
                                                                                                                                
 

 

 

AULA:  03 Introdução à política: Maquiavel 

 

  

SOCIOLOGIA 

Semana 03 
3ª 

Série 

Prezados Estudantes, 

Esta semana tivemos a oportunidade de estudarmos na Aula Paraná de Sociologia sobre Maquiavel.  Para ajudá-los em 

seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos trabalhados durante essa aula.  

Relembrando que tivemos uma aula e aprendemos sobre: 

 

Resumo da Semana 
Olá, estudante! 
 

Nas últimas aulas, retomamos as noções básicas sobre o poder na disciplina de Sociologia. A aula 3 
teve como objeto a introdução à política, sob a perspectiva de Maquiavel. Este importante autor nasceu 
na cidade de Florença, na Itália, no ano de 1513. Recorrentemente, seu nome é associado aos traços 
“maquiavélicos”, “astuciosos”, e “imorais”, pois sua obra foi recebida com “amor” e “rancor”, sentimentos 
humanos que interferem na política.  

Maquiavel é considerado um filósofo político, e sua teoria é também estudada pela disciplina de 
Filosofia no Ensino Médio. Para a disciplina de Sociologia, sua obra é fundamental, pois ele é considerado 
um dos fundadores da Ciência Política Moderna. Nessa visão, a política é explicada de uma forma não-
normativa, ou seja, suas formas de manifestação são estudadas a partir da realidade dos agentes. 

Fruto de uma longa trajetória de observação da Itália do seu tempo, Maquiavel desenvolveu uma 
teoria política inovadora em relação aos teóricos absolutistas que priorizavam a correspondência entre o 
poder divino e o monarca. A teoria de Maquiavel explica o poder a partir das relações humanas, e não 
divinas. 

Partindo da premissa de que a política deve ser entendida em seus próprios termos, tendo uma 

explicação humana dessa relação social, Maquiavel produz análises a partir da natureza dos homens. Para 

Maquiavel, a natureza do ser humano é perversa: os homens são “ingratos”, “volúveis”, “covardes ante 

aos perigos”, “egoístas” e “ávidos de lucro”. A política possui ética e lógica própria. Seu principal objetivo 

(fim) é garantir a manutenção do Estado. Para isso, lançam-se meios necessários para atingir esse fim: “Os 

fins justificam os meios”.  

Agora é com você!!!! 

1) Qual foi a principal inovação desenvolvida por Nicolau Maquiavel para a análise política? 

 

2) Segundo Maquiavel, qual é o principal objetivo da política? 

 
 

#ficaadica 

1. 1. Escolha na sua casa um ambiente confortável e tranquilo para estudar. 

2. 2. Faça uma rotina de estudos, separando um momento do dia só para estudar 

3. 3. Evite distrações, desconecte-se! 

4. 4. Tenha tudo que precisa sempre à mão – lápis, caneta, caderno e seus livros. 

5. 5. Anote tudo, principalmente as dúvidas. Quando voltar as aulas, você poderá tirá-las com seu professor. 

 

 


