “na prática o rei medieval estava subordinado a uma ordenação moral superior a 

que todos, rei e vassalos, obrigava. Tal subordinação constituía o mais grave dos deveres do rei...” (DOS 

SANTOS, A. A., 2015, p. 384). 

O arcabouço construído pela Igreja para o papel do líder político traz o casamento entre o 

temporal e espiritual. O rei bom político é o rei santo. O conceito de bem comum na forma mentis do 

homem medieval comporta compromisso com a salvação, com a fé e com a busca de um paraíso eterno. 

 

 

MAQUIAVEL E A QUEBRA DO ESPELHO POLÍTICO MEDIEVAL 

 

Maquiavel (1469-1527), descendente de uma vertente pobre da nobreza toscana, viveu em uma 

época de transição e de reformulação cultural. Dentro desse clima a Itália no final do século XV vivia 

uma situação política de instabilidade e desordem. 

 

Às dissensões internas e entre regiões somaram-se as invasões das poderosas nações 
vizinhas, França e Espanha. Assim, os Medicis são expulsos de Florença; acirram-se as 
discórdias entre Milão e Nápoles; os domínios da Igreja passam a ser governados por 
Alexandre VI, um papa espanhol da família Borgia, guiado por ambições sem limites... 
(WEFFORT, F.C., 2006, p. 15) 

 

No texto de apresentação de uma edição atual de sua obra “O Príncipe” encontramos as 

seguintes palavras: 

 

As mudanças radicais nos campos  e0conômico e político amparam-se em uma nova 
visão do mundo totalmente dessacralizada. O teocentrismo cede lugar ao 
antropocentrismo, humanista e contestador (...) nessa concepção, o experimental, o 
técnico e o científico atropelam todos os conceitos de fé, de Deus e da Igreja. 
(MAQUIAVEL, N., 2015, p. 9) 

 

 Sendo formado nesse contexto de mudança de padrões e tensões, Maquiavel escreve “O 

Príncipe” (1513), texto publicado em 1532, cinco anos após sua morte. As ideias da obra funcionam ao 

modo dos espelhos medievais, são proposições modelares, mas com um eixo totalmente diferente, é como 

“um Espelho do Príncipe, mas em sentido bastante diverso quanto ao modelo ideal de governante” 

(FILHO, J. A. A), “inaugurando a maneira moderna de pensar a política (...) [Maquiavel] esvazia a noção 

da redenção religiosa-espiritual do homem para colocar, em primeiro plano, a possibilidade de um 
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aperfeiçoamento terreno desse homem.” (PEREIRA, J. F.). A órbita gravitacional da política 

maquiavélica é o terreno e não o eterno.  

Isto significa, no fundo, um rompimento com a forma de pensamento  medieval,  
fortemente  impregnada  pela ideia religiosa de que o homem deveria se preocupar não  
com  a  felicidade  e  o  conforto  na  vida  terrena, que  era  passageira  mas,  sim,  com  a  
vida  após  a morte   que   era   eterna   e a   única   capaz   de proporcionar a verdadeira 
felicidade. (PEREIRA, J. F.) 

 
Maquiavel ainda deixa claro, em “O Príncipe”, que sua política não está baseada nos modelos 

imaginários aos quais se pretendiam imitar, nem nas proposições de um corpo político idealístico e quase 

irreal  mas na prática e concretude da vida terrena como ela havia se mostrado na história. 

 

... é meu intento escrever coisa útil para os que se interessarem, pareceu-me mais 
conveniente procurar a verdade pelo efeito das coisas do que pelo que delas se possa 
imaginar. Muita gente imaginou repúblicas e principados que nunca se viram nem jamais 
foram reconhecidos como reais. Há tanta diferença entre o como se vive e o modo por 
que se deveria viver, que quem se preocupar com o que se deveria fazer em vez do que se 
faz aprende antes a ruína própria do que o modo de se preservar; e um homem que quiser 
fazer profissão de bondade, é natural que se arruíne entre tantos que são maus. Assim, é 
necessário a um príncipe, para se manter, que aprenda a poder ser mau e que se valha ou 
deixe de valer-se disso segundo a necessidade. (MAQUIAVEL, N., 2015, p 55-56).     

  

Enquanto os espelhos medievais diziam que o rei deveria esperar o “prêmio de Deus” 

(AQUINO, Santo Tomás de, 2017 p. 99) e assim indicavam uma normativa moral a seguir, Maquiavel 

afirma que o intento do rei é “manter-se” no poder, desse modo o objetivo do monarca não deveria ser 

metafísico, sua moral se adequaria a esse objetivo  principal. Ser bom ou mau, piedoso ou cruel, amado 

ou temido, amante das leis ou opressor, tudo dependeria do que fosse melhor na prática para continuar no 

poder. Se no espelho medieval eram apresentados ideais nos quais deveriam os reis se inspirar e ainda o 

constante lembrete de que para além da glória terrena deveriam se voltar para o reino eterno de Cristo, 

um objetivo metafísico, no espelho de Maquiavel ocorre uma emancipação, uma quebra, um divórcio 

entre fé e política, entre moral de salvação e ética governamental. 

Maquiavel com o conceito de verità effettuale mostra não importar paradigmas idealísticos a 

serem imitados. Importa a prática que deve ser exercida a partir do conhecimento adquirido pelo efeito 

concreto das coisas. 

Maquiavel rejeita a tradição idealista de Platão, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino (...) 
Seu ponto de partida e de chegada é a realidade concreta. Daí a ênfase na verità effettuale 
– a verdade efetiva das coisas. Esta é sua regra metodológica: ver e examinar a realidade 
tal como ela é e não como se gostaria que ela fosse. A substituição do reino de dever ser, 
que marca a filosofia anterior, pelo reino do ser... (WEFFORT, F.C., 2006, p.17). 

  

 Para Maquiavel parece ser irreal a prática das virtudes cristãs quase que desencarnadas, 

virtudes propostas aos reis nos specula da Idade Média. Enquanto na filosofia educacional medieval dos 

reis o poder e a prosperidade material devem ser vistos com cautela para moderar uma possível tirania e, 



De Magistro de Filosofia,  ano XV, no. 30 

também, no sentido religioso, apresentadas como tentações, como ensina Luís IX, na França do século 

XIII, ao seu Filho - “se o Senhor te conceder a prosperidade, tens de agradecer-lhe humildemente, 

tomando cuidado para que nesta circunstância não te tornes pior, por vanglória (...)  porque não deves ir 

contra Deus...” (LUÍS IX, apud LITURGIA DAS HORAS), para Maquiavel o poder terreno é um bem a 

ser almejado a todo custo, como fala Francisco Weffort quando explica a imagem trazida por Maquiavel 

do casamento do homem com a Fortuna (MAQUIAVEL, N., 2015, p. 86): 

 

Não cabe nessa imagem a ideia de virtude cristã que prega uma bondade angelical 
alcançada pela libertação das tentações terrenas, sempre à espera de recompensas no céu. 
Ao contrário, o poder, a honra e a glória, típicas tentações mundanas, são bens 
perseguidos e valorizados. O homem de virtù pode consegui-los e por eles lutar 
(WEFFORT, F.C., 2006, p.22). 

 

A separação maquiavélica entre fé e política é uma espada de dois gumes, ao mesmo tempo que 

tira o modo de fazer política dos ditames da religião, o soltando de um edifício sofre o risco de o deixar 

sob o arbítrio exclusivo do rei. Se o espelho medieval tinha também a função de moderador, e essa  

 

limitação dos poderes do rei devia impedi-lo de se tornar um tirano e se passar para o 
lado do mal, do diabo. Os reis tinham, então, também deveres quanto a Deus primeiro, 
depois quanto aos sacerdotes e à Igreja, quanto a seus súditos, quanto a seu povo (LE 
GOFF, J., 2019, p. 358).  

 
 

Ora, quebrar esse espelho daria uma laicidade maior ao poder político mas, também, apareceria 

uma instabilidade no que se refere ao conteúdo de ética real. Enquanto o rei medieval deveria pautar sua 

conduta num aparato consolidado e uniforme de uma cristandade, e ter como imperativo “buscar o bem 

da multidão” (AQUINO, Santo Tomás de, 2017 p.121), a proposta de Maquiavel é de um rei moralmente 

mau ou bom segundo a necessidade de “manter-se” no poder ( MAQUIAVEL, N., 2015, p. 56). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Maquiavel, em “O Príncipe”, na verdade,  não quebrou os espelhos do passado e os deixou no 

chão, ele os substituiu. Se, por interesses particulares ou por uma fé, figurava como imagem de espelho o 

rei santo-espiritual, com Maquiavel entrou em cena o rei político-material. Nem antes de Maquiavel 

todos os monarcas viviam nos padrões de moralidade cristã, nem depois de Maquiavel todos eles 

passaram ao molde materialista, mas o que de fato ocorreu foi a mudança do ideário. 
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 O ideário do rei virtuoso-espiritual tem, em “O Príncipe”, descrédito e esses ideais nobres 

e mais abstratos são substituídos pelo que causa um efeito mais prático e de suposta maior estabilidade 

política. (MAQUIAVEL, N., 2015, p 55). 

  O que é notoriamente constatado é que “O Príncipe” de Maquiavel rompe com o modelo 

medieval de rei (WEFFORT, F.C., 2006, p.17) proposto pelos Specula Principum e abre caminho ao tipo 

de governante da Idade Moderna, período histórico que se caracteriza no ocidente pelo início de uma 

paulatina mudança de concepções das relações entre Igreja e Estado, espaço civil e eclesiástico e 

espiritual e temporal. 

 

 

ABSTRACT 
In transition from the Middle Ages to Modernity, there was a change in political thinking. The work The 
Prince, by Niccolò Machiavelli, is paradigmatic in the rupture of the political vision of that period. We 
intend to briefly show the medieval ideas about royal power produced by the literary genre "Mirrors of 
Princes" and the rupture of this same ideology brought by Machiavelli's work. 
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