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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa pretende examinar o republicanismo moderno sob a perspectiva
institucional, investigando de que forma tal escola de pensamento, mais precisamente nos
trabalhos de Maurizio Viroli, contribui para a formação de uma teoria da forma de governo –
aqui compreendida como a estrutura estatal da organização política. Dessa feita, o tema de
pesquisa pode ser resumido ao seguinte questionamento: de que forma o republicanismo moderno, em Viroli, contribui para a formação de uma teoria da forma de governo?

HIPÓTESES
i) O republicanismo moderno sustenta um elemento majoritário necessariamente
republicano na estrutura estatal da organização política – caracterizando a classificação típica
de uma forma de governo “republicana”.
ii) Maurizio Viroli revaloriza a importância da presença dos elementos monárquico,
aristocrático e democrático na forma de governo, o que pode indicar o resgate aos tempos contemporâneos da noção de governo misto.

METODOLOGIA
O método empregado é o hipotético-dedutivo, no qual se busca falsear as hipóteses suscitadas. Cabe dizer que se adota como pressuposto uma perspectiva linguística-contextual, disso
resulta a compreensão de que uma ideia está intimamente ligada ao contexto no qual foi produzida.

RESULTADOS PRELIMINARES
Considerando as pesquisas já desenvolvidas, permite-se relatar que a segunda hipótese
parece encontrar mais amparo, em razão da aproximação conceitual dos trabalhos de Maurizio
Viroli com as obras de Nicolau Maquiavel, sendo este um defensor da forma mista de governo.
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