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Uma das discussões mais relevantes da escola republicana moderna – também 

chamada de republicanismo – trata da revalorização da liberdade como a liberação do 

indivíduo de interferências arbitrárias. Ponto este objeto de pesquisa realizada no Salão de 

Iniciação Científica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2017. A concepção 

republicana de liberdade, tal como boa parte das proposições do republicanismo, partem do 

pressuposto de uma releitura do republicanismo renascentista, importando uma nova 

interpretação das obras de Francesco Guicciardini e Nicolau Maquiavel. 

Dando continuidade à linha de pesquisa, o presente projeto de iniciação científica 

busca abordar a leitura alternativa de Nicolau Maquiavel por Maurizio Viroli, preocupada em 

descontruir certos anacronismos do senso comum a respeito do autor renascentista – como a 

ideia de que considera a política como “a arte da tirania”, ou de que sua obra serviria de 

manual a líderes autocráticos. Viroli é uma reconhecida autoridade no mundo anglo-saxão em 

Maquiavel, com atuações ligadas à história das ideias, à teoria política e à perspectiva 

biográfica. O tema de pesquisa pode ser resumido ao seguinte questionamento: quais ideias 

Maurizio Viroli atribui a Nicolau Maquiavel ao embasar a teoria republicana moderna? Para 

tal, demanda-se a pesquisa tanto em textos daquele sobre a escola republicana contemporânea, 

quanto em textos sobre a sua releitura do republicanismo renascentista. A hipótese levantada 

neste trabalho é de que Maurizio Viroli se utiliza de categorias da teoria política de Maquiavel 

para legitimar as proposições do republicanismo moderno. Em um primeiro momento, a 

pesquisa se preocupa em reproduzir sinteticamente a interpretação de Maquiavel feita por 

Maurizio Viroli. Em seguida, procura identificar conceitos-chave do autor renascentista 

utilizados por Viroli na sustentação da teoria republicana moderna. 

O método empregado neste trabalho é o historiográfico, com um relativo afastamento 

da filosofia política e uma aproximação com a história das ideias, na perspectiva linguística-

contextual, disso resultando a compreensão de que uma ideia está intimamente ligada ao 

contexto no qual foi produzida. Considerando as pesquisas já desenvolvidas, permite-se 

relatar que a hipótese levantada encontra amparo nos usos dos conceitos de liberdade e de 

viver político de Maquiavel por Maurizio Viroli.           

 

 

 


