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INTRODUÇÃO 

 

Os artigos aqui compilados foram publicados entre 2010 e 2020, em diferentes revistas 

científicas e livros acadêmicos, com exceção do ainda inédito capítulo 5.  Os capítulos 1 a 3, 

bem como os textos traduzidos dos Anexo 1 e Anexo 2, são os derradeiros desdobramentos de 

uma pesquisa sobre o pensamento político inglês do século XVII. Os capítulos 4 e 5, dedicados 

a Maquiavel, resultam de um estudo iniciado em 2016, cujo objeto mais geral são as paixões 

políticas e os distintos modos de abordá-las pela teoria política moderna. O capítulo 6 é um 

tanto exógeno em relação a minhas produções mais constantes de pesquisa, já que é um texto 

de intervenção e busca tratar um tema do presente. Este volume é composto, então, por partes 

desiguais, o que exige alguma explicação sobre a pertinência de agrupá-las sob um único título 

genérico.  

A primeira parte deste volume consiste num estudo sobre o pensamento político inglês 

ao longo da segunda metade do século XVII, com ênfase nos escritos que tematizam a ruptura 

do poder, ocasionada pelas guerras civis, e a disputa pela soberania. O capítulo 1 tem como 

pano de fundo meu esforço, agora quase desertado, de mostrar que muitas das posições 

políticas e morais de John Locke não nos permitem conceder-lhe o título de "pai do 

liberalismo". Procuro argumentar que, em vez de paladino da liberdade negativa e ideólogo da 

propriedade burguesa, Locke deveria ser visto como um teórico profundamente preocupado 

em demonstrar os fundamentos da autoridade, seja esta encarnada na figura do pai, do 

governante temporal, do clero, ou dos industriosos sobre os ociosos. No topo da complexa 

cadeia de autoridades vigentes na sociedade está Deus, a autoridade suprema, que nunca 

abandona sua obra, mas exige de suas criaturas racionais a total responsabilidade por suas 

ações.  Entre o endosso a pontos doutrinais do patriarcalismo, no início de sua carreira, às 

críticas severas ao absolutismo régio nos escritos tardios, Locke ainda defendeu a necessidade 

de hierarquias sociais e políticas para manter a ordem, formulou regras de governo e 

administração voltadas a afastar por completo a possibilidade do exercício do poder pelo povo 

e se dedicou longamente a elaborar uma série de argumentos favoráveis à tolerância religiosa, 

de cujos benefícios excluiu ateus e católicos. Seus escritos são menos lineares e consistentes 

do que estamos acostumadas a supor; sua produção discursiva é eclética, tanto do ponto de 

vista de seus objetos, como de seus propósitos, alternando-se entre investigações de caráter 
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especulativo e outras de caráter prático. Boa parte do que parecem ser contradições de Locke, 

entretanto, reflete nossas expectativas sobre a suposta verdade de sua filosofia política. Mais 

proveitoso me pareceu, no capítulo 1, assinalar as tensões criadas pela contingência nesses 

escritos, já que elas nos permitem ver o filósofo em ação, tema que, como voltarei a insistir, 

perpassa todos os capítulos deste volume.  

Enquanto no capítulo 1 a questão ideológica do liberalismo serve de mote para se pensar 

a contribuição de Locke ao problema da desordem política, no capítulo 2 me aproximo do 

republicanismo, examinando a proposta de James Harrington para a instituição de um novo 

governo para a Inglaterra. Admirador confesso de Maquiavel,  Harrington rejeita, contudo, o 

modelo romano, cujo conflito constitutivo entre nobres e a plebe revelaria, não a força, mas o 

defeito fatal daquela constituição - aqui entendida como a forma de governo na qual há uma 

composição entre o regime monárquico, aristocrático e democrático (HARRINGTON, 1992 

pp. 32, 43). Para Harrington, a república romana jamais deixou de ser uma oligarquia turbulenta 

e desajustada, em que os nobres detinham a maior parte da riqueza fundiária e os plebeus, uma 

parte crucial da soberania. Seu desfecho sangrento e sua conversão em império constituem 

razões suficientes para recusar a implantação de um modelo semelhante na Inglaterra, após a 

abolição da monarquia e o fracasso do experimento republicano.   

Colocar fim às revoluções, com a adoção de um modelo de governo estável e bem-

sucedido, é a proposta de Harrington contra a ameaça de realização de um Estado- Leviatã. 

Com um olho em Veneza e outro no processo de transferência de terras em curso desde o 

reinado de Henrique VII, Harrington considera que o único regime possível na Inglaterra é 

aquele no qual os cidadãos livres, isto é, proprietários de terras alodiais, detenham a soberania, 

alternando-se, por sorteio ou eleição, em distintas assembleias, conselhos e demais funções de 

governo, de acordo com tamanho de suas propriedades. E, a fim de evitar a corrupção da 

república, Harrington julga imprescindível que o legislador institua uma lei agrária, fixando o 

equilíbrio de propriedades no momento em que elas estão igualmente distribuídas entre o povo 

livre. A constituição harringtoniana é essa ordenação capaz de evitar a acumulação de 

propriedade fundiária, que produz desigualdade de poder, e de permitir que os homens livres 

governem igualmente (HARRINGTON, 1986, p. 12).  

É possível identificar em panfletos levellers a preocupação análoga, de oferecer aos 

contemporâneos uma forma de governo que pacifique a nação, encerrando o ciclo 
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revolucionário, sem recair nos vícios da Antiga Constituição1. O diagnóstico do colapso das 

instituições e as propostas de superá-lo, porém, não poderiam ser mais diferentes. Como 

procuro mostrar no capítulo 3, as linguagens mobilizadas pelos levellers são principalmente a 

da providência e a da lei e do direito de natureza. Há dois aspectos para os quais gostaria de 

chamar a atenção nos panfletos levellers analisados mais adiante.  O primeiro deles é o emprego 

de linguagens e conceitos que pareciam restritos, até o início da década de 1640, ao uso das 

elites intelectuais e seus entornos, como clérigos, juristas, filósofos, cortesãos e membros do 

Parlamento2. Com a publicização das disputas entre rei e Parlamento, essas linguagens e 

conceitos sofrem um processo de expropriação e vulgarização, por meio do qual adquirem 

significados distintos e até mesmo antinômicos em relação aos que haviam desenvolvido os 

eruditos. É o que Pocock designa por "retórica da hostilidade": a linguagem dos grupos 

governantes passa a ser a dos governados, agora esvaziada de seu sentido original e revertidos 

seus efeitos negativos (POCOCK, 2003a, p. 68). Exemplo disso é a radicalização da teoria dos 

direitos naturais, em especial no que diz respeito ao conceito de propriedade de si (self 

ownership) e representação política que deste deriva. No Acordo do Povo (1647), a inovação 

consiste em se tomar como premissa que o povo é o poder capaz de criar e, ao mesmo tempo, 

controlar as instituições políticas.  

O segundo aspecto que procurei considerar no capítulo 3 foi a importância que os 

Levellers atribuem à atividade política extrainstitucional. As reiteradas petições às autoridades 

judiciais e parlamentares sugerem que esse era um meio de reivindicação da cidadania, a fim 

de tentar influenciar as decisões dos governantes; já a intensa publicação de panfletos visa a 

mobilizar os concidadãos, conquistar aliados para suas causas e disputar publicamente a 

soberania. A despeito da natureza casuística desses panfletos, por muitos contemporâneos 

execrados como sediciosos, percebe-se neles um esforço em formular um remédio para a crise 

de soberania, recorrendo-se a um pacto inaugural de constituição da nova sociedade, a eleições 

frequentes, à criação de instituições não opressivas e mecanismos difusos de participação 

popular. A pressuposição subjacente a essa solução é a ideia de soberania popular, expressa na 

voz coletiva que se reconhece e apresenta como "nós, o povo".  

Assim, os capítulos 1 a 3 compartilham não só o recorte temporal e o estudo de 

linguagens e conceitos. Eles também têm em comum o propósito de examinar como a falência 

																																																								
1 Sobre a origem do nome Leveller, ver WORDEN, 2001. 
2	Escrevi sobre isso em OSTRENSKY, 2006. 
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do governo conhecido como King-in-Parliament e das instituições tradicionais, cuja 

legitimidade era conferida pela história e pelo passado, abre espaço para a discussão e 

experimentação de arranjos que em outro lugar intitulei de “propostas constitucionais”3. De 

certo modo, a ruptura das convenções sociais e políticas obriga a sociedade a repensar as 

origens, os fundamentos, limites, obrigações e direitos da autoridade política, bem como os dos 

cidadãos. Mas a disputa sobre o significado da constituição permanece indefinida nesse 

período. Ao mesmo tempo que a constituição continua a ser entendida como politeia e 

constitutio,  começam emergir novos significados nos quais se observam elementos daquilo 

que muitos intérpretes identificam como a constituição moderna (MCILWAIN, 1947, 

STOURZH, 1977, 2007, BEAUD, 2009, GRIMM, 2006). O passado deixa de governar 

inteiramente o presente, enquanto ainda não se consuma "o grande desvio do curso antigo” 

(BURKE, 1993, p. 41).  Além disso, subsistem, num lusco-fusco conceitual, significados 

alternativos e justapostos de "constituição", como os empregados por Locke, Harrington e os 

Levellers, o que sugere a necessidade de revisar, mais uma vez, a dicotomia entre 

constitucionalismo antigo e moderno4. 

Os capítulos 4 e 5 são fruto de minha curiosidade perene pela obra de Nicolau 

Maquiavel e da oportunidade, aberta pela Fortuna, de investigar mais a fundo a importância da 

lei agrária nas repúblicas. A partir do estudo sobre Oceana e da necessidade de compreender 

as origens históricas da discussão sobre medidas distributivas em Roma, fui levada ao 

enigmático capítulo 37, Livro I, Discursos sobre a década de Tito Lívio.  Ali, Maquiavel 

retoma o debate, empreendido na Antiguidade por Cícero, Plutarco, Tito Lívio e Dionísio de 

Halicarnasso, sobre as causas da ruína da república romana e sua relação com os tumultos 

relativos à lei agrária. Como procuro mostrar mais adiante, o capítulo 37 é escrito na forma de 

um dilema insolúvel, com a apresentação de argumentos in utramque partem: de um lado, a 

versão patrícia - a plebe, por meio dos conflitos em torno das leis agrárias, provocou a ruína da 

república; de outro, a versão plebeia - os nobres, resistindo a reconhecer limites institucionais 

a sua ambição, precipitaram o fim da república. Sustento que a contribuição de Maquiavel na 

longa discussão sobre o papel das leis agrárias no processo de corrupção da república tende a 

permanecer obscura, se não tentarmos compreender e explicar suas estratégias retóricas, as 

quais podem ser encontradas de formas variadas, aliás, em toda a sua obra. Portanto, Maquiavel 

																																																								
3 OSTRENSKY, 2008. 
4	 Uma crítica às rígidas categorias de constitucionalismo antigo e moderno formuladas por McIlwain se encontra em 
TULLY, 1995. 



7	
	

não é o criador da moderna ciência política, como afirma Cassirer5, mas um orador hábil, 

buscando convencer seus leitores e público a adotar seus pontos de vista. 

Como arte da persuasão, a retórica não visa alcançar a verdade, mas evidenciar, 

expressar, solicitar aprovação ou desaprovação para uma certa posição. Por isso, uma das 

capacidades do orador mais valorizadas por Cícero em De Oratore consiste em apresentar 

argumentos racionais e debater a favor ou contra qualquer matéria (CÍCERO, 1967, II. xvii, 

263, p. 193). O orador versado na técnica in utramque partem sabe como objetar as provas 

aduzidas pelos adversários para defenderem suas posições, seja contradizendo os argumentos 

escolhidos para estabelecê-las, seja demonstrando que a conclusão desejada não se segue das 

premissas. Entretanto, o próprio Cícero reconhece que, justamente por conta dessa habilidade 

de contrapor argumento a argumento, o orador pode não alcançar seu objetivo de persuadir o 

público, se seu opositor for igualmente hábil nessa mesma técnica. A tendência, nesse caso, é 

que o público não consiga decidir entre as partes em disputa. Daí que, embora constitua um 

dos principais elementos da retórica, o logos ou ratio nunca é suficiente para conquistar o 

público/leitor. É necessário utilizar a força comovente da eloquência e apelar às paixões do 

público (ARISTÓTELES, 2013, 1356b 20-25; CÍCERO, 1967, I. xi. 47-49). 

Continuando minha incursão pela retórica maquiaveliana, no capítulo 5 procuro fazer 

uma dupla investigação, a saber, sobre a utilização da retórica per se e sobre seus efeitos 

perlocucionários6. Em relação à utilização da retórica, ao enfocar o famoso capítulo 7 d'O 

príncipe, "Dos principados novos que são conquistados por armas alheias e pela Fortuna", 

procuro examinar se César Bórgia é ou não o modelo maquiaveliano de príncipe. Nesse 

capítulo, à técnica do in utramque partem, a qual permite a Maquiavel argumentar que Bórgia 

é, e ao mesmo tempo não é, o modelo de príncipe novo, dando voz a Bórgia e a seus opositores, 

sobrepõe-se um intrincado jogo de imitações, distorções e espelhamentos. O Bórgia real, a 

quem Maquiavel conheceu pessoalmente, mescla-se com um Bórgia fictício; o pretenso mestre 

na arte da simulação e dissimulação acaba vítima da simulação e dissimulação de outros; o 

																																																								
5 Maquiavel teria feito na política o que Galileu fez nas ciências da natureza: secularizou o pensamento político 
e criou novos modos de examinar o homem e a sociedade. Por isso, é com Maquiavel que se inicia a moderna 
teoria política e social (CASSIRER, 1946). 
6	Atos ilocucionários e atos perlocucionários são neologismos criados por J. L Austin e utilizados por Skinner 
para distinguir os atos de fala realizados ao se dizer alguma coisa e os atos realizados como efeito de se dizer 
alguma coisa. Aqui, gostaria de assinalar uma divergência em relação a Skinner: enquanto ele não tem interesse 
pelos atos perlocucionários, que não delineiam nenhum problema linguístico (SKINNER 2002, vol. 1, pp. 148-
149), procuro considerar, em meus estudos sobre retórica, como o discurso, ao provocar modificações nas 
emoções,  induzem a algum tipo de ação, ou seja, como o discurso retórico se engaja com leitores e público. Nesse 
sentido, concordo com Hörnqvist (2004, especialmente capítulo 1). 
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personagem trágico, atingido pela inclemente Fortuna, converte-se em personagem cômico, 

um falastrão assassino. E, embora o antagonismo entre Fortuna e virtù se mantenha em ação, a  

própria virtù acaba por simular a Fortuna. A "realidade efetiva das coisas", famosa expressão 

que induz alguns intérpretes de Maquiavel a qualificá-lo como "realista", é algo intangível, em 

constante mutação. Não sabemos ao certo qual é a verdade das coisas, se é que há uma 

verdade7. Como a política é o reino por excelência das aparências, da ambiguidade e da 

contingência, o príncipe dificilmente conseguirá manter seu estado se não for capaz de escolher 

bons exemplos para imitar, se não interpretar as performances de outros príncipes e não se 

ajustar às circunstâncias. 

Os efeitos perlocucionários da retórica examinados no capítulo 5 se enquadram na 

investigação sobre a dimensão passional da política, as artes miméticas como produtoras de 

ficções políticas e o recurso à espetacularização da violência. Os vários exemplos de crueldade 

apresentados por Maquiavel n'O príncipe evidenciam o que os governantes estão prontos a 

fazer a fim de satisfazer seu desejo de dominação, quando quase nada os impede ou constrange. 

Esses exemplos também nos fornecem informações sobre as ações e reações dos espectadores 

antes, diante e depois da cena. O espetáculo terrível possui um grande poder de atração, 

indicando que o público não é inteiramente passivo diante dele. Ao contrário, a teatralização 

da violência parece supor que há, da parte do público, um desejo de tomar parte dela, não ser 

mero espectador, ainda que sua participação se limite a um breve espaço de tempo. É 

importante assinalar a brevidade e a intensidade dessa experiência, dessa ação coletiva 

motivada pelo terror, porque isso contrasta com emoções cultivadas longamente - como, por 

exemplo, a civilidade, a confiança e a justiça, que têm por trás de si um empenho de se 

responsabilizar pelo interesse comum (PERNAU & JORDHEIM 2015, p. 2). O que é 

duradouro, porém, é seu efeito: ao constituir um imaginário subordinado ao medo e às fantasias 

de violência, conduz os espectadores, agora dissolvidos em indivíduos, ao isolamento, ao 

rompimento dos laços com outros, laços até mesmo discursivos, que exprimem a sociabilidade. 

Para resumir essa dupla investigação realizada no capítulo 5, é possível dizer que, 

enquanto o episódio das leis agrárias permite a Maquiavel utilizar a técnica in utramque partem 

para mimetizar os tumultos irredutíveis entre nobres e plebeus, produzindo o que poderíamos 

chamar, à la Pocock, de retórica do conflito, a narrativa instável, labiríntica e dúbia sobre as 

																																																								
7 Isso não significa que a expressão "verdade efetiva das coisas" seja esvaziada de conteúdo. Ao utilizá-la, 
Maquiavel pretende se contrapor aos autores do gênero literário conhecido como "espelho de príncipes" que 
recomendavam a seus leitores a adoção de virtudes rígidas e inalcançáveis. Ver  SKINNER, 2018, cap. 3. 
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peripécias de Bórgia imita tanto o confronto entre a virtù e a caprichosa Fortuna, como a 

dissolução das categorias normativas que nos permitem avaliar o mundo. Ao emprestar da ética 

a investigação sobre a natureza das paixões, virtudes e vícios, a retórica pretende, além disso, 

conhecer o que mobiliza essas paixões, o que borra as fronteiras entre virtudes e vícios, o que 

induz à ação. A retórica é, portanto, a forma discursiva mais adequada para tratar a política.  

O estudo da retórica, das paixões políticas e de suas implicações na teoria política me 

forneceu um arcabouço conceitual para ousar escrever o capítulo 6. O tema é o do ataque às 

Humanidades, empreendido por nosso governante maior, o mais importante funcionário 

público do país, ataque apoiado por uma parcela assustadora da elite econômica e da população 

em geral. Sem ter nenhuma pretensão de apresentar uma explicação global e definitiva, 

procurei interpretar a guinada autoritária no Brasil como uma reorganização de afetos políticos. 

Meu pressuposto é o de que cada regime (político, moral, social, epistêmico, simbólico etc.) 

incorpora e conforma um conjunto particular de emoções. Regimes autoritários, mesmo os que 

emergem do interior de sociedades democráticas, prosperam com o predomínio de pathos 

baseado em ódio, ressentimento, desprezo e indiferença. Essas paixões, por sua vez, são 

fomentadas pela ênfase na aquisição material como fim último e por uma retórica cujo 

propósito é conferir legitimidade a um tipo de comportamento social que pode ser visto como 

moralmente questionável. De um lado, o imperativo da competição, da desconfiança e do 

mérito induz à vivência das múltiplas desigualdades como experiências singulares e 

individualizadas; de outro, ocorre uma disputa mais ou menos explícita para se converterem 

em vícios, suscitando nossa repulsa,  termos essenciais do ideário democrático, como justiça, 

igualdade, tolerância, respeito, e para se promover, em contrapartida, o oposto disso  como 

virtude8. Os pactos políticos, morais, sociais e linguísticos são rompidos, e os agressores 

passam a ser enaltecidos como símbolos de autoridade. Ocorre o que Tucídides, numa 

passagem notória, descreveu como o maior efeito da rotinização da guerra na vida política: 

"Os homens presumiram o direito de reverter os valores usuais na 
aplicação de palavras a ações. A temeridade audaciosa veio a ser 
considerada coragem entre camaradas, enquanto a hesitação prudente 
tornou-se covardia mal-disfarçada; moderação era fachada para falta 
de virilidade; e tudo compreender era nada realizar. A agressão 
selvagem era marca de humanidade, enquanto planejar 
cuidadosamente a segurança futura era uma desculpa loquaz para a 

																																																								
8 "É descrevendo e, portanto, recomendando certos cursos de ação como (digamos) honestos, amistosos ou 
corajosos, enquanto se descrevem e, portanto, condenam-se outros como traidores, agressivos ou covardes, que 
sustentamos a visão do comportamento social que desejamos encorajar ou repudiar" (SKINNER, 2001, vol. 1, 
p.149) 
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evasão. Sempre se devia confiar no tumultuoso e suspeitar de quem se 
opunha a ele" (TUCÍDIDES, III, 82, 3-6, p. 212). 

  

Por díspares que sejam os capítulos deste volume, todos eles buscam oferecer uma 

reflexão teórica e histórica sobre o significado de rupturas, crises políticas, de ações possíveis 

em face das circunstâncias, das potencialidades, contornos e limitações do discurso. Também 

têm em comum a preocupação em observar como teóricos políticos, em suas vestes de atores 

políticos, utilizam diferentes estratégias discursivas, argumentativas e afetivas para descrever, 

analisar, avaliar e influenciar as ações de seus contemporâneos. Suas obras ora pretendem 

produzir teorias para conferir alguma objetividade e sentido ao emaranhado de eventos 

percebidos, tanto do passado como do presente, bem como às distintas e por vezes antagônicas 

experiências da vida social e política; ora incorporam no discurso a instabilidade do mundo, 

porque talvez não seja possível nem desejável nivelar as diferentes camadas temporais e 

espaciais das quais este mundo se compõem.  

Mas, pensando bem, não são os atores políticos o foco destes capítulos e deste volume. 

Se há uma personagem central, ela é a Contingência, da qual a Fortuna é uma das 

representações.
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CAPÍTULO 1 

UM OUTRO LOCKE1  

 

Um dos traços mais salientes da filosofia e teoria política contemporânea consiste na 

tentativa de estabelecer um diálogo crítico com passado, em busca de ideias que possam ser 

aplicadas ao atual estado de coisas ou que permitam, ao menos, identificar problemas do 

presente. A filosofia política não foge a essa regra. Pelo contrário. Muito embora em seus 

domínios, talvez mais do que em quaisquer outros, o tempo, o espaço, enfim, a história possam 

reclamar ser levados em conta, prepondera a tendência de invocar os textos clássicos com a 

expectativa de que eles tragam respostas relevantes para um conjunto perene de questões ou 

que ajudem a nos situar diante das nossas próprias questões. Esse tipo de abordagem desdenha 

da acusação de anacronismo ao supor que a transposição do passado para o presente possa ser 

feita naturalmente, sem prejuízo para a compreensão dos filósofos clássicos, ou mesmo a 

despeito disso. O que importa, antes de mais nada, é a finalidade prática a que certos temas e 

autores canônicos se prestam para o entendimento de nossos valores morais, instituições e 

ações públicas e sociais. 

Essa abordagem tem vários méritos, entre os quais o de conseguir colocar no mesmo 

lado do campo adversários teóricos confessos. O uso que John Rawls fez de Kant para 

fundamentar sua teoria da justiça não é diferente, na essência, da apropriação de Locke por 

Robert Nozick, da revalidação de Hobbes por David Gauthier, nem da retomada de Aristóteles 

e Hegel por Charles Taylor. Filósofos de correntes tão distintas como Norberto Bobbio, 

Jacques Derrida, Philip Pettit e muitos outros também poderiam ser incluídos nessa lista. 

Nesses casos, liberais e libertários, atomistas sociais e holistas, filósofos analíticos e 

continentais, pós-modernos e socialistas concordam que os problemas da nossa sociedade 

ditam a agenda da teoria política, cuja tarefa é decifrar nosso mundo prático historicamente 

dado. Por outro lado, essa abordagem pressupõe que já não é mais possível ouvirmos 

claramente as vozes do passado porque habitamos um mundo de valores e prioridades distintas. 

Não temos acesso às verdades de uma outra cultura, salvo se houver laços de continuidade 

																																																								
1	Algumas modificações foram introduzidas na versão original deste texto, publicada como "Otro Locke", em 
RINESI, 2009, pp. 247-301	
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evidentes entre nós e elas. Estaríamos assim enredados, encharcados em nossa cultura (Apud 

DUNN, 1985, p. 1). 

É principalmente nesse sentido que John Locke teria se mantido mais vivo do que 

nunca. Nossa época não seria, enfim, a do triunfo da democracia liberal, dos direitos 

individuais, da tolerância, da economia de mercado tal como Locke os defendeu?2 Para o bem 

e para o mal, esse filósofo argumentaria em defesa do governo limitado, da obediência à regra 

da lei, da restrição ao poder arbitrário e discricionário, da santidade da propriedade privada e 

de contratos livremente celebrados, da responsabilidade dos indivíduos por seus destinos 

(RYAN, 1995, p. 293). Assim, se o liberalismo se distingue, em geral, “simplesmente pelo fato 

de dar prioridade às liberdades básicas” (KYMLICKA, 2006, p. 68),  quando se deseja exaltar 

ou criticar o liberalismo, é comum lembrar que Locke foi um dos primeiros teóricos a 

fundamentar uma concepção de indivíduo que Pocock descreve como “ser particular, capaz de 

perseguir fins e salvaguardar liberdades que são suas, e buscar o governo principalmente para 

preservar e proteger sua atividade individual” (POCOCK,1985, p. 112)3. De um lado, então, 

Locke seria o pai do liberalismo político e, de outro, o precursor, ou mesmo o fundador, do 

liberalismo econômico, por sua suposta teoria capitalista da propriedade e pela consequente 

definição do homem essencialmente como um ser de mercado.  

Tentarei formular em outros termos a atribuição de uma matriz liberal ao pensamento 

de Locke. Muitos liberais afirmam reconhecer, na teoria de Locke, aspectos essenciais da 

doutrina liberal, como a defesa da tolerância religiosa, a preocupação com as liberdades civis 

e pessoais, a educação, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade artística, 

o Estado mínimo, o Estado neutro, a necessidade do consentimento ou da aprovação popular 

para conferir legalidade às instituições políticas etc. Ao mesmo tempo, os críticos não-liberais 

atribuem a Locke a concepção individualista do “eu”, o empenho em assegurar aos indivíduos 

apenas o exercício de seu poder de escolha autônoma, uma tendência a desumanizar os 

governos e os governados, conferindo aos indivíduos auto-suficiência em relação à sociedade, 

a ênfase na atividade de aquisição, a racionalização moral de uma estrutura efetiva de 

exploração e assim por diante. Em comum, as duas partes assumem que a teoria de Locke 

articulou todas essas questões, independentemente da interpretação positiva ou negativa que se 

																																																								
2 Este texto foi escrito alguns anos antes do avanço das forças autoritárias e obscurantistas em vários lugares do 
mundo, mas principalmente no Brasil. Hoje eu não sugeriria, nem mesmo ironicamente, que a democracia liberal 
triunfou. 
3 É importante destacar que Pocock não está endossando a tese segundo a qual se pode atribuir a Locke a autoria 
do liberalismo, mas apenas delineando algumas características mais gerais do liberalismo. 
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possa fazer delas. Mais ainda: a concepção do suposto liberalismo lockeano não é apenas uma 

afirmação sumária de uma concepção histórica de certos acontecimentos, mas é, 

principalmente, uma premissa indispensável dos argumentos liberais e não-liberais. Essa 

premissa exime, de saída, os críticos de interpretarem os vários textos de Locke – e não apenas 

passagens isoladas de dois ou três - como seria necessário. 

Foi contra atitudes semelhantes que em 1969 Quentin Skinner redigiu “Meaning and 

understanding in the history of ideas”. De acordo com o argumento central desse controvertido 

manifesto, ao reinterpretarem o passado à luz do presente, os teóricos políticos contemporâneos 

teriam forjado uma série de equívocos históricos, entre os quais aquilo que Skinner chamou de 

“mitologia da coerência”. Um dos exemplos mais flagrantes dessa mitologia, em particular, 

residiria em rotular de liberal todo o corpo político do pensamento de Locke. Ao fazerem isso, 

os teóricos contemporâneos simplesmente negligenciam o fato de que, ao longo de sua vida, 

Locke modificou consideravelmente certas posições políticas, de tal modo que aos trinta anos 

ele teria repudiado com violência as opiniões que viria a sustentar aos cinqüenta. Para Skinner, 

tudo se passa como se os críticos argumentassem da seguinte maneira: “Locke aos trinta não é 

ainda ‘Locke’ – patriarcalismo num grau a que nem mesmo Filmer poderia aspirar” 

(SKINNER, 1988, p. 41). Ora, se esses textos fossem examinados por seu valor intrínseco, se 

fosse investigado o leque de questões formuladas pelo filósofo no seu enorme esforço de 

compreender a sociedade de seu tempo, e responder a desafios teóricos e práticos lançados pelo 

seu próprio tempo, teríamos um Locke perturbadoramente distinto, não-liberal e até mesmo 

anti-liberal. Mas isso talvez não interesse ao nosso tempo. 

O exame dos nossos próprios paradigmas em relação à filosofia política de Locke talvez 

constitua um dos temas centrais de John Dunn. Observando a predominância dos temas não-

liberais no conjunto da obra desse autor, Dunn assegurou ser inconcebível “construir uma 

análise de qualquer assunto na teoria política contemporânea em torno da afirmação ou negação 

de qualquer coisa que Locke diga a respeito de questões políticas” (DUNN, 1969, p. x). Por 

isso, quando dizemos que esta ou aquela idéia de Locke permite identificá-lo como expoente 

do liberalismo, nada mais fazemos senão expressar nossa incompreensão sobre a “identidade 

histórica” do pensamento lockeano. Mas essa distorção do significado dos textos com o 

propósito de responder às demandas do presente criaria uma multiplicidade de absurdos, cujo 

efeito prático pode ser no mínimo discutível. Um dos exemplos fornecidos por Dunn é o do 

governo da lei. Segundo ele, “a política de Locke pode soar como uma respeitável defesa do 

governo da lei, mas é necessário entendê-la realmente como a defesa das chicotadas aos 
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vagabundos”, porque “chicotear vagabundos constituía a essência da lei então vigente” 

(DUNN, 1969, p. 206). Esse desencontro entre o que os críticos querem ouvir e o que o filósofo 

disse leva a imaginar que a consciência política de Locke acabou se reduzindo a uma falsa 

consciência. 

Por causa dessas distorções, em finais da década de 1960 Dunn declarou 

peremptoriamente Locke morto e enterrado contra todos os que reivindicavam um Locke vivo 

e liberal. Para Dunn, por mais doloroso que fosse, o pensamento político e moral de Locke só  

poderia atrair o interesse de historiadores, não o de filósofos, a não menos que estes deixassem 

de lado parte de suas pretensões normativas e se convertessem também em historiadores – coisa 

que poucos, se é que alguém, se disporia a fazer. Alguns anos mais tarde, essa posição foi 

revista e o Dunn pôde rejeitar o divórcio entre uma perspectiva de interpretação puramente 

historicista (“estilo de filosofia política condenada à inconsequência política pela 

autoconsciente pureza de seus métodos”) e uma ciência política servilmente inspirada nas 

ciências da natureza (“e portanto à mercê das mais superficiais entre as perspectivas e 

sentimentos ideológicos locais”) (DUNN, 1985, p. 2). Sua proposta, naquele momento, era 

tentar discutir a peculiaridade da história dos conceitos políticos e morais, em particular das 

concepções liberais de valor político. Locke, desse novo ângulo, surgia não como aquele que 

deitou as bases do liberalismo, mas como o filósofo que evidenciou a fragilidade do egoísmo 

instrumental, calculador, típico, agora sim, do liberalismo (DUNN, 1985, p. 3; p. 33). Ao 

mesmo tempo, o pensamento de Locke permitiria iluminar a natureza da responsabilidade 

social e, por conseguinte, a instabilidade teórica dos sucessores. Locke seria, ironicamente, 

mais um dos críticos do liberalismo! 

Muitos outros comentadores se beneficiaram do caminho inovador aberto pelo livro de 

Dunn, mas talvez eles agora estivessem menos preocupados em matizar o dogma do suposto 

liberalismo de Locke (tarefa da qual Dunn já havia se incumbido) do que em reconstruir o 

intricado ambiente político e intelectual em que Locke escreveu e apresentar as teorias com as 

quais rivalizou. Entre esses intérpretes, destacam-se Richard Ashcraft (1986), James Tully 

(1977 e 1993), John Marshall (1994) e Ian Harris (1994). De fato, nas últimas décadas, a 

reavaliação de obras consideradas menores de Locke foi fundamental para abrir novos campos 

de análise e torná-lo um filósofo menos previsível, bastante mais complexo, dramaticamente 

multifacetado. No restante deste texto, pretendo fornecer a minha própria contribuição para 

esse debate, endossando a tese segundo a qual a ênfase o conceito de liberdade, sobretudo se 

tomado da tipologia de Isaiah Berlin (2002) como liberdade negativa, fornece uma chave 
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interpretativa muito restrita para as obras de Locke. Alternativamente, o conceito quase 

antagônico de autoridade talvez permita ampliar um pouco mais os horizontes da interpretação.  

Cabe esclarecer que este texto não tem a pretensão de decifrar o enorme conjunto da 

obra de Locke, mas apenas indicar nela a presença incômoda de um tema subvalorizado pela 

teoria política contemporânea. Na base desta análise estão alguns textos escritos durante um 

intervalo de tempo de vinte e sete anos: Primeiro opúsculo sobre o governo (1660), As 

constituições fundamentais da Carolina (1669), “Prazer, dor, as paixões” (1676), “Ateísmo” 

(1676), “Moralidade” (c. 1677-1678), Ensaio sobre o entendimento humano, livro II, capítulo 

XXI  (1689)  e Ensaio sobre a lei assistencial (1697).  

 

2 

Talvez John Locke tenha alcançado o apogeu da vida aos cinqüenta e sete anos de idade, 

em 1689. No outono daquele ano, ele publicara Dois tratados sobre o governo e a Epístola 

sobre a tolerância, obras políticas que estão entre as mais influentes da modernidade. É 

verdade que elas foram publicadas anonimamente e por isso não poderiam, em princípio, ser 

associadas ao nome daquele que seria consagrado, em dezembro do mesmo ano, como o grande 

autor do  Ensaio sobre o entendimento humano, o livro que viria a converter Locke numa 

espécie de celebridade filosófica, ao lado de nomes como Grócio, Descartes e Hobbes. Além 

de tudo isso, suas atividades durante o exílio na Holanda e os anos que dedicara ao importante 

Conde de Shaftesbury lhe renderam eminência política suficiente para ser convidado a servir 

como embaixador inglês em Brandenburgo, convite que recusou, sem dano a seu prestígio 

junto ao novo governante da Inglaterra, Guilherme de Orange.  

Assim, muito embora os Dois tratados não reflitam a vitória whig na Revolução 

Gloriosa (1689)4,  já que a maioria de seus capítulos foi escrita alguns anos antes, é inegável  

que esse acontecimento político marcou decisivamente a vida e a trajetória intelectual de 

Locke. Alguns intérpretes não hesitam em afirmar que, se Locke houvesse morrido um ano 

antes, se por desventura agentes secretos da monarquia Stuart o houvessem assassinado, como 

ele temia, o mundo jamais o conheceria. Seria simplesmente “um servidor suspeito de um 

cortesão aristocrata arruinado” (GOLDIE, 2007, p. XVI; ver também LASLETT, 1998, p. 53). 

Não admira, então, que a vida e a obra de Locke anteriores a esse período sejam lidas à luz de 

																																																								
4 Alasdair MacIntyre afirma, porém, que os Dois tratados tinham como motivação declarada  justificar a rebelião 
Whig e a Revolução de 1688 (ver MACINTYRE, 1989, p. 157). 
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seu êxito futuro. Mais ainda, se nosso foco incidir sobre os Dois tratados e as circunstâncias 

de sua redação, se nos lembrarmos, como faz Richard Ashcraft, que em 1682 Locke confessou, 

perante o Secretário de Estado, seu envolvimento numa conspiração para assassinar o rei e 

provocar uma insurreição na Inglaterra (ASCHCRAFT, 1986, p. 3), seremos levados à 

conclusão de que o filósofo era um radical. Sim, um subversivo que atuou positivamente pelo 

direito de revolução e sustentou a legitimidade do governo apenas enquanto for consentido 

pelos súditos. Essas são impressões bastante defensáveis e que conferem a Locke um merecido 

lugar entre os mais ferrenhos adversários do absolutismo e da arbitrariedade.  

Mas, por mais razoáveis que sejam, essas impressões geram a ilusão retrospectiva de 

que Locke sempre defendeu princípios identificados à Revolução de 1689. E aqui começam os 

equívocos. Primeiro, com base nos documentos existentes, os Dois tratados surgem, nas 

palavras de Mark Goldie, “como uma erupção inesperada, um súbito desvio” das preocupações 

mais usuais de Locke (GOLDIE, 2007, p. xiii). Segundo, nenhum outro papel de Locke, além 

dos Dois tratados, faz alguma menção ao direito de resistência armada (GOLDIE, 2007, p. xx). 

Talvez essas lacunas se expliquem pelo cuidado de Locke em apagar indícios que pudessem 

ser levantados para incriminá-lo num eventual julgamento político, em caso de fracasso do 

complô, o que também explica o fato de Locke não reconhecer a autoria dessas obras 

subversivas. É preciso lembrar que em 1683 o teórico republicano Algernon Sidney foi 

executado publicamente por sua suposta participação na Conspiração de Rye House, da qual 

também fazia parte Locke, e por defender o direito de resistência. É de supor que, com motivos 

de sobra para ter igual sorte, Locke não apenas se desfizesse de documentos comprometedores, 

como também se exilasse na Holanda, de onde não retornaria até Guilherme de Orange invadir 

a Inglaterra a pedido do Parlamento e da nação. Entretanto, a despeito dessa possibilidade, os 

escritos anteriores de Locke indicam não apenas a ausência da defesa do direito de resistência, 

como a rejeição a políticas revolucionárias.  

Talvez essa reticência, que no início da carreira intelectual assumiu a forma de um 

verdadeiro horror, se devesse à experiência de uma outra revolução: a que se desenrolou entre 

1642 e 1660. Esse foi certamente o momento mais trágico da história inglesa, não só porque 

representou um conflito fratricida, mas porque, no curtíssimo prazo, acabou resultando na 

dissolução das antigas relações políticas e sociais. De início, os parlamentaristas e 

presbiterianos declararam guerra ao rei e assumiram a soberania. No entanto, pouco depois 

disso vieram a ocupar o centro da cena política personagens até então invisíveis, porém de 

comportamento imprevisível. Na verdade, ao convocarem a multidão - ajuntamento caótico de 
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pessoas nascidas, até então, apenas para obedecer - a tomar parte na luta contra uma autoridade 

tradicional, os líderes presbiterianos e parlamentaristas talvez não tenham vislumbrado nenhum 

perigo. A ameaça se tornou real tão logo o Parlamento se arrogou soberano. Foi aí que os vários 

grupos políticos engajados no combate à tirania do rei se organizaram contra a tirania do 

Parlamento, que a essa altura era composto, majoritariamente, por presbiterianos.  

O grande momento do radicalismo acontece em 1645. Nesse ano, pressentindo que só 

mesmo o rei, ou melhor, a forte tradição monárquica, conseguiria deter as reivindicações de 

liberdade (partindo principalmente do Exército), os parlamentares presbiterianos tentam um 

acordo com Carlos I, mediante o qual o rei teria restauradas algumas de suas prerrogativas e, 

em troca, instituiria na Inglaterra um regime eclesiástico semelhante ao vigente na Escócia. 

Como era de esperar, muitos dos que lutaram na guerra ao lado do Parlamento temem um 

acordo nesse molde, quer pelo mero retorno de um monarca que havia se mostrado 

intransigente e aliado a práticas absolutistas de governo, quer - o que é ainda pior - pela 

possibilidade de os presbiterianos criarem uma igreja estatal perseguidora aos dissidentes. 

Diante disso, continuam mobilizados e resistem, movimento que leva  a Inglaterra a 

experimentar, entre 1645 e 1649, a sensação vertiginosa de estar de ponta-cabeça, para usar a 

expressão contida no título do famoso livro de Christopher Hill (1987). Havia uma 

multiplicidade de seitas e grupos políticos e religiosos desafiando os padrões tradicionais, que 

vão do questionamento à graça e à eleição divina, até a propriedade historicamente constituída, 

a representação, a monarquia. Tudo quanto a consciência ou o direito natural considerassem 

repulsivo poderia e deveria sofrer resistência ativa. Somente era legítimo e digno de confiança 

aquilo que fosse baseado na vontade, no consentimento de cada um.  

No entanto, o desfrute da liberdade não duraria para sempre. Em breve, os generais do 

exército teriam a missão de colocar fim à instabilidade política e aos temores de sublevação 

social. O primeiro instinto que neles se manifestou foi propor um acordo de paz com Carlos I, 

assim como os presbiterianos haviam procurado esse mesmo rei para suprimir os independentes 

e levellers. Os generais imaginavam que somente a autoridade pessoal do monarca e o peso 

histórico da monarquia conseguiram conter os ímpetos da multidão convertida em ator político 

pela guerra civil. “Nenhum homem poderia gozar tranquilamente de suas vidas e propriedades 

sem que o rei desfrutasse de seus direitos”, diz Oliver Cromwell em 1647 (HILL, 1990, p. 85). 

Mas logo perceberam os líderes militares que era tolice recorrer a Carlos I, não apenas porque 

eles próprios haviam contribuído para minar sua autoridade, como também porque o rei parecia 

refratário a qualquer negociação que não lhe restituísse integralmente os antigos privilégios. 
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Ora, como não havia corrido tanto sangue para tudo retornar ao lugar de onde se partira, a única 

alternativa, agora, era fazer correr o sangue de Carlos, ou seja, julgar, condenar e executar esse 

tirano que havia violado todas as regras sagradas da comunidade. Em 1649, à objeção de 

Algernon Sidney de que o tribunal criado para julgar o rei seria ilegal, o general Cromwell 

responde: “Eu vos digo que cortaremos a cabeça dele com coroa e tudo” (HILL, 1990, p. 94). 

A execução pública do rei representou, paradoxalmente, o começo do fim de um certo 

tipo de liberdade, que bem mais tarde viria a ser identificado como liberdade de crença, opinião 

e associação. Eliminado o tirano, tornou-se possível dispersar o exército repleto de agitadores, 

reprimir os levellers, quacres, diggers e várias outras seitas. Cromwell foi bastante franco 

quando vociferou, em 1649: “Precisas esmagá-los, senão eles te esmagam” (HILL, 1980, p. 

87). Um mês após a execução de Carlos, os principais grupos radicais já haviam sido 

suprimidos e seus líderes se encontravam presos ou exilados. A monarquia foi abolida e sobre 

seus vestígios se ergueu, ao menos no nome, uma república, supostamente o governo da lei, da 

liberdade política, da recusa ao poder do arbítrio. Mas, como a monarquia, também a 

experiência republicana fracassa. Aliás, num certo sentido, a própria Revolução Inglesa declina 

e o início desse fenômeno talvez possa ser detectado em 1656. Nesse ano, o Protetorado de 

Cromwell torna-se claramente mais conservador, de um lado pressionado por oficiais 

descontentes com seu papel de servidores de um rei sem cetro e coroa, e, de outro, por 

parlamentares pertencentes à gentry, a quem não agrada ver o exército sob as ordens do 

governo (POCOCK, 1996, p. 166). A morte do Protetor em 1658 só fez agilizar o processo de 

restauração monárquica. Tanto assim que em abril de 1660 o Parlamento composto por realistas 

e presbiterianos decide devolver à vida a Câmara dos Lordes, abolida em 1649. Delibera ainda 

aceitar a Declaração de Breda, na qual Carlos II se compromete, entre outras coisas, a respeitar 

a liberdade de consciência de seus súditos. A república chega ao fim; a monarquia é restaurada. 

Desde muito cedo Locke se viu envolvido nesse conflito que dividiu a nação por bem 

mais que os dezoito anos de sua duração. Toda a sua família, tanto por parte de pai como de 

mãe, inclinava-se a professar crenças calvinistas, identificadas, na Inglaterra, ao 

presbiterianismo. Em razão disso, era previsível que já em 1642, quando eclodiu a guerra civil, 

seu pai, Nicholas Locke, pegasse armas contra o rei pelo Parlamento. Em Oxford aos dezessete 

anos, diante das notícias da execução do rei, o estudante John Locke junta-se a seus colegas 

para fazer uma prece, não se sabe exatamente se a pedido de algum superior. Poucos anos 

depois, em 1654, e ainda estudante em Oxford, escreve versos a Oliver Cromwell, saudando-o 

como o “poderoso príncipe” capaz de governar “em paz um mundo que conquistastes pela 
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guerra” (LOCKE, 2007, p. 249). Num outro poema, do mesmo ano, atribui à guerra com os 

holandeses o mesmo efeito reverso de proporcionar uma “doce harmonia” ao país (LOCKE, 

2007, p. 250). Finalmente, em 1660 canta a Restauração monárquica em termos grandiosos: 

Carlos II, divindade superior até mesmo a Jove, consegue transformar uma “confusão no jorro 

do caos, emblema e produto de uma guerra intestina” em luz, “beleza e ordem” (LOCKE, 2007, 

p. 252).  

Nesses poemas de juventude, um tema constante é o anseio por paz e concórdia, de um 

lado, e o temor pela instabilidade, incerteza e guerra, de outro. Esse também é o tom geral dos 

Dois opúsculos sobre o governo (1660), que, já nas suas primeiras páginas, revelam o trauma 

provocado no autor por uma revolução cujo desfecho ele não se cansa de enaltecer: “Assim 

que me percebi no mundo me vi no meio de uma tempestade, que durou quase até este 

momento, e por isso só posso acolher a aproximação da calmaria com grande alegria e 

satisfação” (LOCKE, 2007, p. 7). Como a monarquia de Carlos II foi o “governo que trouxe 

consigo a tranquilidade e o acordo”, a intenção dessa obra, por  dever de gratidão, é fazer o 

possível para “tentar sua continuidade, dispondo a mente dos homens à obediência” (LOCKE, 

2007, p. 7). 

Por que Locke teria guardado lembranças tão dolorosas das guerras civis? O que o 

instigou a se dedicar com tanto empenho ao bom êxito da Restauração monárquica? O germe 

da resposta já se encontra numa carta ao pai, datada do mesmo período, na qual Locke se 

lamenta de que a revolução tivesse transformado a Inglaterra num grande Bedlam (o famoso e 

terrível hospício), cheia de pessoas dizendo-se o segundo Cristo ou reivindicando inspiração 

sobrenatural para seus atos e palavras (Apud MARSHALL, 1994, p. 8). A mesma impressão 

reaparece em outros textos da mesma época. No Segundo opúsculo,  o zelo extremado dos que 

invocam incessantemente sua consciência (como se fosse a lei de Deus) fornece armas à 

“imprudente loucura da ignorante e passional multidão”, levando-a a produzir uma labareda 

“capaz de tudo consumir” (LOCKE, 2007, p. 70). Em “Infalibilidade” (1661-2), a obsessão dos 

homens na busca de Deus dentro de suas próprias consciências obscuras os faz preocuparem-

se com assuntos que são, pura e simplesmente, a “violenta expressão dos falsos talentos dos 

loucos” (LOCKE, 2007, p. 256).  

A descrição do processo revolucionário como um episódio de loucura coletiva traduz a 

dupla impotência de Locke em face dos acontecimentos. Afinal, até que ponto um homem são 

consegue curar uma multidão de insanos sem enlouquecer um pouco? E, mesmo que a natureza 

da doença permitisse a cura, como conter a disseminação da loucura por contágio? O que há 



20	
	

de particularmente nocivo no frenesi revolucionário é a destruição irracional de uma ordem 

política e social que, se tem suas imperfeições, raras vezes causa danos reais. Proporciona, isso 

sim, vantagens. O poder do governante, ainda que sujeito a exageros, é absolutamente 

imprescindível para conter “a multidão tão sôfrega de restrição como mar, e contra cujas 

tempestades e cheias não é possível se precaver direito” (LOCKE, 2007, p. 49). Isso significa 

que o ambiente de sectarismo, facciosismo, enfim, de “excessiva licença” (LOCKE, 2007, p. 

69) provocado pela ruptura da autoridade tradicional desencadeia um processo de instabilidade 

popular muito difícil de controlar, justamente porque isso só poderia ser realizado por uma 

autoridade forte que, porém, foi destroçada pela subversão.  

Há, portanto, um círculo vicioso que movimenta a revolução: a pretexto de liberdade, 

os homens se revoltam contra uma autoridade constituída – a única que lhes permitiria viver, 

não em contentamento pleno, mas em paz e segurança – e, sem ordem social, já não é mais 

possível refrear o movimento irracional da populaça. O resultado é a ampliação da 

licenciosidade e o desaparecimento progressivo de todos os laços sociais. É por isso que, entre 

os sectários, o jovem John Locke parecia se exasperar principalmente com os quacres e os 

anabatistas. Os primeiros se recusavam a tirar o chapéu e a se curvar diante dos homens de 

posição superior (como ele e sua família), negando, com esses gestos,  que as distinções sociais 

existentes fossem legítimas.  Por sua vez, os anabatistas seriam subversivos menos por não se 

reconhecerem membros, desde o nascimento, da Igreja Estatal, do que por não pagarem o 

dízimo – e, consequentemente, não contribuírem para a manutenção da hierarquia eclesiástica 

(MARSHALL, 1994, p. 57). 

Nos Dois opúsculos, esses dois grupos sectários ilustram, mais uma vez, como apelo à 

consciência para fundamentar a ação nada tem de inofensivo (LOCKE, 2007, p. 28). Na 

verdade, essas obras mantêm fortes elos de continuidade com as preocupações mais remotas 

de Locke quanto à manutenção da ordem social. Mas, agora, essas preocupações são expressas 

sob a forma dos tratados de eclesiologia similares a muitos outros escritos no período5. A 

exemplo destes tratados, os de Locke alinham-se à defesa do anglicanismo, a religião estatal, 

e da monarquia6. Em particular, o Primeiro opúsculo pretende rebater as afirmações de Edward 

																																																								
5 Entre os quais se inclui o de Edward Stillingfleet, que anos depois, na década de 1690, dirigirá um violento 
ataque ao Ensaio sobre o entendimento humano. 
6 O historiador J. P. Kenyon lembra que no início da década de 1660 a maioria das classes dominantes e 
provavelmente a maioria da população defendia a monarquia como elemento essencial da constituição. As 
tentativas de impor limites a sua autoridade fracassaram; o anglicanismo se fortaleceu enquanto o puritanismo 
caiu em descrédito e se tornou politicamente impotente (KENYON, 1986, p. 360) 
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Bagshawe, em The Great Question Concerning Things Indifferent in Religious Worship 

(1660), de que os indivíduos devem ter liberdade de culto de acordo com sua consciência e de 

que o magistrado civil não tem poder de impor questões indiferentes – os adiáforos – na religião 

(MARSHALL, 1994, p. 12)7. O Segundo opúsculo, escrito originalmente em latim, é mais 

teórico na medida em que seu caráter é de peça acadêmica, não de panfleto, mas não menos 

hesitante no ataque ao puritanismo. 

Os adiáforos, que constituem o ponto de divergência entre puritanos e anglicanos, 

dizem respeito à esfera de dever religioso que não é explicitamente definida pela lei divina por 

meio dos Evangelhos e que, portanto, poderia estar a cargo dos indivíduos (como querem os 

puritanos) ou do magistrado (como querem os anglicanos) definir. Em disputa estariam, por 

exemplo, o uso de sobrepeliz pelos sacerdotes e a genuflexão, entre outros aspectos cerimoniais 

que um e outro lado admitem ser pequenos “e, na melhor das hipóteses, tão-só indiferentes” 

(LOCKE, 2007, p. 8). Mas, se essas coisas são em si insignificantes, é razoável perguntar por 

que a controvérsia em torno delas assume uma dimensão aparentemente tão desproporcional. 

De fato, os adiáforos estão na periferia de um litígio cujo centro é ocupado pela definição do 

poder do magistrado. Para Locke, está claro que quem nega o poder do magistrado nas coisas 

indiferentes nega o próprio poder do magistrado: “a verdade é que os dois [poderes] são 

conservados, ou os dois poderes devem ser abandonados” (LOCKE, 2007, p. 86). O que está 

em questão, em suma, é se o poder supremo, numa constituição reconhecidamente legítima 

como a que ampara a monarquia de Carlos II8, possui o direito de exercer uma atividade 

legislativa absoluta. Para Locke e outros anglicanos, a resposta só pode ser afirmativa. Do 

contrário, sobrevêm todas as catástrofes verificadas durante a revolução.  

Assim, nos Dois opúsculos Locke tematiza a lógica das “trágicas revoluções” e sua 

única solução possível, o respeito à autoridade constituída. Autoridade à qual, vale dizer, o 

autor afirma devotar  “respeito e veneração” ímpares (LOCKE, 2007, p. 7), e em parte por isso 

ele não pretende examinar “se a coroa do magistrado cai em sua cabeça imediatamente do seu 

ou é aí colocada pelas mãos dos súditos” (LOCKE, 2007, p. 11).  Entrar nesse debate seria 

demonstrar pouco respeito pela autoridade e, aliás, nem os advogados do direito divino, nem 

os “patronos da liberdade” podem provar a contento os seus pleitos. Por outro lado, Locke não 

																																																								
7 Marshall (1994) reconstrói com extremo detalhe o plano de fundo intelectual em que foram produzidas essas 
obras de Locke, chamando a atenção, neste caso dos Dois opúsculos,  para as amizades de Locke com os 
anglicanos. 
8 John Dunn, entretanto, é categórico em afirmar que o tratamento do constitucionalismo nessas duas obras de 
Locke é extremamente vago e evasivo (DUNN, 1969, p. 13). 
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se detém no exame das origens e condições de legitimidade do soberano, porque julga que os 

discursos dos adversários extraem de considerações semelhantes sua força e seu poder 

persuasivo. Não é o caso de discutir a liberdade que os súditos têm para limitar o exercício do 

poder soberano: eles não têm nenhuma, quer o poder do soberano seja originário “da escassa 

concessão do povo”, quer seja uma “comissão imediatamente de Deus” (LOCKE, 2007, p. 11). 

De igual irrelevância, por motivos análogos, é a discussão sobre as formas de governo. Não 

existem regimes mais ou menos livres: todos eles são poderes discricionários, mesmo que 

estejam depositados nas assembleias (LOCKE, 2007, p. 13; p. 71). Importa tão-só que “o 

magistrado detenha necessariamente um poder absoluto e arbitrário” (LOCKE, 2007, p. 11).   

O argumento de Locke prioriza o fato em detrimento do direito. Não há sentido em 

investigar a origem da soberania, porque o critério de legitimidade das ações do soberano não 

depende de mera suposição hipotética. Depende apenas de sua capacidade de conservar a 

sociedade reunida, do acordo tácito que os homens fazem no presente, quando são tributários 

das vantagens dessa sociedade, que só existe porque a autoridade soberana a organiza: 

“enquanto houver sociedade, governo e ordem no mundo, os mandatários ainda deverão ter o 

poder de todas as coisas indiferentes” (LOCKE, 2007, p. 11). Essa autoridade, que é a fonte da 

lei e da ordem, deve ser respeitada independentemente de sua suposta origem. Locke não está 

dizendo nenhuma novidade aos seus leitores e contemporâneos. Argumentos desse tipo eram 

muito comuns na quadra de 1650, quando se discutiu a obediência que se deve a um governo 

de facto. Contra os realistas e presbiterianos que ameaçavam resistir ao governo republicano, 

considerado ilegal e imoral porque erigido pela violência, os teóricos do de facto sublinhavam, 

à moda de Hobbes, que o direito, como matéria, é algo sempre discutível. E acrescentavam, 

como o jornalista Marchamont Nedham, que o governo é necessário e portanto bom: sem poder 

coercitivo, relações de mando e obediência, não há como impedir a violência e a desordem 

(NEDHAM,1969, p. 30). 

Também relativamente em voga nos anos revolucionários era a doutrina anglicana e 

realista da obediência passiva, que Locke retoma nos Dois opúsculos. Essa doutrina era uma 

espécie de substrato de uma teoria política mais ampla, como o direito divino dos reis, em 

geral, e o patriarcalismo, em particular. Com base na afirmação de que o governante, na 

qualidade de detentor do poder divino, está imune às leis humanas, conclui-se que nenhuma 

resistência ativa é lícita. Um dos mais articulados expoentes dessa doutrina e futuro alvo 

privilegiado de Locke nos Dois tratados, Robert Filmer resumiu da seguinte maneira a 

obrigação do súdito para com um rei que ordena a prática do pecado: “lícito é não lhe obedecer 
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nas coisas contrárias às leis de Deus, fugir e nos esconder dele, mas também preferir ser 

açoitado, sim, mesmo morto, a tentar algo contra sua vida e sua honra”  (FILMER, 1991, p. 

182). No início da década de 1660, Locke parece concordar com essa solução, embora não seja 

evidente seu comprometimento com a teoria do direito divino dos reis9. Segundo o autor, uma 

autoridade tão grande como a do soberano tem, claro, grandes inconvenientes: é preciso sempre 

sujeitar a própria vontade ao arbítrio de outro; homens maduros, adultos, devem ser tratados 

como se precisassem de guardiães e, pior, não são proprietários de suas próprias vidas 

(LOCKE, 2007, p. 47)! E quando tamanha autoridade se voltasse contra tais homens, mesmo 

que a voz da consciência qualificasse essa violência como injusta aos olhos de Deus, seria 

necessário sofrer com paciência, obedecer antes de tudo, nunca resistir.10 

Mas as vantagens reais de viver sob autoridade, ainda que esta possa às vezes ser 

ofensiva, superam em muito todas essas eventuais desvantagens. A ausência de governo 

equivale à “inexistência da paz, de segurança, de divertimentos, a inimizade com todos os 

homens, a posse segura de nada, e os lancinantes enxames de desgraças que sobrevêm à 

anarquia e à rebelião” (LOCKE, 2007, p. 47). 

Um leitor de Hobbes reconheceria imediatamente o cenário de guerra e medo inerente 

à condição dos homens sem senhor.  De fato, tanto Hobbes, ao longo das décadas de 1640 e 

1650, como Locke, em inícios da década de 1660, criticam o discurso potencialmente sedicioso 

dos presbiterianos, segundo o qual os eleitos predestinados têm o dever de reformar o mundo, 

se sua consciência lhes ditar. Tanto Hobbes como Locke apostam que um instrumento capaz 

de neutralizar o discurso da liberdade de consciência seja o discurso da autoridade, com sua 

ênfase no papel da lei civil como fruto da vontade do soberano, de tal maneira que sem lei não 

há bom nem mau morais11. A liberdade que Locke defende nos Dois opúsculos é, de resto, 

semelhante à que Hobbes também havia advogado no capítulo 21 do Leviatã: “desfrutar a 

proteção da lei” (LOCKE, 2007, p. 9). Por outro lado, essa é uma concepção totalmente 

																																																								
9 Há apenas sugestões desse comprometimento, como nesta passagem do Segundo opúsculo: “(...) a 
responsabilidade pela sociedade é confiada ao magistrado por Deus” (LOCKE, 2007, p. 80). 
10 “… se alguém empregasse a legítima autoridade que ele possui a fim de oprimir desnecessariamente os seus 
súditos, e sem nenhuma necessidade manifesta para ele se divertisse com as liberdades de seus irmãos, e os 
limitasse drasticamente no uso das coisas indiferentes, ele talvez não fosse inocente e, embora não se sujeitasse 
às censuras dos homens, não poderia escapar do tribunal de Deus. Entretanto, isso não nos eximiria de nossa 
obediência. E não vejo nenhum paradoxo em afirmar que os súditos podem ser obrigados a obedecer a leis as 
quais pode ser pecaminoso para o magistrado sancionar”(LOCKE, 2007, p. 43). Ver ainda Segundo opúsculo: 
“[Sustento] que o súdito está obrigado a uma obediência passiva, quaisquer que sejam os decretos do magistrado, 
justos ou injustos”(LOCKE, 2007, p. 77) 
11 Para John Dunn, essa é uma concepção de lei “altamente autoritária” (DUNN, 1969, p. 13). 
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diferente da dos dissidentes, que Locke qualifica como “uma liberdade para contendas, censura 

e perseguição” (LOCKE, 2007, p. 8), ou seja, uma liberdade para se considerarem iguais filhos 

de Deus, iguais herdeiros deste mundo, “liberdade para a ambição derrubar constituições bem 

estruturadas” (LOCKE,  2007, p. 9). 

Por fim, tanto Hobbes como Locke identificaram no desejo subversivo de liberdade as 

raízes mais profundas das revoluções. Esse desejo, como vimos, pode ser simples insensatez, 

uma cegueira para os benefícios da ordem e da própria hierarquia social, a qual estabelece 

relações necessárias (naturais ou históricas, pouco importa) de obediência. No entanto, Locke 

acredita, como Hobbes, que para muitos a religião serve somente de capa para outros fins: 

“jamais houve desígnio tão iníquo que não tenha usado a máscara da religião (...); ninguém 

jamais se propôs arruinar o Estado, senão sob pretexto de construir o templo” (LOCKE, 2007, 

p. 51). Nenhum outro discurso parece tão persuasivo, tão capaz de incitar à ação política como 

o discurso religioso e suas promessas de vida futura. Ninguém governa melhor as mentes dos 

homens do que aqueles que se pretendem seus doutores e guardas, embora sejam, na realidade, 

seus atravessadores (LOCKE, 2007, p. 8). Mais uma vez, é a disparidade entre o poder terreno 

do soberano e o poder espiritual dos líderes religiosos que está em jogo. Porém, se aquele que 

realmente deve deter o controle sobre as ações humanas for derrotado, o adversário há de colher 

uma vitória duvidosa, porque fictícia. Ele poderá, é certo, ocupar o trono terreno, ao qual terá 

chegado pela revolta. Mas não terá tempo de usufruir esse gozo tão humano, porque logo outros 

apontarão contra ele as mesmas armas que ele antes havia apontado para a autoridade legítima. 

Seu mando será necessariamente breve. Este é o mecanismo das revoluções: violência, 

instabilidade e incerteza. Elas se alimentam da “tirania da ira religiosa” (LOCKE, 2007, p. 8) 

e resultam em miséria. Quanto à multidão, poderá até conquistar os céus, sem, contudo, jamais 

conquistar o respeito, porque não possui – é simples – autoridade.  

A conclusão necessária a que essas primeiras obras de Locke almejam chegar é a de 

que não deve haver tolerância religiosa para os que dissentem da doutrina da Igreja Anglicana, 

pelas mesmas razões pelas quais não se deve privar o soberano de determinar todas as 

circunstâncias do culto. Mas é importante notar que essa autoridade em relação às coisas 

indiferentes, a qual redunda nos meios coercitivos para obrigar ao cumprimento de atos 

externos, não se estende à consciência. Ao contrário de outros anglicanos, Locke nunca 

acreditou que a violência pudesse modificar as opiniões de um homem, levando-o até mesmo 

a reconhecer, no foro íntimo, a necessidade do poder do magistrado sobre as coisas indiferentes 

(MARSHALL, 1994, p. 16). A liberdade de consciência não equivale à liberdade de ação, 
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como reivindicam os dissidentes. Tampouco o poder soberano alcança a consciência, como 

defendem muitos anglicanos: “como a força não tem influência sobre o entendimento e 

assentimento (...), em vão o magistrado atacaria a parte do homem que não presta nenhuma 

homenagem a sua autoridade” (LOCKE, 2007, p. 16).  

A compreensão de que a liberdade interior do homem constitui uma esfera inviolável, 

somada à ideia de que o tribunal de Deus punirá os pecadores, sejam eles reis ou súditos, 

expõem enfim uma premissa fundamental do pensamento de Locke. Segundo essa premissa, 

válida ao longo de toda a sua obra, por maiores as reviravoltas teóricas que esta virá ainda a 

sofrer, Deus é o verdadeiro autor e fiador da ordem e, portanto, “foco efetivo de repressão” 

(DUNN, 1969, p. 14). De um lado, o governante foi instituído (e não importa investigar o modo 

da instituição) para garantir que os homens não se matarão, dada a sua natureza de seres 

decaídos. Por isso, ele pode impor “tudo o que julgue servir ao bem-estar da comunidade” 

(LOCKE, 2007, p. 77). Mas, por outro lado, ele não pode impor qualquer coisa, ou pelo menos 

qualquer coisa destrutiva de uma ordem que não foi ele quem arquitetou. Daí, no Segundo 

opúsculo, a metáfora do magistrado como comandante de um navio: sua tarefa é conduzir o 

navio até o porto, e não lançá-lo sobre as pedras, por capricho ou descuido (LOCKE, 2007, p. 

77). Se os súditos têm o dever da obediência, o governante têm a responsabilidade perante 

Deus de zelar pelo ordenamento da comunidade humana, o que inclui não negligenciar seu 

dever, nem cometer violência desmesurada para não perpetrar “culposamente” “uma afronta à 

majestade divina” e praticar “violência e injustiça a seus semelhantes” (LOCKE, 2007, p. 94). 

Governante e súditos: semelhantes no plano da criação, dissemelhantes no mundo histórico, 

com obrigações e punições previamente definidas. As complexas e quase dialéticas relações 

entre essas duas figuras políticas, sociais e morais recordam que a verdadeira autoridade é 

Deus, crença da qual Locke jamais se desfez. 

 

3 

No século XVII, uma doença hepática grave, conhecida como hitátide, poderia ser fatal 

se levasse ao desenvolvimento de um abcesso.  Uma das vítimas dessa doença era o então 

ministro das finanças de Carlos II, Lorde Anthony Ashley Cooper, futuro conde de 

Shaftesbury. Em 1666, lutando contra o agravamento de seu quadro, Lorde Ashley foi mais 

uma vez a Oxford apanhar algumas garrafas das famosas águas de Astrop, que, segundo alguns 

médicos, poderiam interromper a ação do abscesso. Porém, em vez de receber as garrafas das 
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mãos do médico usual, Lorde Ashley recebeu-as de um amigo dele, John Locke. Ao que parece, 

a empatia entre os dois homens foi imediata12. Em pouco tempo, Locke, que havia estudado 

medicina, conquistou a confiança de Lorde Ashley e se tornou seu conselheiro pessoal, tanto 

para assuntos políticos como médicos. Aliás, foi Locke quem o persuadiu a realizar uma 

cirurgia, bastante temerária, para a retirada do abscesso e colocação de um dreno na parede do 

estômago a fim de evitar a formação de novos abcessos. A cirurgia, que poderia ter sido uma 

carnificina, como costumavam ser no tempo em que não havia penicilina nem anestesia, 

milagrosamente salvou a vida do político. Desnecessário dizer que ele foi grato a Locke pelo 

resto da vida e Locke, em contrapartida, passou a ver no futuro conde de Shaftesbury não 

apenas um político extremamente poderoso e influente, como ainda um patrono, a quem veio 

a se ligar por vínculos de confiança e lealdade13.  

Sob a patronagem de Shaftesbury, Locke se envolveu com os assuntos administrativos 

e governamentais da Carolina. Essa grande colônia14 havia recebido uma carta régia em 1663 

e somente oito proprietários, dentre os quais Shaftesbury, detinham pleno direito sobre ela. Em 

face das dimensões do território e da necessidade de colonizá-lo segundo um plano, a questão 

que naturalmente se apresentou  aos proprietários era como instituir uma forma de governo 

estável e vantajosa a seus interesses econômicos. Em 1669, Locke e Shaftesbury conceberam 

uma proposta que contemplasse essas duas coisas. Foi no exercício da função de secretário da 

Junta dos Proprietários da Carolina que Locke teria redigido, junto com Shaftesbury, um 

esboço de constituição para aquela colônia15.  

Como o documento original traz outras letras além da de Locke, não é possível dizer 

que seja ele seu autor, embora sua participação na composição seja bastante considerável, 

conforme reconhece, em 1673, Peter Colleton, um dos oito proprietários (ver LOCKE, 2007, 

p. 200). Mas o fato de não se poder atribuir a Locke a autoria exclusiva desse texto não lhe 

subtrai, de modo algum, o interesse. Ao contrário: por ser um texto coletivo, permite-nos 

formar uma ideia mais geral sobre o estatuto e a função da propriedade na segunda metade do 

																																																								
12 Talvez esse encontro não tenha sido casual. O administrador das propriedades de Shaftesbury teria lhe 
recomendado Locke (ver LASLETT, 1998, p. 37).  
13 Para  Peter Laslett, “sem Shaftesbury, Locke não teria sido, em absoluto, Locke”(LASLETT, 1998, p. 38) – e 
talvez Ashley, sem Locke, não viesse a se tornar Shaftesbury.  De qualquer modo, é curioso notar quantas 
dificuldades deparou o pobre Locke para ser realmente Locke.  
14 A área da colônia cobria boa parte da atual Carolina do Norte, toda a Carolina do Sul e quase toda a Geórgia. 
15 Armitage (2013, pp. 97-98) esclarece que apenas os dois primeiros parágrafos foram escritos por Locke, o que, 
em si mesmo, não prova que ele não seja o autor do manuscrito, pois costumava passar o restante do texto para 
que um amanuense o transcrevesse. Tampouco o fato de Locke não ter reconhecido sua autoria na composição do 
texto implica que ele não o seja, já que Locke dificilmente assumia a autoria de suas obras. 
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século XVII. Isso porque, ao aceitarem o plano das Constituições, os proprietários sinalizaram 

tacitamente seu acordo em relação a certas convenções sociais de seu tempo, convenções estas 

que se expressam na partilha do mesmo significado para o termo “propriedade”. Esse 

entendimento no nível da linguagem gera informações relevantes sobre a vivência da sociedade 

inglesa no século XVII. Portanto, ao estudarmos mais de perto esse discurso desenvolvido em 

torno do conceito de propriedade, conseguimos aprender como os integrantes dessa sociedade 

percebiam sua própria experiência, “que experiências eles eram capazes de perceber e que 

respostas à experiência eles eram capazes de articular e, consequentemente, efetivar” 

(POCOCK, 2003a, p. 56)16.  

Uma análise preliminar sugere que se pode interpretar as Constituições Fundamentais 

da Carolina, de 1669, na chave das preocupações dos neo-harringtonianos, dos quais faria 

parte o líder Whig, Conde de Shaftesbury (WORDEN, 1994, p. 2; HSUEH, 2010, p. 61)17. O 

texto é uma espécie de adaptação do modelo harringtoniano ao ambiente colonial norte-

americano, propondo-se leis fundamentais relativas à constituição da autoridade e ao modo 

como deverá operar a vida da comunidade política como um todo, isto é, como uma 

commonwealth.  Mais do que isso, as Constituições marcam o próprio ato fundador dessa 

sociedade política e seus redatores, entre os quais Locke, são legisladores capazes de criar, de 

uma vez só, todo o arranjo de poder que tornará a república menos sujeita aos golpes do tempo 

e da contingência. 

O propósito do texto consiste em elaborar regras para o governo da província da 

Carolina conformes à monarquia inglesa, com a qual a colônia mantém laços de subordinação 

econômica e administrativa, mas também conformes ao desejo dos proprietários de governar 

em direito próprio. Os proprietários reconhecem que Carlos II é nominalmente o soberano da 

província – e portanto parte das receitas da colônia terá de ir para o Tesouro inglês e a religião 

oficial será a anglicana –, e ao mesmo tempo pretendem instituir um governo local que não 

seja nem uma monarquia, muito menos “uma democracia numerosa” (LOCKE, 2007, p. 201), 

ou seja, um governo dos colonos. O resultado é uma forma de governo que alcança um 

equilíbrio entre a nova aristocracia local e o povo, planejado nas minúcias para “ser e 

permanecer a forma e regra inalterável de governo da Carolina para sempre” (LOCKE, 2007, 

																																																								
16 Aqui, as conclusões a serem extraídas só podem ser bastante incompletas e parciais, em vista das dimensões e 
finalidades deste ensaio. Uma abordagem extremamente relevante desse assunto, apresentada de um outro ponto 
de vista, encontra-se em TULLY, 1979 e TULLY, 1993. 
17 Nos próximos quatro parágrafos, apoio-me no meu  artigo "Teóricos políticos e propostas constitucionais na 
Inglaterra, 1645-1649". Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 33 N° 98,  2018. 
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p. 225). A rigidez e severidade dessa estrutura visam a impedir que esse pacto, firmado entre 

homens com idade acima de dezessete anos, seja rompido e impeça a administração colonial. 

A terra não pode ser fragmentada entre herdeiros e colonos, sob pena de essa sociedade se 

converter numa democracia. 

Para sabermos como se configura o governo capaz de evitar o surgimento de uma 

“democracia numerosa” e quais são “as verdadeiras fundações do governo original”  (LOCKE, 

2007, p. 219), precisamos compreender aquilo que os autores designam por “equilíbrio de 

governo” (LOCKE, 2007, p. 202). Esse conceito é análogo, como procurarei mostrar adiante, 

ao  princípio de “equilíbrio de propriedades" exposto por Harrington em Oceana18. Pela 

importância da propriedade fundiária, pela drástica reserva dos principais cargos de autoridade 

aos proprietários e senhores, o governo da colônia se define como uma aristocracia.19 

De acordo com o princípio, do "equilíbrio de governo", a província inteira da Carolina 

deveria ser dividida em cinco partes: um quinto de todas as terras, intituladas senhorias, 

pertenceriam aos oito proprietários (o que equivale a cerca de 96.000 acres de cada condado a 

ser dividido entre eles); outro quinto, as baronias, pertenceriam à nobreza hereditária, composta 

de um landgrave (que possuiria 48.000 acres no seu condado) e dois caciques20; os três quintos 

restantes seriam partilhados entre os colonos, que receberiam 150 acres cada um e formariam 

a parte majoritária considerada como o povo, cujo poder numericamente superior deveria ser 

contrabalançado (MARSHALL, 1994, p. 175). Essa distribuição das propriedades fundiárias 

institui toda a estrutura de poder e, portanto, de autoridade. É esse o critério que determina a 

forma de governo, os pré-requisitos para preenchimento dos cargos, modos de participação 

política e criação dos tribunais. É esse o critério que estabelece toda a hierarquia política e 

social, qualificada no texto como “as verdadeiras fundações do governo original”.  

Assim, como os oito proprietários seriam os mais poderosos, é razoável que 

dispusessem de fatias maiores do poder e que tivessem mais privilégios do que os demais.  O 

mais velho deles seria palatino da província, mais alto cargo da hierarquia, cuja sucessão seria 

determinada por idade: por ocasião da morte do palatino, o mais velho deveria sucedê-lo. Essa 

																																																								
18 Ver capítulo 2, infra. 
19 Era isso que Tocqueville tinha em mente quando escreveu a seguinte passagem   (TOCQUEVILLE, 2005,  I, 
I, 2, pp. 38-39):  “Ora, é à terra que se prende a aristocracia, é ao solo que ela se apega e em que ela se apoia; não 
são apenas os privilégios que a estabelecem, não é o nascimento que a constitui, mas sim a propriedade fundiária 
hereditariamente transmitida. Uma nação pode apresentar imensas fortunas e grandes misérias; mas, se essas 
fortunas não são territoriais, vemos em seu seio pobres e ricos, não há, na verdade, aristocracia”.  
20 Em 1671, Locke recebeu, das mãos dos proprietários, o título de Landgrave da Carolina, além da grande 
quantidade de terras que acompanhava esse título nobiliárquico. 
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regra deveria se manter inviolável para evitar que o cargo se tornasse hereditário e que a família 

de um único proprietário dominasse o governo, desequilibrando, com isso, tal estrutura de 

poder. Igualmente inviolável deveria ser a distribuição de todos os outros privilégios e 

jurisdições no interior dessa pirâmide social arquitetada nas suas mais delicadas 

minúcias:  todos os cargos, seja da administração pública, seja dos diferentes tribunais 

hierarquicamente dispostos em cada condado, todas as assembléias públicas, do júri ao 

parlamento deveriam decorrer da rígida relação direta entre a posse das propriedades e o 

exercício da autoridade, relação esta que se poderia identificar como de dependência dos menos 

para com os mais poderosos. Não é à toa que, no interior das grandes propriedades, sejam 

senhorias, baronias ou domínios, os rendeiros são descritos como vassalos ou dependentes 

(leetmen), que só poderiam apelar para os tribunais de seus respectivos senhores e não 

disporiam de liberdade de movimento, seja para mudarem de casa e de senhor, seja para 

apelarem a outras autoridades. Esse imobilismo, que fixaria os dependentes definitivamente à 

terra e os vincula a seu senhor, se reflete no status hereditário das relações sociais, típico das 

sociedades e governos aristocráticos: “todos os filhos de dependentes serão dependentes, e 

assim vale para todas as gerações” (artigo 23). 

Uma vez identificados os critérios da cidadania, torna-se mais claro o significado desse 

“governo original”, criado para fazer frente a uma “democracia numerosa”. Os colonos, 

embora sejam atraídos para as diferentes instâncias de processo decisório da província – as 

assembleias e os vários tribunais –, só se elegem como representantes no Parlamento se 

possuírem o mínimo quinhentos acres de terras livres e alodiais (freeholds)  no interior do 

condado pelo qual podem ser escolhidos (artigo 72), os mesmos quinhentos acres que os 

qualificam para o cargo de xerifes nos tribunais de condado (artigo 61). O requisito para que 

sejam convocados a participar do júri (artigo 68) e se inscrever como eleitores (artigo 72), os 

menores graus de cidadania, é a propriedade de pelo menos cinquenta acres de terras livres e 

alodiais. O documento não especifica a proporção de representantes do povo nas assembleias 

parlamentares, mas parece lógico que sua participação corresponderia à quantidade de terras 

livres e alodiais que se possui. Esse governo provincial pode ser corretamente descrito como 

uma aristocracia21.  

																																																								
21 Essa visão da constituição estava vinculada a um conceito de sociedade definitivamente aristocrático” 
(MCNALLY, 1989, p. 22). Hsueh (2010, p. 56) nota a mistura de elementos feudais, republicanos e autoritários 
nas Constituições. 
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Mas, sem prejuízo da importância incontestável da propriedade fundiária, um outro tipo 

de propriedade aparece tematizado n’As constituições num plano conceitual ainda mais 

profundo. Agora, não se trata meramente da propriedade territorial ou fundiária, mas da 

propriedade que cria a diferença jurídica, civil e moral entre o homem livre - que portanto tem 

direito de participar, como cidadão, de diferentes instâncias da vida política da colônia - e o 

escravo, que não é proprietário nem mesmo de seu corpo (embora possa ser senhor de suas 

opiniões religiosas) e por isso pertence ao senhor. É essa a concepção de propriedade que está 

em jogo entre os artigos 95 e 112, que versam sobre a escravidão africana e indígena e 

curiosamente têm por objeto estabelecer as condições da tolerância religiosa. No artigo 110 

essa oposição entre escravidão e liberdade é particularmente informativa: “Todo homem livre 

da Carolina terá poder e autoridade absoluta sobre seus escravos negros, não importando a 

opinião ou religião”.  

Afirmar que o escravo é aquele que está sob o poder e a autoridade absoluta de um 

outro homem, seu senhor, equivale a dizer que ele não possui nenhum poder ou autoridade 

sobre si mesmo, exceto – e a ressalva é digna de nota, por mais que a nós hoje pareça 

ridiculamente irrisória – sobre suas opiniões e religião. De resto, o escravo não é sujeito de seu 

próprio direito. Como vem mostrando Skinner, esse contraste entre liberdade e escravidão 

havia sido claramente formulado no início do Digesto. Segundo tal formulação, a libertas de 

que gozam os homens livres consistiria em estarem “sob seu próprio poder”, por oposição aos 

que estão “sob o poder de outra pessoa”. Por outro lado, a perda da liberdade sofrida pelos 

escravos se deveria ao fato de viverem “sob o poder de um senhor” e, portanto, em sujeição a 

seu arbitrium  ou vontade arbitrária (SKINNER, 2008)22. Numa formulação análoga, o escravo 

é aquele que está sob a jurisdição de outro, de tal modo que o contraste entre escravo e senhor 

se mostra também como uma relação de dependência. Esse parece ser o teor a se extrair do 

artigo 107, que, embora permita aos escravos ingressarem na Igreja e serem dela “membros tão 

plenos como qualquer homem livre”, ressalva que “nenhum escravo será por isso isento do 

domínio civil que seu senhor possui sobre ele”. Do ponto de vista das opiniões, em tese os 

escravos são livres para professar as que bem entenderem; do ponto de vista das ações, 

dependem da vontade de outro homem, isto é, não possuem uma vontade independente.  

Como articular o primeiro sentido de propriedade, isto é, a posse de bens livres e 

alodiais, a este segundo sentido, de independência ou domínio de si? Em primeiro lugar, 

																																																								
22  Ver também SKINNER,1998. 
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enquanto a relação de dependência e sujeição estabelece a autoridade absoluta do senhor sobre 

o escravo, os diferentes tipos de propriedade, por sua vez, estabelecem autoridades relativas 

entre os diversos membros da hierarquia social: quanto maior a propriedade, maior o poder.  

Num extremo, está o escravo, que não possui poder algum porque, por definição, não possui 

nenhuma propriedade, nem mesmo a do próprio corpo. Desse modo, estar sob o domínio civil 

de outro é o mesmo que ser propriedade de outro. No outro extremo, estão os proprietários da 

Carolina, “verdadeiros e absolutos senhores” (p. 201), os quais partilham os mais altos cargos 

honoríficos, judiciários, políticos e civis, os maiores privilégios e, obviamente, a maior 

autoridade.  Entre proprietários e colonos, há diferentes tamanhos de propriedades, chegando 

ao mínimo de cinquenta acres de terras livres e alodiais. Esse é o limite, o pré-requisito básico 

para o exercício mais elementar e mais reduzido da cidadania. Isso significa, em segundo lugar, 

que só podem ter uma vontade independente, serem proprietários de si mesmos, os homens 

com título de propriedade suficiente para não precisarem viver sob as ordens de outro. Na falta 

da propriedade, não se pode viver como homem livre e independente: não se pode participar 

do Parlamento. Mais uma vez, é Harrington quem melhor expressa a equação entre a 

propriedade e liberdade: “o homem que não pode viver de seu próprio sustento deve 

necessariamente ser um serviçal; mas o que pode viver de seu próprio sustento pode ser um 

homem livre” (HARRINGTON, 1996, p. 269). A mera condição de dependência, mesmo não 

podendo ser imediatamente identificada à escravidão africana ou indígena, basta para impedir 

um homem de adquirir domínio civil, isto é, liberdade. Nesse sentido, o escravo e os não 

possuem propriedade, ou possuem uma propriedade tão reduzida que precisam servir a outros, 

não possuem uma vontade independente e, portanto, não têm direito à voz, ao voto e à 

cidadania. Encontram-se na situação degradante de terem sempre de agradar ao senhor, render-

se a sua vontade, que pode ou não ser ameaçadora, ou simplesmente obedecer passivamente a 

suas ordens.   

Para ilustrar, suponhamos uma hipótese absurda, mas subjacente ao texto das 

Constituições. Se escravos e/ou serviçais tivessem direito de agir como homens livres, 

participando ativamente como cidadãos, uma de duas consequências se seguiria: ou eles 

tenderiam a votar de acordo com as vontades de seus senhores, o que comprometeria fatalmente 

a tensa relação de poder entre proprietários que define o equilíbrio do governo, ou tenderiam a 

contrariar essas vontades. Neste caso, seu voto no Parlamento e sua atuação nas outras esferas 

públicas poderiam resultar na anulação da propriedade historicamente constituída, a qual 

ampara toda hierarquia política e social. De fato, nada impediria que tais homens, dotados de 
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poder político e autoridade suficiente para modificar as leis vigentes, propusessem e 

conseguissem no Parlamento a revogação do direito de propriedade e conseqüente distribuição 

das terras já demarcadas entre todos – ou pelo menos entre todos os que fossem julgados 

merecedores delas. 

Esse era o temor do General Henry Ireton durante os debates de Putney em 1647, 

quando alguns representantes dos levellers propuseram a ampliação do colégio eleitoral com 

base no princípio da propriedade de si em detrimento da propriedade livre e alodial.23 Um dos 

argumentos dos levellers era o de que o critério da propriedade fundiária excluiria do governo 

homens com um genuíno interesse na continuação ou revisão desse governo. No entanto, esses 

homens sem propriedade imobiliária possuiriam um bem muito superior a esta: a vida, aquilo 

que Deus e a natureza lhe concederam. Pois bem: não foram eles à guerra, não perderam seus 

trabalhos, seus parentes e não arriscaram a própria vida em nome do país? Mas eles nunca 

possuíram essa propriedade garantida por lei, cuja origem, aliás, é duvidosa: por que diabos 

alguns homens a têm e outros não?, pergunta o exaltado Coronel Rainborough (SHARP, 1998,  

p. 114). Se a propriedade for o critério de cidadania, os pobres serão para sempre súditos. O 

“dom da razão sem outra propriedade”, nas palavras do mesmo Rainborough, deve ser 

suficiente para garantir a todos os homens adultos o direito de votar, isto é, garantir sua 

independência. O povo, então, são (quase) todos os habitantes de um país. A essa argumentação 

perigosa, Ireton retorque que o povo é constituído por aqueles que possuem “um interesse 

permanente no país”  (SHARP, 1998, p. 114), ou seja, os proprietários a quem a constituição - 

as antigas leis - assegura o direito de participar nas decisões políticas, justamente porque nada 

farão para destruir a propriedade, base de toda a autoridade. A propriedade, diz Ireton, é “a 

mais fundamental parte da constituição do reino, aquela que, se suprimida, suprime tudo o 

mais” (SHARP, 1998, pp. 107-108).24 

Essa brevíssima referência ao tema central dos Debates de Putney visa a reforçar a 

hipótese segundo a qual os autores das Constituições tinham em mente um tipo tradicional de 

propriedade, a propriedade fundiária, que estava estreitamente vinculada à noção de autoridade. 

																																																								
23 Entre 28 de outubro e 9 de novembro de 1647, o Conselho Geral do Exército, representado principalmente pelo 
general Oliver Cromwell e seu genro, o general- comissário Henry Ireton, aceitou se reunir em Putney, nas 
cercanias de Londres, para debater o Acordo do Povo com seus redatores. No final dessas jornadas, os oficiais se 
comprometeram a adotar uma versão modificada do Acordo, mas sem aceitar as partes que mais interessavam aos 
soldados rasos. Voltarei a isso no capítulo 3, infra. 
24 E Ireton prossegue: “Aqui, determina-se que homens desta ou daquela qualidade sejam eleitores de homens 
para o Parlamento e estes são todos aqueles que possuem um interesse permanente no reino e que, tomados em 
conjunto, compreendem a totalidade dos interesses permanentes e locais do reino” (SHARP, 1998, p. 108). 
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Visa ainda a mostrar as abordagens convencionais – como são, em sentidos muito diferentes, 

as dos autores das Constituições, de Harrington e do General Ireton (para não mencionar o 

General Cromwell)25 – não dissociavam propriedade fundiária, historicamente constituída, e 

propriedade de si, de tal modo que o segundo tipo de propriedade seria, por assim dizer, uma 

extensão do primeiro: só teria domínio de si quem possuísse propriedade fundiária, do contrário 

sua condição seria de dependência. Esses são os critérios de cidadania e liberdade. Os porta-

vozes dos levellers, em contrapartida, não foram considerados anarquistas, subversivos e 

democratas à toa. Em última instância, reivindicavam a dissociação entre propriedade de si 

(identificada a um direito natural) e propriedade fundiária (produto da lei civil). A propriedade 

de si, a posse do próprio corpo e da própria razão, seria fundamento suficiente de cidadania e 

liberdade.   

Embora extrapole os limites deste texto e exija uma longa discussão à parte, a esta altura 

é bastante tentador imaginar que partido tomaria afinal Locke no Segundo tratado entre esses 

dois lados. Sabe-se no famoso capítulo V dessa obra Locke defendeu, como os levellers, que 

“cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa” e que a tal propriedade “ninguém 

tem direito algum além dele mesmo” (par. 27). Mas, ardilosamente, depois  de explorar a tese 

de que o direito natural é o fundamento da propriedade, Locke cuida de afastar todas as suas 

possíveis implicações radicais. Para ele, deter a propriedade deve constituir, sim, um direito 

natural, e não mero privilégio da lei positiva, revogável a qualquer tempo e sob o pretexto da 

lei de Deus. O trabalho deu origem à propriedade, fora e antes da sociedade, e é irracional que 

o homem aliene o produto desse trabalho a outro. Do mesmo modo, as desigualdades de posse 

são fruto da natureza, não do Estado, e por isso nos governos “as leis regulamentam o direito 

de propriedade e a posse da terra é determinada por legislações positivas” (LOCKE, 1998, II, 

5, par. 51). Nessa conclusão, Locke só pode então concordar  com a afirmação de Ireton de que 

“se o povo herda o governo, é para a preservação da propriedade”(SHARP, 1998, p. 113).26  

Malgrado os projetos detalhados dos autores das Constituições e malgrado a 

promulgação dessa constituição em 1669, o texto não chegará a despertar o interesse dos outros 

proprietários e nunca provocará nenhuma mudança efetiva no governo da Carolina. Em 1674, 

diante da falência econômica da província, Locke defendeu, em nome dos proprietários, que 

																																																								
25 David Wootton (1993, pp. 42-3) também acredita que as Constituições sejam “uma adaptação peculiar do 
harringtonianismo” e uma rejeição de certas propostas levellers. Marshall afirma que o patrono de Locke, Lorde 
Ashley, como membro moderado do Conselho de Estado de Cromwell, opôs-se vivamente às propostas levellers 
de colégio eleitoral democrático e defendeu a prisão do leveller John Lilburne (MARSHALL, 1994, p. 171). 
26 Uma discussão bastante persuasiva do conceito de propriedade para Locke no Segundo Tratado  se encontra 
no já citado livro de TULLY, 1979. 
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os colonos endividados fossem mandados para partes da colônia ainda pouco habitadas e lá 

convertidos em servos hereditários. Principalmente, que eles não recebessem nenhuma parcela 

de poder político, sob o argumento de que “o fato de homens necessitados terem o poder de 

fazer leis para os homens que possuem bens seria tão pernicioso como um estado de guerra” 

(MARSHALL, 1994, p. 175). Em 1719, a indignação dos colonos contra o sistema proposto 

por Locke e Shaftesbury chegou ao ponto de se revoltarem e revogarem essas constituições. 

Um dos revoltosos foi suficientemente astuto para basear seu argumento em prol da sublevação 

nos Dois tratados sobre o governo (TULLY, 1993, p. 159) Ainda segundo Tully, os motivos 

principais da indignação eram o sistema de proprietários ausentes, isto é, residindo longe das 

próprias terras, e as altas taxas de arrendamento cobradas por eles aos colonos, isto é, o custo 

da dependência. Com a agricultura convertida em atividade tão onerosa, os colonos 

endividados preferiram se voltar para o tráfico de escravos, embora o artigo 112  das 

Constituições  o proibisse. A colônia, malgrado os projetos detalhados de Locke e Shaftesbury, 

ficou entregue a Deus. Nenhuma das leis projetadas para pôr ordem a esse caos foi respeitada. 

Em 1680, a base da economia da Carolina era o tráfico negreiro e o comércio de peles (TULLY, 

1993, p. 144). 

Por fim, sabe-se que os nove anos que separam a publicação do Primeiro Opúsculo e a 

elaboração dessas Constituições representam uma guinada considerável nas posições de Locke 

acerca desse assunto. Aos poucos, Locke foi se tornando cada vez mais tolerante e aberto à 

possibilidade de permitir aos dissidentes da Igreja Anglicana expressar publicamente sua 

opinião. No Ensaio sobre a tolerância, de 1667, Locke defendeu, por exemplo, que a escolha 

do local, hora e maneira de adorar Deus “possui justa reivindicação à tolerância ilimitada” 

(LOCKE, 2007, p. 170) – afirmação que no Primeiro Opúsculo poderia ser qualificada de 

subversiva. Nas Constituições, o artigo 97 prevê tolerância aos índios, nativos da Carolina, aos 

escravos negros e a todos os não-cristãos, levando-se em conta que a intolerância é fonte de 

conflito, não de paz, como pensava Locke em 1660. Oprimidos, os que sofrem a intolerância 

tendem a se revoltar. No entanto, a adoção da liberdade religiosa não contradiz o fato da 

escravidão. Como lembra Armitage (2013, pp. 99-100),  para Tucker e outros detratores de 

Locke, esse artigo seria a prova de que autores como Locke e o próprio Rousseau "pretendem 

justificar o fato de converterem outros em escravos, enquanto  reivindicam tão ardorosamente 

liberdade para si mesmos." 

 A pluralidade de opiniões não coloca em risco a estabilidade do governo.  Uma leitura 

caridosa nos levaria a concluir que a divergência em relação ao cristianismo não dá direito aos 
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cristãos de massacrarem ou expulsarem os não-cristãos. Lembremos, porém, que do ponto de 

vista econômico não seria muito inteligente eliminar os escravos que mantivessem sua religião 

nativa. Por isso, apenas o que resta aos homens de bem fazer é persuadir os idólatras a aceitar 

“a verdade e sensatez” das doutrinas cristãs (LOCKE, 2007, p. 223). O argumento por trás 

dessa defesa da tolerância havia desempenhado um papel importante nos Dois Opúsculos, se 

bem que lá havia sido empregado não para justificar a tolerância, mas para inibir o uso da 

violência contra os dissidentes: a força não exerce nenhuma influência, a não ser negativa, 

sobre o entendimento. De acordo com o Ensaio sobre a Tolerância, “o caminho da salvação 

não é uma realização externa forçada, mas a escolha voluntária e secreta da mente” (LOCKE, 

2007, p. 171). A única e grave restrição incide sobre o ateísmo. Nenhuma tolerância deve se 

conceder aos ateus nas Constituições. A depender de seus autores, quem negar Deus e não 

reconhecer que “Deus deve ser cultuado pública e solenemente” (artigo 95) não poderá fixar 

residência na Carolina, não poderá possuir bens, não poderá ser considerado homem livre. Essa 

restrição se manterá inalterável mesmo no mais tolerante dos tratados de Locke, a Epístola 

sobre a Tolerância (1689).  

Na próxima parte deste texto, tentarei indicar por que um ateu jamais poderia ser um 

homem livre, dispor de autoridade sobre si e eventualmente sobre outros. Em suma, por que o 

ateu se coloca fora da ordem que institui tanto o mundo divino como o mundo terreno. 

4 

Nos dez anos que se seguiram à redação das Constituições fundamentais da Carolina, 

Locke trabalhou como nunca para seu patrão. Em 1672,  com a carreira política em ascensão, 

Shaftesbury recebe o título de conde e, no fim desse ano, torna-se Lorde Chanceler, mais alto 

cargo do reino. Por alguns meses, a política de governo de Carlos II  reflete as preocupações 

de Shaftesbury e quem sabe as de Locke, ao mesmo tempo que os dois também ratificam 

posições importantes de Carlos II, como a prerrogativa régia e a não-resistência (MARSHALL, 

1994, p. 82). Na qualidade de principal ministro de Carlos II, é bastante possível que 

Shaftesbury tenha contribuído para a redação da Declaração de Indulgência, que naquele 

mesmo ano de 1672 suspendeu todas as punições legais contra dissidentes e católicos. Mas 

bem logo a sorte de Shaftesbury, de Locke e dos dissidentes muda. Ao aceitar maior tolerância 

religiosa, talvez Carlos II estivesse legislando apenas em causa própria. É que em 1670 o rei 

havia assinado um tratado sigiloso com Luís XIV da França, no qual se comprometia a se 

converter ao catolicismo em troca de um subsídio francês e do apoio de tropas francesas. Com 

a divulgação do teor desse contrato e o crescente apoio popular à maior abertura da Igreja 
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Estatal os anglicanos induzem Carlos II a retirar do Parlamento a Declaração de Indulgência. 

Shaftesbury passa a se sentir cada vez mais pressionado no governo.  

Em 1673, sua demissão do cargo de chanceler se torna inevitável. Para seu lugar, é 

promovido o conde de Danby, mais um motivo de preocupação aos dissidentes, já que o novo 

chanceler está associado aos defensores da Igreja intolerante e perseguidora. E, enquanto 

permanece vinculado ao monarca, apoiando a aliança da Inglaterra com a França absolutista e 

católica contra a Holanda protestante, Shaftesbury se aproxima do duque de Monmouth, filho 

protestante, porém ilegítimo, de Carlos II. Em prol do duque protestante, Shaftesbury chega a 

sugerir ao rei a exclusão de Jaime, o católico, da linha sucessória. Por isso e pelo crescente 

clima de intolerância, o conde vai se distanciando gradativamente do governo. Em 1675, 

quando o rei se decide contra a tolerância religiosa, o conde se torna líder da oposição e Locke 

deverá deixar o importante posto de Secretário da Junta de Comércio e Plantações, que ocupava 

desde fins de 1672. Cogita-se que, junto com Shaftesbury, redija o panfleto oposicionista e 

toleracionista A Letter from a Person of Quality to His Friend in the Country. Não será nesse 

panfleto que os dois homens defenderão a resistência contra o monarca, mas, mesmo assim, no 

final de 1675, a censura ordena a incineração do panfleto. Pouco depois disso, Locke viaja para 

a França, a pretexto de cuidar da saúde.27  Quando retorna à Inglaterra, três anos depois, o foco 

principal do debate político são a possibilidade de ascensão ao trono inglês de um rei católico 

e a ameaça da restauração do catolicismo no país.   

Muitos dos escritos de Locke desse período tratam, previsivelmente, dos assuntos 

políticos sobre os quais acabou se debruçando: comércio, relações entre Estado e Igreja,  crítica 

ao papismo, tolerância religiosa – assuntos de comum interesse entre Locke e seu patrão, 

Shaftesbury. Mas um tema, especificamente, talvez fosse de interesse exclusivo de Locke: a 

moralidade. Essa era uma preocupação antiga que, entretanto, nunca pôde ser exposta num 

sistema demonstrativo e coerente. Locke jamais conseguiu escrever um tratado de moral, como 

pretendia, embora esse seja um tema que perpassa boa parte de seus escritos e talvez até mesmo 

ajude a organizar toda a sua obra. 

A abordagem da moralidade já havia sido tangenciada nos Dois opúsculos, quando 

Locke conjecturou sobre os deveres dos homens em sociedade. Mas foi nos Ensaios sobre a 

																																																								
27 Na versão de Wootton, Locke pode ter exercido, na França, o papel de negociador político entre opositores de 
Carlos II e cortesãos franceses determinados a acabar com o poder de Danby, que promovia ostensivamente os 
anglicanos, não os católicos. Por isso, “não é possível termos certeza de que, durante esses anos, Locke seria mais 
bem descrito como filósofo convalescente, exilado político ou agente secreto” (WOOTTON, 1993, p. 19). 
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lei de natureza  (1663-1664) que o autor tratou mais diretamente a origem da justiça e de outras 

virtudes, reservando a Deus a fonte inequívoca de todas as ações morais. Nesses Ensaios, dois 

axiomas são empregados para justificar que Deus é necessariamente o fundamento da 

moralidade. Primeiro, Locke considera que somos informadas, a partir da experiência 

sensorial,  da excelência da natureza, da beleza de suas obras, da variedade de objetos, seu 

movimento e disposição; diante dessa constatação, somos levadas a concluir que nada disso 

poderia ser fruto do acaso, nem, menos ainda, de um ser inferior, como as pedras e os animais 

selvagens. Somente Deus, ser superior, seria capaz de produzir “uma estrutura tão regular e, 

sob todos os aspectos, tão perfeita e preparada com tanto engenho” (LOCKE, 2007, p. 127).  

Deus, ser superior, é o criador de todas as coisas inferiores, que só continuam a existir 

igualmente por Sua causa, de tal modo que tudo o que é criado permanece sempre submetido 

a Ele. Portanto, todas as criaturas e a ordem em que elas foram colocadas no mundo são obra 

de Deus, o que equivale a dizer que Deus, como autor, é o proprietário de tudo quanto existe e 

da disposição em que tudo existe.  

Esse é o primeiro e fundamental axioma da moralidade, do qual se extrai um segundo 

axioma:  Deus não criou tudo isso em vão, mas com a intenção de que servisse para algum fim. 

Por isso, no que diz respeito ao homem, contradiz a manifesta sabedoria de Deus imaginar que 

Ele o tenha dotado de razão e corpo “para tornar-se assim esplendidamente ocioso e indolente” 

(LOCKE, 2007, p. 127). Ao contrário: como autor de uma obra excelente, “Deus quer que 

façamos algo” e essa ação deve fazer jus a Sua glória.  Essa é a doutrina da responsabilidade 

individual, de índole fortemente protestante (DUNN, 1985, p. 14), segundo a qual, para 

cumprirmos e honrarmos a vontade divina, temos a obrigação de ser industriosos no uso do 

mundo e benignos com com outras pessoas, vivendo numa sociedade que devemos nos esforçar 

para conservar conforme à sabedoria do Criador28. Numa palavra, constitui nosso dever nos 

esforçarmos para aperfeiçoar o mundo e agirmos moralmente com nossos semelhantes, iguais 

criaturas do mesmo Deus, em relação às quais apenas a obra humana pode e deve introduzir 

diferenças. Mas como conhecemos nossos deveres morais para melhor obedecermos aos 

preceitos divinos? Eis uma questão difícil, em face das diferenças culturais e sociais: para 

alguns povos, é imoral usar barba, para outros, comer carne de porco. O que há de invariável, 

em meio à diversidade, é o compromisso de “prestar respeitosa obediência a um poder 

																																																								
28 De acordo com Marshall (1994, pp. 162-7), além de seus evidentes ecos protestantes, a ideia de que devemos 
fazer o bem a outros, mesmo a nossas próprias expensas, também remete a uma outra matriz ou linguagem: a de 
Cícero, em De Officiis. Essa obra era extremamente influente nos séculos XVI e XVII, sendo adotada como fonte 
das virtudes nas escolas e universidades inglesas. 



38	
	

superior” (LOCKE, 2007, p. 144), seja ele o de Deus, seja o do pai, seja o do governante, cuja 

posição elevada na sociedade – sua autoridade – reflete, de alguma maneira, a vontade divina 

de instituir uma ordem. 

Ao longo do restante de sua obra, Locke manteve esse arcabouço como base de sua 

teoria moral, além de pressuposto das concepções políticas e sociais mais tardias. Exemplo da 

aplicação dos dois axiomas acima expostos numa teoria social está em “Da justiça de Deus” 

(1680), escrito quando começam a ser gestados os Dois tratados.  Nesse texto, o filósofo 

argumenta que o exercício do poder divino sobre Suas criaturas visa ao bem delas, não a sua 

destruição ou miséria. Por conseguinte, entende-se que o bem de cada criatura equivale a sua 

conservação “na ordem e beleza do estado em que Ele colocou cada uma delas” (LOCKE, 

2007, p. 345). Mesmo a punição de alguma dessas criaturas responde à exigência de 

conservação da ordem. Quando Deus castiga ou destrói uma delas, só o faz como reação, para 

evitar que as más ações praticadas por ela atinjam o conjunto de sua obra, destruindo essa 

ordem sábia do qual Ele é o autor e, portanto, proprietário. Pensar que Deus infligiria violência 

gratuita seria atribuir-Lhe o exercício preguiçoso do poder, um desejo quase de desperdício e 

destruição intencional, o que é contraditório com Sua renomada bondade.  

Como se vê, “Da justiça de Deus” retoma a oposição dramática entre conservação e 

destruição, delineada nos primeiríssimos textos de Locke e com consequências evidentes para 

a concepção da vida em sociedade. Por outro lado, também já se entrevê o cenário em que será 

montado o estado de natureza no Segundo tratado. De fato, à luz desse arcabouço de 

moralidade, entende-se o significado da afirmação que seria, para Dunn (1985, p. 27), a base 

do argumento central do Segundo tratado:  todos os homens, por serem “artefato de um mesmo 

Criador onipotente e infinitamente sábio (....), enviados ao mundo por Sua ordem e para 

cumprir Seus desígnios, são propriedade de Seu artífice, feitos para durar enquanto a Ele 

aprouver, e não a outrem”(LOCKE, 1998, II, 6).  

Dito isso, regressemos aos textos escritos entre 1669 e 1679, nos quais Locke introduz 

acréscimos importantes ao arcabouço de moralidade projetado ainda na década de 1660. Um 

desses acréscimos diz respeito à moralidade de o indivíduo buscar a própria vantagem e 

felicidade particular; outro, à ênfase nas recompensas celestiais aos virtuosos. A justaposição 

entre essas duas idéias já se expressa, embora de maneira incipiente, em “Poder civil e 

eclesiástico” (1674). Nesse texto, Locke afirma que os homens fazem parte de uma sociedade 

duplicada “e por causa de duplos interesses eles têm de alcançar uma felicidade dobrada” – a 

felicidade na sociedade civil, que consiste na “fruição livre e pacífica de todas as coisas boas 
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desta vida”, e a felicidade que somente se alcança num outro mundo, que consiste na glória 

futura (LOCKE, 2007, pp. 267). A partir disso, Locke continua a examinar essas duas 

sociedades, mostrando-se interessado em delimitar mais as distâncias do que nos 

entroncamentos entre elas.  Por isso, apressa-se em afirmar que as leis, penalidades e 

autoridades que regulam essas sociedades são quase antagônicas. Na sociedade civil, o único 

modo de alcançar a felicidade é a obediência à lei e, em caso contrário, o inevitável uso da 

força e da punição contra aqueles que prejudicam e diminuem “o direito de outro homem”, 

tendendo, com esse gesto, “para a dissolução da sociedade” (LOCKE, 2007, pp. 269). Dessa 

ameaça latente, deduz-se, em “Obrigatoriedade das leis penais” (1676), a única obrigação dos 

súditos, que consiste em  “conservar a sociedade ou governo ordenados para produzi-la” 

(LOCKE, 2007, p. 293), argumento essencial nos distintos escritos de Locke29. Contudo, à 

diferença dos primeiros escritos, em particular os Dois opúsculos, Locke aprimora a discussão 

sobre a Igreja, cuja tarefa agora se limita a promover a felicidade no outro mundo. Por isso, 

não deve haver punições físicas para aqueles que desobedecerem às suas leis, mas apenas a 

expulsão dos que perturbarem sua ordem. Inverter essas prescrições seria abusar dos meios de 

que Deus dispôs os homens para a conservação do mundo. De mais a mais, enquanto na 

sociedade civil os meios de obediência são necessariamente coercitivos, na sociedade religiosa 

são necessariamente persuasivos: só imagens e discursos que destaquem a esperança e o medo 

podem ser empregados para manter os membros da Igreja reunidos pacificamente. 

A analogia entre dessas duas espécies de felicidades, mas agora fundamentada 

claramente sobre hedonismo naturalista e na recompensa celestial, volta a ser explorada em 

dois textos redigidos num intervalo de apenas quatro dias em julho de 1676: “Prazer, dor, as 

paixões” e “Ateísmo”.  O primeiro texto desenvolve, talvez pela primeira vez, o que Marshall 

descreve como o “dever epistemológico de buscarmos nossa própria felicidade” 

(MARSHALL, 1994, p. 191). Em síntese, Locke parte do mesmo solo de que partirá no Ensaio 

sobre o entendimento humano, afirmando que as nossas ideias complexas de felicidade ou 

miséria formam-se, respectivamente, das ideias de prazer e dor produzidas em nós pelos 

objetos dos sentidos.  Disso se segue que tudo o que nos ajude a conseguir felicidade é 

considerado bom e, inversamente, o que nos conduz à miséria é qualificado como mau. É então 

nossa própria natureza que nos impele a nos furtarmos do mal e a buscarmos o bem. Mas esse 

naturalismo está longe de conduzir os homens a uma instável situação de relativismo moral, 

																																																								
29 Aliás, para Dunn (1985, p. 17), a principal ambição intelectual de Locke era “pensar de maneira construtiva, 
não destrutiva”. 
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como a encontrada, por exemplo, numa ética hobbesiana. Se a natureza do homem lhe permite 

gozar das vantagens e prazeres desta vida é porque Deus o ordena (LOCKE, 2007, p. 299). 

Deus quer que sejamos felizes nesta vida! 

Em “Ateísmo”, Locke indica que Deus quer que sejamos felizes também na outra vida. 

Aqui, mais uma vez Locke defende a ideia de que a crença em Deus, assim como a felicidade, 

se origina na razão e na experiência. Com base nisso, o ateu se define como aquele cujos 

sentidos embotados o levam formar “pensamentos selvagens e incoerentes” (LOCKE, 2007, p. 

304), o que transforma ateísmo num problema epistemológico: menos uma questão de crença 

do que insensatez, “grande irregularidade a que deve forçar um homem contra sua razão” 

(LOCKE, 2007, p. 304). Mas, seja como for, Locke  propõe uma sorte de aposta com o ateu: 

se só há aniquilação ou insensibilidade eterna após a morte, como defende o ateu, os teístas 

perdem, mas não muito. O máximo que há de lhes acontecer será não sentir nada. Por outro 

lado, se Locke estiver certo e houver uma vida futura, de felicidade perpétua ou miséria infinita, 

muito pior para o ateu, por “arriscar-se à perda da infinita felicidade e se colocar em perigo de 

infinita e eterna miséria” (LOCKE, 2007, p. 305). Ao pôr em jogo, não tanto sua felicidade, 

mas o sofrimento eterno, pior coisa que pode acontecer a uma pessoa, o ateu revela  que não 

pode ser tomada por criatura racional, capaz de agir com o mínimo de cuidado e amor por si. 

É um ser deslocado e impensável, que não faz uso da razão concedida por Deus ao homem para 

conservar sua bela obra. Ameaça de destruição e subversão eminentes, o ateu só pode ser um 

perigo para a sociedade.   

O tratamento do hedonismo de “Prazer, dor, as paixões” e a consideração da vida futura 

em “Ateísmo” reaparecem em “Moralidade”, de 1677-8. Mas o que confere singularidade a 

esse texto é a tentativa consciente de coordenar esses dois elementos morais que já vinham 

ocupando a mente de Locke desde 1676. Assim, de início Locke reafirma seus princípios 

hedonistas, estabelecendo que felicidade e miséria consistem em prazer e dor” (LOCKE, 2007, 

p. 332). Logo,  se é verdade que todos os homens desejam ser felizes e que eles agem movidos 

por aquilo que desejam, conclui-se que a felicidade é o fim e a regra da ação os meios de 

alcançá-la. Em seguida, Locke arrisca a transição do hedonismo para o pano de fundo 

teológico, investigando a causa do prazer e da dor. Segundo ele, se é evidente que um poder 

ou causa criou o homem como ser suscetível de prazer e dor nesta vida, também o é que esse 

mesmo poder “é igualmente capaz de fazê-lo existir depois que ele houver perdido toda 

sensação e percepção por causa da morte” (LOCKE, 2007, p. 333). É com base no “prazer e 

dor a se esperar nesta vida” que Locke deduz a possível existência de um "estado depois desta 



41	
	

vida no qual os homens sejam suscetíveis de gozos e sofrimentos” (LOCKE, 2007, p. 333). 

Expostos esses princípios, Locke pode afinal resgatar seus dois axiomas morais e construir, a 

partir daí, a estrutura sobre a qual se erigem sua (nunca acabada) teoria moral e a teoria política 

a ser constituída nos Dois tratados.  Continua então dizendo que, do fato de o homem não ser 

criador, nem de si, nem de outro homem, nem muito menos do mundo, “que encontrou pronto 

ao nascer” (LOCKE, 2007, p. 333), infere-se que, ao nascer, o homem não possa “ter direito 

no mundo a algo que outro não tenha” (LOCKE, 2007, p. 333). Todas as coisas do mundo 

pertencem ao Criador, que muito se empenhou em produzi-las. Elas foram dadas para uso do 

homem em comum para seu gozo mútuo, a menos que, por pacto, sejam fixados limites ao uso 

dessas coisas, isto é, determinados os direitos de cada criatura de Deus. Em caso de desrespeito 

ao pacto, afirma Locke, tudo estará sujeito à força, tudo será de todos e de ninguém, “estado 

no qual é impossível a qualquer homem ser feliz” (LOCKE, 2007, p. 334) – porque não pode, 

evidentemente, gozar dos objetos concedidos por Deus para seu prazer e uso.  

Ao que parece, Locke procura estabelecer, pela via do prazer sensorial, um elo entre 

este e o outro mundo. Mas, sem prejuízo disso, ainda não sabemos ao certo como a felicidade 

neste mundo – definida como como a necessidade de consecução do prazer e, por isso, como 

o cumprimento dos pactos e o respeito às leis – poderia condicionar a felicidade no outro. Nem 

sequer sabemos, num nível ainda mais elementar, em que medida a busca pelo bem individual 

exclui uma vida de glória futura. Na verdade, é possível pensar, como fazem  Dunn (1985, p. 

23) e Marshall (1994, p. 191), que as motivações terrenas colidam com as expectativas de uma 

vida futura ou, dizendo de outro modo, que a “psicologia explicitamente hedonista” adotada 

por Locke a partir de 1676 imponha restrições à estrutura teológica e moral mantida pelo 

filósofo ao longo de sua obra. Há uma perturbadora tensão entre o hedonismo e a doutrina 

protestante da responsabilidade individual, que poderia ser formulada nos seguintes termos: 

como sermos felizes nesta vida e não irmos para o inferno? Como termos prazer e ao mesmo 

tempo sermos disciplinados?  

Tudo quanto sabemos é que Deus deseja e ordena a nossa dupla felicidade. O diabo é 

que, se nos deixarmos levar por nosso prazer individual, em detrimento da racionalidade, 

estaremos apenas abrindo a senda que nos conduzirá à miséria infinita, como o ateu. É dolorosa 

a condição em que a moralidade lockeana coloca os indivíduos. Com o prazer em ação, como 

parece ser a vontade de Deus, desafrouxa-se a disciplina que nos obriga, entretanto, a conservar 

diligentemente Sua obra neste mundo. Mas, em contraponto ao hedonismo irresponsável, a 

estrita disciplina talvez amorteça o prazer mais singelo que Deus deseja encontrarmos em Sua 
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obra.  Se há solução para esse enigma, ela talvez só possa ser descoberta, citando Clarice 

Lispector, na repetição do enigma.  

5 

Um pequeno e curioso texto intitulado “Amor” (1679) repõe o enigma:   

“Todos os homens possuem um sortimento de amor guardado em si 
pela natureza, que eles não podem evitar de dar a uma coisa ou outra. 
Portanto, deveríamos tomar cuidado para escolher objetos adequados e 
dignos de nosso amor, a fim de que, como as mulheres que gostam de 
crianças, objetos próprios de seu afeto, passemos a gostar de cãezinhos 
e macacos” (LOCKE, 2007, p. 342) 

Os homens não podem deixar de amar, do mesmo modo que não podem deixar de ter 

prazer com os diferentes objetos que encontram ao longo da vida.  Foi Deus quem nos criou, 

em Sua infinita sabedoria e para a Sua inimaginável glória, seres passíveis de sentir prazer e 

alcançar a felicidade. No entanto, é preciso admitir que somos suscetíveis do prazer na mesma 

medida em que somos, por razões ainda insondáveis, suscetíveis de erro. Isso significa que 

nem todos os objetos proporcionam um prazer genuíno, adequado ou próprio, e pode muito 

bem acontecer de sentirmos prazer com algo que, no fim das contas, não saibamos identificar 

como doloroso – como as mulheres que gostam de cães e macacos em vez de gostarem de 

crianças. Portanto, no dia do Juízo Final será preciso lembrar aos que não forem destinados ao 

céu, como lembra Locke em “Felicidade B” (1678), “que os homens são condenados não por 

buscarem o prazer, mas por preferirem os momentâneos prazeres desta vida às alegrias que não 

terão fim”(LOCKE, 2007, p. 337),   

O capítulo XXI, Livro II, de Ensaio sobre o entendimento humano (1689) pode nos 

ajudar a entender um pouco melhor o drama da falibilidade, capaz de lançar o homem na 

encruzilhada entre o prazer momentâneo e o prazer verdadeiro. Nesse capítulo, intitulado “Do 

poder”, mais uma vez entra em cena o delicado tema da felicidade humana e Locke parece 

propor dois caminhos inversos para alcançá-la, partindo do mesmo ponto: o conceito de 

inquietude ou desassossego, principal móbile da ação (LOCKE, 1975, par. 29). A inquietude 

aqui traduz uma ideia de falta, ausência, insatisfação, desconforto, desprazer, em suma, um 

motivo para exercer uma ação e assim alcançar a plenitude ou a realização do desejo. Mas, 

malgrado a sensação de carência, Locke não vê a inquietude como um mal. Pelo contrário. O 

que seria do homem sem seu trabalho? Se não sentisse sede, que motivo teria para se levantar 

em busca de água? Sem inquietude, não haveria conservação de si, nem preservação da espécie, 

porque ninguém sentiria desejo de procriar. Por isso, foi Deus quem colocou o desejo no 
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homem e se o fez não foi para prejudicá-lo, mas para o tornar mais perfeito (LOCKE, 1975, 

par. 34). 

Alguns exemplos ilustram a constatação de que não agimos por causa de uma ideia 

abstrata de bem. O primeiro é o da pobreza. É inútil convencer um homem pobre dos belos 

confortos proporcionados pelo trabalho e pela riqueza se ele estiver satisfeito com sua 

condição: não moverá uma palha para sair da penúria. O mesmo vale para a virtude, tão 

necessária ao homem neste mundo e no próximo como a comida. Ora, se não tiver fome e sede 

de virtude – “esse bem maior confesso” -, se não sentir falta dela, o homem não se verá 

determinado a consegui-la. Por último, observemos o comportamento de um bêbado. Ele vê 

que a vida se arruína, que perde os amigos, o crédito, as posses, a família e ganha doenças, 

sofrimento, abandono. Talvez nesse momento esteja decidido a largar “sua amada bebida” 

(LOCKE, 1975, par. 35) e buscar um bem maior. Mas tão logo sente, na hora usual, a saudade 

dos goles, já vai se dirigindo à taverna, “embora tenha diante de si a perda da saúde e da fartura, 

e talvez das alegrias de uma outra vida” (LOCKE, 1975, par. 35). Não é por não contemplar 

um bem maior que não segue a resolução de parar de beber, nem por ficar intranquilo com sua 

decadência física e moral, mas por sentir mais forte a inquietude causada pela perda dos 

prazeres da bebida. É preciso, portanto, sentir, ter a sensação da inquietude, e não apenas nutrir 

abstratamente a ideia do bem. 

À crítica à ideia de bem maior como motor da ação Locke vincula o problema da 

natureza efêmera da felicidade. De fato, o que constitui felicidade: sentir-se satisfeito na 

pobreza, no vício e no alcoolismo ou sofrer para alcançar a virtude? A própria ideia de alegria, 

se bem examinada, parece dolorosa: “até mesmo na própria felicidade, aquilo que sustenta a 

ação, da qual o deleite depende, é o desejo de conservá-la e o medo de perdê-la” (LOCKE, 

1975, par. 39). Assim, dizer que agimos por inquietação, carência e desejo é dizer que agimos 

para alcançar o máximo de prazer de que somos capazes e escapar ao máximo de dor possível. 

Locke então reproduz os princípios hedonistas que lhe inspiravam desde 1676, afirmando que 

ao primeiro movimento chamamos de felicidade, e de bons aos objetos que lhe servem de meio; 

ao segundo movimento, chamamos de miséria (ou infelicidade), e a seus objetos, de maus 

(LOCKE, 1975, par. 41, 42).  É precisamente neste momento que se separarão os viciosos dos 

virtuosos. Se a felicidade se define pelo máximo de prazer de que somos capazes, e a miséria 

pela maior dor de que somos suscetíveis, então para sermos felizes devemos nos entregar sem 

freios a nossos prazeres. Do mesmo modo, se o bem traduz os objetos que nos causam prazer 
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e o mal os que produzem dor, então a virtude também está na consumação do prazer, extinção 

da dor - realização do desejo, em suma.  

Já podemos intuir que esse trajeto só levará à miséria e à escravidão. Em vez de 

toparmos com a felicidade, deparamos o contrário dela; em vez de subirmos ao Céu, caímos 

em perdição. A linha tênue separando a ascensão da queda é o conceito de esforço. É esse o 

conceito que nos permite refazer o caminho e encontrar, não mais a falsa liberdade de agirmos 

como desejamos – o que nos tornaria escravos, submetidos à determinação do arbítrio –, mas 

a verdadeira liberdade, o poder de suspender a execução e satisfação de qualquer desejo e assim 

de todos eles, sucessivamente (LOCKE, 1975, par. 47). Desta vez, quando retomarmos o 

caminho reto da felicidade e da salvação, não deixaremos que o conceito de inquietude nos 

iluda; não nos precipitaremos mais em determinar nossa vontade “e nos comprometermos tão 

rapidamente antes do devido exame” (LOCKE, 1975, par. 47). Para sermos realmente livres e 

alcançarmos a verdadeira felicidade, é imprescindível que sejamos capazes de suspender nosso 

desejo, interrompê-lo, diminui-lo, restringi-lo. Mas limitar o poder de agir não é limitar a 

liberdade? Noutras palavras, como é possível tornar compatíveis termos tão distintos como 

liberdade e restrição? Aliás, Locke fala não só na obrigação que todo homem tem de ser livre, 

isto é, de “ser determinado na vontade pelo próprio pensamento e juízo quanto ao que é melhor 

para si fazer” (LOCKE, 1975, par. 48), como, indo além, refere-se à necessidade que tem Deus 

de ser livre e feliz (“o próprio Deus não pode escolher o que é bom; a liberdade do Todo-

Poderoso não impede Seu ser de ser determinado pelo que é melhor” (LOCKE, 1975, par. 49). 

À primeira vista, Locke rejeita a incompatibilidade entre liberdade e necessidade ou 

obrigação (“isso está tão longe de ser uma restrição ou diminuição da liberdade, que é, na 

verdade, o próprio aperfeiçoamento e benefício dela”- LOCKE, 1975, par. 48). E ainda que 

fosse uma diminuição da liberdade, não seria uma diminuição da qual pudéssemos nos queixar. 

É realmente bom sermos livres para bancarmos as bobas? É bom sermos livres para fazermos 

algo que possa nos envergonhar? Se fosse assim, ninguém seria mais livre do que o louco e o 

tolo. E, no entanto, o que ocorre é bem o contrário: é livre quem em cada determinação segue 

seu próprio julgamento ou o que deseja fazer, e por conseguinte age em prol de uma finalidade 

perene - válida não apenas num surto, ou num impulso. Ser ignorante, obtuso, não fazer jus à 

qualidade de ser superior, não caracteriza a verdadeira liberdade e a sólida felicidade. O agente 

livre é o que dispõe do poder de suspender um certo desejo, de impedi-lo de determinar a 

vontade e comprometê-lo na ação (LOCKE, 1975, par. 50). O homem tem, por conseguinte, a 

tendência ou a obrigação de ser livre que o impede de tomar a felicidade imaginária pela real. 
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E esta só pode ser o constante cuidado de si mesmo (LOCKE, 1975, par. 51). O contrário disso 

é a destruição de si, tanto pior porque é destruição de uma criatura de Deus. Por outro lado, se 

alguém se equivocar, se negligenciar a liberdade ou dela fizer mau uso, não examinando o que 

real e verdadeiramente constitui a felicidade, enfim, se não souber o que contribui para seu 

próprio bem, “os malogros que se seguem disso devem ser imputados a sua própria escolha” 

(LOCKE, 1975, par. 56). Não há saída na moralidade de Locke: ser livre é também se 

responsabilizar pelas ações. O Todo-Poderoso, igualmente obrigado a ser feliz, não é o autor 

de nossos descaminhos. 

Com isso, atinamos por que a felicidade ilusória, por agradável e efêmera que seja, só 

nos conduz à destruição, enquanto o exercício – a ação, o esforço - do autodomínio nos fazem 

pisar o caminho da virtude e do cuidado conosco.  Segundo Locke, tantos altos e baixos 

justificam porque, “embora todos os homens desejem a felicidade, suas vontades os conduzem 

para lados tão opostos, e consequentemente, alguns deles, para o que é mau” (LOCKE, 1975, 

par. 54). Manter o olhar sempre reto na verdadeira felicidade está mesmo longe de ser uma 

tarefa fácil: a virtude exige constante esforço e racionalidade contra a volubilidade do arbítrio. 

Somente muito autocontrole permite fugir da condição viciosa e atingir, senão a felicidade 

plena, pelo menos graus de felicidade. Nesse ponto, Locke tranquiliza o leitor: ”isso somos 

capazes de fazer e, quando o tivermos feito, teremos feito nosso dever e tudo o que está em 

nosso poder” (LOCKE, 1975, par. 52). E Deus (é Ele no final das contas quem importa!) não 

exige de nós mais do que somos capazes de fazer. É um pai gentil e misericordioso: conhece 

nossas fragilidades, lamenta nossa fraqueza, não nos condenará porque não somos Deus 

(LOCKE, 1975, par. 53). A verdadeira felicidade está então em nossas mãos. Cabe a nós 

verificar se vamos pelo caminho certo e, se erramos, voltar, refazer os passos, não nos cansar 

em face da distância a percorrer.  

Há, entretanto, uma maneira de atalhar o erro: impedir  que o bem e o mal presentes 

servissem de julgamento para o futuro. No presente, parece claro que algo responsável por 

acarretar prazer ou dor seja considerado bom ou mau (LOCKE, 1975, par. 63). Mas como é 

possível fazer o mesmo julgamento à distância, estendendo-o para o futuro? Por infortúnio, 

costumamos comparar as coisas às sensações que remetem e projetar, sem mais, essas 

sensações para o futuro, tempo da incerteza e do erro. Se o bêbado sentisse no mesmo golpe o 

prazer da bebida e o desprazer da ressaca, as dores de estômago e de cabeça, jamais deixaria 

“o vinho tocar seus lábios” (LOCKE, 1975, par. 63). O futuro, assim, sempre é preterido ao 

presente, de modo que a primeira e grande fonte do erro reside na falácia do tempo. Para evitar 
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que tomemos o que não é pelo que é, o futuro sempre deveria se apresentar nas mesmas 

dimensões do presente. Mas, se o tempo nos induz a erro, é por causa da “débil e estreita 

constituição de nossas mentes” (LOCKE, 1975, par. 64). Não sentimos dois prazeres ao 

mesmo tempo, nem prazer quando a dor nos domina. Uma experiência dolorosa de um evento 

apaga todo prazer que pudéssemos  ter sentido, assim como uma gota amarga no copo não 

deixa o rastro das gotas doces. Julgamo-nos incapazes de sofrer mais do que já sofremos; 

julgamos que nada pode ser pior do que já experimentamos. Nisso erramos por precipitação, 

inadvertência e ignorância, pois há graus variados e inimagináveis de felicidade e miséria, e 

muitas vezes nos escapa quanto poderíamos ser mais felizes ou infelizes do que já somos. 

A única maneira de derrotar o erro e o engano parece residir na alteração do que há de 

realmente agradável e desagradável nas coisas. Corrigir a sensação de prazer como um bruto 

corrige o paladar quando se civiliza, reformar os hábitos, educar o gosto viciado - tudo isso 

depende de ver as ações sob uma dupla perspectiva: em si mesmas ou como meio para alcançar 

um bem maior e mais desejável. O prato pode ser em si saboroso e também pode levar à 

consideração do prazer que se encontra na saúde e no vigor, o que lhe acrescenta um novo 

sabor. Mas, assim como se acostumou a apreciar apenas o que causa prazer imediato e projetar 

tal prazer para o futuro, é preciso dar tempo ao paladar para que se acostume a apreciar todas 

as conexões envolvidas no simples gesto de saciar a fome. Os velhos hábitos são encantadores 

– e aqui reaparecem a inquietude e a precipitação – na medida em que nos libertam do esforço 

de deliberar e nos garantem, com base no passado, satisfação imediata dos desejos. Só o bom 

uso e a prática saudável substituem maus hábitos inculcados pelo tempo. A felicidade está, 

pois, no cuidado do corpo e, principalmente, na salvação da alma. Esta, sem dúvida, é uma 

ideia reguladora da moral. Ser virtuoso é ter qualidades que facultam a entrada no Reino de 

Deus e, por conseguinte, a vida eterna.  

Esse capítulo do Ensaio que estive analisando mostra que o relaxamento da disciplina, 

a falta de escorço e a consequente corrupção dos costumes geram um terrível prejuízo para o 

próprio indivíduo, que vê sua salvação comprometida. Mas parece evidente que representam, 

de um outro ângulo, um grande prejuízo também para a sociedade inteira. De um lado,  sabemos 

que a sociedade foi instituída para atender aos elevados desígnios do Criador, glorificar a sua 

obra. Por outro, com a indisciplina, o deboche e a ociosidade de alguns, os demais indivíduos 

passam a ter o encargo suplementar de trabalhar ainda mais para promover uma sociedade 

satisfatória e digna da bondade do Grande Artífice, o que torna o fardo da vida mais difícil.  

Uma sociedade em que um grupo de indivíduos, mesmo pequeno, prefira a via do ócio, e não 
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a do esforço, jamais poderá ser efetivamente rica, conforme deseja Deus como recompensa 

para o seu próprio esforço de criar o mundo. A pobreza, nesse sentido, é o símbolo do “vício e 

da ociosidade” (LOCKE, 2007, p. 228). 

Esse é o tema subjacente àquele que talvez seja um dos mais antiliberais dos escritos 

de Locke: “Ensaio sobre a Lei assistencial” (1697). Na qualidade de Comissário da Junta 

Comercial, Locke escreveu esse memorando como um “projeto para proporcionar mais auxílio 

e emprego aos pobres” (LOCKE, 2007, p. 226). Seu objetivo era chamar a atenção do governo 

para o fato de que. os vadios “vivem desnecessariamente do trabalho de outras pessoas” 

(LOCKE, 2007, p. 229), na medida em que exigem do Estado o gasto de recursos arrecadados 

aos industriosos para sustentá-los. Ao observar que “em todos os lugares as ruas pululam de 

mendigos, aumentando a ociosidade, pobreza e vileza, para vergonha da cristandade” 

(LOCKE, 2007, p. 235), o filósofo propõe que o Estado aplique a lei contra a mendicância com 

mais rigor, de modo que torne os ociosos “mais úteis ao público” (Locke 2007, p. 230). É a 

certeza da punição presta que evitará o descumprimento de uma lei que visa tão-só lançar os 

pobres ao trabalho e restringir, drasticamente, sua libertinagem.  E, quando Locke menciona os 

ociosos, ele está pensando não apenas nos homens com idades entre catorze e cinquenta anos 

que vivem da mendicância, mas também nos aleijados,  nas mulheres com vários filhos, viúvas 

ou abandonadas pelos maridos, pessoas acima de cinquenta anos, meninos e meninas abaixo 

de catorze anos. A cada uma dessas pessoas que for apanhada mendigando fora de sua própria 

paróquia sem salvo-conduto, estão previstas punições corporais graves, como cumprimento de 

pena nas galés e navios mercantes, expatriação para as colônias, trabalho forçado em casas de 

correção e até mesmo a mutilação das orelhas (se houver falsificação de salvo-conduto).  Os 

rigores punitivos, por terríveis que pareçam, mostram-se como instrumento de defesa de um 

corpo social duramente atingido pela infração. 

Os casos mais instrutivos que se sujeitam à aplicação da legislação assistencial talvez 

sejam as crianças com idade entre três e catorze anos. Na concepção de Locke, as crianças que 

possuem acima de três anos são capazes de conseguir seu sustento, mesmo que parcialmente. 

Em razão disso, ele recomenda que os pequenos mendigos, eventuais transgressores da lei, 

sejam enviados para a escola operária mais próxima de sua paróquia de origem, “para lá serem 

judiciosamente açoitados e obrigados a trabalhar até o anoitecer” (LOCKE, 2007, p. 232). O 

horário de início e término do trabalho não é mero detalhe, como já ensinou Foucault. De fato, 

a regularidade do ciclo de trabalho permite o esquadrinhamento do tempo, isto é, “a construção 

de um tempo disciplinar integralmente útil” (FOUCAULT, 1987, p. 137). A jornada de 
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trabalho finda quando o sol se põe e já não há mais luz. É hora de as crianças voltarem para 

seus domicílios e descansarem seus corpos para o dia seguinte. Outro benefício suplementar 

da permanência das crianças pobres nas escolas operárias é que “elas podem ser assim 

obrigadas a frequentar a igreja todo sábado”, o que lhes infunde, além de industriosidade, 

moralidade. Essas escolas funcionam, portanto, como locais de trabalho, educação e punição, 

onde as crianças aprenderão: um ofício que lhes permita se sustentarem sem incorrerem em 

custo para o Estado (por exemplo, a técnica da fiação na roda); uma prática disciplinar para 

conviverem em sociedade e aceitarem melhor suas regras; a racionalidade do castigo, destinado 

a manterem-nas dóceis e a servirem de exemplo aos outros meninos e meninas que intentarem 

viver “como parasitas do trabalho alheio” (LOCKE, 2007, p. 235).  

Quanto às crianças mais novas, com idade inferior a três anos, Locke não supõe, 

naturalmente, que elas sejam capazes de conseguir seu sustento por meio do trabalho. Mesmo 

assim, é razoável que também frequentem as escolas operárias. As vantagens disso são 

evidentes. Enquanto em casa são mal alimentadas pelos pais, recebendo deles apenas uma 

quantidade irrisória de pão e água, nas escolas recebem pão suficiente para ficar de estômago 

cheio e não passar fome. No frio, poderão ainda receber um suprimento adicional de “mingau 

de água quente” (LOCKE, 2007, p. 237), o que lhes tornará “mais saudáveis e mais fortes do 

que aqueles que são alimentados de outra maneira” (LOCKE, 2007, p. 237). Por outro lado, 

além de receberem uma subsistência mais apropriada para cultivarem corpos futuramente aptos 

para o trabalho,  nas escolas as crianças “serão mantidas numa ordem muito melhor (...) e desde 

a infância se habituarão a trabalhar, coisa de extrema importância para torná-las ajuizadas e 

industriosas por toda a vida” (LOCKE, 2007, p. 236).  

Engana-se quem pensa que a severidade da disciplina e presteza da punição não estejam 

conforme ao espírito cristão de caridade. A ética protestante do esforço e da disciplina é 

essencialmente caridosa, porque, tornando os pobres úteis, retira-os da condição brutal a que 

tendem a se entregar por irracionalidade própria e por inação do governo. Em contrapartida, a 

nação se beneficia, levando a ser a um só tempo mais eficiente, mais produtiva e mais digna 

aos olhos de Deus. Mas tampouco as ponderações de Locke sobre as causas morais da pobreza 

seriam uma apologia reversa da mera acumulação de riqueza. Em “Trabalho” (1693), Locke 

recomenda o trabalho braçal, por suas múltiplas vantagens, até mesmo aos membros da nobreza 

e aos homens de letras. Em primeiro lugar, uma vida ociosa acaba por arruinar o corpo e a 

mente, grande obra de Deus. Um corpo cujas potencialidades sejam desperdiçadas, em segundo 

lugar, gera reflexos na riqueza da nação, porque menos produtos necessários à subsistência são 
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produzidos, estocados, comercializados, consumidos. Além do mais, o corpo inútil não pesa 

apenas sobre a república, como faz padecer seu proprietário. Não bastassem as doenças típicas 

do sedentarismo, que encurtam a vida, há os encantos do luxo e da ambição, que tornam o 

nobre e o filósofo acomodados, indisciplinados, vaidosos e, pior de tudo, péssimos exemplo 

para os pobres, na medida em que lançam descrédito sobre o trabalho honesto. Enfim, o 

trabalho não é uma punição que Deus infligiu aos pecadores, mas marca de Sua infinita 

bondade, porque é fonte de felicidade. Para Locke, “é certo que, se o trabalho de todo o mundo 

fosse corretamente dirigido e distribuído haveria mais conhecimento, paz, saúde e abundância 

do que existe hoje. E a humanidade seria muito mais feliz do que é agora” (LOCKE, 1993, p. 

442). 

6 

Se alguma conclusão é possível extrair dos escritos que examinei aqui, talvez a mais 

óbvia seja a de que não existe algo nem sequer remoto a um pensamento lockeano único, 

sistemático e coerente. Ao longo de sua vida intelectual, Locke se dedicou a múltiplos objetos, 

discutiu com diferentes interlocutores, esteve envolvido em variadas circunstâncias políticas e 

sociais, e essa vivência heterogênea imprimiu na sua grande obra uma complexidade 

totalmente refratária a rótulos e classificações ligeiras. É razoável então pensar que não haja 

um Locke único, identificável a esta ou aquela ideologia ou mesmo posição filosófica. Há, sim, 

um autor diverso, interessado numa profusão de temas distintos que se relacionam apenas no 

plano nem sempre explícito da transcendência divina. O que permanece em vários de seus 

escritos é a pressuposição de um Deus que deve ser glorificado na Terra pela disciplina e pelo 

esforço humano, um Deus que não tolera o desregramento e o excesso. Na bela imagem que 

Dunn faz de Locke, o filósofo aparece, com toda a sua força emocional e profundidade 

intelectual, um homem quase torturado pela contraposição entre a ideia de Deus e a do mundo 

terreno, um personagem desempenhando um papel altamente dramático no século XVII 

(DUNN, 1985, p. 33). Isso é grande demais para qualificar Locke como teórico do capitalismo 

e, de resto, como qualquer coisa além de protestante. Num sentido muito forte, Locke jamais 

suplantou Habacuque, como supõe jocosamente Marx (2011, p. 27). 

Com essa restrição teórica sempre em mente, procurei ressaltar um aspecto pouco 

estudado da obra de Locke: a noção de autoridade, ora interpretada como a autoridade do 

governante, ora como a autoridade do proprietário, ora como a autoridade de Deus. É possível 

que essas diferentes concepções de autoridade mantenham algum significado comum, mas 

prefiro deixar essa hipótese a ser confirmada ou refutada em outro lugar. Apenas gostaria de 
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indicar que se encontrará algum elo conceitual entre as diferentes autoridades, se é que tal elo 

realmente existe, na ideia de que o sujeito lockeano pode ser descrito fundamentalmente como 

um agente livre que deve assumir  “a responsabilidade de suas ações à luz da retribuição futura” 

(TAYLOR, 1989, p. 173). Noutras palavras, em razão dos diferentes tipos de autoridade, e 

principalmente em razão da maior de todas as autoridades, a que criou e organiza o mundo, o 

sujeito lockeano precisa assumir uma série de deveres com seus semelhantes. As preocupações 

morais e teológicas de Locke exigem o reconhecimento de que a vida em sociedade implica 

uma série de obrigações, instituídas pelos próprios indivíduos entre si e por Deus, autor de toda 

a ordem. Entre essas obrigações talvez esteja o de lutar contra a tirania, que é uma das formas 

de corromper essa ordem excelente. Mas escapa aos propósitos deste texto explicar o 

radicalismo tardio de Locke. 

O certo é que, sempre quando Locke menciona Deus, ele não está empregando nenhum 

recurso retórico, nenhuma metáfora, nenhum mecanismo de ilusão e provavelmente de auto-

ilusão. Deus não é uma premissa que se possa descartar e substituir por qualquer outra. Por 

isso, seja nas obras em que Locke privilegia o agente livre, ativo e detentor de si como sua 

propriedade, seja nos escritos relativos a temas “econômicos”, por assim dizer, não são 

absolutamente nítidos os traços que classificariam Locke como teórico da política liberal ou da 

economia nascente. Pelo contrário. Em As constituições fundamentais da Carolina, o conceito 

de propriedade e, por extensão, de liberdade, são claramente pré-capitalistas. De resto, o tipo 

de autoridade que emerge da relação entre esses dois termos é uma autoridade tradicional, 

característica do estado social aristocrático, para usar uma expressão de Alexis de Tocqueville. 

No Ensaio sobre a lei assistencial, como vimos, os pobres são diretamente responsáveis por 

sua situação e pelo prejuízo que causam à sociedade porque não fazem jus à igualdade e 

liberdade em que Deus colocou todos os homens. Locke olha para os mendigos, ociosos e 

miseráveis em geral não só como pessoas que possuem uma grande força de trabalho a 

explorar, mas como possíveis pecadores, sujeitos fracos, passivos, que sucumbiram à tentação 

e se propõem viver à custa de uma sociedade laboriosa. Mas, em contrapartida, nos Ensaios 

sobre a lei de natureza, Locke é explícito em condenar a avareza e a ambição dos ricos, que 

conquistam o excesso a expensas dos que ficam sem nada (LOCKE, 2007, VII, p. 162).   

Para voltar ao ponto de onde parti, a questão é que os liberais revelam pouco ou nenhum 

interesse em constituir uma história de sua origem, a não ser em linhas demasiado gerais, e em 

explicar a fundo por que Locke seria um liberal. Entretanto, nenhuma doutrina pode deixar de 

refletir sobre si mesma, não apenas para estabelecer uma ruptura, mas também para corrigir 
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alguma ideia fundamental, examinando suas limitações e equívocos. A meu ver, uma dessas 

ideias fundamentais é o conceito de liberdade. Ir recuperar em Locke a ideia liberal de liberdade 

não é ir buscar apoio onde não existe? Se não podemos responder a essa pergunta, pelo menos 

devemos ser capazes de formulá-la. 

 



52	
	

CAPÍTULO 2 
AS VÁRIAS FACES DE UM ATOR POLÍTICO1 

 
 

Eu vos pergunto, cavalheiros, não somos nós, escritores de política, 
uma gente um pouco ridícula? Não é um caso típico de loucura o desses 
homens que se fecham em seus gabinetes e atormentam seus cérebros 
com modelos de governo?” 

 
Mathew Wren, Considerations upon Mr Harrington’s 

Commonwealth of Oceana.   
 

 

Nas primeiras páginas d’ O Contrato social, uma possível objeção exige que Jean-

Jacques Rousseau se detenha por um instante antes de entrar propriamente no seu assunto. O 

teor dessa objeção de algum modo ecoa pela história da teoria política: afinal, pode-se escrever 

sobre política sem ser político? Rousseau responde que, justamente por não ser príncipe ou 

legislador, é que ele pode escrever sobre política. “Fosse eu príncipe ou legislador – acrescenta 

ele –, “não perderia meu tempo dizendo o que deve ser feito: ou o faria ou me calaria” 

(ROUSSEAU, 2003, p. 7). Essa boutade parece sugerir que há de fato uma separação entre 

discurso e prática política, e sugere ainda que a inversão desses papeis, ou seja, o escritor 

metido a político e o príncipe com ares de teórico, tenderia a produzir um efeito cômico, quando 

não desastroso. Porém, a distinção entre as duas atividades não é inteiramente desprovida de 

tensões. Senão, por que escrever sobre política? 

A resposta que James Harrington (1611-1677) fornece à zombaria de Matthew Wren 

citada como epígrafe deste texto é semelhante à de Rousseau, tanto no que diz respeito à inicial 

separação entre os domínios do discurso e da ação política, como no seu posterior 

entrecruzamento. “Afirmar que só o magistrado pode escrever sobre o governo”, diz 

Harrington, “é tão absurdo como dizer que só o piloto pode fazer uma carta náutica” 

(HARRINGTON, 1771, p. 219). A despeito disso, enquanto é notório que Cristóvão Colombo 

fez, em seu gabinete, “a carta que o levou às Índias” (HARRINGTON, 1771, p. 219), “jamais 

um magistrado ou pessoa pública “escreveu algo que valesse um botão sequer” (TOLAND, 

1771, p. XXX). Isso não significa que os homens excelentes nos princípios da política 

ambicionem tomar o lugar dos príncipes e que, por conta disso, justifique-se persegui-los e 

																																																								
1 Este artigo foi originalmente publicado em OSTRENSKY & TIERNO, 2013, pp. 113-132. Algumas alterações 
foram introduzidas nesta versão. 
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censurar-lhes as obras. Aos teóricos compete mostrar que nenhum governo “é uma instituição 

acidental ou arbitrária como as pessoas costumam pensar” (TOLAND, 1771, p. XIV). Sua 

tarefa é dotar o povo e o legislador de uma prudência que os permita governar em vista da paz 

e da felicidade, sem cisões e divisões internas. 

O propósito deste texto é mostrar que o modelo de governo com o qual Harrington 

atormentou seu cérebro não foi mera especulação ou, pior, fantasia e quimera. Harrington 

julgou ter oferecido a seus contemporâneos o único modelo de república que, por se basear nas 

peculiaridades da história inglesa, poderia impedir o recrudescimento de facções e interesses 

privados ainda remanescentes da monarquia. Essa questão parece importante por duas razões 

centrais. Em primeiro lugar, apesar de adotar uma estrutura explicativa sobre os movimentos 

da história aparentemente rígida, Harrington não suprime a possibilidade, ou melhor, a 

necessidade de intervenção do agente político no seu tempo. Dessa perspectiva e ao contrário 

do que mais tarde afirma Marx no Dezoito Brumário de Luís Bonaparte, há, sim, momentos 

nos quais homens e mulheres fazem a história conforme as circunstâncias de sua escolha 

(MARX, 2011, p. 25). Em segundo lugar, enquanto parece claro que Harrington pretendia ver 

suas propostas implementadas, não é nada fácil saber como isso poderia acontecer, já que ao 

príncipe ou aos legisladores reais faltariam as virtudes quase míticas, necessárias para a 

realização dessa tarefa histórica (WORDEN,1994, p. 124; SCOTT, 2004, p. 285-289). Nesse 

sentido, a seguir pretendo investigar se, entre os papeis do teórico político na constituição de 

uma república perfeita, não se poderia incluir também o de legislador.  

2 

No ano de 1656, James Harrington está apressado em publicar Oceana, mesmo 

temendo que não passe de um rascunho repleto de erros. A pressa não se deve às insistências 

dos editores – nada na “Epístola ao Leitor” e na “Introdução” permite concluir isso. É o próprio 

autor que parece se colocar essa urgência, na tentativa de fornecer, conforme podemos supor, 

uma resposta rápida aos desdobramentos da vida política inglesa naquela quadra de 1650. Já 

no início da década, o experimento republicano havia fracassado, resultando no governo 

oligárquico de facto do Rump. Mas, quando Cromwell dissolveu o Rump e praticamente 

nomeou um novo parlamento, ficou evidente que os diferentes poderes políticos do país, em 

vez de se dividirem, tendiam para o centro, tendiam para Cromwell e seu grupo de apoio. Tanto 

assim que no final de 1653 um decreto conhecido como “Instrumento de Governo” conferiu a 

Cromwell o título de Lorde Protetor da Inglaterra, atribuindo-lhe de direito todo o poder 

executivo (KENYON, 1986, p. 308).  Na prática, Cromwell assumiu poderes que num passado 
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recente pertenciam ao monarca; a diferença, naquele momento, é que o ocupante desse cargo 

deveria ser eleito. No plano legislativo, as reformulações eram mais significativas. No lugar da 

Câmara de Lordes, abolida em fevereiro de 1649, institui-se um Conselho de Estado, órgão 

consultivo que deveria agir sob a égide de Cromwell. O “Instrumento de Governo” também 

pretendeu alterar o colégio eleitoral do próximo Parlamento, reduzindo o número de eleitores 

de condados e burgos controlados por presbiterianos e pela nobreza rural, e aumentando, em 

contrapartida, o poder de condados e burgos com maior atividade urbana, nos quais se 

concentrava a base de sustentação de Cromwell e nos quais o apelo à tolerância religiosa 

encontrava mais eco2.   

A forte presença de Cromwell na cena política é objeto de reflexão em várias obras 

publicadas na mesma época. Exemplos mais conhecidos são The Excellency of a Free State, 

de Marchamont Nedham, A Healing Question, de Henry Vane, e em particular Oceana 

(SKINNER,1998, pp. 23-57). Em comum, todas essas obras defendem a ideia de que o regime 

republicano é o único adequado à Inglaterra e de algum modo o Protetorado deve ser 

responsável por seu fracasso ou sucesso.  O que interessa aqui é saber se, no caso de Oceana, 

Cromwell deveria ser lembrado pela posteridade graças a suas imensas virtudes ou a seus 

tremendos vícios.  

Há vários indícios do papel relevante que Cromwell desempenha em Oceana.   Em 

primeiro lugar, a obra é dedicada a “Sua Alteza, Lorde Protetor da República da Inglaterra, 

Escócia e Irlanda”. Mas, além disso, há razões para supor que Cromwell seja mais do que o 

destinatário da obra, o que já não seria pouco. Ele parece surgir como o personagem que se 

introduz para sempre no teatro da história (HARRINGTON, 1996, p. 67). Sua aparição 

aconteceria apenas no final da Primeira Parte das Preliminares, quando, sob o pseudônimo de 

Olphaus Megaletor, é saudado como “capitão muitíssimo vitorioso” e “patriota incomparável”. 

Em Megaletor, Harrington reconhece um grande mestre da prudência antiga, vale dizer, da 

prudência republicana, por buscar inspiração para suas ações nos sábios ensinamentos dos 

Discorsi  sopra la deca di Tito Livio, de Nicolau Maquiavel (HARRINGTON, 1996, p. 66). A 

partir da Segunda Parte das Preliminares, quando é autoproclamado único legislador de 

Oceana, Olphaus Megaletor recebe o título de Lorde Archon (HARRINGTON, 1996, p. 67). É  

ele quem quem completa a transição de um regime monárquico (o chamado “equilíbrio 

gótico”) para uma república, encarnando a virtude dos legisladores míticos Moisés e Licurgo, 

																																																								
2 Conferir, quanto à recomposição do contexto político da época e a origem de Oceana, WORDEN, 1994. A esse 
respeito ainda, Scott (2004, pp. 273-293) oferece uma interpretação distinta sobre o papel de Oceana. 
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ao instituir “de uma vez só uma república inteira” (HARRINGTON, 1996, p. 66). E, a exemplo 

de Licurgo, Lorde Archon contempla em êxtase a excelência da constituição recém-criada, para 

em seguida informar a seu conselho de legisladores que deverá finalmente se retirar. Mas, à 

diferença de Licurgo, que se suicida ao fim de sua obra, o cristão Lorde Archon propõe 

simplesmente abster-se de toda a ambição, de toda a concupiscência carnal, com a renúncia ao 

cargo de magistrado, gesto que se mostra, porém, impraticável, graças ao humor ainda sectário 

dos ingleses. Archon deve estar presente enquanto as divisões entre senado e povo puderem 

reacender a guerra civil. Uma vez arquitetadas as facções no final do livro, o grande legislador 

finalmente poderá morrer em paz (HARRINGTON, 1996, pp. 264-265).  

Se o Lorde Protetor puder realmente ser identificado ao Lorde Archon, seria possível 

concluir que Oceana teria sido escrito para nortear as ações de Cromwell nessa grande 

empreitada histórica proporcionada pela Fortuna: a criação de uma república em moldes 

modernos na Inglaterra (SCOTT, 1997, p. 150).  Esse “momento maquiaveliano” teria então 

em Cromwell um de seus principais líderes. Mas seria arriscado confiar no valor de face dos  

julgamentos de Harrington a respeito de Cromwell. Não estou afirmando com isso que, para 

apreender o verdadeiro sentido de Oceana, devemos ler essa obra nas entrelinhas; ao contrário. 

Já na Dedicatória, uma passagem em latim das Sátiras de Horácio indica que os maus caminhos 

onde a bestial ambição de Tântalo foram dar podem ser também os de Cromwell e de todo 

povo inglês: “Tantalus a labris sitiens fugientia captat flumina. Quid rides? Mutato nomine de 

te fabula narrator”3.  A mesma passagem sugere ainda que Oceana também faz uma pintura 

dos vícios dos protagonistas da política inglesa (“a fábula te quadra, bastar trocar-lhe o nome”). 

Além disso, Harrington de algum modo está alertando seus leitores para a trágica possibilidade 

de que, num descuido, a Inglaterra venha a perder a oportunidade rara, senão única, de se 

converter numa verdadeira república – e como Tântalo morra de sede tendo ao alcance das 

mãos a água mais fresca que existe4. Mas não apenas. Em Oceana, o registro ficcional serve 

tanto para retratar a extrema venalidade de Cromwell, convertendo-o mais propriamente na 

antítese do Lorde Archon (WORDEN, 1994, p. 124), como ainda para enaltecer o modelo de 

legislador virtuoso necessário à implementação da república inglesa. Por fim, o constante 

emprego de metáforas e analogias permite a Harrington desejar a Cromwell o mesmo desfecho 

																																																								
3 Ver a tradução portuguesa de Antonio Luiz de Seabra: “Tântalo sequioso tenta colher as fugitivas ondas!... Pois 
quê? Tu ris? A fábula te quadra, basta trocar-lhe o nome” (HORACIO, 1980, I, 69). 
4 Nelson (2004, p. 88) fornece uma interpretação diferente dessa fábula. 
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de Lorde Archon – a morte –, de preferência, quando se trata de homens corruptos, uma morte 

inglória. 

Em vez de grande mestre da prudência antiga, o Lorde Protetor poderia ser então um 

perfeito símbolo da prudência moderna, isto é, “da arte mediante a qual um homem ou poucos 

homens sujeitam uma cidade ou nação e a governam de acordo com seu interesse privado” 

(HARRINGTON, 1996, p. 9).  Em vez de inspiradas nos Discorsi, suas ações estariam 

seguindo a perigosa fórmula do Leviatã (HARRINGTON, 1996, p. 13)5. Perigosa, porque a 

proposta que Hobbes apresenta aos contemporâneos, não estabelecendo uma separação entre 

poder e autoridade,  aposta unicamente na espada pública, no uso da coerção, de modo que a 

hipótese do pacto como fonte de legitimidade da soberania é falaciosa ou não  passa de 

"palavras ao vento" (HARRINGTON, 1996, pp. 13-14). Da indistinção entre argumento de 

jure e de facto, segue-se a perigosa confusão entre Estado por instituição e Estado por 

aquisição.  No primeiro caso, toda a autoridade repousará sobre o uso da força e para isso 

precisará de um exército, o que levará à tirania (a mais odiosa das formas de governo); no 

segundo caso, se o governante nem exército possuir  -- já que a milícia costuma estar com quem 

produz trigo para alimentar soldados – haverá privação de governo ou anarquia 

(HARRINGTON, 1996, p.  272).  Ora, Hobbes deveria saber que é estéril fundar a política 

abstraindo a história, os costumes e as peculiaridades de cada sociedade. O Leviatã, portanto, 

apresenta uma solução sem fundamento, condenando à morte o Leviatã6. 

 Quem morre em 1658, porém, é Cromwell e a possibilidade de se implantar um Estado 

leviatânico é afastada. Já Harrington continua a publicar intensamente, estendendo a crítica a 

Cromwell a todo governante que demonstre intentos absolutistas naquela altura da história 

inglesa. Isso pode explicar, por exemplo, por que em The Art of Lawgiving, de 1659, publicado 

na iminência da Restauração monárquica, Harrington insiste uma vez mais em que a Inglaterra 

deve instituir um governo republicano, se quiser evitar novas guerras civis7. Nessa obra Hobbes 

deixa de figurar como um dos alvos dos ataques de Harrington, talvez porque o Leviatã não 

																																																								
5 Essa análise coincide com a hipótese de Pocock e  Worden, para quem Harrington nutria um profundo desprezo 
por Cromwell, cuja representação virtuosa em Oceana é só mais um exemplar da famigerada ironia inglesa (apud 
SCOTT, 2004, p. 284). Scott, porém, desconfia fortemente de Harrington, a quem julga ter oferecido a Cromwell, 
em Oceana, “uma elaborada alternativa ao Instrumento [de Governo]  (SCOTT, 1997, p. 150). 
6 Por isso Scott (1997, p. 71) não hesita em afirmar que “Harrington lia o Leviatã como uma apologia do 
parlamento Rump" 
7 Uma nova onda de tratados políticos republicanos se forma às vésperas da Restauração, como último e 
desesperado apelo para que se institua uma República genuína. Veja-se, por exemplo, The Ready and Easy Way 
to Establish a Free Commonwealth, de John Milton 
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sirva mais como substrato ideológico do regime – e não será uma suposição descabida a de que 

para Harrington, naquele momento, mesmo Hobbes deveria passar por maus bocados na 

eventualidade de um retorno da monarquia. A doutrina que Harrington mais parece empenhado 

em demolir, em The Art of Lawgiving, não é uma novidade: é o direito divino dos reis em sua 

roupagem tradicional; seus adversários são “os teólogos e os demais defensores da monarquia” 

(HARRINGTON, 1986, p. 395).   

Colocadas lado a lado as duas faces, a de heróis e vilão da república, Cromwell se revela 

como o protagonista moralmente ambíguo de Oceana. De um lado, ao emular a grandiosidade 

de Licurgo e Moisés, ele prefere dar vazão a uma ambição cega; a instituir uma república, 

prefere o caminho anacrônico da monarquia8. De outro, seus vícios tamanhos poderiam talvez 

ser relativizados se, de algum modo, ele aceitasse incorporar o legislador harringtoniano. 

Entretanto, a morte do Protetor não parece nem um empecilho, nem um estímulo,  ao projeto 

republicano idealizado por Harrington. O que é preciso investigar na sequência é, primeiro, por 

que o autor considera a república o único regime possível na Inglaterra; depois, quem poderia 

ser o legislador responsável pela realização dessa imensa tarefa histórica. 

3 

Ao refletir sobre as causas que haviam levado às guerras civis, Harrington observa, a 

contrapelo de muitos de seus contemporâneos, que a ação individual não seria capaz de 

produzir, sozinha, as transformações que todos podiam testemunhar. Hobbes, por exemplo, 

atribui os conflitos tanto à irracionalidade de seus concidadãos, sempre voltados para seus 

interesses autodestrutivos, como às fragilidades de uma monarquia incapaz de submetê-los 

(HOBBES, 2001). Muitos republicanos, por sua vez, consideravam o regicídio e a abolição da 

monarquia como resultado da ação direta dos ingleses livres, em sua luta para se manterem ao 

mesmo tempo cidadãos e santos (POCOCK, 2003b, p. 384). Mas Harrington não parece 

convencido de que a vontade humana seja o motor da história. Tampouco ele considera que se 

pudesse creditar o estado de coisas presentes, como supunham muitos de seus contemporâneos, 

inteiramente aos “modos invisíveis da providência” (HARRINGTON, 1986, p. 396)9, que 

permanecem afinal inexplicáveis.  

																																																								
8 Para uma análise divergente desta, veja-se SCOTT, 1997. 
9 Eu tenderia a dizer que, em The Art of Lawgiving, o papel da providência é maior do que em Oceana. É possível 
que isso se deva à maior importância que a teoria do direito divino desempenha naquela obra, mas por ora não 
tenho meios de fundamentar melhor essa impressão inicial. 
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Ao contrário, observando fatos aparentemente desconectados, Harrington descobre 

traços comuns, isto é, princípios imanentes que fazem a história operar por graus e passos, 

formando uma “série universal” (HARRINGTON, 1996, p. 36).  Esses fatos aleatórios teriam 

sido narrados em obras tão distintas como as Sagradas Escrituras, os livros de Tucídides, 

Gianotti, Aristóteles, Plutarco, Walter Raleigh, Francis Bacon, John Selden e, principalmente, 

Maquiavel. Mas também se encontravam nas leis promulgadas na Inglaterra desde o reinado 

de Henrique VII e nos discursos dos reis aos parlamentos. Essa tarefa de identificação dos 

princípios converte o autor num historiador, exigindo-lhe o uso de duas faculdades retóricas: 

disposição ou julgamento (dispositivo)  e invenção (inventio). A primeira equivale à arte da 

memória e consiste na capacidade de organizar as recordações conforme uma disposição 

lógica, o que implica construir uma ordem de razões (SKINNER, 1996, pp. 45-6);  a segunda 

é a capacidade de descobrir razões, provas e argumentos, a fim de tornar o discurso mais 

convincente (SKINNER, 1996, pp. 52-4). 

Graças a essas faculdades retóricas, Harrington percebe como as invasões bárbaras 

possibilitaram o surgimento das monarquias europeias, como as primeiras repúblicas estavam 

irremediavelmente vinculadas à república inglesa. Mas todas aquelas fontes, embora o tenham 

ajudado a decifrar a sequência dos fatos, não forneceram sua explicação. É curioso que, 

farejando os efeitos de certos acontecimentos, os filósofos e os governantes não atinassem suas 

causas.  Para Harrington, várias passagens dos Discorsi evidenciam que Maquiavel esteve a 

um palmo de alcançar “o sentido verdadeiro desse princípio”, chegando a fazer uso 

extremamente correto dele (HARRINGTON, 1986, p. 401),  mas também as inferências mais 

perigosas. O autor dos Discorsi compreendeu a importância da propriedade fundiária nas 

disputas entre patrícios e plebeus, sem perceber que o conflito era sinal, não de vitalidade da 

sociedade romana, mas de sua fratura irreversível (HARRINGTON, 1996, p. 15).  E por grande 

que seja a dívida de Harrington para com Maquiavel, há uma divergência básica entre eles: ao 

contrário deste e em consonância com Hobbes, Harrington julga que a ordem e a paz são 

finalidades indispensáveis à vida das repúblicas10. 

Uma vez identificado um sentido comum a eventos distintos da história, Harrington 

precisa encontrar argumentos que levem os leitores a perceber esse encadeamento presumido 

pelo historiador e endossá-lo. Essas são as duas descobertas de Harrington, os dois princípios 

que responderiam por todas as questões de governo, a saber: a fundação ou equilíbrio de 

																																																								
10 Ver  BARROS, 2015. 
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propriedades (HARRINGTON, 1996, p. 11) e a superestrutura (HARRINGTON, 1996, p. 33; 

HARRINGTON, 1986, p. 404).  O primeiro princípio, o da fundação ou equilíbrio de 

propriedades, deriva diretamente de uma certa concepção de poder, domínio ou bens da 

fortuna. Todos esses termos podem ser definidos como os meios de que se dispõe para 

sobreviver, de tal modo que um homem sem poder é aquele que não depende exclusivamente 

de si para sobreviver – sua própria vida não lhe pertence, razão pela qual ele se define como 

“servo” (HARRINGTON, 1996, p. 269).  A relação de um homem ou de uma nação com o 

poder é, por consequência, de necessidade, não de escolha (HARRINGTON, 1996, p. 11).   

Harrington é ardiloso ao emprestar de Hobbes (HOBBES, 2003, 10, p. 75) uma 

definição de poder e fazê-la voltar contra seu criador: tem poder quem não precisa se preocupar 

com sua subsistência, com seu pão; tem pão quem cultiva o trigo, isto é, quem tem terras. Isso 

significa que, quanto maior a riqueza, maior o poder; em contrapartida, quanto mais distribuída 

estiver a riqueza, mais distribuído estará o poder. Daí o princípio da fundação, que se define 

pela proporção em que as terras estiverem distribuídas. Isso ajuda a entender por que a 

monarquia absoluta é radicalmente distinta da república: na monarquia absoluta, cujo modelo 

é o turco, um único homem possui dois terços do território, ao passo que na república, cujo 

modelo é a Inglaterra, o povo detém o predomínio das terras e, portanto, controla a milícia 

(HARRINGTON, 1996, pp. 11-12).  

Essa não é a única torção semântica que Harrington opera. Já no emprego do termo 

“fortuna” havia algo que o distancia dos republicanos clássicos, por assim dizer. Ao mesmo 

tempo que reitera o vocabulário humanista, de acordo com o qual a Fortuna é entendida como 

sorte, acaso, contingência, Harrington entende “fortuna” como riqueza, bem material 

produzido por um certo esforço; em suma, propriedade. Sobrepõem-se aqui dois sentidos 

distintos e talvez até opostos. De um lado, há algo de fortuito na maneira pela qual o homem 

harringtoniano vem a adquirir riqueza - uma legislação favorável aqui, um confisco de terras 

acolá, ou simplesmente Deus, agora num registro inteiramente providencial, que decide doar a 

terra a uns e não a outros –; de outro, o homem livre é necessariamente um produtor mais ou 

menos exitoso na manutenção da fortuna material que recebeu ao acaso, conforme seja capaz 

de defender-se portando armas.11 Algo análogo se passa com o termo “domínio”. Para 

Harrington, exercer domínio equivale a ter domínio territorial.  Enquanto Maquiavel via na 

																																																								
11 Embora mencione a riqueza produzida pelo comércio ou propriedade imóvel, Harrington volta quase toda a 
sua atenção para a riqueza consolidada pela propriedade fundiária ou imóvel (HARRINGTON, 1996, p. 11). 
Afinal, é muito mais estreito o vínculo entre o interesse do proprietário de terras e o interesse do país no qual sua 
terra está. 
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posse de armas a evidência do domínio, da virtude e da cidadania (POCOCK, 2003b, pp. 192-

193), Harrington estabelece uma relação causal entre a propriedade e a posse de armas: só pode 

empunhar a espada quem tem grãos para alimentar o exército ou milícia. Hobbes foi ingênuo, 

então, ao pressupor que o soberano pudesse deter o gládio da justiça a despeito dos 

proprietários ou mesmo contra eles. Esse pobre soberano teria autoridade ou bens da mente, 

mas careceria por completo de poder. Seu destino certo seria a ruína (HARRINGTON, 1996, 

p. 13).  

Isso nos leva ao segundo princípio descoberto por Harrington, o de superestrutura. 

Assim como o de fundação é derivado de domínio ou poder e equivale à matéria do governo, 

o de superestrutura deriva de bens da mente ou de autoridade, equivalendo à forma de governo. 

Esse princípio tem semelhança, portanto, com a razão, a virtude, as leis, as instituições que os 

homens erigem sobre os fundamentos. De acordo com a bela metáfora de Harrington, 

“vagamos pela terra para descobrir o equilíbrio de poder, mas para descobrir o de autoridade 

devemos ascender (…) para perto do céu” (HARRINGTON, 1996, p. 19).  Não obstante, a essa 

característica quase sagrada das leis e instituições, sobrepõe-se uma outra aparentemente 

menos elevada: o interesse. “Todo governo é interesse”, decreta Harrington (1996, p. 270), 

porque quem faz as leis nas diferentes constituições são homens, “cuja alma é amante de dois 

potentes rivais,” a razão e a paixão (HARRINGTON, 1996, p. 19)12. A razão, portanto, é ao 

mesmo tempo virtude e interesse, dedicação à república e cálculo. Retomando suas fontes 

antigas, Harrington primeiro infere que, quanto mais o interesse privado se aproximar do 

interesse comum, mais virtuoso será o governo e a própria república13.  A conclusão, 

igualmente inspirada nos defensores da prudência antiga, mas embebida nos pressupostos do 

mundo moderno, é a de que o regime no qual a razão privada (tomada num duplo sentido) mais 

se aproxima da razão comum ou do interesse da humanidade é o governo popular 

(HARRINGTON, 1996, p. 22). 

Não há forma de governo sem relações de poder, tampouco há relações de poder que 

não resultem em formas de governo. Da interseção entre os dois princípios, Harrington deduz 

então uma série de regimes políticos, subdivididos entre naturais e corrompidos, agora à 

maneira de Políbio. Os naturais - monarquia absoluta (modelo turco), monarquia mista (ou 

equilíbrio gótico) e república – recebem esse nome porque há perfeita conformidade entre os 

																																																								
12 Para uma análise bastante completa da questão do interesse na obra de Harrington, veja-se FALCÃO, 2020. 
13 "Para Harrington, a autoridade é uma função do governo que une os julgamentos privados dos indivíduos sob 
o julgamento público do governo" (FUKUDA, 1997, p. 124). 
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fundamentos e as superestruturas (HARRINGTON, 1986, p. 398). Nesses regimes,  detém a 

autoridade quem possui poder, isto é, o homem ou o grupo que possui a maior porção de terras 

(o predomínio de terras) governa segundo seus interesses, de tal modo que não há nenhuma 

necessidade de interpor violência para reduzir as superestruturas ao equilíbrio adequado ou 

vice versa. Os regimes corrompidos ou arbitrários, ao contrário – tirania, oligarquia e anarquia 

–, são imperfeitos no equilíbrio ou na corrupção dos legisladores, dependendo sempre da 

interposição de violência. Não raro os governantes, para se manterem, precisam recrutar um 

exército, situação na qual o país se encontra em estado de guerra civil. Quando  eles nem sequer 

têm meios para isso, o país se encontra destituído de todo governo, e pouco tempo faltará para 

“desmoronar por falta de fundação ou ser mandado aos ares por algum tumulto” 

(HARRINGTON, 1996, p. 273). 

4 

A esta altura, dispomos dos elementos necessários para compreender o diagnóstico de 

Harrington a respeito da crise política em seu país. Apoiando-se  na legislação e na sabedoria 

de Lorde Verulâmio, segundo o qual “em países onde houver muitos fidalgos os comuns serão 

degradados” (BACON, 2008, p. 399), Harrington observa que na Inglaterra um fenômeno 

inverso acontece desde o século XV. Data daí o movimento, sempre crescente, de transferência 

de terras das mãos da nobreza para os comuns. Esse fenômeno coincidiu, de um lado, com a 

emancipação dos rendeiros, que em tempos de paz seguravam o arado e nos de guerra, a espada. 

Sem terras e sem dependentes, parte considerável da aristocracia foi forçada a migrar para 

Bridewell, onde o parasitismo da vida cortesã acabou por consumir em plumas e pompas os 

últimos latifúndios desse grupo social. De outro lado, a fragmentação dessas propriedades 

rurais fez proliferarem terras de pequenos agricultores e de gente de categoria mediana, já 

disciplinada em armas e nas durezas da vida no campo (HARRINGTON, 1986, pp. 399-400). 

Eis aí a origem da força que dois séculos depois comporá o Exército de Novo Tipo, o exército 

do povo compreendido como o conjunto dos homens livres ou proprietários. 

Um século antes de eclodirem as guerras civis, já haveria um desajuste crucial entre o 

equilíbrio de propriedades na Inglaterra, que tendia para o governo popular, e uma monarquia 

aferrada a suas antigas instituições. A exceção foi a rainha Elizabeth I, que teria intuído 

vagamente a necessidade de se apoiar no amor de seu povo. Mas, para evitar o desastre que 

viria a acontecer meio século depois, ela deveria, primeiro, ter atentado para o equilíbrio de 

terras então vigente e, segundo, ter o desprendimento para reformar seu governo ao ponto de 
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depor a si mesma14! Seu sucessor, o rei Jaime, nutria verdadeiro horror pelos parlamentos e 

tentou reduzi-los a um papel insignificante na constituição. Com isso, só fez precipitar (“como 

uma bola morro abaixo”) o governo popular (HARRINGTON, 1986, p. 402), na medida em 

que forneceu razões para descontentamento. Carlos I, não bastando já ter pela frente um 

governo difícil, nutria os mesmos sentimentos pelo povo e se apoiava numa classe em franco 

declínio – o clero. Além disso, a seu exército faltava virtude, porque havia sido recrutado entre 

uma classe desprovida de relação viril com a terra. No plano da legalidade, o direito indubitável 

de sucessão pelo qual Carlos I ascendeu ao trono nunca significou nada, porque esse trono era 

desprovido de toda a fundação. O fim de Carlos I marcaria o fim da monarquia na Inglaterra. 

Como se vê, a experiência de facto do colapso da monarquia de algum modo impele 

Harrington a reconstituir a história no interior de um quadro analítico em que as relações 

materiais parecem adquirir um peso determinante. Dessa história, o autor extrai uma lição 

muito diferente da que circulava em seu tempo, a saber: “foi a dissolução desse governo que 

causou a guerra, não a guerra que causou a dissolução desse governo” (HARRINGTON, 

1996, p. 56). Muito antes de 1642, a Inglaterra já viveria uma guerra civil, embora a violência 

ainda fosse latente, isto é, nem os meios coercitivos empregados pelos monarcas para 

manterem os súditos em obediência eram ostensivos, nem os súditos resistiam pelas armas. 

Havia, porém, um desajuste, um desequilíbrio. Ao longo de um século, a guerra civil latente 

veio a se transformar naquela situação de anarquia em que um governo, carecido de sua 

fundação própria, ou desmorona ou vai pelos ares. Em 1642, quando dois exércitos ingleses se 

enfrentam nos campos de batalha do país e há duas reivindicações à soberania, a base material 

da monarquia deixou de existir. Em lugar dela, há uma fundação igualitária, em que o povo 

detém a maior proporção de terras do reino. Por isso, ao contrário de muitos de seus 

contemporâneos, Harrington não acredita que a crise de 1642 tenha sido causada pela ação 

direta dos súditos, quer resistindo ilegalmente a um monarca de direito, como pensavam os 

monarquistas, quer resistindo legalmente a um monarca que se havia convertido em tirano, 

como pensavam muitos parlamentaristas e até republicanos. Mais dia, menos dia, a monarquia 

viria a desaparecer por conta de fatores que talvez estivessem além do controle humano.   

Quem acompanhe o desenrolar dessa análise histórica oferecida por Harrington poderia 

razoavelmente inferir que apenas o regime republicano, no qual há participação ativa de todos 

																																																								
14 É isso o que aconselha Maquiavel (2016, I, 10, p. 91): “Se alguém que quisesse  bem ordenar uma cidade 
tivesse a necessidade de dispor do principado, mereceria alguma desculpa aquele que não a ordenasse, para não 
cair de sua posição; mas, se consegue manter o principado e ordená-lo, não merece desculpa alguma.” 
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os cidadãos, seria capaz de estancar o fluxo revolucionário e promover a paz pública na 

Inglaterra. No entanto, falta ainda alguma mediação entre a constituição da república e a 

divisão igualitária das terras, já que as superestruturas compatíveis com esse equilíbrio de 

propriedades não emanam diretamente dele. É preciso empreender o esforço de criá-las, ou 

então a anarquia permanecerá indefinidamente. Apresentando-se como o cidadão mais 

confiável para desempenhar essa grandiosa tarefa, Harrington agora deve se converter de 

historiador em anatomista e arquiteto (HARRINGTON, 1986, p. 403)15, com habilidade para 

projetar todo o edifício das leis e do governo. Enfim, Harrington assume a responsabilidade de 

elaborar toda a superestrutura da nova constituição16. 

5 

O momento em que Harrington escreve é de grande urgência. Os governantes e 

legisladores inclinam-se fortemente a buscar em teorias absolutistas o arcabouço institucional 

do novo regime, solução que só tende, de acordo com o diagnóstico de Harrington, a aumentar 

a fratura social. Como anatomista e arquiteto político,  é seu dever esclarecer a nação sobre as 

medidas que precisam ser adotadas sem demora para alcançar  a harmonia e estabilidade.  A 

epígrafe de The Art of Lawgiving, agora extraída dos Salmos, é instrutiva: “Na verdade que já 

os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo?”. Harrington, o justo, não pode fazer 

outra coisa senão escrever. A alternativa de se omitir está fora de questão: ele seria um pária e 

um ímpio caso se resignasse a assistir sentado às reviravoltas que sofre o seu país. Mesmo o 

mais humilde cidadão comete “um crime hediondo contra Deus e seu país”  se não informar à 

república “aquilo que ele sabe ou concebe ter importância para a segurança dela” 

(HARRINGTON, 1986, p. 403).  O escritor político já sentiu a dolorosa experiência de ter sua 

voz completamente ignorada e sabe, pior, que toda a gente poderá desprezá-lo e até destruí-lo 

(tal é o “humor dos tempos”...), mas apesar disso é imprescindível escrever/agir: “a Inglaterra 

agora depende claramente da perícia ou suficiência em arquitetura política” (HARRINGTON, 

1986, p. 403).  

 Mas o momento também é de rara oportunidade, porque “a matéria ou fundação de um 

governo bem ordenado está pronta (...) e para que seja perfeito nada mais falta além de 

superestruturas próprias ou forma” (HARRINGTON, 1996, p. 273). Matéria, forma e, 

																																																								
15 “É certo que a exposição de um modelo de governo (que é ineficaz se não abarcar todos os músculos, nervos, 
artérias e ossos necessários ao funcionamento de uma república bem ordenada) não é nada menos do que anatomia 
política”(HARRINGTON, 1986, p. 309). A esse respeito, ver FALCÃO,  2013. 
16 “... as superestruturas naturais ao governo popular nada mais exigem senão a mais extrema perícia ou arte que 
há na arquitetura política”(HARRINGTON, 1986, p. 410) 
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poderíamos acrescentar, ocasião: termos idênticos aos que emprega o mestre Maquiavel, no 

capítulo “Exortação a tomar a Itália e libertá-la das mãos dos bárbaros”, de O príncipe:  

"Considerando todas as coisas ditas acima e refletindo eu mesmo se o 
momento presente da Itália é propício a um príncipe novo, isto é, se existe 
matéria que forneça a ocasião a um príncipe prudente e valoroso de lhe 
introduzir a forma adequada (...), parece-me que ora convergem tantas coisas 
em favor de um príncipe novo, que eu não vejo tempo mais propício para 
isso” (MAQUIAVEL, 2004, 21, p. 183).  

 

Essa alusão não é gratuita: as guerras civis haviam permitido que a Inglaterra se 

tornasse o lugar onde finalmente se aplicariam alguns dos mais sábios ensinamentos de 

Maquiavel.  A ocasião estava dada: uma matéria sem forma, um povo “numa condição de total 

anomia” – ou anarquia, no vocabulário harringtoniano -, em que a matéria não tinha mais 

nenhum vestígio de uma forma anterior (POCOCK, 2003b, p. 169).  

Daí por que Harrington recomenda sua perícia como arquiteto político ao Parlamento e 

ao Exército, arenas nas quais o povo se apresentava e representava (HARRINGTON, 1986, p. 

413). Essa perícia não apenas se evidencia no discernimento para compreender a história e 

teorizar sobre relações de poder subjacentes aos regimes de governo, mas também no que o 

autor tem a oferecer a sua república: uma constituição, projetada nas suas minúcias, na qual se 

assegure a participação efetiva a todos os cidadãos. Como se trata de uma república moderna, 

com grande território e população, Harrington cria um sistema complexo, provavelmente 

inspirado em Veneza (HARRINGTON, 1996, p. 33), no qual os cidadãos se alternam, por 

sorteio ou eleição, nas várias assembleias e conselhos. Esse elaborado mecanismo de 

alternância no governo, que Harrington intitula “rotação”, evitaria a perpetuação nos cargos, 

ao mesmo tempo que “mecanizaria” a virtude, isto é, tornaria o comportamento dos cidadãos 

inteligente e desinteressado (POCOCK 2003b, p. 393). Só assim eles agirão como homens 

livres, que não dependem de outros para viver e obedecem às leis instituídas por eles próprios 

(HARRINGTON, 1996, p. 230).  

Mas todas essas diferentes instâncias, esferas de poder ou orbes (HARRINGTON, 

1996, p. 244) seriam inúteis se não se implantar uma medida prévia relativa à fundação17. Por 

mais longevas que tenham sido as repúblicas do passado, todas elas sucumbiram à ação do 

tempo e não ficaram imunes à anacyclosis descrita por Políbio,  isto é, o círculo de corrupção 

que cedo ou tarde atinge todos os corpos políticos. Em Oceana, Harrington parece não desejar 

																																																								
17 Este parágrafo foi extraído do artigo "Teóricos políticos e propostas constitucionais na Inglaterra, 1649-16 na 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 33 n° 98, 2018. 
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apenas prolongar a vida da constituição, mas julga mesmo deter a chave para imortalizar a 

república, lançando mão de um recurso utilizado pelos antigos gregos para conservar a 

igualdade no interior das comunidades políticas: a implantação de uma lei agrária (FUKUDA, 

1997, p. 159; NELSON, 2004, pp. 115-124)18. É a análise do papel desempenhado pela lei 

agrária na fundação das repúblicas que permite a Harrington se distanciar do modelo romano 

louvado pelo mestre Maquiavel, levando-o a concluir que o tenso equilíbrio político entre 

patrícios e plebeus nunca esteve fundado sobre um equilíbrio de propriedades. Pelo contrário, 

os patrícios detinham o predomínio de terras e os plebeus, a posse das armas. Além disso, como 

os plebeus tinham autoridade para fazer leis, mas sem poder para tanto, em várias ocasiões 

procuraram confiscar as propriedades dos patrícios e foram violentamente rechaçados 

(HARRINGTON, 1996, p. 15). O caso mais emblemático foi o da crise fomentada pelos irmãos 

Graco, quando principia, segundo o próprio Maquiavel reconhece, a ruína de um modo livre 

de vida (MACHIAVELLI, 2016, I, 6, p. 75)19.   Harrington ecoa Maquiavel, afirmando que, se 

desde o início uma lei agrária houvesse fixado o equilíbrio igualitário de terras, a república 

romana teria alcançado a perfeição (MACHIAVELLI, 2016, I, 37, p. 140). Sem isso, a 

república não passou de um governo oligárquico altamente conflituoso (HARRINGTON, 

1996, p. 61).  

O diagnóstico de Harrington sobre o fim das república romana o faz criticar o conflito 

entre nobres e plebeus, considerando-o o motor da corrupção da república romana.  Para 

Harrington, ao contrário dos ingleses modernos, os antigos romanos nunca viveram de fato 

uma condição de igualdade ou equilíbrio de propriedades. Por isso é que, ao longo da história 

da república romana, os plebeus buscaram criar leis para limitar as propriedades dos nobres e 

invariavelmente sofreram a brutal reação destes (HARRINGTON, 1996, p. 15).  Quando os 

irmãos Graco tentaram impedir o excesso de poder dos nobres, isto é, a acumulação excessiva 

de terras, encontraram os inimigos ainda mais poderosos. Foi então que começou a ruir, 

segundo o próprio Maquiavel, o modo livre de vida (MACHIAVELLl, 2016, I, 6, p. 75; I, 37, 

p. 140). Mas a violência que caracterizou o cotidiano político em Roma teria sido evitada, diz  

Harrington, se na fundação da república o legislador tivesse instituído uma lei agrária fixando 

o equilíbrio igualitário de terras. Em Oceana, em contrapartida, há um modo  de fazer isso, 

																																																								
18 Para Harrington, embora seja uma lei, a lei agrária não corresponde à superestrutura, mas à fundação: “uma 
república igualitária é tal que é igualitária tanto no equilíbrio ou fundação e nas superestruturas, quer dizer, em 
sua lei agrária e na sua rotação [...] Assim como a agrária corresponde à fundação, a rotação corresponde às 
superestruturas” (HARRINGTON, 1996, p. 33) 
19 Ver adiante, cap. 4. 
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fixando-se o equilíbrio de propriedades no momento em que elas estão igualmente distribuídas 

entre o povo sem ofender a ninguém, sem confiscos, sem conflitos. A constituição 

harringtoniana, entendida como legislação e forma de governo,  é esse modo que evita a 

acumulação de propriedade fundiária que equivale a desigualdade de poder (HARRINGTON, 

1986, p. 12).  Portanto, se Oceana quiser se tornar uma república perfeita, quase imortal e 

vitoriosa sobre o tempo (a Fortuna), é imprescindível fixar por meio de uma lei agrária o 

equilíbrio de propriedades nesse momento em que o povo detém o poder. O que Harrington 

está propondo, em suma, é uma constituição, entendida como legislação e forma de governo, 

que impeça a acumulação de propriedade fundiária nas mãos de alguns poucos 

(HARRINGTON, 1986, p. 12). 

Não basta, por fim, projetar uma elaborada constituição ou corpo político se não houver 

possibilidade de implantá-las. Para isso, seria necessário surgir na Inglaterra, como se esperava 

n’O príncipe, um legislador dotado da mesma virtù de Moisés, Ciro, Rômulo e Teseu, príncipes 

“que não receberam da fortuna outra coisa além da ocasião”, isto é, “a matéria para 

introduzirem a forma que lhes aprouvesse” (MACHIAVELLI, 2014, 6, p. 35).  Ou talvez se 

esperasse o Licurgo descrito nos Discursos sobre a  década de Tito Lívio,  o legislador prudente 

e solitário, cuja virtude era tal que criou leis garantindo a estabilidade de Esparta por mais de 

800 anos (MACHIAVELLI, 2016, I, 2, p. 68).  O modelo romano, em que a república foi se 

construindo gradualmente, corrigindo suas imperfeições no decorrer de séculos e por meio de 

legisladores variados, não parece uma alternativa viável, uma vez que abre perigosas brechas 

para “mudanças e perturbações” (HARRINGTON, 1986, p. 17). 

É na razão de um só homem que Harrington confia para se instituir uma república 

duradoura, imune tanto quanto possível aos ataques do tempo. O povo em armas, protagonista 

político da república, mostra-se inábil para introduzir essa nova ordem – a natureza das 

assembleias vultosas é turbulenta; as divergências constantes, a proliferação dos discursos,  a 

imprudência, as paixões fomentadas nas multidões não só levariam à perda da oportunidade 

histórica, mas sobretudo poderiam abrir caminho para um monarca/tirano que impusesse, sob 

a aparência de ordem, sua vontade arbitrária como lei20 . O governante, portanto, não é o 

legislador, nem o legislador deve ser o governante. Ora, quem poderia se apresentar como 

legislador? Cromwell, como vimos, é corrupto demais para essa tarefa. Esse talvez seja o 

grande problema da Inglaterra, como havia sido o da Itália de Maquiavel. No que se refere à 

																																																								
20 “... agradar o povo com a opinião da sua própria suficiência nesses assuntos não é ser amigo dele, e sim 
alimentar de todas as esperanças de liberdade o morticínio” (HARRINGTON, 1986 p. 21). 
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criação de uma legislação e constituição da república, os homens de virtude parecem escassos, 

enquanto coletivamente o exército manifesta extrema virtude, sendo o melhor guardião da 

liberdade (HARRINGTON, 1986, p. 411).  

Uma alternativa seria contar com os legisladores reais à mão. Como conselheiro deles, 

Harrington se mostra preocupado em orientar suas ações quanto às modificações a serem feitas 

no Parlamento, de modo que todos os interesses heterogêneos da república sejam 

contemplados. Caberia a esses legisladores seguir, se não a letra da constituição harringtoniana, 

pelo menos seu espírito: promover leis restringindo o acúmulo e transferência de propriedades; 

subdividir os cargos públicos em diferentes e convergentes esferas de deliberação e decisão. 

Essa é uma alternativa – imperfeita, é verdade – para implementar sem demora o projeto 

político da república. Mas possivelmente não é a única, nem a principal. De fato, se Cromwell 

é inconfiável, tampouco se pode esperar muito das assembleias populares (HARRINGTON, 

1986, pp. 409-410). 

Por outro lado, temos razões para supor que Harrington, assim como Maquiavel, não 

estava esperando o surgimento de uma figura mítica – o novo Moisés. Na ausência de homens 

de carne e osso capazes de levar adiante a tarefa de instituir a república perfeita, ele próprio, 

sim, Harrington, o historiador e teórico político, o anatomista e arquiteto,  apresenta-se como 

legislador.21 Quem mais, afinal, foi “revirar os arquivos da prudência antiga” em busca de 

modelos de governo, para evitar que a fantasia orientasse a “edificação de uma república” 

(HARRINGTON, 1996, p. 69)?. Não são poucas as passagens em que Harrington fala pela 

boca de Lorde Archon. É bem verdade que, no início do capítulo de Oceana intitulado “The 

Model of the Commonwealth of Oceana”, há uma dissociação entre o legislador Lorde Archon, 

que já teria promulgado o modelo de república, e o narrador que testemunhou todas as etapas 

de elaboração desse modelo e as descreve no presente (HARRINGTON, 1996, p. 72). Também 

se deve levar em conta que Lorde Archon, no passado recente um militar, não é meramente um 

alter ego de Harrington. Não obstante, o criador dessa ordem que imitaria a natureza em 

Oceana (HARRINGTON, 1996, p. 244) é o mesmo arquiteto ou anatomista de The Art of 

Lawgiving. As duas (ou três) figuras disporiam dos meios adequados para criar uma república. 

No primeiro caso, o legislador é um homem de virtudes extraordinárias; no segundo, o arquiteto 

ou anatomista é um homem de conhecimento extraordinário. 

																																																								
21 Essa é uma hipótese que Scott (2004, p. 285) também defende. 
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Uma vez concluídas as tarefas sob seu encargo, o legislador-arquiteto haveria de retirar-

se da cena política para evitar as tentações da perpetuação do poder. “Aquele que manda nas 

leis”, dirá Rousseau mais tarde, “não deve mandar nos homens. O contrário também é 

verdadeiro: quem manda nos homens não pode mandar nas leis (ROUSSEAU, 2003, p. 51). O 

legislador, portanto, não é governante, nem o governante deve ser legislador. Era isso que o 

pobre Wren não conseguia entender. 

6 

Durante algumas décadas, parte importante da historiografia tendeu a ver a obra de 

Harrington como uma exposição avant la lettre de algumas teses de Marx sobre a história.22 

Em síntese, historiadores tão diferentes como Tawney e Trevor-Roper consideraram que uma 

teoria como a de Harrington estabeleceria uma relação de causalidade entre a fundação ou base 

material e as superestruturas. Mais recentemente, Scott parece ter retomado essa interpretação, 

ao afirmar que, na teoria política harringtoniana, todos os problemas políticos seriam 

solucionados pela redução das superestruturas à base material (SCOTT, 1997, p. 152). Entre 

as diferentes razões aduzidas por Scott para demonstrar sua tese, uma das mais relevantes se 

refere à abolição da Fortuna na obra de Harrington, elemento de contingência que permitiria 

aos homens, e em particular aos cidadãos, fazer escolhas e arcar com os benefícios e prejuízos 

delas. 

Se for assim, isto é, se houver na obra de Harrington uma concepção histórica para a 

qual as transformações sociais são independentes, em sua maioria, de agentes dotados de 

arbítrio, haverá pouquíssima brecha para a ação política. Ora, republicanismo sem 

possibilidade de participação ativa dos cidadãos não é verdadeiramente republicanismo. A 

ausência de participação representa um golpe certeiro nas aspirações mais elevadas do 

republicanismo23. 

A meu ver, a crítica de Scott encontra um importante ponto de contato nas de autores 

do século XVIII, como Montesquieu e Hume. No final do famoso capítulo “Da Constituição 

da Inglaterra”, Montesquieu enigmaticamente inclui Harrington no rol dos autores que 

atentaram contra a liberdade:  
"Harrington, em seu Oceana, também examinou qual era o mais 
alto grau de liberdade a que a constituição de um Estado pode ser 
levada. Mas pode-se dizer dele que só procurou por esta liberdade 

																																																								
22 Para um recenseamento dessa bibliografia, ver SCHKLAR, 1977 e, principalmente, FALCÃO, 2020. 
23 Para Scott (1997, p. 160), o republicanismo de Harrington não passaria, portanto, de um disfarce até canhestro 
da teoria hobbesiana, segundo a qual o republicanismo clássico seria a receita mais certa para as guerras civis. 
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depois de havê-la desprezado e que que construiu Calcedônia tendo 
a costa de Bizâncio diante dos olhos" (MONTESQUIEU, 2000, II, 
XI, VI, p. 178).  

Pesam contra Harrington duas acusações, uma leve e a outra grave: praticar a mais 

deslavada contradição e defender o despotismo sob o título de liberdade. Nos termos 

enigmáticos de Montesquieu, Harrington teria desprezado a liberdade que a constituição 

inglesa favorece e em seu lugar construído uma constituição à turca, antagônica à constituição 

republicana. Mas a proximidade com Bizâncio não é o único indício de que na Calcedônia 

talvez se respirem os ares do despotismo. Essa cidade era a pátria de um outro pensador 

político, Fáleas, lembrado muito raramente, apenas quando lemos o Livro II, Capítulo IV, da 

Política. Aristóteles alinha Fáleas entre os discípulos de Platão nas Leis, já que os dois autores 

teriam proposto constituições políticas marcadas, desde seu início, pela igualdade de bens entre 

os cidadãos, com a finalidade de evitar dissensões entre eles.  Portanto, cruzando as referências 

de Montesquieu às de Aristóteles, poderíamos depreender que Harrington não seria um 

defensor da liberdade, como ele mesmo se julgava, mas um promotor da igualdade extrema, 

irmã gêmea do despotismo. 

No ensaio intitulado “Whether the British Government Inclines more to Absolute 

Monarchy or to a Republic” (1756), Hume zomba da pretensão que qualquer teórico político 

possa ter de fazer previsões sobre a situação dos assuntos públicos.  Nisso, o teórico se 

assemelha ao médico que arrisca sua palavra fazendo previsões sobre qual será o estado de 

saúde de seu paciente dali a quinze dias ou um mês. A analogia de Hume sugere que a política 

se faz no campo da história, um campo não regido por princípios filosóficos e que por isso 

resiste bravamente ao estabelecimento de causalidades. Cabe pois denunciar como charlatão 

quem aposta em qualquer sorte de causalidade histórica. No caso de Harrington, 

especificamente, seu erro consistiu em decretar a morte da monarquia antes da hora: menos de 

quatro anos depois da publicação de Oceana, a monarquia foi restaurada na Inglaterra (HUME, 

2006, I, 6, pp. 48). 

Tanto Hume como Montesquieu enfatizam que a teoria histórica de Harrington suprime 

as pré-condições para a liberdade, seja qual for a maneira de entendermos esse termo. Não há 

liberdade onde há determinação. Emprestemos rapidamente uma metáfora de Oceana para 

ilustrar essa suposta incompatibilidade: quando a árvore é ruim, nunca se pode reformar o fruto; 

quando a raiz é podre, desconfie-se de um fruto com boa aparência (HARRINGTON, 1996, p. 

41). Uma relação de causalidade parece conectar  a fundação e as superestruturas, de tal modo 

que, voltando à metáfora, nunca se pode reformar nenhuma lei ou instituição política sem 



70	
	

modificar a fundação. Mas esta ação está vedada aos agentes políticos. O máximo que eles 

teriam meios para fazer, de acordo com essa estrutura interpretativa, seria reconhecer a 

qualidade do fruto pela da árvore. Remover a própria árvore, substituí-la por outra a partir das 

folhas e dos frutos, é algo fora de seu alcance.  Com isso, julgamos que a cada fundamento 

deveria corresponder, necessariamente, uma superestrutura, tanto no plano do “dever ser” 

como do “ser”, da norma como do fato, da teoria como da história, do universal como do 

particular.  

Não foi essa perspectiva que norteou este capítulo. O que tentei defender aqui foram 

duas ideias aparentemente distintas, mas coincidentes. A primeira se refere à relação mais 

ampla entre teoria política e história política. Como espero ter mostrado, na explicação 

harringtoniana dos processos históricos, a superestrutura, plano no qual se estabelecem as 

relações de autoridade, não emana diretamente da fundação, plano no qual vigoram as relações 

de poder. Se conceitualmente há uma clara dissociação entre os princípios de autoridade e os 

de poder, historicamente esses princípios estão vinculados, porém não por meio de relações de 

determinação ou necessidade. Assim, ao contrário do que uma teoria histórica baseada numa 

ideia rígida de causalidade permitiria supor, a teoria harringtoniana não depende de uma lógica 

transparente entre diferentes eventos, culminando numa fatalidade prevista desde o início. Os 

regimes políticos corrompidos são a prova mais evidente de que não há essa relação de 

determinação (ou causalidade) entre o plano da estrutura e o da superestrutura. Abre-se aí um 

bom espaço para a contingência.  

Aliás, o mesmo desajuste histórico abre espaço para a ação política. Essa foi a segunda 

ideia que este texto procurou defender, ao apresentar Harrington como historiador, teórico, 

anatomista e arquiteto político; legislador e conselheiro. Todos esses apostos indicam que havia 

múltiplas possibilidades de ação que o discurso político de Harrington descrevia e tinha a 

intenção de realizar. Harrington era um verdadeiro ator político, participando com seus escritos 

ativamente da vida pública de seu país. Sua finalidade, como escritor, era intervir num debate 

público a fim de derrotar posições teóricas que procuravam legitimar, por sua vez, uma certa 

conduta política. Não era apenas uma questão de refutar ou destituir os argumentos dos 

adversários; tratava-se também de oferecer uma alternativa viável e convincente, que pudesse 

se converter num discurso de autoridade (POCOCK, 2003a, p. 79), num discurso a ser seguido 

e aplicado.  O que Harrington pretendeu realizar ao se tornar um escritor político foi uma ação 

política (SKINNER, 2008, p. XVI), ação esta que só faria sentido se o ator for considerado 

portador de uma vontade livre.  
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Esse ator político não pretendeu se converter em príncipe ou magistrado. Se suas obras 

foram alvo de censura, como a que sofreu Oceana nas mãos de Cromwell, se o próprio escritor 

foi perseguido e preso, como aconteceu no início da Restauração, é porque os príncipes e seus 

aduladores ignoram que a política também tem suas sutilezas.  

Decerto que as previsões de Harrington a respeito do retorno da monarquia fracassaram. 

Afinal, teorias históricas sempre devem colocar em dúvida os próprios diagnósticos, se 

quiserem permanecer teorias e não se transmutar em profecias. O papel das circunstâncias 

sempre cambiantes não é, nem pode ser, secundário. Axiomas universais têm validade 

provisória, se posso me expressar assim. Quanto ao teórico, ele é sempre um habitante da 

história, mesmo que rejeite incluir análises históricas nas suas teorias, e mesmo que suponha 

um motor a conduzir a história.  Suas verdades gerais tendem a ter fôlego curto. No caso de 

Harrington, se nada mais pudéssemos recomendar a seu favor, diríamos laconicamente que, 

como habitante de seu tempo, teve fôlego suficiente para mostrar que uma história estava 

terminando e outra começaria na Inglaterra. 
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CAPÍTULO 3 

THE LEVELLERS’ CONCEPTION OF LEGITIMATE AUTHORITY1 

 

By the mid-1640’s, as the first civil war seemed to culminate in a settlement between 

the Parliament and the Scots, civilians and soldiers from the ranks of the New Model Army 

began to combine their efforts to fight the probable imposition of a Presbyterian discipline in 

England. This movement, that from 1645 to 1647 inundated the streets of London with 

demonstrations, petitions and pamphlets, would later be labelled as “Leveller"”. It was 

originally a term of abuse. It expressed the fears of social and political subversion, that would, 

according to a contemporary critic, “equalize, subvert, and confound persons”, and give voice 

to a “giddy people, made up of biased and engaged men, and some strangers, rash youth, silly 

women and maiden” (JONES, 1646). 

But the Levellers were far from being a unified group, much less a political party 

organization (SCOTT, 2000), pp. 270-1). John Lilburne, Richard Overton, William Walwyn, 

John Wildman and Thomas Prince differed in important issues, as the role of Magna Carta as 

a source of rights and the extent of franchise. Again, their political thinking was both pragmatic 

and polemical, so that many of Leveller writings can be seen as casuistic responses to the 

political crisis that developed in London and its environs between 1646 and 1649. There was 

also significant ideological diversity with Lilburne grounding his arguments for annual 

parliaments in English history and fourteenth-century precedent, Overton arguing from natural 

right, and Wildman making appeals to republican principles.  It would be reasonable to infer, 

therefore, not only that they were rather political activists than political theorists, but also that 

they did not share a common theoretical ground (PURKISS, 2012, p. 476; BRADDICK, 2008, 

p. 444; PEACEY, 2012, p. 51).  

Although I recognize the relevance of seeing the Levellers as a plural and 

heterogeneous movement, I assume in this paper that it is possible to identify a core of radical 

political ideas in the Leveller program. As David Como has recently argued, as early as 1645, 

the future leaders of the Leveller movement had already elaborated a consistent criticism of the 

existing English political system, demanding its complete reform on behalf of the rights and 

																																																								
1 I am very grateful to Kinch Hoekstra, Daniel Lee and George Wright, who discussed an earlier version of this 
paper.   This research was financially supported by the Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP), 2015/05521-4. This paper was originally published in Araucaria, Revista de Filosofia, Política, 
Humanidades y Relaciones Internacionales. Vol. 20, no. 39 (2018). 
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liberties of the English people. Martin Loughlin goes even further, and asserts that Leveller 

principles can “fit together to form a coherent constitutional philosophy”, while Rachel Foxley 

has compellingly demonstrated how “the Levellers unified round a distinctive and radical 

vision of the political future” (COMO, 2006, pp. 353-382; LOUGHLIN, 2007, p. 17; 

FOXLEY, 2013, p. 7). In what follows, I shall endorse that approach, arguing that Levellers’ 

struggle against absolutism and their efforts to speak for the demands of the people outside the 

scope of Parliament result in coherent corpus about the foundations of legitimate political 

authority, which may be described as a doctrine of limited power and authority.  

My thesis is that we may find in Levellers’s writings a distinctive doctrine of 

sovereignty and government, though the Levellers themselves sometimes take government for 

sovereignty. This puzzlement reflects the complex relations – which the Levellers seem to 

acknowledge – between popular sovereignty, constitutionalism and the social force of the 

people. While “constitutionalism” implies the limitation of government by impartial law, 

theories of sovereignty assert that the source of authority is single and unbounded2. Equally 

inevitable is the tension between constitutionalism and the conception of people as acting 

outside the institutions.3 Henceforth arises a vicious circle: if the people as sovereign are bound 

by their own laws, they have no extra-legal power to change the constitution or the government; 

inversely, if the sovereign is absolute, she is not subjected to her own laws.  

It is beyond the scope of this piece to provide a solution for the dilemma in 

contemporary terms. My point is to emphasize the Levellers’ extreme reluctance to endorse a 

highly institutionalized vision of sovereignty, according to which sovereignty is exerted by 

means of representation and requires the creation of a single abstract political person. For the 

same reason, the Levellers reject a strongly centralized authority, whose uncontrolled power 

could threaten individual liberties. In this sense, they argue for contestatory sovereignty, 

according to which the people retain the means to resist and oppose any governmental abuse, 

having resort to mechanisms of dissent, accountability and constant surveillance of government 

activity – all of which presuppose a high level of civic participation. But the Levellers also 

develop a positive view of sovereignty, in which the people are the foundation of constitutional 

rule and remain the locus of political authority. This means that the constituting power of the 

people takes priority over the constituted powers inasmuch as it generates and organizes it. 

																																																								
2 On a characterization of absolutism, see HOEKSTRA, 2013, p. 1080. Lee speaks about “mutual hostility 
between the competing ideals of unlimited popular self-rule and constitutionalism” (LEE, 2016, pp. 1-2). 
3 See OCHOA ESPEJO, 2012. 
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And, as the Levellers did not have a will-based conception of sovereignty, they understood that 

the sovereign could not abolish her own laws if she willed. Instead, they conceived of 

sovereignty as based on natural law or reason (SABBADINI, 2016, pp. 164-186). which 

allowed them to oppose not only the unlimited exercise of power, but also, more remarkably, 

unlimited power itself.  

As I shall also claim, pace Foxley, Leveller doctrine of limited power was not merely 

a radicalization of, but primarily a departure from parliamentary sovereignty4. The rupture with 

parliamentarian doctrines was decisive in shaping a peculiar vision of popular government and 

sovereignty. In order to make my point clear, I will start by examining some features of 

parliamentary discourse that will be relevant to understand the Levellers’ positions. 

2 

One of the first assertions of parliamentary sovereignty was the Militia Ordinance of 

5th of March 1642, by which means the Parliament commissioned, “by the king’s most excellent 

Majesty and the Lords and Commons in parliament assembled”, the men who should command 

an army to fight against Charles I. Since the King refused to give his assent to the Ordinance, 

on 15th March 1642, the Parliament declared, “the People are bound by the Ordinance for the 

Militia, though it has not received the Royal Assent”. A possible explanation for what might 

appear to be a sequestration of the king’s majesty or authority by the two Houses of Parliament 

was soon found in the Declaration of the Lords and Commons in Parliament concerning His 

Majesty’s Proclamation of 6th June 1642. The parliamentarians assumed that, as the king 

refused to discharge his constitutional duty, they were allowed to exercise the kingly office on 

behalf of the safety of the subjects (KENYON, 1986, pp. 219-226).5 At least formally, the 

Militia Ordinance rested on the constitutional doctrine of the King-in-Parliament, or the 

conjoined authority of king and Parliament, according to which the king had the prerogative to 

make and change the laws only with the consent of both Commons and Lords during the 

parliamentary assembly. Since the king could not legislate alone, the King-in-Parliament 

																																																								
4 WOOTTON, 1990, pp. 654-69. Foxley (2013, p. 52) summarizes the Leveller doctrine of political power as an 
“attempt to melt… parliamentary sovereignty and the appeal to the people”. She is correct in calling our attention 
to the importance Levellers attached to appeals to the people as a means to win massive support for their demands, 
but she understands that “they faced significant difficulties in trying to reconcile the appeal to the people to their 
conviction that the representative chamber was the only place were institutional supremacy could reside”. 
5 Besides the documents, Kenyon also provides a fuller background of English history from 1642 to 1660, which 
allows locating the personalities and history of the various personages I am considering here. See also FOXLEY, 
2013. 
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doctrine offered subjects some legal protection against arbitrary actions of the king6. However, 

in face of Charles I’s recruitment of an army of his own in Oxford in the beginning of 1642, 

the Houses understood that the king had the intention to rule arbitrarily, that is, without the 

Parliament.  

The Militia Ordinance was readily justified by a number of parliamentarian 

pamphleteers, among them the influential Henry Parker (MENDLE, 1995; CROMARTIE, 

2016, pp. 142-163). In Observations upon his Majesties late answer (1642), Parker redeploys 

one of the central tenets of the radical Protestantism held earlier by Du Plessis Mornay and 

George Buchanan (SKINNER,1978, chap. 9), arguing that the Parliament fulfilled its 

constitutional duty when it offered resistance to Charles I’s arbitrariness, thereby preventing 

the people from being reduced to vassals “of the king’s mere will” (PARKER, 1642, p. 9). 

Assuming that the people are “the free and voluntary author of government” (PARKER, 1642, 

p. 1), Parker suggests that two distinct contracts can be established when the people consent to 

obey an authority: a contract intended for the people’s own good and preservation, or a contract 

intended for their own ruin (PARKER, 1642, p. 8).  Based on English history, Parker supposes 

that the English people celebrated the first kind of contract, whereby they entrusted the king 

with their safety, establishing conditions and limits to his power, like the laws and the 

Parliament. Parker’s conclusion is that “the people may use means of defence where princes 

are more conditioned, and have a sovereignty more limited” (PARKER, 1642, p. 20). When 

Parliament resisted the king’s unlimited prerogative, it was acting on behalf of the people. 

Alongside the constitutional doctrine of limited monarchy, Parker builds a theory about 

the nature and extent of popular power.  Comparing the body of the people to a voluminous 

body, Parker explains why the people cannot themselves resist the king’s tyranny.  When the 

body of the people was raised, its motions “were so distracted and irregular, that after much 

spoil and fruition of blood, sometimes onely one tyranny was exchanged for another”  

(PARKER, 1642, p. 14). The remedy to regulate the movement of the people is found in 

representation, by which an elected aristocracy7 is able to simultaneously prevent the turbulent 

power of the people, and the arbitrary power of king. Representation eventually turns 

																																																								
6 “In this kingdom the laws are jointly made by a king, by a house of peers and by a house of commons chosen 
by the people all having free votes and particular privileges” (The King’s Answer to the Nineteen Propositions. 
In: KENYON, 1986, p. 19. See also POCOCK 2003b, p. 363). 
7 “… by virtue of election and representation, a few shall act for many, the wise shall consent for the simple, the 
virtue of all shall redound to some, and the prudence of some shall redound to all” (PARKER, 1642, p. 15). The 
superiority of the representative over the constituents is what Manin calls the “principle of distinction” (MANIN, 
1997, pp. 94-95). 
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Parliament into the “real body of the [people]” (PARKER, 1642, p. 15). So, when the king 

betrays the trust that the people have bestowed on him, “the people may assume its own power 

to do itself right without disturbance to itself, or injury to princes” (PARKER, 1642, p. 15). It 

is noteworthy that the people that take power in that critical situation is the Parliament, which 

is the State itself, by virtue of representing all Englishmen (p. 28).8  

As a result of these arguments, Parker makes two bold assertions.  First, he states that 

the people cannot withdraw themselves from their representatives; otherwise anarchy or 

tyranny shall follow. It is not clear whether Parker’s theory about the extent of popular 

government condemns individual or collective resistance to Parliament on constitutional 

grounds. Still, heavy sanctions are expected against those who resist, since they destroy the 

moral unity, created through representation, between the people outside Parliament and the 

people inside Parliament. Second, although Parker had been an acrimonious antagonist to the 

king’s arbitrary rule (PARKER, 1641), he now admits “that there is an arbitrary power in every 

state… and there is no danger in it” (PARKER, 1642, p. 3)9.  Contrary to the king’s arbitrary 

power, parliamentary power is harmless inasmuch as it is founded on the consent of the people. 

Consent and representation are the sole basis of legitimacy, and, as it turns out, of 

parliamentarian absolute sovereignty10. It remains to be explained, though, what would hinder 

the people outside Parliament from recovering their original power when they felt that they 

were being treated as slaves by the people inside Parliament. 

The Presbyterian divine Charles Herle provides an answer to this disturbing question, 

by means of the idea of “reserved powers”11. Like Parker and other parliamentarian writers, 

Herle accounts for the Militia Ordinance within the framework of the constitutional doctrine 

of King-in-Parliament, saying that the Parliament legally reacted against the king’s threats to 

the preservation of the subjects.  As trustees of the people, who are the author of all 

governments (HERLE, 1999, p. 253), the king and both Houses of Parliament hold political 

power which is aimed at the people’s fullest good. Herle understands that such an end could 

not be achieved if the King-in-Parliament were a mere natural body; on the contrary, it is a 

																																																								
8 See also PARKER, 1644. 
9 See also PARKER, 1643: “Arbitrary power is only dangerous in one man or in a few men, and cannot be so in 
Parliaments at any times 
10 Doctrines of absolute sovereignty do not conflict, therefore, with constitutional theories of limited government. 
See HOEKSTRA, 2013, p. 1080. See also Lee (2016, pp. 1-2), who speaks about “mutual hostility between the 
competing ideals of unlimited popular self-rule and constitutionalism”. 
11  On the origins of the doctrine of “reserved powers”, see LEE, 2016, chap. 1 and 4. 
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corporation “which dies not” (HERLE, 1999, p. 240). If the natural body of the king detaches 

from his political body, Parliament is not dissolved: it continues to hold the political body of 

the king and of the kingdom.  

But – as Dr Ferne mischievously suggests – what would happen if the Parliament failed 

to discharge its duties? Would people reassume their original power? To avoid this unintended 

consequence, Herle adds that the consent given when the constitution is established becomes 

incorporated in Parliament.12  So, even if submitted to extreme cruelty, as the primitive 

Christians were (FERNE, 1999, p. 256), the people would never have cause to resist, for they 

have “reserved no Power in themselves from themselves in Parliament” (FERNE, 1999, p. 

255). Yet Parliament may make use of its own reserved power of resistance in the name of the 

preservation of the whole kingdom to avoid absolute monarchy. Therefore, the constitutional 

principles underlying government themselves justify Parliamentary resistance against the 

king’s arbitrary rule, while preventing the people’s attempts to reassume a power which they 

no longer possess.13 

The move from the theory of coordinated powers to the theory of sovereignty is not 

common ground among all parliamentarian writers. Philip Hunton, the author of A Treatise of 

Monarchy (1643), and the anonymous author of Touching the Fundamentall Lawes (1643), 

were cautious about taking that further step, endorsing instead the Ancient Constitution as the 

paramount law of government. For them, the Ancient Constitution assimilates not only English 

policies and customs beyond memory, but also the Roman constitutio14. Accordingly, the King-

in-Parliament government is the supreme power in the commonwealth insofar as it is a mixture 

of monarchy, aristocracy and democracy.15  This allows Hunton and the author of Touching 

the Fundamentall Lawes to deny that the king has a negative voice. Hunton even denies that 

any of the three estates can prevail over the others, lest the excess of power of one estate should 

unbalance the government.  

These writers are well aware that a commitment to the theory of coordinated powers 

poses great difficulties, because the stability of the constitution ultimately rests on the 

																																																								
12 FERNE, 1999, p. 204; HERLE, 1999 (p. 255): “Parliament’s is the people’s owne consent, which once passed 
they cannot revoke”. 
13 Such a power is, according to HERLE (1999, p. 256), “a mere castle in the air”. 
14 The connection between Ancient Constitution and Commonwealth was suggested, oddly enough, by The King’s 
Answer to the XIX Propositions (1642). 
15 [ANON], 1999, p. 267. Hunton’s account of mixed monarchy bears similarity with Polybius’ mixed 
government. See HUNTON, 1643, p. 24. 
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cooperation among the three estates. For the author of Touching the Fundamentall Lawes, there 

is not, nor can there be, any external law binding the King-in-Parliament.16 If the king refuses 

to assent to the laws created by the people in Parliament, the other estates of the republic17 must 

act on behalf of the people’s safety, holding him accountable by means of the reserved powers 

they possess for the preservation of the republic. At this stage, when the anonymous author is 

about to sanction Parker’s and Herle’s theory of parliamentary sovereignty, he accepts 

somewhat ambivalently that violations of the constitution are also rare opportunities for the 

people to correct their government ([ANON, 1999, p. 278). In a very restricted context, then, 

the author concedes that no one is superior to the body of the people, not even “their 

representative actors” ([ANON], 1999, p. 279). 

Hunton’s endorsement of the Ancient Constitution is even more dramatic. He 

acknowledges that in all mixed and limited government “there can be no constituted, legal, 

authoritative judge of the fundamental controversies arising betwixt the three estates”(p. 28). 

The power that one estate of the commonwealth has against the other abusive estate is of 

counterpoise and countenance, that is, of resistance. This does not imply, as Parker and Herle 

assume, that the estates encroached upon can take the place of the encroacher estate, nor that 

Parliament is the arbiter of the dispute among the estates, for this would make Parliament the 

supreme authority. Since the Ancient Constitution provides no remedy to prevent internal 

conflicts, its failure may lead to a condition of disorder that should be avoided, except if the 

cost to avoid it is “an intolerable servitude” (HUNTON, 1644, p. 9, 38; POCOCK, 2003a, pp. 

368- 370).  In that extreme situation, the appeal to the community outside the frame of 

government seems to Hunton the only solution to the deadlock; only the individual, after a 

careful examination of his conscience, can decide whom he shall obey and assist.  

Subjects can decide whom they shall support in a civil dissention because they are 

endowed with reason and judgment, faculties that presuppose patterns of morality and law. In 

virtue of the fact that their original obligation is first due to the laws and principles of 

government, and next to those in charge of their preservation, their moral duty is to assist those 

who endeavour to preserve or restore the constitution. Thus, comparing the actions of the king 

and Parliament, Hunton concludes that subjects should assist the Parliament, because it resisted 

the king’s arbitrariness. The appeal ad conscientiam generis humani, however, does not 

																																																								
16 “The very Constitution itselfe is the fundamentall law of its owne preservation”([ANON] 1999, p. 267). 
17 “if he refuse that honour which the republicke by its fundamentall constitution hath conferred upon 
him...”([ANON]  (1999), p. 274). 
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correspond to a right of resistance. The subjects have a moral, not political power, and they 

shall be judged and punished in accordance with the laws of the kingdom if they resist a 

supposedly arbitrary action by Parliament. 

3 

From 1645 to 1647 John Lilburne was imprisoned in Newgate for writing pamphlets 

deemed seditious and contrary to the “fundamental laws and government” of the kingdom. His 

attitude in court also contributed to the conviction.  In defiance of the Lords’ prerogative and 

superior rank, Lilburne refused to take off his hat, to bend before his judges and to answer to 

the interrogatories, thus showing that they had no jurisdiction over him. Richard Overton, who 

was likewise incarcerated in 1646 by order of the Lords for printing Lilburne’s pamphlets and 

writing in his defence, also refused to answer the interrogatories from the judges, arguing that 

nobody is bound to accuse himself. Explaining his reasons for the confrontation, Overton 

asserted that his case against the Lords is of “the same nature with that of the Parliament against 

the king” (OVERTON, 1646a; LILBURNE,1646a; OVERTON, 1646b; OVERTON, 1646c). 

At first sight, the phrase may suggest that during those years the campaigns of “defensive 

resistance” (LILBURNE, 1647) against the Lords were grounded on the very same arguments 

employed by parliamentarian writers against the king’s arbitrary power. This is only partially 

correct. We can attain a more complete understanding of the phenomenon of resistance against 

parliamentary absolutism if we fully accept Overton’s contention that his enmity was “onely 

against tyranny … whether in Emperor, King, Prince, Parliament, Presbyters, or People” 

(OVERTON, 1645). 

The Lord’s prerogatives were challenged from two connected standpoints. The first was 

based on the idea that the Lords were not representatives of the people because they were never, 

Lilburne writes (1646a, p. 1), “instituted and empowered by the Commons of England”. In the 

same vein, Overton claims that obedience “in all things just, lawful, honest and reasonable” is 

due only to those that were chosen by the people, that is, to knights and burgess assembled in 

Parliament. While the House of Commons was instituted by choice and consent, agrees 

Walwyn, the Lords are “no natural issues of laws, but the exuberances and mushrooms of 

prerogatives”. These writers are convinced that the prerogative of the House of Lords to exert 

judicial power in the kingdom must be denounced for being just as arbitrary as the legislative 

power of the king and the clergymen. (OVERTON, 1646b; WALWYN, 2014a; WALWYN, 

2014b).  



80	
	

Second, the resistance to the judicial power of the Lords drew heavily on the Magna 

Carta, especially chapter 29, and Edward Coke’s gloss of the same chapter. In Lilburne’s view, 

that chapter guarantees that in criminal causes a commoner shall be tried only by his equals 

and according to common law. Lilburne maintains that neither of these conditions was met 

during his trial, which he takes to be unquestionable proof that the Lords treated him as already 

convicted. Overton, for his turn, quotes the Magna Carta and Coke’s Institutes to remind his 

judges that no warrant was produced before he and his wife were dragged out of their houses 

and into the streets, their small children being left alone, in an unequivocal violation of their 

right to their bodies and possessions (LILBURNE, 1646a; OVERTON, 1646b; OVERTON, 

1646c). In face of the unjustified violence his family and he suffered, Overton seeks refuge in 

the same laws and statutes that were earlier invoked against the king’s prerogatives by those 

who were prosecuted by the Star Chamber and the High Commission in the 1630’s. His purpose 

is to make clear that such prerogative, as well as any discretionary power, is an evil in itself; it 

is therefore useless to abolish the offices or to eliminate the persons who retain the power 

without limiting the power itself.  

Which principles lay behind the attack on the Lords’ prerogatives? In Lilburne’s The 

Freeman’s Freedom Vindicated, it is the idea that all men and women, as God’s creatures, are 

“by nature all equal and alike in power, dignity, authority, and majesty”.  Since God does not 

create ranks or hierarchies, everyone has the same power or dominion over him or herself and 

over others. As this principle remains valid within political and social life, any increase of 

power that results in the government of one or more persons over others not only depends on 

“mutual agreement or consent”, but also must aim at the benefit of those who consent. 

Otherwise, there would be a state of voluntary servitude, which Lilburne characterizes as 

“unnatural, irrational, sinful, wicked, unjust, devilish, and tyrannical”, because it subverts the 

order designed by God (LILBURNE, 1646a, pp. 11-12). Consequent to the principle of equality 

and government by consent is Lilburne’s controversial contention that “the poorest that lives 

hath a true right to give a vote, as well as the richest and greatest”, which was echoed in 1647 

during the debates at Putney by Colonel Rainborough, and endorsed by John Wildman and 

Edward Sexby. They sum up the demand for universal male suffrage by saying that the only 

way to avoid a servile condition is to ensure that “every man that is to live under the 

government” submits, by his own consent, to the government (SHARP, 1998, p. 131). 

Lilburne’s conception of equality derives from the premise, voiced in The Free-mans 

Freedom Vindicated, that absolute sovereignty belongs exclusively to God:  “[God] is 
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circumscribed, governed, and limited by no rules, but doth all things merely and only by His 

sovereign will and unlimited good pleasure” (LILBURNE, 1646). Only God is sovereign; 

everyone else is subject to His will. Being naturally limited, men’s power and will can lawfully 

command only limited obedience. So The Freeman’s Freedom Vindicated stages a conflict 

between antipodes. On one hand, there is the free man, that is, the one who is not subject to 

anybody’s will other than God’s, and his representative, understood as a deputy or trustee. In 

opposition to them, there is the person who transgresses the principle of natural equality and 

as a consequence agrees to submit to someone who possesses a God-like absolute power, being 

able to destroy her at will. The moral of the story is that the representative does not have a 

status above that of the person represented; implicitly, this means that the abuse of authority, 

or attempt to treat the represented like a slave, justifies taking up arms against whosoever has 

thus become a tyrant.  

As early as 1645, John Wildman had already made the same contention in England’s 

Miserie and Remedie, which is a complaint against Lilburne’s imprisonment. Wildman 

understands that only God can exert an arbitrary power, that is, a power based on His will. 

From this premise, Wildman is able to draw two inferences: that every human authority is 

circumscribed by law, and that any person who does not recognize limitations to her 

jurisdiction is in fact a God’s imitator, and should be punished as a tyrant, an enemy to 

humankind. What applies to a prince necessarily applies to a representative body, even more 

because the latter is but a servant to them that empower it, the people. As the supreme authority, 

the people never delegated the power to check the abuses and exorbitances of representatives. 

Invoking his Roman references, Wildman mentions Gaius Flamminius, who used to address to 

the multitude whenever he wanted to remind the Senators that they were only commissioned 

to serve the republic. The same occurs in England, says Wildman, where the appeal to the 

people is a means to teach the members of Parliament about the power that is above them 

(WILDMAN, 1645).  

Overton reaches a similar conclusion in An Arrow against all Tyrants. For him, tyranny 

causes such degradation of the human condition that the person who is subject to it ceases to 

be herself and becomes someone’s else, as a beast of burden; the tyrant or usurper, in turn, by 

appropriating something that does not belong to him, transforms into “thief and robber to his 

kind” (OVERTON, 1646c, p. 243).  What is at stake in An Arrow against all Tyrants is the 

principle of self-property, which Overton equates to natural liberty:  “By natural birth all men 
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are equally and alike born to like propriety, liberty and freedom (...)” (OVERTON, 1646c, p. 

243) 18.  

This natural condition of freedom, propriety or birthright is the right to enjoy oneself 

without being invaded or usurped by others. Overton’s assumption is that preservation being 

the purpose of human life, no one may either abuse us or allow another to do so; if it happens, 

we are endowed by God and nature with the means, or rights, to avoid the assault that could 

convert us into slaves, that is, into the property of others.  In its negative formulation, the 

principle of self-property reads that “No man has power over my rights and liberties, and I over 

no man’s”. The reason why nobody may usurp my self-property and I also may not usurp 

another’s self-property is that there is no such thing as an absolute right in nature. Self-property 

is limited: “For as by nature no man may abuse, beat, torment, or afflict himself, so by nature 

no man may give that power to another, seeing he may not do it himself” (OVERTON, 1646c, 

p. 243). Interestingly, Overton does not deny that one has the capacity to subdue another or to 

yield to another; he does deny that from the power to act as usurper or beast of burden follows 

the right to do so. Facts do not create rights or morality. The consequence of transgressing the 

moral boundaries God has set for his creatures is the loss of the liberty that enables us to be 

ourselves, that is, humans.19 

The focus on representation stems from the principle of self-property. In order to enter 

someone’s property and share it, one must have “free consent from him whose natural right 

and freedom it is”. Consent is free as long as it is rational, that is, as long it is not obtained by 

force or fraud. Incidentally, fraud can be a much more effective means of achieving obedience 

than recourse to violence. In a bitter narrative of England’s past, Overton remarks that the “poor 

deceived people” cannot feel on their necks the Norman Yoke that was put on them by many 

generations of kings, Lords, and clergymen, “because they are even bestialized in their 

understandings (…), they are even degenerated from being men, and unman’d (…)” 

(OVERTON, 1646b, p. 2). As the compliance of the people with their tyrants suggests, consent 

																																																								
18 “To every individual in nature is given an individual property by nature not to be invaded or usurped by any. 
For every one, as he is himself, so he has a self-propriety, else could he not be himself” (OVERTON, 1646c). For 
Skinner (2006. p. 162), there is a general theory of liberty underpinning the arguments of Overton, as well as, say, 
Ireton and Harrington. According to this theory, to be free, one must not be at the mercy of an arbitrary will, and 
this is only possible for those who have the means to provide for their own survival. 
19 Foxley  (2013, p. 136) points out that Overton’s reasoning is greatly indebted to Walwyn’s  “requirement to 
preserve oneself from moral self-destruction through sin”, which was expressed in A Help to the Right 
Understanding, from February 1645.  
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is necessary but not sufficient to establish a just government. Another condition is required: 

the government must be representative.  

Representation is a particular case of consent, through which someone empowers 

another person, creating a legal authority for a limited end – the safeguard of self-property and 

people’s safety. While alienation of power entails the loss of self-property, representation is a 

communication of power, so that the representative does not truly own political power, being 

instead a deputy, commissioner or delegate20. The representative is accordingly a creation of 

those whom he represents; in Overton’s metaphor, he is but a shadow, and “that which goes 

beyond the substance and shadow of a thing cannot possibly be the thing itself either 

substantially or virtually” (OVERTON, 1646c, p. 251).21 As the power to create and undo the 

representative belongs to the represented, the former does not exist in separation from, nor act 

independently from the represented, contrariwise to Parker’s contention that, having being 

incorporated by the Parliament, the people cannot withdraw themselves from their 

representatives. For Overton, representation must come to an end when the representative goes 

beyond the represented22.  

The same rule extends to the House of Commons, which is instituted “by contraction 

of those [the free people] several individual communications”. Indeed, the principle of limited 

self-property is the basis of the limitation of any representative government, insofar as it 

establishes a boundary between what can and what cannot be represented. Religious toleration 

is the first and main instance of this idea, as we can see in A Remonstrance of Many Thousand 

Citizens (1646): “we have no power from us to doe [compel for the well-being], nor could you 

have; for wee could not confer a power that was not in ourselves”. This thinking resonates from 

Walwyn’s principle that Christians can worship God only “according to their understandings 

and consciences”. As no one has the power to bind oneself in good conscience to an opinion 

that one does not believe in, there is  “no compulsive power in matters of Religion”, every one 

being “free in the worship and service of God”. Religious opinions are therefore completely 

out of the scope of representation (WALWYN, 2014a; WALWYN, 2014b; OVERTON, 

1646d, p. 12).  

																																																								
20 The doctrine of communication was advanced by Althusius. See SALMON, 1959.  
21 The metaphor of the representative as a shadow is a favourite among Levellers. See also LILBURNE, 1645; 
WALWYN, 2014b.  
22  That is an “accountability view” of representation, according to Pitkin’s categories (PITKIN, 1967). 
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Nevertheless, Overton’s analysis of the status of the House of Commons is rather 

ambiguous, which calls into question who ultimately owns political power, that is, who holds 

sovereignty. Considering the principles from which Overton derives his views on 

representation, the most reasonable answer would be that each person individually and the 

people as a collective are the origin and source of all political power. Yet Overton asserts, “the 

commons of this nation […] empowered their body representative […] with their own absolute 

sovereignty”. He goes on explaining that the people “conveyed and issued to their proper 

representers” a “natural sovereignty”. Despite the centrality of the principle of limited self-

property, these lines may mislead us to think that the individuals yield their absolute 

sovereignty to the House of Commons, who thus becomes sovereign. 

As may be apparent by now, Overton employs the term “absolute” in different ways. 

First, “absolute power” is a synonym for tyranny. Repudiating all absolutist theories, from 

parliamentarian to patriarchalist ones, Overton even rejects that parents have, metaphorically 

or literally, “absolute unlimited power […] over their children as to do to them as they list”.  

However, by “absolute sovereign” Overton means also “chief ruler”, “chief magistrate” or 

supreme executioner of the laws”, epithets that were employed by parliamentarian and 

Independent writers to refer to the position held by the king. Finally, “absolute power” may 

refer, paradoxically, to the liberty to act in order to preserve freedom. The House of Commons 

is said to have an absolute power in virtue of its capacity to make or abrogate laws aiming at 

the people’s protection. Thus, the Parliament has absolute legislative power, in contrast to any 

form of arbitrary power, that is, any power that is neither representative nor authorized by laws. 

The key word here is “communication”, quoted above.  Communication supposes a dynamic 

connection among individuals as well as between each individual and the body representative.  

Absolute sovereign power may be depicted, therefore, as a constant flow of right from those 

who own power to their commissioners. Thanks to representation, the sovereignty of the people 

does not exclude the sovereignty of the House of Commons; on the contrary, one requires the 

other. In all cases, if representation is the main the criterion for a legitimate exercise of political 

authority, king and Lords are excluded from government; the House of Commons becomes 

supreme, concentrating the legislative, judiciary and executive power of the nation 

(LILBURNE, 1646; OVERTON,1646b).23  It would not be unlikely, though, that from the seat 

																																																								
23 See also LILBURNE & OVERTON, 1646: “The House of Commons [is] the supreme and legal power and 
judicature in England”.  
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of supreme power, the House of Commons could claim to be the seat of absolute sovereignty 

in the absence of any superior power controlling its actions. 

Lilburne responds to such a possibility by invoking the supremacy of the law. As early 

as 1645, he was promoting the rule of law against the rule of will in an attempt to emphasize 

that Parliament was bound, like anybody else, by the declared and established law.  He argues 

that Parliament is commissioned to make and abrogate laws as long as these laws were in 

accordance with Equity or the spirit of Law. And Parliament may be deemed the supreme 

power as long as it follows Equity; otherwise, no one is obligated to it. To those who might be 

sceptical about the right meaning of Equity, Lilburne notices that it is expressed in the letter of 

many laws, like the Magna Carta, for instance, and is always identical with the public good. 

Without Equity, concludes Lilburne, there would be no meum et tuum (LILBURNE, 1645).  

Whereas Lilburne believes that the law of Equity conveyed through the Magna Carta 

was obligatory and could save the free people from the tyranny of Parliament, Walwyn 

discredits the entire doctrine of the Magna Carta. For him, not only does the greatest part of 

the Carta addresses insignificant matters related to hunting, it also deals with rights and liberties 

that are completely ignored by Parliament. As Walwyn observes, parliamentary writers 

maintain that Parliament is above the Magna Carta, is unbounded by its own laws, and can 

dispose of the subjects’ lives and properties at its own pleasure, simply because it was chosen 

by the people and allegedly entrusted with their safety (WALWYN, 1645, pp. 3-6). Moreover, 

there are no courts or judges who could enforce the law of Equity against the tyranny of 

Parliament, because all the legal authorities in England are the offspring of the Norman 

Conquest. Also making the case for the supremacy of law, Overton argues that justice cannot 

depend on “the crooked course of favour”. To beg for one’s own right, according to him, “is a 

disfranchising of myself, and an acknowledgement that the thing is not my own, but at another 

man’s pleasure” (OVERTON, 1646b, p. 6). Yet, while Overton seems to have no choice but to 

appeal to the House of Commons for Equity, Walwyn relies on “the honest and plaine men of 

England” for attaining the “greatest safety” that is “found in open and universal justice” 

(OVERTON, 1646b, p. 5).24 As I hope to show below, any support for the House of Commons 

gives way, however hesitatingly, in 1647 to the confidence Walwyn placed on the agency of 

free people. 

																																																								
24 See also Walwyn (1645; pp. 7-8): “The honest and plaine men of England [...] shall be your Judges, and will 
[...] not suffer a haire of your head to be touched, nor any reproach to be stucke upon your good name, but you 
shall live and be an honour to your Nation in the hearts of all honest and well affected men”. 
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It now seems opportune to emphasize some discontinuities between the arguments 

employed by these three pamphleteers and the parliamentarian doctrines. I argued above that 

both lineages of parliamentarian doctrines operate, initially at least, within the frame of the 

Ancient Constitution. The doctrine of parliamentary absolutism extrapolates from that frame 

by introducing the idea that the people originally consented to be represented by and in 

Parliament for the sake of their protection from tyranny. Representation is seen as a mechanism 

to create a political or institutionalized people in lieu of the unorganized and tumultuous people 

outside Parliament. This implies: 1) that the representative is essentially superior to and 

independent of the represented, who is left with no political power after consent; 2) that the 

people are sovereign only in Parliament, which can therefore exert an arbitrary and legitimate 

power. By contrast, the Levellers’ arguments do not explore the limits and failures of the 

Ancient Constitution. Although Lilburne and Overton bring into their defence the Magna Carta, 

they are more interested in a Cokean kind of juridical reasoning, so to speak, than in the 

doctrine of the King-in-Parliament, which is considered a heritage of the Norman Conquest. 

What they really advocate for is the supremacy of law as a limitation on any government 

whatsoever. And although Walwyn, Lilburne and Overton develop a link between consent and 

representation, they strongly repudiate the idea that representation entails a complete loss of 

equality and liberty. In their effort to delegitimize any claim to absolute arbitrary power, they 

assert that absolute power is necessarily non-representative. They explicitly deny that 

Parliament is the people – as the shadow cannot be the thing itself; rather, Parliament is 

subservient to the people’s security and protection from tyranny. Implicitly, they deny that 

representation is the only mechanism by which the people may acquire a political being. This 

is why Walwyn appeals to the people not as the moral potency behind the constitution, like 

Hunton, but rather as the political power able to transform and control institutions and policies. 

The remaining part of this paper turns more directly to the people outside Parliament, who the 

Levellers conceived as the original, end and bearer of sovereignty. 

4 

In July 1646, the Presbyterian members of the Parliament drafted the Newcastle 

Propositions as the basis for the peace treaty with Charles I. The document proposed the 

restoration of the king to the English throne, the imposition of a Presbyterian state church, and 

the reversion of the New Model Army to the king’s control. For many people, amongst them 

the authors of A Remonstrance of Many Thousand Citizens, the negotiations between the 

Presbyterian members of the Parliament and the king were a betrayal of the cause of liberty. 
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Identifying themselves as “citizens and other free-borne people of England”, the authors of the 

Remonstrance spoke on behalf of the people to remind “their owne House of Commons” (p. 3) 

of its duty to deliver them “from all kinds of bondage”, thus making clear that such peace treaty 

would never be in the interest of those who fought for liberty of conscience during the civil 

war. What the Remonstrance was keen to emphasize was the nature of the trust bestowed by 

the people on the body representative for their “peace and happiness”.  

Although the notion of trust can be found in earlier pamphlets, the recurrent use of the 

term in the Remonstrance suggests that there is something else at play. In the Remonstrance, 

the tensions within the political community are narrated through the process of trust in, and 

distrust of, the House of Commons. The more objective and instrumental categories of consent 

and election do not encompass the condition that accounts both for the power that the House 

of Commons acquired in the beginning of the war, and for its loss of moral authority due to the 

possibility of a peace settlement with the king.  Trust and its antithesis distrust involve an 

affective and temporal dimension (DUNN, 1996, p. 95). In this sense, the Remonstrance shows 

how the trust in the House of Commons was first founded on the opinion that knights and 

burgess had the same interests as the commons of England, and thence that the arbitrary power 

personified in the king was a common enemy. The hope to live free “from all kind of 

exorbitancies” (p. 5) in the nearest future helped to create a bond through mutual obligations. 

So, in order to fight the oppression, the House of Commons was granted a power that came 

directly from the willingness of many people to sacrifice their callings, belongings, families, 

and their lives for the common interest.   

But the people did not devote themselves unconditionally to Parliament.  Their fidelity 

and love were based on the expectation of fair dealing and just treatment25.  Fair dealing 

excludes any attempts to corrupt the people’s understanding, as instantiated by the Norman 

rhetoric of the King-in-Parliament, and even the Magna Carta itself, which in the Remonstrance 

is conceived of as “a beggarly thing”(p. 15). Whereas fair dealing requires the recognition that 

the people are rational and able to break with the past if necessary, just treatment entails the 

recognition of civil equality.  In order to deserve the trust of the people, the House of Commons 

was expected to treat everyone as equal, regardless of degrees, wealth or persons.  Such 

expectations, however, were utterly frustrated. From the moment that Parliament employed the 

servile language of “the king can doe no wrong” to excuse the king for the war, invoking the 

																																																								
25 “And doe you (because of our readiness to comply with your desires in all things) conceive us so sottish as to 
be contented with such unworthy returnes or our trust and love?” (OVERTON, 1646d, p. 6). 
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Solemn League and Covenant to protect him, the whole edifice upon which trust was built 

began to collapse. The breakdown of reciprocity was succeeded by political disenchantment, 

leading to the point at which the authors of the Remonstrance had to warn their representatives 

that, according to the “established constitution of this commonwealth”, their mandates could 

be “but for one year at the most” (p. 3). If they remained in power longer, it was only because 

the people still relied on them. Gradually, however, trust is being eroded.  

Distrust characterizes many of the feelings towards Parliament from 1646 to 1649 

(WALWYN, 1647). The rank and file soldiers of the New Model Army were amongst the most 

aggrieved by the groundless hopes raised by Parliament.  In The Case of the Army truly Stated 

(1647), their agents (adjutators or agitators) complain about the direct effects that the peace 

treaty had on the Army and the people as a whole: The army would be dismissed without 

payment of their arrears and without any provisions for immunity from prosecutions for acts 

committed during the war; no indemnity would be provided for wounded soldiers, widows and 

orphans; an expeditionary force drawn on the New Model’s rank would be sent to Ireland. For 

people who are already burdened with tithes, monopolies, and taxation; subjected to 

committees and courts composed of Lords; threatened with imprisonment for debts, the treaty 

means the continuity of a policy of exclusion “from managing state-affairs”.  But the authors 

and signatories of The Case of the Army truly Stated were not willing to cooperate with those 

plans, proving thereby that distrust may also prompt one to political action.26 At that juncture, 

the most urgent action was the dissolution of the Parliament assembled since 1640 and the 

election of a new representative body, a demand that is heavily stressed in the versions of the 

Agreement of the People27. 

The urge for renewal of Parliament was part of a much wider purpose to determine the 

role and extension of the political power, allowing no room for “the exercise of an unlimited 

or arbitrary power”28. As specified in the Agreement of the Free People (1649), the supreme 

authority of the country must consist of 400 members elected. As the supreme power of the 

																																																								
26 “There is little probability of any good without some more speedy and vigorous action”. The Case of the Army 
truly Stated (1647).  See WOOLRICH, 2001.  
27 I partially endorse Vernon and Baker’s contention that the first Agreement emerged from the discussions of 
soldiers and agitators in the Army, led by Wildman (VERNON & BAKER, 2010).  On the other hand, Foxley 
(2013, pp. 150-159) is correct to insist that the Levellers may have had a hand in the first Agreement, since there 
are many phrasings and patterns of thought similar with earlier pamphleteers who would become the leaders of 
the Levellers. 
28 An Agreement of the Free People (1649), p. 2. In this analysis I give priority to this version of the Agreement, 
the most authentically Leveller. See PEACEY, 2012, p. 58. 
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nation, Parliament is entrusted with the legislative power (to make or repeal laws) and with the 

executive power (to raise revenues and to make peace or war with foreign countries). Yet its 

authority is subordinate to the people and to an inalterable law that entrenches a written 

constitution, the Agreement itself (VERNON & BAKER, 2010, p.  13).   

The Agreement was a foundational document for the reconstitution of a political society 

devastated by civil war. Its formal structure resembled that of ancient charters of cities, whose 

goal, recalls Lilburne in London’s Liberty in Chains Discovered (1646), was to avoid that the 

“government should become a tyranny”.  Lilburne goes on explaining that these “first 

Constitutions” provided that “all Officers and Magistrates should be elective By Votes and 

Approbation of the free people of each City; and no longer to continue then a yeare” 

(LILBURNE, 1646b, p.  281; See ORR, 2012, p. 77). As in the past this proviso was meant to 

protect the free people; in the present it aims at recovering birthrights that were lost in the 

course of the struggle against the Norman Conquer and his heirs. Nonetheless, we should not 

overstate the traditionalism of the Agreement and its appeal to customary ways, for this may 

lead us to neglect the novelty of some of its claims,29 a novelty that was clearly perceived by 

Ireton and Cromwell at Putney on 29th October 1647. From the viewpoint of both army 

officers, the expansion of the franchise and the distribution of seats in parliament according to 

population (AGREEMENT OF THE PEOPLE, 164730) would result in the ruin of Ancient 

Constitution, which restrained participation in the legislature to the freeholders. Petty, Sexby, 

Wildman and Rainborough were ready to accept a new constitution and to break with the past, 

for they considered the previous acts of consent to not be mandatory in cases in which 

fundamental rights or liberties are violated. In this sense, the Agreement might be 

conceptualized as a constitution in modern terms.31 

This new form of association aimed at ensuring popular sovereignty by means of a 

complex set of devices that enable and limit the powers available to any representative or 

institutional body. In effect, the Agreement begins highlighting mechanisms of accountability 

and responsibility: Annual elections as well as the prohibition of consecutive re-election to 

																																																								
29 The innovative character of the Agreements is controversial. Dzelzainis (2005, pp. 269-287) argues that the 
Levellers simply defended the restoration of ancient liberties comprised in the Ancient Constitution, “rather than 
proposing blueprints to a new system”. See also ORR, 2012. 
30 “That the people of England being at this day very unequally distributed by counties, cities and boroughs for 
the election of their deputies in parliament, ought to be more indifferently proportioned according to the number 
of the inhabitants...”(AGREEMENT OF THE PEOPLE, 1647, p. 94).  
31 That is, “an act whereby a people frees itself (or themselves) from custom and imposes a new form of 
association on itself by an act of will, reason and agreement” (TULLY, 1995, p. 60). 
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prevent factions and to remind office-holders that they are not the real owners of the office32. 

It is assumed that frequent elections and the short terms of mandates can bestow legitimacy to 

an elected government, but also that the government thus elected should be put under the 

permanent control of the people (TUCK, 1993, pp. 242-243; SCOTT, 2000, p. 283). These 

devices were meant to give trust and distrust an expression in the constitution, being part of an 

effort to impose control over the political process and a political form of interaction in the 

public space33. Therefore, popular participation was not limited to the right to vote in regular 

elections; it was equally required to police the protection to reserved rights. 

A second group of devices was intended to safeguard individual and collective powers 

that are not, nor can be, entrusted to representatives or to anybody else, as matters of 

conscience; the right to equal submission to law, irrespective of wealth or social position, with 

the consequent elimination of all political and legal privileges; the power to “constrain any 

person to serve in way by sea or land — every man's conscience being to be satisfied in the 

justness of that cause wherein he hazards his own life, or may destroy another’s” 

(AGREEMENT OF THE PEOPLE, 1647, p. 3; FOXLEY, 2013, p. 136). As already discussed, 

these reserved powers aimed at the person’s moral integrity, drawing a line between legitimate 

and illegitimate rule34. Any transgression of this line should be punishable with the death 

penalty – like “murder or other the like heinous offences destructive to human society”, or 

attempts “by force to destroy this our Agreement” (p. 4). Unsurprisingly, capital punishment 

was to be applied in these two cases alone, evidence that the Levellers hesitated about the 

employment of violence, even when it was supposedly required. Their past and present 

experiences had taught them that the boundary between coercive power and arbitrary power is 

often a thin one. 

Several clauses of the Agreement of the Free People were also dedicated to issues of 

criminal justice, reflecting the Levellers’ preoccupations with the need to separate the 

formulation and the application of criminal laws, as well as with procedures for judicial 

independence (LOUGHLIN, 2007, p. 20). The legislative was not to have any power to make 

laws concerning the death penalty - except in the cases of murder or high treason mentioned 

above -; nor might it have the right to take away “men's lives, limbs, liberties and estates … 

																																																								
32 Harrington (1996, p. 33) makes a similar claim. 
33 I draw here on ROSANVALLON, 2008. 
34 As Skinner (2006, p. 163) eloquently summarizes the reasoning, “any social arrangements under which our 
birthright is forfeited must for that reason be illegitimate”. 
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upon trivial or slight occasions”; likewise, in criminal laws, punishments should be 

proportionate to the offences. Further measures were prescribed to prevent personal 

administration of justice that amounts to arbitrariness: That nobody be sent to prison before 

conviction and condemnation; that the Lords have the same power to commit the commoners 

to prison as the commoners have to commit them35; that the jury in criminal cases should be 

composed of twelve persons “of the neighbourhood to be chosen in some free way by the 

people”; and that nobody be deprived of defence witnesses36.  

Finally, the Agreements emerged from practices of popular participation and were 

intended to reinvigorate popular sovereignty thanks to election in different levels of 

government.  The Agreement of Free People, in particular, expressed the Levellers’ 

commitments to a decentralized political society. Local governments remained out of the reach 

of the central power, orienting their interests rather autonomously (DAVIS, 2007) 37. 

Accordingly, the Levellers propose the abolition of central courts and the transfer of criminal 

and civil jurisdiction to local hundreds courts. Despite being supreme, the Parliament’s 

authority is also blocked from intervening in local religious and political activities, like the 

direct choice of ministers in the parishes, and the election of “any public officer upon any 

counties, hundreds, cities, towns or boroughs”. The state envisaged by the Levellers was 

dispersed in self-determined communities. 

It might be tempting to associate the urge for the decentralization of power and political 

participation to the Levellers’ attachment to the theory of mixed constitution or divided powers. 

The truth is quite the opposite: The Levellers’ call for unicameralism was rooted in the 

assumption of equality among voters. They thus conceived the legislature as necessarily 

composed by one sole element, not of two or three - a model of government that would be later 

criticized by Harrington for being simple and more susceptible to corruption. The Levellers, in 

contrast, repudiated mixed government thoroughly, associating it more with the Norman Yoke 

than with republican Rome. In The Bloody Project, Walwyn scornfully suggests that mixed 

government is at best impractical and at worse a play among factions. If Parliament was 

composed by the Lords Spiritual, Lords Temporal and Commons, as it was firstly held, then 

																																																								
35 Instructions agreed upon as the sence of the Petitioners of Buckinghampshire and Hartford Shire, 1646.  
36 See also Certain articles for the good of the commonwealth (1647). An insightful study on the arguments 
employed by the Levellers advocating the importance of juries rights can be found in GREENE, 1985. According 
to Greene, “The "jury right" was more than just another Leveller reform item: the supposed right lay at the very 
heart of Leveller political and social theory, and at least in its theoretical implications the right involved the gravest 
threat that the Levellers posed to the governments of the Interregnum (p. 154) 
37 Baker (2012, p. 106) argues that Levellers’ “decentralist agenda was influenced by civic practice”. 
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the exclusion of the bishops serves as proof that the three elements were not equal; whereas if 

it is assumed that Parliament is composed by king, Lords and Commons, the war against the 

king cannot be taken as the assent of the king to the war. If two states agree, they can exclude 

the third; if they do not agree, then “nothing can be done, which in government is ridiculous to 

imagine” (p. 9). Lilburne, in turn, gives rather ironic support to the King-in-Parliament policy 

vis-à-vis the government of the Rump, saying that it was the Levellers’ interest “to keep up one 

tyrant to balance another, till we certainly knew what that tyrant that pretended fairest would 

give us as our freedom”.38 This assertion sounds like a hopeless bet that the monarchy could 

destroy the violent oligarchy of the Army. It is also an expression of disillusionment with the 

promises of a free England. 

Now, while the Agreements conveyed the idea of an inalterable law that enables and 

simultaneously constrains the legislative, judicial and executive powers, they also shed light 

on the community that is supposed to make those engagements. In effect, who are the “we, the 

free people of England” that agree on the terms of the paramount law, accepting thereby to 

establish constraints on themselves39? 

In a broader sense, the free people of England who are “capable of subjection as well 

as rule” refer initially to all men “born in the realm”, as mentioned in chapter 29 of the Magna 

Carta so often quoted by Lilburne (THOMAS, 1974, p. 75).40 This seems to be the sense 

employed in The Agreement of the People (1647), which calls for the support of all 

“countrymen”.  Who should be counted as citizens, though, was a highly disputed issue during 

the debates at Putney. Colonel Thomas Rainborough, John Wildman and Edward Sexby 

contended that all Englishmen, by the mere fact that they were born in the country, “ought to 

have a voice in elections”. In turn, Maximilliam Petty, Thomas Reade, and Nathaniel Rich 

argued that the citizens were “all inhabitants that have not lost their birthright”, excluding 

thereby servants and beggars because they would not be able to express their vote 

independently. This is the opinion that prevails in the Foundations of Freedom and An 

																																																								
38 “That there should be either three or two distinct states equally supreme is an absurd nullity in government” 
(WALWYN, 1648, pp. 8-9; LILBURNE, 1649). 
39“…we the free people of England, to whom God hath given hearts, means and opportunity to effect the same, 
do with submission to His wisdom, in His name, and desiring the equity thereof may be to His praise and glory, 
agree to ascertain our government, to abolish all arbitrary power and to set bounds and limits both to our supreme 
and all subordinate authority, and remove all known grievances” (AGREEMENT OF THE FREE PEOPLE, 1649). 
40 There are indications that in some cases women would also be considered the people.  See The Large Petition 
of the Levellers (1647) and Petition of Women, Affecters and Approvers of the Petition of Sept. 11, 1648. See  also 
FOXLEY, 2004.  
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Agreement of the Free People, where the citizens are all men over 21 years old, with the 

exception of those “servants or receiving alms or having served the late king in arms or 

voluntary contributions”.41  Although more exclusive than the first version, it is nonetheless 

far more inclusive than the proposal offered by Ireton and Cromwell at Putney, where they 

were keen to maintain the privilege of being a representative for those with a “permanent fixed 

interest in this kingdom”. According to them, permanent interest is granted by birthright, 

freehold or ownership, since only the freeholders actually agree to defend their country under 

any circumstances and to strive for its prosperity.  The Army agents and Levellers, however, 

could not accept that they had risked their lives and families for the country only to remain 

subjects.  The mere fact of having fought for the country was sufficient to demonstrate that 

soldiers and other political activists were the people, and have accordingly the necessary 

attributes for political participation: An interest in the country's freedom against arbitrary 

power. The extensive practices of petitioning and pamphleteering would thus serve as proof 

that the multitude could enter into political arena as citizens. 

 If we analyse this last point in more detail, we see that the “we the people” or “all sort 

of people” are, first, the inhabitants of cities, counties and the nation. But the people are also a 

multitude in a Hobbesian sense: A multiplicity of persons “with a diversity of opinions and 

interests” (HOBBES, 1997, 16, p. 115). Instead of “the rabble”, “the brutish multitude” that 

instilled fears of social dissolution, the Levellers assumed that the each individual of the 

multitude or people was rational for being able “to save, defend, and deliver himself from all 

oppression, violence and cruelty whatsoever” (OVERTON, 1647, p. 325). As they are born 

into a complex society, they develop different opinions, doctrines, sentiments; they have 

different interests. They are evidently liable to errors and may therefore hold erroneous 

opinions concerning religion, liberty and knowledge. From thence they are prone to violence; 

otherwise they are capable of correcting their errors by means of persuasion.  Consequently 

they are also capable of debate, deliberation on public issues and devotion to the welfare of the 

country. The people are a society of persons composed by distinct social and political groups 

that may or may not agree depending on contingencies.  

Although they conceived of the people as the single source of political authority, they 

did not attribute to the people a single will. The multiplicity of opinions and ways of life 

rendered the people a heterogeneous body, allowing one social or political group to check the 

																																																								
41 See also SHARP, 1998, pp. 102-130. 



94	
	

power of another. The political arena was therefore considered as a domain of contingency and 

conflict. This may seem paradoxical, however. Is it reasonable to identify in the people the 

locus of sovereignty and deny that the people act as result of a single unity (ROSANVALLON, 

2008, p. 292)? The solution to the puzzle lies in the Levellers’ refusal to conceive of the people 

as a philosophical abstraction - perhaps, we may conjecture, because they understand the idea 

of a single will as a principle springing up from absolutist fountains, or perhaps because they 

see as absurd the idea of an abstract people.  This is not to say, however, that the people cannot 

act as a collective agent.  As Lilburne explains, “the Agreement of the People, begun and ended 

amongst the people, can never come justly within the Parliament’s cognizance to destroy” 

(LILBURNE, 1648, p. 351). The Agreement constitutes the people that shall occupy the space 

of sovereignty.42 This is not a God-like sovereign; nor sovereignty is expressed as a 

transcendent right, since the constitution encompasses each individual’s substantive moral 

constraint to resist arbitrary power wherever it is43.  Either way, absolute or arbitrary right is 

an oxymoron. A people or a majority that acts outside the laws would have power to undo the 

constitution, but still their actions would be completely devoid of authority or legitimacy. 

5 

From 1647 on, the Levellers were largely attacked on defamatory and polemical 

grounds. Their most active adversary was Marchmont Nedham, the editor of the royalist 

newsbook Mercurius Pragmaticus (WORDEN, 2001, p. 281). Even after changing allegiances 

to become the editor of the republican Mercurius Politicus, Nedham continued to insist that 

the Levellers’ “wild project” of “popular or democratic government” was the “greatest enemy 

to liberty”. Whenever the inconstant, ignorant, irrational, licentious, and voluble multitude got 

power in their hands, says Nedham, they behaved as the most violent and unpredictable 

tyrant44. 

Nedham was not alone in his distrust of popular government for the supposedly 

irrationality, volubility and lack of judgment of the multitude, which would render them 

																																																								
42 See LOUGHLIN, 2014, p. 228; LOUGHLIN, 2007, p. 21. I disagree with Loughlin, though, in that “the political 
power is generated only when “the people” is differentiated from the existential reality of a mass of particular 
people (the multitude).”  
43 “For were not tyranny in itself resistible, then a man might lawfully murder himself or give power to another 
to be his butcher” (OVERTON, 1647, p. 330). 
44 NEEDHAM, 1650, chap. IV. N 377 1153_13. See also NEDHAM, 1647. It would be a mistake, however, to 
say that Nedham opposed the Levellers thoroughly, as he is the probable author of Vox plebis, or the peoples out-
cry against oppression, injustice and tyranny (1646).  
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completely unable to exercise political power45. Political theorists as distinct as Thomas 

Hobbes and James Harrington equally shared an unfavourable assessment of the common 

people’s political abilities. For Hobbes, a common power is created when the multitude “is 

made One Person” (HOBBES, 1997, 16, p. 114), that is, when each individual consents and 

“acknowledge[s] himself to be the author of whatever he that beareth their Person shall act” 

(HOBBES, 1997, 17, p. 120). If not represented by one person, the multitude is always 

incapable of action. Therefore, though consent is at the foundation of the artificial person, 

surely it is not enough to preserve it.  

Despite being on the other side of the political spectrum, the republican Harrington 

reaches the same conclusions as Hobbes with respect to the conditional exercise of power. In 

The Art of Lawgiving , Harrington focuses on The Agreement of the Free People, to offer 

evidence that the Levellers proposals would inevitably lead to anarchy or at best to oligarchy 

(HARRINGTON, 1711, p. 403). To that extent, the election of biennial parliaments consisting 

of 400 hundred representatives of the nation, and guarantees against the undue prolongation of 

mandates, were founded on two erroneous presuppositions. First, that 400 hundred persons 

could represent five hundred thousand people; secondly, that there must exist constitutional 

reservations or a right of resistance against the supreme power. Harrington notes that if this 

assembly of 400 hundred persons is supreme, it is the sovereign de facto, not the people of 

England.  To avoid that inconvenience, the Agreement states that the assembly must be 

dissolved after eight months, but this provision seems equally obnoxious, since it creates a 

vacuum of power. Once the assembly is dissolved, who would govern the nation? And if 

Parliament did not dissolve itself voluntarily, who would compel it to do it? In the end, 

government would be de facto exercised by an oligarchy endued with power to control the 

Parliament (HARRINGTON, 1711, p. 404).  

Hobbes and Harrington seem to coincide in condemning the Levellers’ proposals for 

being at once dangerous and fragile. This coincidence should not come as a surprise. As 

Harrington himself acknowledges in The Art of Lawgiving, “Where the sovereign power is not 

as entire and absolute as in monarchy itself, there can be no government at all” 

(HARRINGTON, 1711, p. 404). For both authors, a representative institution (whether the 

State, or two houses) occupies the space of sovereignty, and any form of political activity 

outside the institutions produces conflicts. In other words, every commonwealth must have a 

																																																								
45 This is not to say that Harrington is a Hobbesian wolf under republican sheepskin, as Scott (1993) implies. For 
an assessment of Harrington’s critique of Hobbes’ absolute sovereignty, see FUKUDA, 1997, pp. 123-26. 
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recognizable centre of decision, regulation and control to prevent civil war; to this purpose, 

this central power cannot be resisted. 

However persuasive Hobbes’ and Harrington’s arguments could sound to their 

audience, it should be kept in mind that the Levellers rejected the premise that the existence of 

order – of the State and of the government – requires political institutions to embody and 

represent the people. While Hobbes and Harrington (and Rousseau later on) maintained, in 

Pettit’s formula (2012, p. 289), that the “incorporated or constituted people displaces the 

several, constituting people”, the Levellers assumed instead that political power should not be 

circumscribed to institutionalized forms of action.  They contended that it would be a mark of 

tyranny if the representative replaced the disperse people (taken as an absent sovereign), or 

that, allegedly because of the size and complexities of the modern world, free men were 

restrained from participating in power. For them, the “people” may be both a multitude of 

individuals and a contingent collectivity (LOUGHLIN, 2007; LOUGHLIN, 2014). Considering 

the Levellers’ practices, representation was not treated as a filter that reduces the sphere of 

political activity to a level where it can be viable. The Levellers are the pioneers in adopting 

participative techniques by means of petitions, pamphlets, popular organizations and public 

demonstrations (THOMAS, 1974). These are extra-parliamentary practices of sovereignty that 

manifest active voices and deliver judgments on unfair laws (URBINATI, 2006 p. 25). The 

Levellers envisaged the streets, the army, churches, taverns and even prisons as spaces of 

political action. No wonder that in December 1647 the royalist newspaper Mercurius rusticus 

resented that England had converted “into another Athens”.
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CAPÍTULO 4 

MAQUIAVEL: A AMBIÇÃO E O DILEMA DAS LEIS AGRÁRIAS1 

 

 
Oh, mente humana insaciável, arrogante 

Ardilosa e volúvel, e acima de qualquer coisa 
Maligna, iníqua, impetuosa e selvagem 

Por causa de sua ânsia ambiciosa 
Se fez a primeira morte violenta 

No mundo, e a primeira relva ensanguentada. 
Machiavelli, Dell’a Ambizione2 

 

 

Nos parágrafos iniciais do capítulo 37, Livro I dos Discursos sobre a Década de Tito 

Lívio, a alegoria da ambição emoldura a série de efeitos desencadeados pelo confronto primário 

entre a infinitude dos apetites humanos e a finitude das coisas do mundo, ou entre o desejo e o 

poder: 

sempre que se tira dos homens o combate por necessidade, eles 
combatem por ambição, a qual é tão potente no peito humano que 
jamais, seja qual for a posição que alcancem, os abandona. A causa é 
que a natureza criou os homens capazes de desejar tudo e incapazes de 
conseguir tudo. (MACHIAVELLI, 2016, I, 37, pp. 138-139) 

 
De tal modo são insaciáveis os homens na sua ambição que eles não encontram 

descanso mesmo depois de alcançarem os mais valiosos objetos. Nessa consideração 

Maquiavel segue Salústio (2010a 41, p. 79): “Assim, a paz que tanto esperaram em meio à 

adversidade, depois de conquistada, mostrou-se mais cruel e amarga do que a própria 

adversidade”. Os desejos variam ainda quando o tempo não varia (MACHIAVELLI, 2016, II, 

Proemio, p. 291) e o resultado disso é uma insatisfação constante que leva ao confronto os que 

desejam ter mais e os que temem perder o que já possuem. A Fortuna enfim se movimenta, 

trazendo exaltação para uns e decadência para outros, sejam homens, repúblicas ou reinos. E 

assim uns dominam, enquanto outros se submetem. 

																																																								
1 Artigo publicado originalmente em Lua Nova Lua Nova: Revista de Cultura e Política. n.107, 2019. pp. 55-
90. A pesquisa que levou à redação do artigo contou com o apoio da  Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (FAPESP), 2015/05521-4. 
2 No original: “O mente umana insaziabile, altera, Subdola, e varia, e sopra ogni altra cosa Maligna, iniqua, 
impetuosa e fera Poichè per la tua voglia ambiziosa Si fe’ la prima morte violenta Nel mondo, e la prim’erba 
sanguinosa”. Il Capitoli foram escritos provavelmente entre 1506 e 1512. Cf. ASCOLI E CAPODIVACCA, 2010. 
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Ainda que a consideração sobre o peso da ambição nas ações humanas possa não ser 

especialmente nova (BAUSI, 2014, p. 265), devemos esperar de Maquiavel (2016, I, Proemio, 

p. 55) a decisão de “tomar caminhos ainda não trilhados por ninguém”. No capítulo em questão, 

o caminho trilhado por escritores romanos muitas vezes repisou a ideia de que as leis agrárias, 

ao darem vazão à insolente ambição da plebe, levaram à ruína da República. A mesma ambição 

teria motivado dois talentosos filhos da elite governante, Tibério e Caio Graco, a se tornarem 

demagogos, desafiando os costumes mais caros à cidade e com isso suscitando uma onda de 

violência que só estancaria no início do Império, ao custo da perda da liberdade. Essa versão 

veio a se tornar uma espécie de ideologia dominante, que escritores de origem grega julgaram 

por bem desafiar no início da cristandade (NELSON, 2004, p. 59). Estes atribuíam à ambição 

e à avareza do senado romano o sangrento desfecho dos irmãos Graco e o emprego, cada vez 

mais frequente a partir dali, de meios extra-institucionais para cooptar aliados e clientes, ou 

eliminar os adversários políticos. 

À primeira vista, Maquiavel apoia o veredito de Tito Lívio, segundo o qual toda vez 

que uma lei agrária era proposta em Roma suscitavam-se “as mais violentas comoções no 

estado” (LIVY, 1823, II, XLI, p. 165), o que afinal resultou na “destruição da república” 

(MACHIAVELLI, 2016, I, 37). A crítica às leis agrárias parece igualmente levar Maquiavel a 

acompanhar uma longa tradição, iniciada com Cícero, de condenação dos irmãos Graco. Foram 

eles que entre 133 e 122 a.C. trouxeram à tona a necessidade de adotar medidas para evitar o 

aprofundamento da desigualdade social, provocando as violentas comoções que “arruinaram 

inteiramente a liberdade romana” (MACHIAVELLI, 2016, I, 37, p. 142). Da derrota dos Graco 

seguiram-se seus assassinatos, e daí as facções que fatalmente dividiram Roma e o império 

surgido com César. 

Entretanto, numa narrativa paralela, Maquiavel não hesita em afirmar que as leis 

agrárias ajudaram a refrear “a ambição dos nobres”, retardando assim o ingresso de Roma num 

estado de servidão. Com isso, Maquiavel reitera a polêmica tese geral de que os conflitos 

sociais foram indispensáveis para Roma alcançar perfeição, tese, aliás, cuja plausibilidade 

parece ameaçada quando se levam em conta as causas da ruína da República (GIACOMIN, 

2007, p. 3). O mesmo vale para a tese particular de que a criação dos tribunos em Roma “tornou 

a República ainda mais perfeita” (MACHIAVELLI, 2016, I, 3, p. 69), em oposição a Lívio, 

para quem o poder do tribunato foi causa de inúmeras sedições (SEAGER, 1977, p. 384). Em 

vista dos efeitos salutares da legislação, poderíamos conjecturar que Roma usufruiria de mais 

igualdade e se manteria livre por mais tempo se desde o início se instituísse uma lei agrária. 

Sob essa nova luz, os Graco poderiam ser reconsiderados não apenas como homens que agiram 
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em nome dos interesses da plebe diante do poder dominante dos nobres, mas como 

reformadores que tentaram, e falharam, reordenar uma cidade já corrompida. 

Ao dar voz às duas versões da história, Maquiavel utiliza a técnica humanista, 

empregada no gênero da retórica deliberativa, conhecida como in utramque partem, isto é, 

argumentar dos dois lados de uma questão. Essa técnica consiste em apresentar aos leitores 

argumentos favoráveis e contrários a certa posição para que formem um julgamento a respeito 

da adoção ou recusa de certo curso de ação. Maquiavel assume, assim, a figura do orador 

habilidoso tentando convencer uma plateia a abandonar suas opiniões iniciais e adotar as que 

ele próprio apresenta. Esse mesmo orador manifesta uma predileção pela figura retórica do 

dilema, que lhe permite abordar questões políticas e morais de distintos ângulos, provocando 

seus leitores a recusar respostas convencionais, mas também os conduzindo a uma tomada de 

posição (KAHN, 1994; STRUEVER, 1992). Dessa perspectiva, ao comentar a obra de Tito 

Lívio, Maquiavel pretende contrapor as posições de Lívio às suas. Sua admiração por Lívio 

não é, portanto, passiva: Maquiavel não pretende preservar a obra de Lívio, tratando-a como 

as antiguidades compradas pelos ricos para enfeitarem suas casas (MACHIAVELLI, 2016, 

Proemio, p. 55), mas servir-se dela pragmaticamente (KAHN, 1994; NAJEMY, 1982, p. 555); 

ao imitar Lívio, Maquiavel o contesta. Ao mesmo tempo que, na sua interpretação, o mundo 

antigo se converte em moderno e Roma serve à Florença, Tito Lívio, contraposto a outros 

escritores antigos e à experiência do presente, torna-se um outro autor: Maquiavel. 

Partindo dessa premissa, argumento neste artigo que o problema representado pelas leis 

agrárias nos Discursos nos coloca diante de um dilema insolúvel. As leis agrárias foram um 

dispositivo institucional relevante para evitar a ruína precoce de Roma, mas a partir de 

determinado momento também contribuíram para acelerá-la; tê-las instituído na fundação da 

cidade manteria certa igualdade material entre os cidadãos, mas esfriaria o desejo de conquistas 

da República. Nesse sentido, defendo que Maquiavel não é hostil às leis agrárias, 

diferentemente do que pretende Mansfield (1994, p. 122), mas tampouco as considera uma 

solução viável para estancar a corrupção da República. Ao contrário, a proposta dos Graco de 

redistribuição de terras já privatizadas apenas funcionou, em Roma, para atiçar a fúria dos 

nobres. Como pretendo mostrar, a devastadora crítica de Maquiavel à nobreza e sua defesa de 

uma política plebeia (WINTER, 2012) não o levam a propor a sujeição daquela a esta, muito 

menos seu extermínio (MCCORMICK, 2009). Além disso, do reconhecimento do conflito 

distributivo e da consequente necessidade de controles institucionais sobre a aquisição de 

riqueza (MCCORMICK, 2013, SILVA, 2013), não se infere, pelo menos não nos Discursos, 

que seja possível ou desejável a extinção do próprio conflito por meios violentos. Minha aposta 
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é que, ao colocarmos no centro da análise a ambição como potência transformadora, podemos 

entender melhor as ambiguidades e tensões entre as relações materiais e políticas da República. 

 

2 

A reflexão moral sobre a influência da ambição nos assuntos humanos serve de anúncio 

à avaliação do papel da plebe romana como agente da ruína de Roma. Depois de conseguir a 

criação dos tribunos (MACHIAVELLI, 2016, I, cap. 4 a 6), a plebe ambicionou honras e 

pertences da nobreza. Desse desejo surgiria uma doença e, da doença, a contenda em torno da 

lei agrária “que no fim foi a causa da destruição da República” (MACHIAVELLI, 2016, I, 37, 

p. 140; 6, p. 75). A severidade do juízo de Maquiavel parece não deixar dúvidas de que a 

ambição da plebe provocou uma instabilidade incontrolável ao colidir com o medo da nobreza 

de perder o que legitimamente possuía. A doença (morbo) do corpo político é, assim, a inversão 

dos humores: o povo, que até então apenas desejara não ser dominado, passa a querer dominar, 

como antes era o desejo da nobreza; esta, por sua vez, deseja agora não ser dominada. 

Um remédio para evitar a confusão dos humores teria sido seguir o princípio de que 

“repúblicas bem ordenadas devem manter o público rico e seus cidadãos pobres”. A 

constituição romana, entretanto, ou não contemplou desde o início a adoção de uma lei agrária 

que produzisse esse efeito e por isso as tentativas posteriores foram mal sucedidas, ou, como 

Maquiavel também dá a entender, a adoção de uma legislação semelhante na fundação da 

República tampouco evitaria a violência posterior: “ou não foi feita no princípio, de modo que 

não se precisasse tratar dela todos os dias; ou se demorou tanto para fazê-la que fosse 

escandaloso olhar para trás, ou, sendo ordenada de início, depois fosse corrompida pelo uso”. 

O que importa é que não havia mesmo saída: “em qualquer modo que fosse, não se falou dessa 

lei em Roma sem virar a cidade de cabeça para baixo”3 (MACHIAVELLI, 2016, I, 37 p. 140). 

Em Roma, sempre esteve em disputa o remédio amargo da lei agrária para evitar a 

acumulação de riqueza, que produz relações de dependência e o desvio da legalidade para a 

violência. Daí o endosso à posição de Tito Lívio, para quem em Roma a lei agrária “jamais foi 

agitada sem as mais violentas comoções no estado” (LIVY, 1823, II, 41 pp. 165). 

Acompanhando os passos de Lívio, enquanto mantém diálogo com outras fontes (Cícero, 

Salústio e Plutarco), Maquiavel começa então a criar sua própria narrativa sobre o progresso 

da legislação agrária, desde a suposta primeira versão até o desfecho sangrento. Trata-se de 

																																																								
3 No original: “in qualunque modo si fusse, mai non si parlò di questa legge in Roma che quella città non andasse 
sottosopra”. 
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uma narrativa entrecortada, quer porque as fontes disponíveis ao autor fossem fragmentadas, 

quer porque sua finalidade não é estabelecer, relacionar ou interpretar fatos, mas trazer ao 

debate uma ideia, ou melhor, uma ideologia dominante, a de que o poder popular é turbulento 

e ruinoso. 

Para Maquiavel, a lei agrária teria dois caputs. O primeiro estabeleceria limites de 500 

jeiras às propriedades fundiárias, ficando o excedente à disposição da República; o segundo 

determinaria a venda de parte das terras adquiridas por conquistas do exército romano, 

enquanto a outra parte seria tornada pública (ager publicus) e distribuída aos pobres. Essa 

formulação da lei parece mesclar diferentes propostas de reforma agrária no início da 

República, ao mesmo tempo que evoca a lei proposta por Tibério Graco em 133 a.C. 

(PLUTARCH, 2001, pp. 360-361). Como Tito Lívio, Maquiavel designa por leis agrárias todas 

as iniciativas de regulação, redistribuição ou limitação da posse da terra (RIDLEY, 2000, p. 

14). O cônsul Espúrio Cássio teria sido o primeiro a propor, no início da República (em torno 

de 480 a.C.), que se doasse aos pobres a metade das terras confiscadas dos hérnicos, mais uma 

considerável extensão de terras públicas (ager publicus) também obtidas por conquistas do 

exército romano, mas em posse de indivíduos privados há gerações. Porém, as primeiras leis 

estabelecendo um teto para a quantidade de terras públicas que poderiam ser cultivadas por 

particulares (leges modum agrarium) foram obra das Lex Licinia, propostas pelos tribunos 

Lúcio Sextio Laterano e Caio Licínio Estolão (em torno de 360 a.C.).4 Lívio reconhece que 

naquele momento da República “as chamas da sedição arderam com grande violência”, já que 

os plebeus avançaram decididamente contra o poder dos nobres. Mas é provavelmente de 

Plutarco que Maquiavel empresta sua formulação algo enigmática da lei agrária no tempo dos 

Graco. De acordo com Plutarco, as terras comuns resultantes de conquistas eram inicialmente 

designadas aos pobres, que pagavam por elas somas simbólicas. Porém, como aos poucos os 

ricos “começaram a oferecer rendas mais altas e a expulsar os pobres”, foi necessário instituir 

uma lei mediante a qual “ninguém deveria ter mais do que 500 jeiras de solo” (PLUTARCH, 

2001, pp. 359-360). 

Agora sabemos que as leis agrárias visavam tirar dos ricos para dar aos pobres, mas 

permanece incerto o momento em que foram instituídas pela primeira vez. Como não é o caso 

de impor uma linearidade à história narrada por Maquiavel, ou de corrigir suas evidentes 

lacunas, cabe observar como a justaposição dos tempos históricos traz à superfície uma 

																																																								
4 As Legieae Licinia limitavam em 500 jeiras (o equivalente a 125 alqueires) a posse do ager publicus. Essas 
mesmas leis também permitiram a abertura do consulado para tribunos e o perdão das dívidas da plebe (LIVY, 
1823, II, pp. XXV a XLII, pp. 155-167). Cf. ROSELAAR, 2010. 
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aparente verdade: a de que a plebe, no seu imoderado anseio de pôr as mãos nas terras dos 

nobres, provocou a ruína da República romana.5 

Ao expor o desejo plebeu de promover reformas agrárias, Maquiavel dá voz ao discurso 

da elite senatorial, o qual condena todas as medidas de redistribuição de terras e limitação de 

suas dimensões, especialmente quando propostas por tribunos. Esse discurso retrata os nobres 

como capazes de esfriar o desejo plebeu de adquirir propriedades alheias e resistir àqueles que, 

saídos do seio da nobreza, almejam popularidade para consagrarem-se reis (SEAGER, 1977, 

p. 379). O primeiro caso é emblemático – ou, ao contrário, talvez o caso dos Graco seja 

projetado retrospectivamente para explicar todos os anteriores: ao propor que as terras 

conquistadas fossem dadas aos pobres, o cônsul Espúrio Cássio apenas pensava agradar a plebe 

para obter vantagens para si, mal disfarçando suas ambições sob a generosidade. O efeito dessa 

medida foi disparar as suspeitas dos nobres, que passaram a temer pela segurança da posse da 

terra, e também as dos plebeus, os quais farejavam a arbitrariedade da iniciativa. Depois de 

deixar o cargo, Cássio foi então condenado e executado. Desse momento em diante, aspirantes 

a reis, numa sociedade que abominava a monarquia, sempre invocaram os encantos e as 

ameaças da reforma agrária quando precisavam de apoio popular (LIVY, 1823, II, pp. 41-42). 

É possível que a terminologia de Lívio ao atacar os “populares” seja inteiramente 

tomada de Cícero, o maior inimigo das propostas redistributivas e principal porta-voz dos 

optimates (KENNEDY,1994, p. 128; SEAGER, 1977, pp. 388-390). Os argumentos de Cícero 

contra a divisão das propriedades partem do princípio de que a natureza levou os homens a se 

reunirem em comunidade a fim de que suas posses fossem protegidas. Disso Cícero infere que 

os laços de amizade existentes entre todos os membros da comunidade se romperiam caso um 

homem se apropriasse do que pertence a outro. Para ele, enquanto a justiça se define pelo dever 

de manter a comunidade unida, a injustiça consiste em contribuir para o surgimento de ódios e 

desconfianças, para “aumentar nossos meios, riquezas e recursos espoliando outros”. Nada há 

mais pernicioso à comunidade do que medidas favoráveis à “igual distribuição da propriedade” 

(CICERO, 1991, I, 21-22; pp. 9-10; II 76-86, pp. 94-99). 

																																																								
5 Os livros LVIII a LXIX de Ab Urbe Condita Liber, que tratam do período graquiano, desapareceram. Cf. 
STOCKTON, 1979, pp. v-vi). Há poucas edições em italiano (Historia delle querre esterne di Romani) da obra 
de Apiano em bibliotecas de Florença e Veneza, datadas de 1520-1528. Mas Maquiavel não teve acesso a esse 
material para escrever os Discursos, que foram compostos provavelmente entre 1515-1519. Há ainda um edição 
em latim, De bellis civilibus romanis, de 1500, encontrada em duas bibliotecas de Veneza e numa biblioteca da 
Reggio d’Emilia (https://www.worldcat.org). Sobre a importância de Roman Antiquities, de Dionísio de 
Halicarnasso, sobre a obra de Maquiavel, ver PEDDULLÀ, 2018, especialmente capítulo 6. 
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Enquanto a legislação agrária se reduz, aos olhos de Cícero e Lívio, a um mecanismo 

de sedição (Nelson 2011, p. 78), os que a propõem não passam de demagogos dominados por 

ambições inconfessáveis, incapazes de perceber como suas ações violam a concórdia que deve 

existir entre os cidadãos e assim solapam os fundamentos mesmos da vida em sociedade 

(CICERO, 1991, II, 21; III, 21-22). Ao buscar a (falsa) popularidade, os irmãos Graco 

revelaram o desejo de se tornarem reis, o que, em Roma, equivalia a se converterem em tiranos. 

Daí por que os marcos de vida da República romana são a expulsão dos reis Tarquínios e o 

assassinato dos Graco: o primeiro evento simboliza o desejo dos romanos de viverem numa 

comunidade organizada em torno de leis e instituições, imune ao governo pessoal, enquanto o 

segundo indica a gestação do principado, o ingresso no reino da arbitrariedade e das facções, 

das soluções pessoais e privadas, baseadas na força, que Maquiavel descreve como modos 

extraordinários (MACHIAVELLI, 2016, I, 7, p. 80). O fim da República, seu declínio moral, 

é obra desse enganoso discurso, eloquentemente defendido pelos Graco, de que a plebe deve 

compartir as terras da nobreza. 

Por isso não se deve esperar de Cícero nada além de inclemência pelos irmãos Graco, 

cujas mortes violentas, praticadas pelos “homens de bem”, ele considera merecidas (CICERO, 

1991, II, 43, p. 79). Em contrapartida, aos que instigaram e perpetraram o assassinato, como 

Públio Násica e provavelmente Cipião Emiliano, Cícero reserva palavras generosas, 

enaltecendo o crime como um ato político de serviço à República (CICERO, 1991, I, 75, p. 

30). Mais do que isso: Cícero identifica tão fortemente a República ao Senado, que ele chega 

a se referir ao grupo responsável pela chacina de Tibério Graco como “a própria República” 

(ipsa res publica) (MURRAY, 1996, pp. 291-298). Lívio igualmente considera que a República 

esteja atrelada à causa da nobreza ou, nas palavras de Maquiavel, aos “homens poderosos” 

(uomi potenti) que pensavam “defender o público” (difendere il publico) opondo-se à lei. O 

conflito em torno da lei agrária revela-se, dessa perspectiva, uma disputa sobre o significado 

da República. Num primeiro momento, o discurso da elite senatorial foi vitorioso e se tornou 

hegemônico ao dotar de legitimidade a associação entre a imagem da cidade e a sua própria. A 

plebe é desse modo retratada como tumultuosa e desmedida, enquanto o Senado simboliza a 

lei e a ordem. Os escritos de Políbio e Cícero conferem assim à República a definição de 

governo de moderação ou misto, cujas partes (Consulado, Senado e plebe) se abstêm, por meio 

das leis, de exercer os papeis que a constituição não lhes atribui. Os excessos são rechaçados 

para que a proporção entre as partes crie um equilíbrio estável, uma ordem. Toda essa harmonia 
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viria abaixo se nela se insinuasse alguma discórdia (CASPAR, 2009, p. 6; NAJEMY, 2010, 

p. 2)6. 

Um discurso semelhante é compartilhado por interlocutores imediatos de Maquiavel, 

os ottimati ou grandi, partidários de um governo stretto, que em Florença julgam encarnar os 

valores da República e se opõem às investidas tanto de baixo, do popolo, como de cima, dos 

Medici (MCCORMICK, 2010, p. 9). Rejeitando as políticas desses dois extremos, os ottimati 

atribuem a sabedoria de governar à via média, moderação ou meio-termo, que somente eles 

poderiam conduzir, por buscarem a unidade e o consenso (HÖRNQVIST, 2004, p. 108; 

NAJEMY, 2008, p. 182, 211). Como seus antepassados, os aristocratas romanos, eles manejam 

as técnicas retóricas da eloquência e demonstram suas virtudes cívicas na supostamente 

desinteressada devoção à República. Assim, não é de estranhar que, tanto em Roma como em 

Florença, quem desafiasse a eminência dos nobres na condução dos assuntos da República 

levaria inevitavelmente “toda a cidade a virar de cabeça para baixo” (MACHIAVELLI, 2016, 

I, 37, p. 140). Isso se viu em Roma, onde os conflitos em torno das leis agrárias resultaram no 

fim da República, e isso Maquiavel testemunharia em Florença, em que o alijamento de parte 

dos ottimati levou à interrupção do governo largo e à restauração dos Medici (Najemy 2008, 

p. 422). 

Mas voltemo-nos novamente à Roma. Ao longo do tempo os nobres resistiram de 

diferentes modos à “pilhagem das fortunas alheias” (LIVY, 1823, VI, 41, p. 71) demonstrando, 

segundo Maquiavel, “paciência e indústria” (MACHIAVELLI, 2016, I, 37, p 140). A paciência 

durou enquanto não se queria – ou não se podia – apelar à força, sob pena de enfrentar-se mais 

uma vez a recusa dos plebeus em servir ao exército em momentos cruciais (LIVY, 1823, II, 

23-24, pp. 135-138). Já a indústria se percebe nos múltiplos ardis empregados para enganar os 

plebeus, ardis que Maquiavel não condena, pelo contrário. No início de Roma o recurso à 

fraude encontrou sua mais acabada expressão quando os grandi uomini se serviram da religião, 

em especial do temor aos deuses, para tornar dóceis os ferozes plebeus (MACHIAVELLI, 

2016, I, 11, p. 91). Quando estava em jogo a reforma agrária e a religião não era suficiente para 

demover os plebeus de seus intentos, os nobres pensaram novas estratégias, como conduzir o 

exército a uma guerra numa região distante e com isso retirá-lo do campo da batalha interna ou 

influenciar, provavelmente mediante oferta de patronagem, um tribuno plebeu para vetar as 

propostas de outro. Maquiavel elogia este último curso de ação, iniciado por Ápio Cláudio, 

																																																								
6 Pedullà (2018, p. 204) considera que a versão maquiaveliana do governo misto é proveniente de Dionísio de 
Halicarnasso. 
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com a justificativa de que seria uma maneira arguta de enfraquecer um corpo demasiado 

poderoso (MACHIAVELLI, 2016, III, 11, p. 501). Foi assim, aliás, que o tribuno Marcos 

Otávio, “persuadido pelos repetidos importunos de numerosas pessoas consideráveis”, impediu 

a aprovação da proposta de Tibério Graco (PLUTARCH, 2001, p. 362).7 Quando finalmente 

se aprovava uma lei agrária, os ricos se furtavam à limitação de terras, readquirindo suas posses 

em nome de pessoas fictícias (PLUTARCH, 2001, p. 360). Porém, o expediente mais comum 

consistiu em simplesmente não obedecer à lei e, em geral, conseguir escapar a qualquer 

punição. Quem deveria aplicar a lei não tinha interesse em prejudicar quem a infringia. Como 

a lei era estéril, os ricos podiam usufruir abertamente das terras designadas aos pobres. 

Entretanto, houve casos, como o da criação de uma colônia em Anzio (Antium), em que 

a astúcia dos nobres não foi bem-sucedida e as razões disso lançam luz sobre outras causas que 

contribuíram para o fim da república. Criar colônias em regiões conquistadas da Itália era um 

dos meios encontrados pelo Senado para afastar de Roma os plebeus mais brigões, sem ter de 

dividir as terras ocupadas pelos nobres (LIVY, 1823 IV, 48, p. 390). Para evitar que o conflito 

em torno de terras se renovasse, Quinto Fábio propôs a criação de uma colônia em Anzio (467 

a.C.). Apesar de não ficar longe de Roma, o lugar atraiu poucos plebeus. Maquiavel (2016, I, 

37, p. 141) chama nossa atenção para as considerações de Tito Lívio sobre o problema: “com 

dificuldade se encontrou em Roma quem desse o nome para ir a essa colônia, tanto estava a 

plebe mais disposta a desejar as coisas em Roma do que as possuir em Anzio”.8 A crítica à 

plebe é evidente: seu desejo irracional de possuir o que não lhe pertence a mobiliza mais do 

que a expectativa mesma da posse. Mas talvez não seja esse comportamento errático que 

Maquiavel deseja enfatizar, e sim o modo de ação da nobreza. Ao tentar afastar os plebeus para 

outras regiões da Itália, como também acontecia quando arrumavam guerras em locais distantes 

para distrair o exército, os nobres planejavam exclui-los do centro das decisões políticas; os 

plebeus, por sua vez, com razão relutavam em deixar Roma definitivamente. Além disso, “as 

coisas em Roma” desejadas pelos plebeus não eram outras senão as terras públicas já ocupadas 

por nobres desde tempos remotos. Se os plebeus não quiseram se candidatar a receber terras de 

Anzio, é porque pensavam que também tinham direito às terras públicas em Roma. 

																																																								
7 Na votação da proposta de Tibério Graco, “o partido dos ricos” fez sumir a urna em que deveriam ser depositados 
os votos (PLUTARCH, 2001, p. 362). 
8 “Tão poucos deram os nomes que, para preencher o número de colonos, foi preciso acrescentar os volscianos. 
O restante do povo preferiu pedir terras em Roma a aceitá-las em outro lugar” (LÍVY, 1823, III, 1, p. 204). 
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Assim, para Maquiavel, a virtude dos nobres nos embates contra a plebe a respeito da 

legislação agrária consistiu em tentar distraí-la de suas finalidades e persuadi-la de que essas 

terras já não eram públicas, mas privadas. Maquiavel admite, não sem ironia, que os nobres 

tinham dobradas razões para se ofender com as leis agrárias: os que possuíam propriedades 

acima dos limites legais, ou seja, os já muito ricos, eram privados dos seus bens; ao dividirem 

com a plebe as terras confiscadas aos inimigos, perdiam os meios necessários para 

enriquecerem. Mais à frente no capítulo, Maquiavel (2016, I, 37, p. 142) esclarece que “muito 

mais os homens estimam a propriedade do que as honras”. As honras, que a nobreza contrariada 

aceitou dividir com a plebe, são símbolos de distinções políticas, enquanto a propriedade é o 

fundamento das distinções sociais que inevitavelmente delimitam o campo do jogo político, na 

medida em que ter riqueza é ter poder, capacidade de comandar e dominar. A hipótese de que 

os homens pudessem se contentar em “viver de sua própria posse e não procurar controlar a de 

outros” (MACHIAVELLI, 2016, I, 1, p. 62) reflete apenas uma visão descolada da verità 

effetuale della cosa. Nobres e plebeus desejavam igualmente riqueza e não poderia ser 

diferente, já que os homens não podem “assegurar-se senão com poder” (MACHIAVELLI, 

2016, I, 1, p. 62). Porém, os bens da República são limitados: se uns os possuem, outros não 

(HÖRNQVIST, 2004, p. 89; POCOCK, 2003c, pp. 540-541). Por isso a desunião na República 

é tão inevitável como a existência dos humores do corpo. 

Até aqui, procurei seguir o percurso traçado por Maquiavel no capítulo 37, Livro I dos 

Discursos, argumentando em duas frentes convergentes. A primeira delas visa a destacar o 

discurso da nobreza, de acordo com a qual as leis agrárias promoveram a injustiça e foram a 

causa não apenas da guerra civil, como da ruína da República romana. Na segunda frente, 

defendo que a Roma republicana herdou da monárquica a indefinição sobre a distribuição das 

terras públicas, não prescrevendo nenhum remédio constitucional capaz de resolver as 

inevitáveis crises que daí surgiriam. O problema social e econômico está então enraizado desde 

o início da República. 

 

3 

Após descrever os meios utilizados pelos nobres para evitar que as terras por eles 

privatizadas voltassem a ser públicas, Maquiavel (2016, I, 37, p. 141) faz um breve comentário 

sobre o período de dormência das leis agrárias: 

 
O temperamento dessa lei continuou assim operando por algum tempo até 
que os romanos começaram a levar seus exércitos para as regiões mais 
afastadas da Itália ou fora da Itália, e depois disso parece ter cessado. 
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O humor da lei agrária se torna mais brando quando os nobres passam a se apropriar de 

terras fora da península itálica, enquanto aos plebeus continuam a interessar somente as terras 

de Roma. É Tito Lívio quem parece falar novamente pela boca de Maquiavel (2016, I, 37 p. 

141): “Isso aconteceu porque os campos que os inimigos de Roma possuíam, estando distantes 

dos olhos da plebe e em lugares em que não era fácil cultivá-los, vieram a ser menos desejados 

por ela”. 

É possível que essa explicação lacônica nos impeça de saber por que Maquiavel teria 

ignorado a crise agrária e as motivações de Tibério Graco (POCOCK, 2003c, p. 214). Apesar 

de utilizar as Vidas Paralelas como uma das suas fontes, Maquiavel não discute a passagem, 

já mencionada, em que Plutarco descreve como os pobres foram expulsos das terras públicas 

quando os ricos passaram a oferecer aluguéis mais altos por elas. Sem terras, prossegue 

Plutarco, os camponeses deixam de servir ao exército, porque não são mais homens livres como 

aqueles a quem se dirigiu Tibério Graco no último discurso antes de ser chacinado pelos 

partidários de Públio Násica e Cipião Emiliano. É o fim do cidadão-soldado de que fala Pocock 

(2003b, p. 203), aquele que empunhava o arado e a espada, e manifestava o mais alto grau e 

virtude cívica. No lugar dos camponeses, a terra agora era cultivada por uma multidão de 

escravos estrangeiros (PLUTARCH, 2001, pp. 360-369). 

Também Salústio (2010, 41-42, p. 80), em Bellum Jugurthinum, sublinha o esforço dos 

irmãos Graco em fornecer uma solução para o perturbador desequilíbrio entre ricos e pobres 

naquele momento da República, e a resposta violenta dos oligarcas a esses intentos: 

O povo estava oprimido pelo serviço militar e pela pobreza. Os 
generais dividiam os despojos de guerra com poucos amigos, enquanto 
os pais ou filhos pequenos dos soldados, se tivessem um vizinho 
poderoso, eram expulsos de seus lares […]. Quando Tibério e Caio 
Graco […] começaram reivindicar a liberdade da plebe e denunciar os 
crimes dos oligarcas, a nobreza, que era culpada e portanto estava 
assustada, opôs-se a suas ações. 

 

Mas, na narrativa maquiaveliana, os debates sobre a privatização do ager publicus no 

século II a.C. parecem surgir do nada, graças à desastrosa ação de dois irmãos oriundos de uma 

família respeitável. Estes inadvertidamente fazem precipitar uma sucessão de lutas e um banho 

de sangue sem precedentes, os quais culminam com a aniquilação da liberdade romana. Nobres 

e plebeus se armam uns contra os outros, abandonam as acusações em troca das calúnias; os 

costumes civis e as instituições cedem à violência: surgem duas facções (optimates e 

populares). As manifestações mais estridentes das fúrias invocadas pelos imprudentes Graco 



108	
	

são a criação de exércitos para defender os interesses de cada um dos partidos e o 

prolongamento dos mandatos. Daí a existência, no primeiro estágio do descenso, de um Mário 

que, à testa da plebe, é escolhido cônsul sete vezes; daí também Sulla, a resposta da nobreza 

ao crescimento do poder da plebe. Despertada a disputa por terras em Roma, o tempo de vida 

da República se acelera e em breve se esgotará. Do embate entre as ambições de dois partidos 

irreconciliáveis, emerge César, “o primeiro tirano em Roma e assim nunca mais aquela cidade 

foi livre” (MACHIAVELLI, 2016, I, 37, p. 142). 

O trágico desenrolar das lutas por terras públicas marca a transição da República 

virtuosa e livre para a doente e servil. É o movimento de corrupção de Roma que se torna 

visível e inevitável. Agora, os meios ordinários de canalização de discórdias cedem lugar ao 

uso privado da violência; o que antes era público e se decidia no fórum ou no interior das 

instituições (MACHIAVELLI, 2016, I, 8) recolhe-se ao interior das casas, aos bastidores do 

senado, converte-se em conspirações arquitetadas aos sussurros. As ofensas são respondidas 

com ofensas, “o que gera medo; o medo busca a defesa; para a defesa procuram-se partidários; 

dos partidários surgem os partidos nas cidades; dos partidos, a ruína” (MACHIAVELLI, 2016, 

I, 7, p. 81). A desunião que havia levado Roma à perfeição muda de sinal (DEL LUCCHESE, 

2009, p. 79). E, se na origem da república se encontrava um Júnio Brutus, capaz de denunciar 

e condenar à morte os próprios filhos por conspirarem contra a liberdade (MACHIAVELLI, 

2016, I, 16; III, 1 e 3), no final há um César que ilude o povo mirando seus próprios interesses 

e acaba assassinado por alguém a quem tinha por filho (MACHIAVELLI, 2016, I, 10; III, 6. O 

ciclo da República enfim se fecha. 

Entretanto, embora não ofereça uma explicação de longo prazo sobre o aprofundamento 

da desigualdade social no século II a.C. baseada no aumento dos latifúndios, Maquiavel aponta 

a aparente calmaria que precede a catástrofe, atraindo a atenção dos leitores para a expansão 

de Roma além da península italiana. Enquanto a competição por terras se dava em Roma e na 

Itália, a lei agrária ocupava o centro das disputas entre nobres e plebeus. Uma vez completa a 

conquista da Itália, inaugura-se um novo capítulo dessas disputas, quando os romanos 

começam a conduzir o exército para regiões mais longínquas, adquirindo força suficiente para 

destruir na sequência Corinto e a poderosa Cartago. A essa altura, a República romana está 

inteiramente tomada pelo desejo de dominar, que ao mesmo tempo caracteriza a ambição e 

identifica o apetite dos nobres (MACHIAVELLI, 2016, I, 5, p. 74). Quando não encontra 

resistência, é alto o potencial da ambição para transbordar por meios extraordinários. 

Quanto mais Roma se expande, mais afastados os soldados e oficiais ficam da cidade. 

Esse afastamento não é menos temporal e espacial do que afetivo. Agora os comandantes já 
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não retornam a Roma no fim de seus mandatos como cônsules ou senadores, porque do 

contrário se colocariam em risco vitórias iminentes (MACHIAVELLI, 2016, III, 24, pp. 529-

530). O paradoxo da República ambiciosa e expansionista se torna então evidente: quanto mais 

poderosa Roma, mais suscetível à corrupção ela é; quanto maior sua virtude guerreira, mais 

sujeita à Fortuna ela se torna. O ápice da República marca o início de seu declínio (POCOCK, 

2003c, pp. 208-214). 

Do prolongamento dos mandatos se seguem, segundo Maquiavel, dois efeitos fatais 

para a liberdade dos romanos: como cada vez mais os comandos se reservam a uns poucos, 

apenas estes obtêm reputação, enquanto os muitos perdem a oportunidade de exercer as 

virtudes relacionadas à guerra e se entregam ao ócio; longe de Roma, os poucos acabam por 

adquirir um poder excessivo sobre os soldados (MACHIAVELLI, 2016, III, 24, pp. 529-530). 

Isso significa que os soldados, por sua vez, substituem seu compromisso com Roma por 

deveres e favores aos comandantes. As causas da ruína da República se referem, assim, à 

gradativa perda dos vínculos dos cidadãos-soldados com a cidade, um movimento crescente de 

corrupção que conduz à ruptura da autoridade, a qual coincide com a diminuição da atuação 

dos plebeus nos negócios da República. 

O tenso equilíbrio interno da cidade e suas políticas externas já havia fornecido a 

Salústio um importante pano de fundo para a consideração sobre a perda da virtude dos 

cidadãos romanos (Fontana 2003, p. 103). Em Bellum Catilinae, Salústio (2010, 10, p. 15) 

observa como a subjugação dos rivais de Roma, evento que demonstraria um extremo 

favorecimento da Fortuna, contaminou a cidade com um germe de vícios até aquele momento 

desconhecidos, os quais não puderam ser debelados: 

Os que achavam fácil suportar as dificuldades e perigos, preocupações 
e ansiedades, consideravam o ócio e a riqueza, desejáveis sob outras 
circunstâncias, um peso e uma maldição. Daí surgiu entre eles o desejo 
por dinheiro e depois por poder. Essas foram, digo, as raízes de todos 
os males. 

 

A virtude da austeridade, que chegara a se confundir com a pobreza, cede diante do 

esplendor do luxo. Depois da destruição de Cartago, quando não havia mais a quem temer, os 

romanos se tornam insolentes e desejam usufruir a abundância que a prosperidade havia 

trazido. Se no passado o medo os havia mantido disciplinados, agora o êxito os tornava 

dissolutos. A riqueza adquirida alhures introduz entre eles o amor ao ócio, aos banquetes, às 

joias, aos prédios portentosos, o amor às artes – uma das marcas da depravação, assegura Jean-

Jacques Rousseau em Discurso sobre a origem das ciências e das artes. Como se não bastasse, 
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o enriquecimento privado intensificou as relações de clientelismo e patronagem. Em Bellum 

Jugurthinum, Salústio (2010, 41, pp. 79-80) mostra como “a criação de partidos e facções, com 

todos os males que os acompanham, originou-se em Roma […] por causa da paz e de uma 

abundância de tudo que os mortais mais prezam”. De um lado, os patrícios abusam de suas 

posições de autoridade, que agora não é mais moral; de outro o povo exige que sua liberdade 

se amplie para além do costume. Interesses sectários, defendidos à custa do interesse comum, 

colocam a cidade à beira da guerra civil. Com a acumulação de riquezas, a República 

gradativamente se abandona aos excessos e vícios. 

A riqueza, de fato, é reconhecida como um dos mais importantes fatores de corrupção 

da república (NELSON, 2004, p. 73). A grandeza moral dos antigos romanos, como Cícero 

recorda em Pro Flacco, fazia-os preferir viver com pouco a ver sua República indigna. 

Maquiavel endossa esse lugar-comum, ao considerar que, enquanto a pobreza faz os cidadãos 

virtuosos, o afluxo de riquezas os leva a corromperem a si mesmos e a outros; amolece seu 

vigor, incita-os a ambicionar mais e mais; produz relações de favor; e acaba gerando reis e 

súditos ou principados (MACHIAVELLI, 2016, III, 16, pp. 512-513; I, 55, p.176). Um dos 

sinais mais dramáticos disso é a incapacidade de enxergar os cittadini riputati, que tentam 

proteger a República, e o fascínio, em contrapartida, por “um falso bem e uma falsa glória”, 

como os de César (MACHIAVELLI, 2016, I, 10, p. 88). A riqueza e a ambição, em suma, 

mudam a própria percepção do que é virtuoso, criando a partir daí um conjunto de novos 

hábitos sobre os quais uma República jamais poderia se erguer, mesmo se suas leis e seu 

arcabouço institucional permanecessem idênticos aos que existiam quando a virtude era 

tomada como tal (MACHIAVELLI, 2016, I, 53, p.169). 

Por isso, ao longo dos Discursos Maquiavel repete o adágio de que a República deve 

ser rica e os cidadãos pobres – isso é “a coisa mais útil que se pode ordenar num modo de vida 

livre” (MACHIAVELLI, 2016 III, 25, p. 530). Em Roma, como vimos, mesmo não se 

ordenando corretamente uma lei agrária que produzisse esse resultado, “havia uma imensa 

pobreza” (MACHIAVELLI, 2016, III, 25, p. 530). Uma das chaves para se compreender esse 

fenômeno reside, em parte, na extraordinária força moral dos romanos, que por cerca de 400 

anos destinaram grande parte dos butins à cidade. Além disso, o extremo rigor na manutenção 

de exercícios militares permitiu cultivar disciplina e obediência aos costumes 

(MACHIAVELLI, 2016, II, 19), direcionando, ao mesmo tempo, os humores para a aquisição 

do bem comum. Porém, o ordenamento que mais contribuiu para manter os cidadãos pobres e 

a República rica consistiu em não vedar aos pobres o acesso a quaisquer cargos públicos e às 
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honras a estes atreladas, buscando-se “a virtude em qualquer casa que ela habitasse” (2016 III, 

25, p. 530). 

Em que pese o acordo a respeito dos danos provocados à vida comum pelo excesso de 

riqueza, o elogio da virtude plebeia e da participação dos pobres constitui uma diferença 

significativa em relação a Cícero, crítico do poder do tribunato e defensor da virtude 

nobiliárquica. Mas, para além disso, Maquiavel traz à discussão um elemento indesejável do 

problema da riqueza: a necessidade de igualdade. Esta é uma questão que invariavelmente 

suscita controvérsias entre os intérpretes de Maquiavel: afinal, a igualdade de propriedades é 

condição para a igualdade política?9Não há como negar que, para Maquiavel, as desigualdades 

materiais criam relações assimétricas de poder. No final do capítulo 17, Livro I, o autor afirma 

que a “corrupção e a atitude leviana em relação à vida livre nascem da desigualdade que exista 

naquela cidade” (MACHIAVELLI, 2016, I, 17, p. 108). Ele retorna a esse assunto no mais à 

frente, ao defender que “onde há igualdade, não se pode fazer um principado e, onde não há, 

não se pode fazer uma república” (MACHIAVELLI, 2016, I, 55, p. 176). Quem deseja instituir 

um principado ou um reino onde haja igualdade somente terá êxito, assegura Maquiavel, se 

entre os iguais forem escolhidos “muitos de espírito ambicioso e inquieto” para se tornarem 

“gentis-homens de fato e não de nome”, isto é, mediante “castelos e posses […] favor em 

pertences e homens” (MACHIAVELLI, 2016, I, 55, p. 175). Em contrapartida, quem deseja 

criar uma república onde há “muitos gentis-homens” terá de eliminar todos eles. Os gentis-

homens são os que, por extraírem renda de suas posses e não precisarem cultivar a terra ou 

exercer qualquer trabalho, vivem em ócio e possuem súditos (MACHIAVELLI, 2016, I, 55, p. 

175). Eles simbolizam o cúmulo da desigualdade. 

Da ideia de que a riqueza desproporcional produz relações de submissão e destrói o 

modo de vida livre, infere-se que a república exige uma alguma igualdade material, mantida 

por decisões políticas capazes de garantir uma distribuição equânime dos bens adquiridos 

coletivamente. Se a tese de que na república os cidadãos sacrificam seus bens privados ao bem 

																																																								
9 Para Pocock e Bock, por exemplo, a fundada expectativa da igual participação política substituiu a experiência 
da igualdade material (POCOCK, 2003b, p. 209; BOCK, 1993, p. 189). Nesse sentido, a igualdade teria sobretudo 
uma dimensão simbólica, assumindo um caráter inteiramente institucional e político. Nelson (2004, p. 77), em 
contraste, sublinha o papel central da riqueza no desenvolvimento da desigualdade política nos Discursos e uma 
posição semelhante é defendida por del Luchese, para quem Maquiavel não apenas não distingue dominação 
política e econômica, como ainda reconhece que a desunião constitutiva das cidades visa tão-só a acumulação de 
riquezas e para isso se baseia na utilização de força e fraude (2009, p. 94). No mesmo sentido, Giacomin entende 
que a fixação de uma regra de acesso aos recursos econômicos seria uma decisão política fundamental para evitar 
que os tumultos degenerassem em confronto armado e “abrissem caminho para o emudecimento institucional” 
(GIACOMIN, 2007, p. 24). McCormick, por sua vez, argumenta que Maquiavel defende o estrito igualitarismo e 
preconiza a implantação de medidas socioeconômicas ainda mais drásticas do que as existentes entre os romanos 
(2013, p. 885). 
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comum puder ser interpretada como um princípio relevante, a disparidade social no interior da 

república deverá ser combatida por meios institucionais a fim de se garantir a igualdade 

política, impedindo-se que os pobres sejam dominados pelos ricos. 

 

4 

 

Ao examinarmos as causas e efeitos da concentração de riquezas, podemos perceber 

um ponto de inflexão na análise de Maquiavel sobre as leis agrárias. Se até pouco mais da 

metade do capítulo 37, Livro I, Maquiavel havia vocalizado o discurso da elite senatorial, que 

condenava as leis agrárias, responsabilizava os irmãos Graco pelo fim da República e, 

sobretudo, enxergava como nocivo o conflito constitutivo da cidade, no terceiro parágrafo do 

capítulo a voz é concedida, finalmente, ao discurso plebeu. Na verdade, ao lermos esse 

parágrafo, somos tentadas a reavaliar todo o capítulo, interpretando-o agora sob outra luz: 

afinal, a ambição de que Maquiavel havia falado no início não era somente a dos plebeus, mas 

sobretudo a dos nobres. São eles os permanentemente descontentes com o que já possuem e 

que não podem senão ambicionar mais; são eles o grupo social e político mais capaz de 

provocar a ruptura do arranjo de poder que garante a civilização em face da barbárie. É a 

insolência dos nobres, portanto, que as leis devem corrigir, como mais tarde advertirá 

Maquiavel (1988a, III, 9, p. 116) nas Histórias Florentinas. 

Essa interpretação é corroborada pela discussão sobre a quem se deve dar a guarda da 

liberdade (MACHIAVELLI, 2016, I, 5, p. 72). A resposta de Maquiavel é clara: deve-se dá-la 

a quem tem “menos apetite de usurpá-la”. E o autor prossegue, sem o menor traço de 

ambiguidade (sanza dubbio), afirmando que são os ignóbeis os melhores guardiães da 

liberdade, porque têm menos capacidade de usurpá-la e “uma maior vontade de viver livres” 

(MACHIAVELLI, 2016, I, 5, p. 74). Enquanto o apetite dos nobres é similar ao da República 

imperialista, o apetite dos plebeus, ou o desejo de não serem dominados, mantém similitude 

com a liberdade no interior da república. “Os desejos dos povos livres”, defende Maquiavel 

(2016, I, 4, p. 72), “raramente são perniciosos à liberdade, porque nascem ou de serem 

oprimidos, ou da suspeita de que possam ser oprimidos”. Os nobres, por oposição, 

caracterizam-se por um “grande desejo de dominar” (MACHIAVELLI, 2016, I, 5, p. 73, grifo 

nosso). Contra a visão tradicional da nobreza, portadora de uma excelência moral, capaz de 

exercer a autorrestrição, constância ou modéstia, tão longamente perseguidas por Cícero no De 

Offiicis (CASPAR, 2009, p. 7), Maquiavel opõe o retrato de classe cujas características centrais 
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são a imoderação e a ambição, a falta de controle, o desrespeito pelas instituições e a inerente 

tendência a destruir a sociedade. 

À objeção de que os plebeus também são ambiciosos, porque querem adquirir o que 

não possuem, enquanto os nobres limitam-se a querer manter o que já possuem, Maquiavel 

fornece, no final do capítulo 5, Livro 1 dos Discursos, três respostas, iluminando a evolução 

das disputas pelos bens que culmina no assassinato dos irmãos Graco. A primeira delas ressalta 

o medo dos nobres de perder o que já possuem, o qual é equivalente ao desejo dos plebeus de 

adquirir. Essas duas paixões contrárias, porém, em vez de se anularem, produzem nos nobres 

o desejo de adquirir mais: “porque não parece aos homens que eles possuem seguramente 

aquilo que um homem tem, se ele não adquire algo mais de novo” (p. 74). Os nobres sentem 

que só terão poder se obtiverem mais poder, pois a natureza do poder, como a da riqueza, 

parece ser cumulativa. A segunda resposta decorre desta. Os nobres são causadores de maiores 

tumultos, assegura Maquiavel, porque, “possuindo muito, têm maior poder e maior movimento 

de fazer alteração” (p.74). Como vimos, a riqueza permite comprar aliados e cargos, fortalecer 

laços de clientelismo, estabelecer relações de dependência, corromper os cursos ordinários de 

ventilação dos humores; é daí que germinam as facções. Ao provocar essa instabilidade nas 

relações de poder no interior da cidade, os nobres sem pensar atiçam a Fortuna, que num giro 

leva a República à ruína. Por último, o desejo imoderado dos nobres (loro scorretti e ambiziosi 

portamenti), como um incêndio, atinge até os que a necessidade havia mantido moderados, 

fazendo-os espoliar as riquezas dos nobres para se vingarem, ou competir por aquilo que veem 

ser “tão mal-empregado por outros” (p. 74). 

Se nos voltarmos agora novamente para o capítulo 37, notaremos Maquiavel não apenas 

elogiar as propostas de lei agrária, mas, principalmente, servir-se delas para mais uma vez 

comprovar sua tese de que, por conta da desunião entre nobres e plebeus, Roma alcançou a 

grandeza. No passado da república, iniciativas como as dos irmãos Graco foram cruciais para 

gerar leis favoráveis à liberdade, “porque tamanha é a ambição dos grandes que ela leva aquela 

cidade à ruina se não for abatida por várias vias e diferentes maneiras” (MACHIAVELLI, 

2016, I, 37, p. 142). Graças à atuação dos tribunos da plebe, os nobres permaneceram dentro 

dos limites institucionais, apesar dos ruídos e tumultos que eles provocaram sempre quando 

uma lei impedindo a acumulação de terras era proposta. Não fosse desse modo, os bens obtidos 

coletivamente, e que deveriam reverter para sociedade como um todo, seriam logo privatizados 

por uma classe em detrimento da outra, apenas a fim de deixar irromper uma ambição 

desmesurada e o desejo de oprimir. A nobreza, é preciso deixar claro, nunca esteve disposta a 

fazer concessões: 
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Vê-se assim quanto os homens estimam mais a propriedade (roba) do 
que as honras. Porque a nobreza romana sempre concedeu honras à 
plebe sem escândalos extraordinários, mas quando se chegou à 
propriedade (roba), tão grande era sua obstinação em defendê-la que 
os plebeus tiveram de recorrer a meios extraordinários […] para 
desafogar seu apetite. (MACHIAVELLI, 2016, I, 37, p. 142)10. 

 

Ora, se leis como as agrárias foram necessárias para refrear por 400 anos o apetite dos 

nobres, mas não foram suficientes para evitar a crescente desigualdade que resultou no fim da 

República, é porque, como dizia Maquiavel no começo do capítulo, havia um defeito original 

na constituição romana. Como mostra Tito Lívio (1823, VI, 35, p. 58), terras, dinheiro e honras 

sempre foram considerados pelos romanos como questões de grande importância, “que não 

poderiam ser resolvidas sem uma tremenda luta”. Exemplo da visceral rejeição dos nobres à 

perspectiva de regulação das propriedades é o discurso dos tribunos Licínio e Sextio, no qual 

perguntam aos senadores como “têm a audácia de exigir que, enquanto 2 jeiras são distribuídos 

a cada plebeu, vocês próprios devem ocupar mais de 500 jeiras?” (LIVY, 1823, VI, 36, p. 60). 

Daí se compreende o papel ambíguo que os irmãos Graco desempenham na narrativa 

maquiaveliana sobre as leis agrárias: suas intenções (intenzione) deveriam ser louvadas “mais 

do que sua prudência” (prudenzia) (MACHIAVELLI, 2016, I, 37, p. 142). As intenções dos 

Graco se traduzem na determinação e coragem de procurar um remédio para a República 

doente, tomada pela desigualdade e corrupção. Ao fazerem isso, cumpriram o mandato de 

tribunos que lhes fora concedido pelo povo. E se Tibério Graco propôs, num discurso 

apaixonado, a inaudita destituição de seu colega tribuno, o qual era contrário à aprovação da 

lei agrária, foi por pensar que a inviolabilidade do cargo somente poderia ser garantida 

enquanto os tribunos fossem guardiães e protetores do povo (PLUTARCH, 2001, p. 366). Mas, 

na República maquiaveliana, não basta ter disposição de ânimo para realizar uma ação 

convergente com o bem comum. A noção de prudência é chave para entender não apenas por 

que os Graco foram os “motores” (motori) das desordens, como também o leque de ações 

possíveis naquele momento. Suas propostas e decisões não podem, de fato, ser dissociadas das 

contingências históricas que tornaram as reformas distributivas prejudiciais. 

Quando os Graco despertaram as leis agrárias, lembra Maquiavel, encontraram “o 

poder de seus adversários redobrado” – redobrado, vale dizer, justamente porque sua riqueza 

dobrara. Mas os Graco foram incapazes de reconhecer a ocasião desfavorável para a ação, 

talvez por terem motivos pessoais para reabrir a ferida. Não é improvável que Tibério Graco 

																																																								
10 Para Pedullà (2018, p. 76), é o exemplo dos Graco que permite a Maquiavel formular essa regra geral. 
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estivesse cego de ambição ao buscar o apoio popular para uma medida tão desejada, mas 

também tão arriscada. N’O Príncipe, Tibério Graco ilustra, junto com o florentino Giorgio 

Scali, o cidadão privado que aspira ao principado, julgando construir seu poder sobre o povo 

(MACHIAVELLI, 2014, 9, p. 72). Essa ilusão, entretanto, lhes custa as vidas. A prova de que 

seu poder não se fundava no povo é que não souberam ou não conseguiram controlar o povo e 

nele infundir a coragem que pareciam ter (MACHIAVELLI, 2014, 9, p. 72). O ditado “Quem 

constrói sobre o povo constrói sobre a merda”11 assume, na pena de Maquiavel, um significado 

distinto do que lhe querem conferir os que criticam o povo por sua volubilidade e inconstância: 

quem é inconfiável e ingrato não é o povo, mas o suposto líder popular que, à procura de 

predomínio pessoal, quer se servir do povo para alcançar o poder. 

Além da equivocada avaliação de seus próprios poderes, há um outro aspecto da 

imprudência dos Graco que deve ser mencionado. Já no capítulo 25 d’O Príncipe Maquiavel 

estabelece o contraste entre o homem prudente e o imprudente: prudente é aquele que sabe 

interpretar as circunstâncias e agir de acordo com elas; o imprudente é aquele que, quando o 

tempo e as circunstâncias mudam, não muda seu modo de agir. No curso das ações humanas, 

o que mais se vê é a rigidez do comportamento, “porque nossas inclinações naturais são fortes 

demais para nos permitir agir” ou porque, “tendo sempre prosperado caminhando por uma via, 

não se consegue […] abandoná-la”. (MACHIAVELLI, 2014, 25, p. 179). Do outro lado, 

porém, encontra-se a fluida e variável Fortuna, que exige dos seus antagonistas, para 

sobreviverem politicamente, a sobre-humana capacidade de inteira acomodação a ela, isto é, à 

mudança contínua das coisas (Kahn 1985, pp. 67-75). 

No caso dos Graco, em particular, a leitura das condições em que se encontrava a 

sociedade romana foi em parte correta. Eles enxergaram o mal e tentaram fazer valer o 

princípio segundo o qual a República deve ser rica e os cidadãos pobres. No entanto, mantendo-

se inflexíveis em suas crenças e princípios, não souberam como abordá-lo. Em vez do 

confronto com os nobres, os Graco fariam melhor se temporizassem (MACHIAVELLI, 2016, 

I, 33 p. 133), isto é, se deixassem a corrosão da sociedade romana ocorrer no seu próprio ritmo 

(MACHIAVELLI, 2016, I, 37, p. 142), evitando desencadear a violência até então contida dos 

nobres. Não há lei mais prejudicial à República, diz Maquiavel, do que a que retroage 

(MACHIAVELLI, 2016, I, 37, p. 142; Machiavelli, 1988a, III, 3, p. 107). Ao tentar modificar 

energicamente o estatuto da propriedade fundiária, quando a discórdia havia criado facções, os 

																																																								
11 Ditado atribuído a Giorgio Scali, que o teria enunciado no cadafalso, minutos antes de ser decapitado. 
Maquiavel (1988a, III, 20, p. 134) prefere uma versão um pouco mais educada: “Quem constrói sobre o povo 
constrói sobre a lama”. Cf. SANTANGELO, 2006, p. 166. 
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Graco apenas intensificaram ódios e desconfianças da nobreza, que tomava como mortalmente 

ofensiva a discussão sobre suas posses adquiridas no passado e empenhadas na manutenção de 

sua linhagem no futuro graças a dotes e heranças. A partir daí, os humores da cidade se 

excitaram a tal ponto que nada mais pôde canalizá-los. Por isso, o remédio extemporâneo 

somente contribuiu para acelerar a morte da república. 

 

5 

Ao encerrarmos a leitura do capítulo 37, Livro I, dos Discursos, detemo-nos diante de 

um dilema. De um lado, parece claro que, se os interesses econômicos exercem um impacto 

decisivo nas disputas entre os grandes e o povo, tornam-se imprescindíveis mecanismos de 

distribuição dos bens da cidade; de outro, a legislação agrária, embora útil para contrapor a 

ambição dos nobres, mostrou-se perniciosa ao tentar reverter a privatização das terras públicas. 

Uma possível saída seria o recurso à assim chamada “adaga de Licurgo”. Como narra 

Plutarco, ao ver em Esparta uma multidão de indigentes e apenas uma minoria como detentora 

de toda a riqueza, o legislador adotou uma ousada medida: redistribuiu todas as terras dos 

nobres, não sem antes convencê-los de que a carência e o luxo são fontes de crimes inomináveis 

aos quais todos, na República, estão sujeitos (PLUTARCH, 2001, p. 74). Como a extrema 

desigualdade é sempre fonte de imenso ódio, a partir da reforma de Licurgo as discórdias entre 

a plebe e a nobreza foram suprimidas, mantendo-se a República unida por séculos a fio. Em 

Esparta, diz Maquiavel, passou a existir “mais igualdade de coisas (piu equalità di sustanze)” 

e “uma igual pobreza (equale povertà)” (MACHIAVELLI, 2016, I, 6, p. 76). Também 

contribuíram para esse efeito a pequena dimensão da República, a proibição de que estrangeiros 

viessem a habitá-la e a diminuta participação dos pobres no exército (MACHIAVELLI, 2016, 

I, 6, p. 76). Com poucos habitantes, escassas trocas de bens e costumes com o exterior 

(PLUTARCH, 2001, p. 61), eliminaram-se as discórdias entre a plebe e a nobreza. Quando não 

há a perspectiva de mais bens, mais cargos ou novos hábitos, os desejos se limitam ao que se 

pode efetivamente possuir. A selvagem ambição no peito dos homens é então domesticada, as 

causas da corrupção se reduzem ao mínimo e a Fortuna se aquieta. 

James Harrington é um dos defensores da solução de Licurgo a fim de evitar a 

corrupção produzida pela desigualdade civil e social. Ele se volta para o modelo romano e 

percebe que, à medida que Roma se tornou um império, concentrou-se a riqueza nas mãos de 

poucos por não haver nenhuma ordem institucional arquitetada de antemão para distribuí-la. O 

erro que Maquiavel cometeu, “de modo demasiado estrito e mais perigoso” (HARRINGTON, 

1977, pp. 166-167), consistiu em abraçar o paradigma de uma sociedade fundada sobre um 
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conflito insolúvel. Por isso ele não percebeu, segundo Harrington, que Roma nunca fora 

realmente um governo misto, mas um governo pervertido, uma oligarquia, na qual os poucos 

detinham a riqueza enquanto a constituição concedia voz aos muitos. Esse desequilíbrio entre 

a constituição e o fundamento do poder criou as condições da guerra civil, que seria deflagrada 

cerca de três séculos depois da conquista da península italiana. É desse erro que Harrington 

aprende a importância de instituir-se uma lei agrária no momento de fundação da República 

para assegurar a permanência no tempo de uma sociedade igualitária. 

À sua maneira, McCormick (2013, p. 888) também recomenda a adaga de Licurgo ao 

legislador/príncipe que se proponha reordenar uma cidade tomada pela desigualdade social. 

Mas, diferentemente de Licurgo, que persuadiu os cidadãos sobre a sensatez da redistribuição 

e limitação da propriedade fundiária, McCormick interpreta a adaga em sentido literal, isto é, 

como o recurso a meios violentos para exterminar a nobreza predatória e com isso agradar os 

plebeus (MCCORMICK, 2009, p. 304). Talvez – a conjectura é de McCormick – Maquiavel 

esperasse dos irmãos Graco uma reordenação da República similar à de Agátocles e Clearco, 

eliminando “o mais intransigente a seus desígnios, isto é, o senado romano” (MCCORMICK, 

2009, p. 304; 2013, p. 891). 

É improvável, porém, que em Roma a adaga de Licurgo produzisse resultados tão 

eficazes quanto em Esparta. Uma das razões disso, como mostra Nelson, deve-se à importância 

da propriedade no pensamento político romano, o qual investe a comunidade da obrigação de 

garanti-la e protegê-la, em oposição aos valores gregos, para os quais a comunidade é a 

detentora última de todos os bens, podendo distribuí-los conforme necessário (Nelson 2004, 

p. 59). É preciso considerar ainda que apenas uma República ordenada como Esparta poderia 

manter seus cidadãos pobres ao longo do tempo, mas ao preço de ser, ela própria, pobre e 

pequena (MACHIAVELLI, 2016, I, 6, p. 76). Quanto à eliminação dos nobres, cabe notar que 

após o massacre dos senadores e dos homens ricos, Agátocles criou um principado e o manteve 

“sem nenhuma discórdia civil” (sanza alcuna controversia civile) (MACHIAVELLI, 2014, 8, 

p. 60)”, enquanto Clearco é descrito nos Discursos como um tirano que foi assassinado 

(MACHIAVELLI, 2016, III, 6, p. 230), possivelmente porque, embora tenha exterminado os 

aristocratas de Heracléa e contentado o povo, não permitiu a este recuperar a liberdade 

(MACHIAVELLI, 2016  I, 16, p. 104). Agátocles e Clearco não podem ser, portanto, exemplos 

a serem seguidos. 

O vigor da República romana se deveu, como sabemos, à existência de dois humores 

antagônicos, o dos nobres e o dos plebeus (MACHIAVELLI, 2016, I, 4, p. 71). Eliminar a 

causa dos tumultos, seja em Esparta, na Sicília, em Heracléa ou em Atenas, como fez Sólon, 
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seria condenar a constituição a uma vida breve (MACHIAVELLI, 2016, I, 2, p. 68). Por isso, 

Maquiavel não parece interessado, nos Discursos, na fundação de uma sociedade homogênea 

ou uma forma não mista de governo, recusando também o enriquecimento como finalidade 

universal de uma comunidade política. A luta por supremacia econômica compromete, 

precisamente, a desunião salutar que está na raiz da liberdade e da grandeza de Roma. Graças 

ao caráter conflituoso da República, que concede aos plebeus “força, crescimento e infinitas 

oportunidades para tumultos” (MACHIAVELLI, 2016, I, 6, p. 77), Roma alcançou a grandeza, 

com boa fortuna e virtude militar. 

Nunca houve uma República que por lei diminuísse as desigualdades materiais 

redistribuindo equitativamente as terras e, ao mesmo tempo, se transformasse num império. 

Tornar universal o que motiva a ambição interna, isto é, os bens, significa suprimir a ambição 

externa, condenando a cidade a adotar uma postura defensiva perante seus inimigos. Mas 

devemos lembrar que a República, como enfatiza Hörnqvist (2004, p. 38 et seq.), possui dois 

fins: “o primeiro, adquirir; o outro, manter-se livre” (MACHIAVELLI, 2016, I, 29, p. 126). 

O que impediu a lei agrária de assegurar estabilidade interna, mantendo rico o público 

e pobres os cidadãos, foi o desejo de adquirir da República. Há aqui, então, uma antinomia 

entre o princípio anteriormente enunciado e esse desejo – a ambição –, que formou o caráter 

dominador de Roma. Nenhum princípio, por mais sólido que seja, dá conta da multiplicidade 

de circunstâncias. Por isso, uma ordenação que instituísse a lei agrária na fundação da 

República, em respeito ao princípio, talvez retardasse ou até inibisse sua grandeza. Já a ambição 

simula a “virtude armada, que do próprio mal raro se teme” – e, contudo, facilmente se 

transforma num desejo tirânico.12 Propostas de leis agrárias ao longo da vida da República 

foram bem-vindas, ajudando a controlar a imoderação da nobreza e com isso evitaram o 

abrupto fim de um modo de vida livre. Mais dia, menos dia, porém, as vantagens da lei agrária 

se transformariam, inevitavelmente, no seu contrário, “porque em tudo se esconde algum mal 

que faz surgirem novos acidentes” (MACHIAVELLI, 2016, III, 11, p. 501; NAJEMY, 2010, 

p. 98). Da virtude nasce o vício; da República, o império. Quase um século e meio antes disso, 

quando as disputas em torno das leis agrárias deflagraram a conversão dos meios ordinários 

em extraordinários, e a desunião entre nobres e povo em conflito faccional, a ambição passou 

então a mimetizar a Fortuna. Equilibrando-se entre duas forças antagônicas, Roma havia se 

entendido com essa deusa – a contingência – por 400 anos, até que seu desejo de dominar 

finalmente a conduziu à paz do império. A ambiguidade está inscrita nos conceitos e princípios, 

																																																								
12 No original: “una virtute armata, quivi del proprio mal raro si teme”. Cf. JURDJEVIC 2014, p. 64. 
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nos desejos e lutas, na natureza mesma. “A natureza não permite que as coisas mundanas 

permaneçam as mesmas”, sublinha Maquiavel (1988a, V, 1, p. 185, retomando o que dissera 

no Capitolo Dell’Ambizione, e “disso resulta que um suba e outro desça; disso depende, sem 

lei ou pacto, a variação de toda condição mortal”13. 

																																																								
13 No original: “Di quì nasce, che un scende e l’altro sale/Di quì dipende senza legge, o patto/ Il variar d’ogni 
stato mortale”. 
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CAPÍTULO 5 
 

IMITAÇÃO E ENGANO NO CAPÍTULO 7 D’O PRÍNCIPE: CÉSAR BÓRGIA COMO EXEMPLO 
 
 

 
“Os homens em geral julgam mais com os olhos do que com as mãos, 
porque todos são capazes de ver, mas poucos, de sentir; todos podem 
ver o que tu aparentas ser, poucos sentem o que tu és”. 

(MACHIAVELLI, 2014, 18, p. 127). 
 

 

O fascínio que César Bórgia exerceu sobre Nicolau Maquiavel continua a nos intrigar 

e provocar interpretações conflitantes. Por certo tempo, prevaleceu a interpretação de Gennaro 

Sasso (1966), para quem César Bórgia é o modelo ideal de Maquiavel, o exemplo a ser seguido 

por aspirantes a príncipe1. Os que se posicionam contra essa interpretação em geral 

argumentam que O príncipe, como haviam destacado Alberto Gentili e posteriormente Jean-

Jacques Rousseau no Contrato social, é uma obra de denúncia dos tiranos e seus métodos, 

designada a suscitar um movimento de refundação da república, de modo que Bórgia 

exemplifica o inimigo a ser combatido pelos cidadãos2 

Neste capítulo, procuro argumentar que essas duas interpretações são parcialmente 

corretas. Ao adotarmos uma leitura retórica d’O príncipe, vemos que o retrato de César Bórgia 

oferecido por Maquiavel é deliberadamente ambíguo e tal ambiguidade não se dissolve no nível 

do texto3. Para persuadir seus leitores a respeito de certas posições ou doutrinas, o autor, como 

orador hábil, mobiliza uma série de recursos retóricos e busca manipular suas paixões em 

sentidos que podem parecer contraditórios, ao menos para aqueles que se deixam conduzir 

docilmente por ele. Entre os expedientes retóricos empregados pelo autor para nos capturar na 

série de armadilhas textuais que nos levam a perspectivas parciais ou a dilemas insolúveis, 

destaco a técnica da mimese ou imitação (imitatio). O recurso à doutrina da imitação é evidente 

nos Discursos sobre a década de Tito Lívio, em cujo prefácio Maquiavel declara ser necessário 

olhar para o passado, em especial para a virtude antiga, mais como objeto de imitação do que 

de admiração. Ali, o comentário rente ao texto de Tito Lívio, em vez de atitude passiva e 

																																																								
1 Entre muitas interpretações segundo as quais César Bórgia é o modelo de príncipe e herói de Maquiavel veja-
se: ANSELMI, 2006, pp. 221-30, LEFORT 1972; VACANO, 2007; RYAN, 2014; VIROLI, 2014; ARDITO, 
2015. 
2 Apud BENNER, 2013. Ver MATTINGLY, 1958, p. 490, para quem “apenas numa sátira se pode compreender 
a escolha de César Bórgia como modelo de príncipe; NAJEMY, 2013;  WARD, 2011; FULLER, 2015. 
3 Conferir MATTINGLY, 1958; KAHN, 1994; VIROLI, 1998; HÖRNQVIST, 2004; WARD, 2011; BENNER, 
2013; SOUZA 2015; SKINNER, 2018.  
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destituída de tensões, responde a uma utilidade específica: oferecer uma alternativa popular 

aos modelos aristocráticos de república, consideradas as circunstâncias do presente. Mas já n’O 

príncipe Maquiavel se beneficia das distintas possibilidades abertas pela imitação. Como 

espero mostrar, no capítulo 7 dessa obra o autor amplia o jogo de similitudes, persuadindo o 

príncipe a adotar certas ações e, ao mesmo tempo, expondo suas pretensões e estratégias de 

engano. Maquiavel não apenas eleva o conflito a motor das sociedades, como ainda sua prosa 

mimetiza, com o exemplo de César Bórgia, o embate que se dá entre Fortuna e virtù4.  

Das artes imitativas, o teatro é a mais completa e eficaz para atuar sobre as paixões do 

público, bem como para gerar mistificações e desmistificações. Que Maquiavel dominava 

como poucos as artes poéticas não é nenhuma novidade; que sua obra poética tenha relevância 

para compreender sua obra política é algo controvertido. Em parte, o próprio autor é 

responsável por dissociar os dois tipos de obras. No Prólogo de A Mandrágora (1518), 

Maquiavel lamenta que a ele, um homem que gosta de parecer “sábio e grave”, somente tenha 

restado escrever sobre assuntos indignos e levianos, por ter sido impedido de demonstrar sua 

virtude nos assuntos políticos (MACHIAVELLI, 2012, pp. 28-29). Apesar disso, argumento 

que Maquiavel estrutura a narrativa do capítulo 7 d’O príncipe sobre a fusão entre retórica e 

teatro5.  Nesta interpretação, o poder é tanto mais eficaz quanto mais se basear numa aparência 

ou representação de força e astúcia, e quanto mais o ator político for hábil em simular e 

dissimular.  Por isso, além de examinar o papel de César Bórgia como príncipe por excelência, 

pretendo ainda investigar como a manipulação de imagens é a forma mais eficaz de dominação.  

Será capaz de cativar a atenção do público-leitor, sejam estes príncipes ou súditos, quem, como 

Maquiavel, construir imagens, mesmo contraditórias, que apelem a suas paixões e os induzam 

a agir como deseja o orador.  

 

2 

Se a narrativa do capítulo 7 d’O príncipe opera sobre o cruzamento, justaposição e 

contraposição entre o real e o ficcional, o ser e o parecer, é importante nos voltarmos para a 

experiência pessoal que Maquiavel teve com César Bórgia em três ocasiões distintas:  em junho 

de 1502, ao acompanhar o embaixador Francesco Soderini; entre outubro de 1502 e janeiro de 

1503; e entre outubro e dezembro de 1503. Esses despachos, contidos nas Legazioni, revelam 

																																																								
4	Esse embate também ocorre no capítulo 25. Ver HÖRNQVIST, 2004, cap. 7 
5 Sobre a importância da obra poética de Maquiavel para entender sua obra política, veja-se HOBHORN, 1988, 
FAULKNER, 2000, SAXONHAUSE, 2000 e HÖRNQVIST, 2004. Matthes (2000) investiga os propósitos 
políticos da comédia de Maquiavel. 
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a curiosidade e o interesse do secretário florentino pelo Duque Valentino, cujos feitos em certo 

momento demonstraram uma “Fortuna inaudita, uma coragem e confiança sobre-humana de 

que ele pode realizar todos os seus desejos” (MACHIAVELLI, 2003, II, 336, p. 540)6.  

A primeira missão diplomática à corte de Bórgia tem como finalidade negociar uma 

solução para a crise na Toscana provocada pelo condottiere do Duque, Vitellozo Vitelli a fim 

de contestar o domínio florentino na região7. Não é de estranhar, então, que as falas de Bórgia 

reproduzidas nos despachos estejam repletas de ameaças, muito mal disfarçadas sob promessas 

de amizade e dedicação.  Uma das mais contundentes é aquela em que Bórgia declara não 

gostar do governo republicano florentino, sendo necessário mudá-lo para que ele tenha garantia 

da observância de futuros acordos. "De outro modo", continua Bórgia, "vocês entenderão logo, 

logo que não gosto de viver dessa maneira e, se não me querem como amigo, vocês me terão 

como inimigo"(MACHIAVELLI, 2003, II, 180, p. 240)8. Sem se deixar intimidar, Soderini e 

Maquiavel respondem que "a cidade possui o melhor governo que se pode encontrar" 

(MACHIAVELLI, 2003, II, 180, p. 24). Bórgia, entretanto, causa-lhes uma enorme impressão:  

"Esse senhor é muito esplêndido e magnífico; é tão audacioso nas ações 
militares que mesmo a maior tarefa parece pequena para ele; em nome 
da glória e para adquirir um estado, ele nunca descansa ou conhece 
fadiga; ele chega primeiro aos lugares, antes mesmos que alguém se dê 
conta de sua partida de onde estava; ele se faz bem quisto por seus 
soldados e arregimenta os melhores homens da Itália. Tudo isso, junto 
com uma Fortuna contínua, torna-o vitorioso e temível 
(MACHIAVELLI, 2003, II, 180, p. 247). 

 
Como os despachos de outubro e 1502 mostram, a Fortuna de Bórgia, que o torna tão 

autoconfiante, provém do fato de ele ser “favorito de um Papa e de um Rei” (MACHIAVELLI, 

2003, II, 272, p. 398). Naquele momento, seu valor se mede pelos soldados que o rei francês 

Luís XII lhe concede, pelo dinheiro do pai Alexandre VI para realizar conquistas fulminantes 

e pelo temor que inspira nos inimigos. Mas, se a autoconfiança lhe dá coragem, também o faz 

soar, por vezes, excessivamente jactancioso, como quando se vê como aquele que receberá 

apoio até de inimigos e exterminará todas as rebeliões (MACHIAVELLI, 2003, II, 255, p. 354). 

Ao mesmo tempo, a intrepidez do Duque também resulta de ele saber que o pai pode morrer a 

qualquer momento e isso o obriga a apressar-se na construção, para si, de um outro fundamento 

																																																								
6 Najemy (2013, p. 540) aponta que os despachos da missão de 1502 foram assinados por Soderini e, embora 
muitos intérpretes presumam que tenham sido escritos por Maquiavel, a questão da autoria permanece aberta. A 
assinatura dos despachos traz a letra de Maquiavel. 
7 Ver Del modo di trattare i popoli della Valdichianna ribellati. Havia uma forte suspeita de que os Medici 
estivessem apoiando essa rebelião. Ver NAJEMY, 2006, p. 404. 
8 Para uma análise mais detida desse encontro entre Maquiavel e Bórgia, ver BIGNOTTO, 2015. 
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(altro fondamento), isto é, uma rede de alianças e exércitos que lhe permita manter os estados 

conquistados e adquirir outros, independentemente do pai.  Não lhe bastam os dois 

fundamentos já adquiridos, o apoio militar do rei francês e o recrutamento de tropas próprias. 

O Duque ainda diz ser preciso fazer alianças com vizinhos como Bolonha, Mântua, Ferrara e 

Florença (MACHIAVELLI, 2003, II, 284, p. 427)9, embora seu desejo confesso seja conquistar 

Bolonha. Maquiavel então o lembra que "é melhor fazer uma amizade para durar do que pilhar 

uma terra que não se pode manter" (MACHIAVELLI, 2003, II, 287, p. 437).   

Em dezembro de 1502 os franceses partem. Segundo Maquiavel teria ouvido do senhor 

de Montison, a presença do exército francês, com suas constantes pilhagens, torna-se odiosa 

aos habitantes da Romanha, criando um clima de hostilidade ao próprio Duque. Não se sabe se 

a partida dos franceses ocorreu por suas ordens ou não. Há a suspeita de que, para convencer 

os adversários de sua boa-fé e relativa vulnerabilidade militar, Bórgia apenas finja ter perdido 

as tropas francesas, que se espalham pelo centro-norte da Itália. De qualquer modo, com isso 

Bórgia fica "sem metade de sua força e dois-terços de sua reputação" (MACHIAVELLI, 2003, 

II, 322, pp. 515-517).  Maquiavel não tem como saber o que o príncipe pretende: “esse senhor 

é muitíssimo sigiloso” (questo signore è secretissimo - MACHIAVELLI, 2003, II, 323, p. 

520).10 Em uma frente,  o Duque pretensamente se empenha em se reconciliar com seus antigos 

aliados - os Orsini e seu ex-condottiere Vitelli Vittellozo -, enquanto conspira para eliminá-

los11. Seu objetivo é constituir forças próprias e livrar a região de seus líderes, unificando o 

poder. Em outra frente, ele se volta para a Romanha, sabendo que, ao investir em novas 

aquisições e favorecer seus soldados (MACHIAVELLI, 2003, II, 251, p. 341), descuidou de 

seu povo e precisa reconquistar seu afeto. Há razões para suspeitar, portanto, que o povo da 

Romanha possa se rebelar.  As duas ações transcorrem quase simultaneamente. Em 23 de 

dezembro, ele manda prender na masmorra o governador da Romanha, Remirro de Orco, seu 

homem de confiança12. Três dias depois da prisão, o corpo de Remirro aparece cortado em 

																																																								
9 As alianças (ou amicizie, diz o Valentino) se formam com base em concessões de cargos, dinheiro, envio de 
apoio militar e casamentos. Sobre a importância dos casamentos, ver NAJEMY, 2006. 
10 Ao analisar finamente essa passagem das Legazioni, na qual a barreira do silêncio impede Maquiavel de prever 
as ações do Duque Valentino, Newton Bignotto enfatiza que o terreno da política está longe de ser evidente aos 
olhos do observador. Os fatos não são inteligíveis por si sós, sem uma linguagem que lhes dê sentido.  
11 Em 9 de outubro de 1502, Vitellozo Vitelli, os Orsini, Oliverotto da Fermo e outros líderes do norte da Itália 
se reuniram em Magione, Perúgia, para discutir como pôr fim ao avanço de Bórgia na região. Planeja-se uma 
rebelião geral contra ele, a começar por Urbino. O Duque, entretanto, conseguiu reconquistar a cidade. Sua decisão 
de se vingar dos conspiradores pode ter sido tomada nesse momento. Ver MACHIAVELLI, 1971, pp. 8-11. 
12 No mandado de prisão, Bórgia acusa Remirro de cobrar impostos muito elevados sobre a população da 
Romanha. Ver MACHIAVELLI, 2014, p. 49, nota 90. É possível ainda que Remirro tivesse se juntado aos Vitelli, 
Orsini e a Oliverotto da Fermo para conspirar contra o Duque. 
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dois, na praça da cidade. No momento em que Maquiavel escreve a seus senhores, relatando 

assuntos diversos com aparente indiferença, o corpo permanece em exposição: “Ninguém sabe 

ao certo a causa da morte, senão que isso agradou muitíssimo ao príncipe, o qual demonstra 

saber fazer e desfazer os homens a seu bel prazer, segundo seus méritos” (MACHIAVELLI, 

2003, II 323, p. 520). E nada mais diz Maquiavel nas Legazioni sobre esse episódio, que 

ganhará destaque n’O príncipe, como mostrarei adiante.  

Em seguida, o secretário acompanha o Duque rumo à Senigália, onde deveria ocorrer 

um encontro de conciliação, como é narrado mais longamente em Descrizione del modo tenuto 

dal Duca Valentino nello ammazare Vitellozo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il Signor Pagolo e 

il Duca de Gravina Orsini.  O despacho de 31 de dezembro de 1502 informa que os traidores, 

aqueles mesmos com os quais Bórgia estava engajado em acordo, haviam sido presos 

(Oliverotto da Fermo, Vitellozo Vitelli e os dois Orsini). No dia seguinte, o Duque manda 

chamar Maquiavel e, “com a cara mais feliz do mundo”, pede-lhe que envie alguns recados a 

seus senhores: os florentinos deveriam se alegrar, porque os inimigos em comum haviam sido 

eliminados e a cizânia na Itália chegava ao fim; mais ainda, dizia que ele, Bórgia, era amigo, e 

por isso que não restasse medo ou suspeita nenhuma entre as partes. Mais tarde, ainda naquele 

dia, Bórgia insiste em que Maquiavel assegure às autoridades florentinas a respeito da vigência 

de sua aliança com a França e, o que deve ter ofendido particularmente o secretário, adverte 

sobre a conveniência de enviar a sua corte “um cidadão importante como embaixador” (vostri 

primi cittadini per ambasciadore), alguém com prestígio político alto o suficiente para tratar 

diretamente da aliança com ele e os franceses (uomo de condizione e con partiti da appiccarsi). 

Às duas da manhã, Maquiavel é novamente convocado: o Valentino lhe informa que Vitellozo 

e Oliverotto da Fermo haviam sido mortos (MACHIAVELLI, 2003, II, 327, pp. 525-528). 

Paulo Orsini e o Duque de Gravina estão presos em Roma e serão igualmente estrangulados 

em 18 de janeiro como tiranos, assassinos e traidores. O objetivo declarado do Duque, ao se 

livrar de seus inimigos/ex-aliados, é restituir os estados papais à Igreja, mas manter a Romanha. 

Bórgia parece se tornar um dos líderes mais fortes da Itália. 

Entretanto, se de um lado as ações extraordinárias do Duque parecem determinar o 

desfecho esperado, de outro, as coisas permanecem nebulosas e não se pode julgar o que 

acontecerá no final (MACHIAVELLI, 2003, II, 336, p. 540). Em 18 de agosto de 1503 

Alexandre VI morre. Em 23 de outubro do mesmo ano, Maquiavel novamente recebe as 

credenciais dos Dez de Florença, desta vez para acompanhar em Roma a eleição do novo papa, 

após o brevíssimo pontificado de Pio III, apoiado por César Bórgia. Com a morte de Pio III, 

Bórgia percebe que não terá mais força para bloquear a candidatura de seu inimigo, o italiano 
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Giuliano della Rovere, e decide apoiá-lo, influenciando o voto dos cardeais espanhóis no 

conclave. A expectativa do Valentino é a de que della Rovere, agora Júlio II, ajude-o a 

recuperar seus estados na Romanha, ameaçados por Veneza e retomados por seus antigos 

senhores. Nos dias que se seguem, tudo o que restará a Bórgia fazer é esperar as decisões do 

novo Papa quanto a seu futuro e pressionar as autoridades florentinas, por intermédio de 

Maquiavel, a apoiá-lo na disputa com Veneza.    

No despacho de 4 de novembro de 1503, o destino do Valentino é assunto de uma série 

de boatos, que Maquiavel recolhe entre aqueles com os quais conversa. Alguns dizem que o 

Papa restituirá ao duque a Romanha, outros cogitam que ele receberá o cargo de gonfaloniere 

da Santa Igreja, ou que partirá de Roma para Gênova, onde está seu dinheiro. Os mais 

observadores não deixam de notar a imprudência do Valentino, que permanece debaixo dos 

olhos de Júlio II, sem adotar nenhuma ação concreta. A autoconfiança desmedida do Duque 

(animoza confidenza) lhe prega uma peça, tornando-o crédulo a ponto de impedi-lo de enxergar 

sua situação frágil: Júlio II lhe devota um “ódio natural”, graças aos dez anos de exílio ao qual 

os Bórgias o obrigaram (MACHIAVELLI, 2003, III, 227, p. 322). A impetuosidade que o 

caracterizara até poucos meses antes decerto não desaparece, apesar de um tanto reprimida pela 

inação diante do Papa. Num discurso cheio “de veneno e ira”, o Duque lança imprecações 

contra os florentinos, que o teriam enganado com sua já habitual prática de adiar respostas a 

suas demandas, evitando, naquela ocasião específica, atender a seu pedido de que Florença 

defendesse Ímola dos venezianos. Maquiavel tenta acalmá-lo e, ao que parece, tudo o que 

consegue é escapar de sua presença, precipitando-se para junto dos cardeais de Volterra e Ruão, 

que aguardavam o resultado do encontro. O cardeal de Ruão fica furioso ao ouvir Maquiavel 

reproduzir as palavras do Valentino: “Deus até hoje não deixou impune nenhum pecado e não 

deixará os desse homem” (MACHIAVELLI, 2003 III, 231, p. 330). 

O jogo entre promessas, esperanças e (auto)engano marca os despachos de 4 a 11 de 

novembro de 1503. Fica evidente a dependência de César Bórgia em relação ao Papa, aos 

florentinos e, por que não?, a Maquiavel. Todos eles o mantêm em expectativa e com isso o 

exasperam. Ao mesmo tempo que suspeita estar sendo enganado (pelos florentinos, franceses, 

por todos os outros), o Duque tem esperanças de reconquistar seus estados, confiando em sua 

virtude, nas armas e nos soldados que ainda lhe seriam fiéis. A crença em sua própria força 

leva-o a acreditar nas promessas de que poderia ser útil aos atores políticos ao seu redor, em 

especial o Papa. Bórgia de nada desconfia, deixando-se arrastar pela loucura de pensar que 

poderia se reconciliar com Júlio II: “ele crê que a palavra de outro possa ser mais firme do que 

a sua” (MACHIAVELLI, 2003, III, 227, p. 322). Não é demais lembrar que no início daquele 
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mesmo ano Vitellozo, Oliverotto da Fermo e Orsini, homens brutais e acostumados às durezas 

do mundo, também acreditaram nas generosas promessas de reconciliação apresentadas por 

Bórgia e em Senigália foram espetacularmente traídos. O Duque então se mostrara um 

excelente simulador (grandíssimo simulatore), sabendo ocultar suas intenções e mesmo suas 

ações pretéritas sob a aparência de amizade. Não é que essa estratégia fosse inteiramente 

convincente: a morte do irmão Paolo Vitelli havia ensinado Vitellozo que "não se deve ofender 

um príncipe e então confiar nele" (MACHIAVELLI, 1971, p. 9). Vitellozo pressente o seu 

desfecho (como se fussi conscio dela sua futura morte - MACHIAVELLI, 1971,  p. 10), mas 

não reage.13   

Uma cena semelhante se desenrola entre Júlio II e César Bórgia em novembro de 1503. 

O Valentino alterna momentos de desespero diante das notícias das sucessivas perdas de suas 

antigas possessões e esperança nas promessas feitas pelos intermediários do Papa - não por 

coincidência, o Cardeal de Ruão e o Monsenhor de Volterra. Pela narrativa de Maquiavel, não 

haveria por que duvidar da palavra de Júlio II: "este pontífice sempre foi tido por homem de 

grande lealdade"(MACHIAVELLI, 2003, III, 235). Apesar da animosidade em relação ao 

Duque, o Papa permanece em tratativas com ele, quer porque deseja manter a palavra 

empenhada, "da qual seus conhecidos dizem ser extremamente cioso", quer porque o considera 

o único capaz de oferecer resistência aos venezianos nos territórios desejados pelo papado 

(MACHIAVELLI, 2003, III, 239, p. 346). E pouco mais tarde o Papa se opõe aos planos de 

obrigar o Valentino a entregar à Igreja esses territórios porventura retomados, "dizendo que 

não quebraria sua promessa com ninguém"(MACHIAVELLI, 2003, III, 256, p. 389). 

Disposto a reconquistar a qualquer preço o poder recentemente perdido, o Duque 

procura demonstrar uma inaudita boa-vontade com os florentinos, oferecendo-se para ajudá-

los contra os novos invasores da Romanha. Os florentinos não estão convencidos de entrar em 

acordo com ele, não só pelas ameaças anteriores, mas sobretudo porque não precisam. Em 

meados de novembro, o Duque está totalmente atordoado.  Esse novo ethos é sintetizado pelo 

Monsenhor de Volterra, quando descreve Bórgia como inconstante, irresoluto, desconfiado, 

incapaz de tomar qualquer decisão. "Ou ele é assim por natureza", completa Volterra, "ou os 

golpes da Fortuna o deixaram estupefato e ele, desacostumado de recebê-los, vê-se enredado" 

(MACHIAVELLI, 2003, III, 242, p. 356). Quando finalmente decide partir, portando um inútil 

salvo-conduto para chegar à Romanha, todos em Roma se alegram (con satisfazione di tutto 

																																																								
13 "... e  Vitellozo desarmado, com uma capa forrada de verde, todo aflito como se estivesse consciente de sua 
morte, provocava, em quem conhecia a virtude do homem e sua Fortuna passada, alguma admiração" 
(MACHIAVELLI, 1971, p.10).  
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questo paese- MACHIAVELLI, 2003, III, 251, p. 377). Mais ainda, como sabem que o Duque 

não será recebido pelos florentinos, todos se riem dele (MACHIAVELLI, 2003, III, 253, p. 

383). 

Finalmente se define a estratégia do Papa e seus cardeais para lidar com os venezianos 

e o Duque. Deste, eles exigem que devolva à Igreja as cidades e fortalezas da Romanha ainda 

sob seu controle, contrariando todas as promessas e acordos; quanto aos venezianos, o Papa 

não deseja que o vejam como inimigo e decide não confrontá-los. Daí que, diante da recusa de 

Bórgia de entregar seus domínios, o Papa, furioso, mande prendê-lo, e ordene que Perúgia e 

Siena saqueiem seus soldados. Bórgia está liquidado. Restará a Júlio II decidir se o manda 

assassinar, se o mantém preso, se simplesmente o despoja de tudo e o deixa à míngua14.  

Os despachos de Maquiavel não atestam que desde o início Júlio II, movido por ódio, 

planejasse enganar César Bórgia e posteriormente destruí-lo. Ao contrário, até o momento da 

jogada final, em que Bórgia é descartado, as ações do Papa não sugerem a disposição a violar 

suas promessas. É certo que Maquiavel e outros a seu redor (excluindo Bórgia) desconfiavam 

das intenções de Júlio II, mas não podiam saber ao certo o que se passava em sua cabeça. A 

leitura que faziam dele era em grande parte baseada em suas ações, mais do que em seu 

discurso. Essas ações, porém, tampouco eram evidentes. Em 21 de novembro de 1503, o Papa 

é descrito como alguém cujos propósitos mudam ao sabor dos ventos, conforme exija a 

necessidade (costretto da quelle necessità sapete- MACHIAVELLI, 2003, III, 256, p. 389). Se 

não manteve a palavra empenhada com o Duque, foi porque as circunstâncias não o permitiram. 

Por outro lado, Maquiavel não pode deixar de observar ironicamente que, ao destruir Bórgia, 

"este Papa começa a pagar suas dívidas de maneira muito honrosa" (MACHIAVELLI, 2003, 

III, 268, p. 411). O personagem que resulta do antagonismo com o Duque se caracteriza pela 

capacidade de entender o momento certo de fazer-se e desfazer-se das pessoas, de escrever e 

apagar o que escreveu. 

As experiências de Maquiavel como emissário das autoridades florentinas, 

acompanhando alguns dos homens mais poderosos da Itália em seu tempo, proporcionam-lhe 

a oportunidade de observar e interpretar o vertiginoso declínio de um personagem central, 

assim como a ascensão de outro, igualmente importante. Se de início Maquiavel se mostra 

admirado com as proezas de Bórgia, apesar do distanciamento que seu papel como emissário 

dos Dez de Florença lhe exige, no fim ele não deixa de expressar, como outros a quem empresta 

																																																								
14 Ainda em  Decennale Primo, Maquiavel conta que o Valentino escapa para a Espanha, mas, por ordens do 
rei, é preso lá (MACHIAVELLI, 1989,  III, p. 1456; MACHIAVELLI, 1971, p.  949). 
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voz, um certo desprezo: a intrepidez e autoconfiança do Duque, embora indicativas de suas 

qualidades, levaram-no a se tornar um joguete nas mãos de Júlio II e seus cardeais aliados. 

Nem mesmo seu êxito temporário foi isento de erros.  Talvez por isso, no capítulo 7 d’O 

príncipe, César Bórgia sofre um fim inglório: ele desaparece da cena. 

 

3 

Entre os obstáculos que Maquiavel encontra para compreender César Bórgia e outros 

príncipes de seu tempo, o silêncio e o sigilo talvez sejam os maiores. A fim de enviar relatos a 

seus senhores que lhes permitam desenhar um plano de ação para proteger Florença, Maquiavel 

precisa descobrir o que Bórgia está tramando. Mas o Duque não revela seus planos a 

ninguém:"[...] nesta corte as coisas a serem mantidas em silêncio jamais são mencionadas a 

nós e tudo se governa com um admirável segredo" (MACHIAVELLI, 2003, II, 265, p. 379). 

Esse modo de proceder certamente dificulta a Maquiavel prever os próximos passos daquele a 

quem observa com tamanha atenção e lança dúvidas sobre sua capacidade de servir ao governo 

florentino. "Bórgia era", diz Najemy (1993, p. 66), "um texto difícil para Maquiavel interpretar, 

e sem dúvida esse era o tipo de desafio de que ele gostava". Quando a sorte de Bórgia muda, 

porém, ler suas ações se torna uma tarefa mais fácil, enquanto Júlio II é quem passa a exigir do 

secretário um esforço análogo de interpretação. 

Além de obrigá-lo a ler o silêncio dos príncipes, o trabalho de Maquiavel implica 

conhecimento e domínio de dois aspectos do discurso político. O primeiro é a do discurso dos 

atores políticos, ou seja, aquele que empregam entre si, revelando ou, o que é mais comum nas 

Legazioni, ocultando seus propósitos. Nesse sentido, o discurso utilizado pelos príncipes e seus 

asseclas, cuja finalidade é produzir certos tipos de ação, opera por meio da construção de 

imagens ora enganosas, ora verídicas, das interações políticas e sociais. O que deve ser exposto 

ou ocultado depende de relações de forças inteiramente contingentes, mas, de qualquer modo, 

o discurso é tanto mais eficaz quanto mais apelar para os afetos do público-alvo: seus medos, 

ódios, esperanças, expectativas, sua vaidade e ambição.   

O segundo aspecto é o do discurso sobre os atores políticos. Maquiavel, observador da 

política, deve ter a habilidade de interpretar ações e gestos, levando em conta outros 

testemunhos e experiências, mas também discursos. Isso equivale a analisar seu potencial 

retórico, sua capacidade de induzir os atores políticos a se engajarem em cursos de ação 

vantajosos ou honrosos. O conhecimento que lhe permite identificar as estratégias de persuasão 

provém dos manuais sobre retórica escritos por Cícero, Quintiliano e o autor de Ad Herenium, 

os quais constituíam elementos da ciência civil na qual Maquiavel foi educado  (COX, 1997, 
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p. 114). Somente o conhecimento da retórica, porém, não fornece um antídoto para seus efeitos. 

Como participante da cena política, Maquiavel não pode se deixar enganar por Bórgia, por 

exemplo, como Vitellozzo foi, ou como Bórgia foi enganado por Júlio II, e igualmente não 

pode se deixar persuadir pelos discursos que os atores políticos fazem sobre as regras da vida 

política, sobre outros e si mesmos, estes em geral em tom laudatório, com ênfase nas suas 

proezas e virtudes.  O observador da política deve evitar se deixar seduzir,  deve saber ver além 

das aparências - ou do silêncio - e captar as intenções dos atores políticos, ou seja, ele precisa 

descortinar o primeiro aspecto do discurso acima descrito.  

Não menos importante, cabe-lhe, a partir disso, mobilizar uma linguagem específica, 

que constitui uma mediação entre o vivido, o interpretado e transmitido como relato de fatos. 

O que se narra não é a descrição ingênua do real, como se o observador fosse simplesmente 

passivo diante do que está posto. Disso resulta que os tempos da linguagem e da experiência 

política não são idênticos.  É o que Maquiavel tenta explicar a seus superiores em Florença, 

quando lhe cobram relatórios mais frequentes: "Vossas Senhorias devem entender que se está 

lidando com um príncipe que faz as coisas por ele mesmo, e que, se não se vai escrever sobre 

fantasias e sonhos (ghiribizzi e sogni), é preciso verificar as coisas e verificá-las toma tempo 

(MACHIAVELLI, 2003, II, 287, p. 435).  Isso não significa que seus despachos sejam 

desprovidos de julgamentos,  aspirem à neutralidade ou mesmo à objetividade. Como por vezes 

diverge das decisões, ou melhor, da falta de decisão das autoridades florentinas, sempre a 

temporizar e a evitar compromissos com o Duque, Maquiavel tenta orientar mais efetivamente 

sua deliberação. Veja-se, por exemplo, o despacho de 16 de outubro de 1502, no qual 

Maquiavel sigilosamente aconselha os Dez da Liberdade a enviar soldados para São Sepulcro 

e Anghiari, como pede o Duque, mais a título de lá observarem as movimentações do que se 

engajarem em contendas: "E peço a Vossas Senhorias que não imputem isso a mim por 

conselho ou presunção; escrevo pelo afeto natural que deve ter um homem por sua pátria" 

(MACHIAVELLI, 2003, II, 260, p. 369).   

Quase dez anos depois, quando Maquiavel se volta novamente para César Bórgia n’O 

príncipe, as barreiras que encontrara para compreender esse ator político e construir seu retrato 

praticamente desaparecem. O resultado das ações do Duque revelara o que antes era secreto e 

só conhecido por ele. Os discursos sobre seus feitos e desfeitos, contrapostos aos fatos, podem 

agora ser considerados por seu valor de uso. O desfecho se torna previsível: César Bórgia só 

conseguiu manter os estados conquistados por um breve período de tempo, enquanto pôde 

contar com a Fortuna do pai. Sua ambição desmedida o impediu de criar fundamentos sólidos 

para seu poder: em vez de cuidar do que já tinha e organizar um exército próprio, dependeu em 
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grande medida do exército francês e de tropas mercenárias para avançar sobre estados que não 

poderia manter. Para Maquiavel, o Duque deixa de representar um enigma a ser decifrado. 

  Para os leitores d’O príncipe, porém, o enigma persiste. Como entender a afirmação 

de que, “se [...] for considerada toda a trajetória do Duque, ver-se-á que ele conseguiu 

estabelecer grandes fundamentos para seu futuro poder” (MACHIAVELLI, 2014, 7, p. 43)? 

Najemy (2013) aponta várias contradições entre o elogio a Bórgia e a franca admissão de seu 

fracasso. As explicações para o fracasso, diga-se, são excludentes: ou Bórgia agiu como 

homem virtuoso mas foi vítima da extrema maldade da Fortuna (estraordinaria e estrema  

malignità di Fortuna), ou sua queda deve ser atribuída a ele mesmo, por ter apoiado um homem 

a quem antes prejudicara.  O recurso de empregar o discurso indireto nos induz a confundir a 

voz de Maquiavel e a do personagem. Exemplo disso se vê na seguinte passagem: 

“E havia no Duque tanta intrepidez e tanta virtù, e ele bem sabia como 
os homens devem ser conquistados ou destruídos, e tão bons eram os 
fundamentos que estabeleceu em tão pouco tempo, que ele teria 
superado todas as dificuldades se não tivesse todos aqueles exércitos 
sobre ele ou se estivesse em boa saúde” (MACHIAVELLI, 2014, 7, p. 
52). 

 

Mais adiante, quando Maquiavel se insinua na narrativa como confidente de Bórgia, 

fica claro que essa fala não era um julgamento do observador, mas uma avaliação do observado 

sobre si mesmo:  

“...tudo teria sido fácil se ele estivesse bem quando Alexandre morreu. 
E ele próprio me disse, no dia em que Júlio II foi eleito, que havia 
pensado no que poderia acontecer quando seu pai morresse, e para tudo 
havia encontrado remédio, exceto que jamais pensara que, quando seu 
pai estivesse à beira da morte, ele também estaria perto de morrer” 
(MACHIAVELLI, 2014, 7, p. 54; meus os itálicos).  

 
A autorrepresentação de Bórgia não poderia ser mais favorável: a do homem dotado do 

mais alto grau de virtù que sucumbe, atingido por forças fora do seu controle.  De outro ângulo, 

porém, o tom oscilante entre a enorme satisfação consigo mesmo, o triunfalismo e a 

autoindulgência oferece uma mostra do que Benner caracteriza como escrita irônica, na qual o 

autor diz uma coisa para dar a entender outra, apresentando um contraste entre aparência e 

realidade, palavras e fatos, o que poderia ter sido e o que foi (BENNER, 2013, p. xxx). E, neste 

caso, o efeito cômico é imediato: o homem que se vê como um herói não passa de um 

fracassado, procurando atribuir a responsabilidade de seus erros fatais a agentes externos - a 

Fortuna. Assim, de um lado, somos levadas a acreditar na palavra do Valentino de que ele 

realmente estabeleceu grandes fundamentos para seu poder; de outro, ao contrastarmos essas 
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afirmações aos fatos, nos damos conta de que ele apenas construiu castelos no ar, um poder 

sem raízes, troncos e ramos (MACHIAVELLI, 2014, pp. 42-43), fadado a não ter futuro. Ao 

colocar os dois argumentos lado a lado, utilizando a técnica retórica in utramque partem, 

Maquiavel forma um retrato paradoxal de Bórgia. 

 

4 

Sabe-se que a retórica empresta muitos de seus princípios e técnicas das artes imitativas, 

como a poesia, a pintura e o teatro. São os poetas trágicos, segundo Aristóteles na Poética, os 

que detêm a técnica de produção de imitações de ações humanas em geral (ARISTóTELES, 

2013, 1448 a15), mobilizando as paixões do público. Essas paixões, como esclarece Aristóteles 

na Arte da retórica (2018, II, 1378b20), “são todas aquelas afecções que fazem os homens 

mudar de opinião em relação a seu julgamento e são acompanhadas de prazer e dor, tais como 

ira, piedade, medo e todas as paixões semelhantes e seus contrários”. 

 Por isso, além da ironia, um importante recurso retórico utilizado por Maquiavel no 

capítulo 7 d’O príncipe contribui para a sensação de que o texto é labiríntico e propositalmente 

ambíguo: a mimese ou imitação (KAHN, 1994, p. 20). Na retórica, em especial a de origem 

latina, o significado de imitação é suficientemente elusivo para abranger desde a representação 

de ações - como propõe Aristóteles -, de homens virtuosos, discursos, enredos, obras filosóficas 

e literárias. Aqui, nos interessam quatro sentidos de mimese que nem sempre se mostram 

claramente definidos: imitação como reprodução; simulação (simulatio); dissimulação 

(dissimulatio); emulação (emulatio).  

As principais fontes dos autores humanistas  italianos ao recorrerem à doutrina da 

imitação são a Poética, de Aristóteles, De Oratore, de Cícero, Institutio Oratoria, de 

Quintiliano, e a Rhetorica ad Herennium15. No seu tratado sobre a educação dos oradores, 

Quintiliano parte do princípio de que os seres humanos aprendem reproduzindo o que admiram 

em outros. A imitação, que pertence ao domínio da arte e não ao da natureza, consiste em 

copiar discursos, ações ou pessoas a fim de ensinar pelo exemplo ou persuadir a empreender 

uma ação louvável (QUINTILIANO, 2001, 10.2). Nesse sentido, portanto, a imitação não 

apenas visa a tornar semelhantes os dissemelhantes, mas principalmente permite que as 

																																																								
15 Ver LAUER & PENDER, 2004. O texto grego da Poética teria começado a circular na Itália a partir do segundo 
terço do século XV, mas antes disso circulavam versões em latim (GODMAN, 2019). Há poucas passagens das 
obras sobre retórica de Cícero que tratam mais longamente da imitação (FANTHAM, 1978). Dionísio de 
Halicarnassus teria escrito uma obra inteira sobre a imitação, da qual restaram apenas fragmentos. Entretanto, 
como Quintiliano faz referências e citações dessa obra, é possível dizer que também ela exerceu, indiretamente, 
uma influência sobre os humanistas italianos (HUNTER, 2009, p. 108). 
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virtudes de um indivíduo moralmente superior sejam reproduzidas por outros 

(QUINTILIANO, 2001, 10.2, 2-3). O similar, porém, não é idêntico, nem poderia ser, já que 

certas ações e discursos não são dignos de imitação, mesmo os praticados por indivíduos 

excelentes. O melhor modelo será resultado de uma certa variedade de exemplos excelentes, o 

que exige do autor a adoção de critérios para discernir as ações e palavras imitáveis, além do 

julgamento da pertinência da imitação num momento específico.  

Maquiavel reconhece o valor da imitação quando escreve, no capítulo 6 d’O príncipe, 

que “os homens quase sempre seguem as pegadas de outros, sendo a imitação um princípio 

cardeal do comportamento humano” (MACHIAVELLI, 2014, 6, p. 34). Os exemplos ajudam 

a dotar de alguma estabilidade, ainda que provisória, o mundo dominado pela contingência, 

pelo acaso e pelo conflito, um mundo no qual é muito difícil prever o resultado das ações. Do 

passado, Maquiavel recolhe exemplos de homens extremamente virtuosos: Moisés, Ciro, 

Rômulo, Teseu e Hierão de Siracusa. É verdade que são exemplos muito difíceis de copiar, 

dada sua excelência. A solução parece ser copiar, não as ações, mas o princípio que lhes 

permitiu alcançar a glória, a saber: ter virtù e armas próprias. Entre os modelos modernos 

discutidos por Maquiavel, César Bórgia surge como um dos mais persuasivos e controvertidos: 

“... não sei que melhores preceitos oferecer a um príncipe novo do que o exemplo de suas 

ações”. (MACHIAVELLI, 2014, 7, p. 43). As ações que devem ser imitadas são mencionadas 

mais adiante, quando Maquiavel faz um apanhado de todos os feitos de Bórgia até o momento 

da morte de Alexandre VI, sendo baseadas na oportuna e apropriada utilização simultânea da 

força e da fraude:  fazer alianças, incluindo aquelas com reis e outros homens poderosos;  ser 

respeitado e temido pelas tropas; eliminar ou neutralizar inimigos e traidores; constituir um 

exército próprio e dispensar mercenários; criar novas instituições em lugar das antigas; infundir 

amor e temor no povo; saber ser severo e gentil, magnânimo e liberal (MACHIAVELLI, 2014, 

7, p. 55).16 

A admiração pela astúcia e energia de Bórgia fazem Maquiavel declarar ao amigo 

Francesco Vettori, na correspondência de 31 de janeiro de 1515, que “sempre imitaria” as obras 

do Duque Valentino “se eu fosse um príncipe novo” (MACHIAVELLI, 1971, p. 1191). Como 

explica Maquiavel nessa carta, o que tornou a obra do Duque admirável foi a decisão de instituir 

Remirro de Orco como presidente da Romanha, eliminando governantes locais em disputa e 

levando seus habitantes a reconhecer a autoridade do Duque. Essa decisão teve o feliz efeito 

																																																								
16 No Ato 3, cena 4, o príncipe Hamlet adverte à mãe que não há outra saída senão ser “cruel para ser gentil” (I 
must be cruel only to be kind). Sobre as relações entre Hamlet e Maquiavel, ver RINESI 2003. 
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de “manter o povo unido, temeroso de sua autoridade, aficionado por seu poder, confiante 

dele”. O povo, enfim, passou a amar Bórgia (MACHIAVELLI, 1971, p. 1191)17. Igualmente 

admiráveis são suas proezas militares, que Maquiavel não se cansa de exaltar n’O príncipe: 

César Bórgia se desfez das tropas francesas e, na sequência, das tropas mercenárias lideradas 

pelos Orsini e Vitelli, constituindo suas próprias tropas (MACHIAVELLI, 2014, 13, p. 98). Ao 

adquirir autossuficiência militar, o Duque revelou ter a virtù necessária para manter os estados 

conquistados, livrando-se, pelo menos temporariamente, da dependência das forças e da 

Fortuna alheia. Essas qualidades guerreiras são indispensáveis ao príncipe novo, como volta a 

insistir Maquiavel no capítulo seguinte, ao afirmar que “um príncipe [...] não deveria ter outra 

preocupação, a não ser a guerra, seus métodos e práticas” (MACHIAVELLI, 2014, 14, p. 104). 

Num mundo de tanta instabilidade, ameaças e ambição, é razoável esperar que o príncipe novo, 

antes de tudo, domine a arte da guerra, com seus diferentes modos de exercer a força.  

Igualmente dignas de emulação são a conspiração de Bórgia contra os Orsini, Vitellozzo Vitelli 

e Oliverotto da Fermo, e a intervenção na Romanha, às quais voltarei em breve.  

Ora, a lista das ações do Valentino a serem imitadas pelo príncipe-leitor provavelmente 

mistura proezas reais e fictícias: caso tivesse mesmo conseguido exterminar os adversários a 

seus projetos de poder, Bórgia não teria enfrentado tanta oposição e ódio em Roma em 1503. 

Najemy (2013, p. 545) também duvida que Bórgia tivesse efetivamente se livrado da 

dependência de tropas mercenárias. O que importa, porém, é que o príncipe a quem Maquiavel 

se dirige deve emular as ações acima mencionadas, sejam elas reais ou fictícias. Assim como 

a fraude não se opõe à força, mas a complementa, a virtude não se separa do vício, o real não 

se contrapõe ao fictício – na verdade, a ficção traz dentro de si o real.  

Além disso, é preciso ressaltar que nem todas as ações do Valentino podem ser 

imitadas, sob pena de o imitador se arruinar como o modelo. Certamente seria objeto de ridículo 

o príncipe inadvertido que decidisse esperar os favores daqueles a quem prejudicou no passado, 

contando com forças que já não possui. E, pior, aceitaria correr um risco muito grande o 

príncipe que, mesmo manifestando virtù, não conseguisse se livrar da dependência da Fortuna. 

Bórgia não apenas é um exemplo, mas, ao mesmo tempo, um contra-exemplo. Quem julga 

quais ações são imitáveis e quais são danosas é o autor e por isso ele se apresenta como 

conselheiro de príncipes. Mais prudente será o príncipe que tiver a seu lado um conselheiro 

																																																								
17 Najemy não acredita, porém, na sinceridade de Maquiavel a respeito do amor suscitado pelo Duque nos súditos 
da Romanha: “Que César Bórgia, entre todos os príncipes, fosse invocado como exemplo digno de poder e 
governo baseado no afeto, na confiança e no amor parece simplesmente uma enorme ironia”(NAJEMY, 1993, p. 
333). 
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prudente, de modo que o príncipe é o espelho do conselheiro (MACHIAVELLI, 2014, 22, p. 

166).  

A imitação é, de fato, uma arte traiçoeira, não apenas porque requer discernimento para 

a escolha do que é recomendável imitar, mas porque, no fundo, ela é impossível. Quintiliano 

já se deparara com os impasses provocados pela doutrina da imitação por meio de três 

afirmações aparentemente contraditórias. Na primeira (1), ele aconselha o imitador, mesmo o 

que não mira a excelência, a ultrapassar os modelos em vez de seguir suas pegadas, pois só 

assim poderá se igualar a eles (“o mero seguidor sempre ficará atrás”).  Na segunda (2), 

Quintiliano considera que sempre é mais fácil ir além do que repetir o que foi feito por outros, 

“pois nada é mais difícil do que produzir uma similitude exata”. Na terceira (3), finalmente, 

ele afirma que a imitação é sempre inferior ao modelo, assim como a sombra é inferior ao corpo 

(QUINTILIANO, 2001, 10.2. 10-11). Tudo somado temos que: (1) o imitador deve tentar 

superar o modelo para ao menos igualá-lo; (2) a imitação completa é quase impossível; (3) a 

imitação não alcança o modelo. Como assinala Fantham (1989, p. 105), o paradoxo se deve ao 

descompasso entre a intenção e a performance – e, acrescento, entre a estabilidade da norma e 

a instabilidade da contingência.  

Voltemos então à citação no início do capítulo 6 d’O príncipe para ver como Maquiavel 

enfrenta o problema da imitação:  

“Como os homens sempre caminham por vias trilhadas por outros e 
procedem em suas ações por imitação, [mas] não sendo possível seguir 
inteiramente o caminho dos outros, nem alcançar a virtù daqueles a 
quem tu imitas, um homem prudente deve sempre seguir os caminhos 
trilhados pelos grandes homens e imitar os que foram muitíssimo 
excelentes, de modo que, mesmo que não atinjam sua virtù, ao menos 
dela se sinta algum cheiro (qualque odore). Ele deve fazer como os 
arqueiros prudentes quando o alvo parece muito distante: conhecendo 
bem a qualidade de seu arco, miram um ponto muito mais alto, não 
para atingir tanta altura com sua flecha, mas para conseguir, com a 
ajuda de uma mira tão alta, alcançar seu alvo (MACHIAVELLI, 2014, 
6, p. 34). 

 

Quanto à afirmação “1” acima, Maquiavel parece considerar demasiado exigente e 

inatingível a norma para se ultrapassar os modelos, em especial no seu tempo, concordando, 

aparentemente, com a afirmação “3”. Os príncipes míticos da antiguidade foram inovadores 

por instituírem uma forma de governo novo e por não imitarem ninguém; no mundo moderno, 
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corrompido pelo declínio da virtude, é impossível alcançá-los.18 Ou resta ao imitador moderno 

se contentar, como o arqueiro, em fazer a flecha se aproximar do alvo, sem tentar superá-lo, ou 

ele também se propõe ser um inovador, seguindo apenas os princípios que tornaram os antigos 

superiores ou mimetizando seus resquícios (armas e virtù próprias). Por isso, Maquiavel 

diverge, ao menos parcialmente, da afirmação “2” acima, negando que seja mais fácil ir além 

do modelo, algo apenas realizável pelos capazes de extrema virtù, embora seja inevitável 

concordar que a similitude exata é muito difícil. O capítulo 6 parece indicar que Maquiavel 

dissipa o paradoxo da imitação enunciado por Quintiliano: o imitador sempre será inferior ao 

modelo, a não ser que desista de imitá-lo e se converta num inovador. 

Entretanto, o capítulo 7, com o exemplo de César Bórgia, reverte a sentença de que a 

cópia é inferior ao original, “assim como a pintura é inferior ao rosto e a performance do ator 

é inferior às emoções da vida real” (QUINTILIANO, 2001, 10.2, 11; meus os itálicos). Mais 

ainda, o capítulo 7 inova ao sugerir que não apenas as ações dos homens excelentes, mas 

também as dos infames podem e devem ser copiadas. N’O príncipe, os modelos mais evidentes 

nos quais o Duque poderia se espelhar – e que permitem ao leitor compará-lo a outros príncipes 

iníquos – encontram-se no capítulo 8: Agátocles Siciliano, conhecido por empregar bem a 

crueldade, e Oliverotto da Fermo, o mesmo que, junto com os Orsini e Vitelli, foi enganado e 

morto por Bórgia. A ação original é aquela em que Oliverotto, ansiando tomar o poder de 

Fermo, organiza um banquete para o qual convida seu tio Giovanni Fogliani, que o havia criado 

como filho. Após uma discussão provocada por Oliverotto em torno dos Bórgia, Giovanni e 

seus apoiadores são chamados a um outro recinto, onde são massacrados por soldados até então 

escondidos. O assassinato, que Maquiavel descreve como parricídio (MACHIAVELLI, 2014, 

8, p. 64)19, não assegura a Oliverotto a permanência no poder: em menos de um ano, Oliverotto 

também será assassinado. A ação como cópia será igualmente insuficiente para assegurar o 

poder de Valentino na Romanha: menos de um ano depois das execuções memoráveis, Bórgia 

cai em desgraça. Mas, por outro lado, o Duque é um modelo superior a Agátocles e Oliverotto. 

Estes foram reconhecidos pelos seus contemporâneos como homens vis e inglórios, enquanto 

os Bórgia tiveram a rara oportunidade, depois seguida pelos Medici, de concentrar poderes 

espirituais e temporais numa mesma casa20. Mais importante, Bórgia foi astuto o bastante para 

																																																								
18 No Prólogo de A mandrágora, Maquiavel lamenta que a época presente, “em todas as coisas, desvie da antiga 
virtù” (MACHIAVELLI, 2012, p. 29). Ver também MACHIAVELLI, 2016, I, Proemio. 
19 Scott e Sullivan (1994) argumentam que, para se livrar da dependência da Fortuna de Alexandre VI, César 
Bórgia também deveria ter praticado o parricídio. 
20 Sobre o contraste entre César Bórgia como fundador de uma nova ordem e Agátocles Siciliano, ver 
BIGNOTTO, 1991, pp. 121-135. 
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formar de si a reputação de ter criado bons fundamentos e de ter consolidado seu estado na 

Itália central. Essa imagem, já sabemos, é uma farsa que nem todos conseguem perceber21.  

 

5 

A emulação não é a única nem talvez a principal técnica da doutrina da imitação da 

qual Maquiavel lança mão no capítulo 7 d’O príncipe. O autor também se serve da simulação, 

por meio da qual estabelece uma teia de semelhanças entre diferentes atores políticos. Quando 

Alexandre VI, que representa a Igreja como seu estado pessoal,  escolhe César para conquistar 

territórios e ampliar os poderes temporais da Igreja, o filho se converte num símile do pai.22 

Não é à toa que, morrendo o pai, o poder do filho desvanece. Do mesmo modo, quando César 

Bórgia atribui a Remirro de Orco plenos poderes para debelar a desordem na Romanha, 

Remirro se torna um símile de Bórgia, até que este, mais tarde, quando necessita demonstrar 

aos habitantes da Romanha quem é de fato o governante, resolve se separar de Remirro, isto é, 

livrar-se metafórica e literalmente dele.  

Talvez mais surpreendente ainda seja perceber que o próprio Maquiavel se põe no lugar 

do príncipe. Ao revelar a Vettori que imitaria Bórgia se fosse um príncipe novo, de algum 

modo Maquiavel já havia realizado essa aspiração no plano ficcional. De fato, n’O príncipe ele 

mimetiza sua própria relação com os atores políticos por ele observados, mas da perspectiva 

inversa: a nós, o público, é atribuído o papel de observadores, enquanto para si o autor reserva 

o papel de príncipe enigmático, ora silencioso e sigiloso, ora dissimulado, que precisa ser 

decifrado. Nas Legazioni, Bórgia foi autor dessa estratégia, como no episódio da conspiração 

contra os Vitelli, Orsini e Oliverotto da Fermo, mas também foi vítima da dissimulação retórica 

de Júlio II. Ao imitar César Bórgia, Maquiavel também compartilha seu infortúnio e por isso 

não é coincidência que na Dedicatória d’O príncipe ele diga suportar, imerecidamente, “uma 

grande e contínua maldade da Fortuna” (grande e continua malignità di Fortuna), utilizando 

termos quase idênticos aos que provavelmente Bórgia havia empregado para descrever as 

razões da sua queda (estraordinaria e estrema  malignità di Fortuna.) Não é novidade que 

Maquiavel procura se colocar no lugar dos príncipes de seu tempo ou, mais precisamente, na 

																																																								
21 “A vívida evocação dos crimes de Agátocles e Oliverotto da Fermo [constitui] um meio oblíquo de condenar o 
caráter e as ações de César Bórgia” (WARD, 2011, p. 12). 
22 Essa similitude fica mais clara em duas passagens distintas. No capítulo 2, Maquiavel afirma que Luís XII 
ajudou o Papa Alexandre VI (não César Bórgia) a conquistar a Romanha (MACHIAVELLI, 2014, p. 22). No 
capítulo 11, Bórgia se torna uma extensão do pai:  “mais do que todos os outros pontífices, [Alexandre VI] mostrou 
quanto pode conseguir um Papa com dinheiro e forças militares. Usando o Duque Valentino e aproveitando a 
ocasião da invasão dos franceses, ele fez todas as coisas sobre as quais discorri acima quando considerei as ações 
do Duque” (MACHIAVELLI, 2014, 11, p. 82).  
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representação ou imagem que ele próprio cria desses príncipes23. Para Pocock (2003b, p. 160), 

O príncipe, tratado sobre o inovador e sua Fortuna, foi escrito por um autor que se via com um 

inovador enfrentando sua Fortuna. Najemy, por sua vez, afirma que Maquiavel escolhe 

personagens considerados exemplos de poder e sucesso, homens tão ousados, evasivos, 

irresistíveis que, continua Najemy (1993, p. 134), “é impossível não pensar que essas 

[qualidades] representassem algumas das mais profundas fantasias que Maquiavel nutria sobre 

si mesmo”. O que estou argumentando difere dessas interpretações em pelo menos um ponto: 

há um forte componente irônico nessa imitação. Maquiavel mimetiza não apenas o sucesso do 

príncipe, mas também seu fracasso. 

 Ao mesmo tempo que o autor procura imitar César Bórgia, Bórgia simula Alexandre 

VI e Remirro simula Bórgia,  a prosa mimetiza a instabilidade do mundo contingente (KAHN, 

1994, p. 41; HÖRNQVIST, 2004), sem visar superá-la24, isto é, sem criar, pela fixação do 

significado de termos valorativos, um discurso autônomo em relação às coisas que este 

descreve. Nesse sentido, o capítulo 7 também simula a Fortuna, ao representar as variações, as 

mudanças constantes, as oposições e antíteses, o movimento de ascensão e queda, os eventos 

fortuitos colocados diante de Bórgia nas suas tentativas de se livrar das condições de sua 

dependência.  Estas são as duas faces da Fortuna, a gentil e a feroz (MACHIAVELLI, 1971, p. 

977), faces também enganosas, já que, se a Fortuna sorri quando dá recompensas, ela também 

se mostra doce para seduzir suas vítimas e em seguida puni-las. César Bórgia foi ingênuo o 

suficiente para acreditar que era virtuoso quando a Fortuna lhe acenou, acreditando, por 

exemplo, que as alianças com reis e outros governantes se deviam a sua virtù, não a sua 

Fortuna. Em contrapartida, nos momentos em que mais simula as variações da Fortuna e 

demonstra, a exemplo dela, igual habilidade de ser severo e gentil (essere severo e grato), o 

Valentino se mostra virtuoso – e digno de emulação. Por isso, a virtù consiste na capacidade 

de o ator político se adaptar ou acomodar rapidamente aos tempos e circunstâncias cambiantes 

(MACHIAVELLI, 2014, 25, p. 179), capacidade esta que também simula uma metamorfose25.  

Assim, enquanto a imitação exige o esforço de produzir uma cópia com base num 

original, reduzindo, portanto, o que pode ser mimetizado, a técnica da simulação permite aos 

autores, atores políticos e à própria Fortuna uma latitude de ação muito maior. No capítulo 18 

d’O príncipe, Maquiavel explora algumas dessas possibilidades quando sugere aos príncipes 

																																																								
23 Strauss (1958, p. 83) toma a imitação num sentido estranhamente literal: Maquiavel deseja ser o príncipe.   
24 Najemy (1993, pp. 192-193) oferece uma interpretação oposta a essa. 
25 Sobre a importância das Metamorfoses de Ovídio para Maquiavel, ver NAJEMY, 1993, pp. 319-330. 
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simularem qualidades animais que os transformem em seres análogos ao centauro Quíron. 

Entre essas qualidades estão a astúcia da raposa, capaz de reconhecer as armadilhas postas em 

seu caminho, e a ferocidade do leão, que afugenta os lobos.  Mas parecer astuto ou feroz nem 

sempre é vantajoso. No reino da contingência, onde não existem encadeamentos determinados, 

é bastante arriscado adotar um único procedimento de ação, por mais que tenha sido bem-

sucedido no passado. Os astutos, como Alexandre VI, em certas ocasiões precisam mostrar que 

são confiáveis, ocultando sua astúcia; do contrário sofrem revezes que põem em risco a 

manutenção de seu estado. Fracassará quem não for “um grande simulador e dissimulador 

(gran simulatore e dissimulatore – MACHIAVELLI, 2014, 18, p. 125). 

Poderia parecer que a dissimulação é o contrário da simulação: esta seria uma imitação 

de virtude; aquela, um ocultamento de vícios. No entanto, vícios e virtudes podem ser 

semelhantes dada sua proximidade. Como argumenta Aristóteles na Ética Nicomaquea (2014, 

1107a, 1-5), se a virtude se encontra no ponto intermediário entre duas qualidades extremas ou 

excessivas, ela terá alguma semelhança com algum dos excessos. Por conta dessa semelhança, 

o vício é passível de ser descrito como virtude e a virtude, como vício. Ao manejar essa técnica 

de redescrição retórica, intitulada paradiástole, o orador visa a suscitar as emoções mais 

veementes de seu público, levando-o a adotar cursos de ação que até então seriam censuráveis 

ou a condenar ações antes consideradas louváveis (SKINNER, 1996, pp. 153-158; SKINNER, 

2018, pp. 45-62). Mas, se Aristóteles e os escritores latinos temiam que o vício se ocultasse 

por trás da virtude, reconhecendo com isso as inevitáveis tensões morais subjacentes à arte 

retórica, Maquiavel parece disposto a levar essas tensões ao paroxismo, sustentando que há 

ocasiões nas quais o príncipe precisa ocultar suas possíveis virtudes e exibir qualidades 

consideradas viciosas. O caso mais extremo é o da crueldade, vício que se opõe à piedade. O 

capítulo 18 d’O príncipe retoma o exemplo de César Bórgia, que não receou ser considerado 

cruel quando adotou medidas duras para restabelecer a paz na Romanha. Já os florentinos, 

temendo ser considerados cruéis, permitiram que Pistoia fosse destruída. Enquanto Bórgia 

acertadamente dissimulou sua piedade pelos habitantes da Romanha, mostrando-se cruel, os 

florentinos, em nome de uma falsa piedade, agiram com crueldade para com Pistoia 

(MACHIAVELLI, 2014, 18 p. 116). 

O recurso à fraude, por meio do domínio da arte da simulação e dissimulação, visa à 

aquisição e manutenção dos estados, bem como a sobrevivência política e pessoal do príncipe.  

Por sua vez, o que se simula e dissimula depende das contingências. Mas, embora a 

sobrevivência política dite a utilização desses expedientes, nada garante que o príncipe será 

bem-sucedido. Embora possa ter alguma expectativa sobre o resultado de suas ações, o príncipe 
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não sabe e não tem como saber se incorrerá no ódio dos que o cercam: “o ódio se adquire tanto 

mediante as boas como as más ações (MACHIAVELLI, 2014, 19, p. 138). O palco da atuação 

do príncipe é tanto mais instável quanto mais ele confiar, solitário, nas suas próprias forças e 

nos favores da Fortuna.  

6 

O poder d'O príncipe, leitor-alvo de Maquiavel, resulta de saber realizar uma eficaz 

imitação retórica (KAHN, 1994, p. 24). Não se trata de uma tarefa fácil, como espero ter 

mostrado. A trama de imagens criada pela exacerbação das técnicas imitativas n’O príncipe 

produz um emaranhado de referências dificilmente discernível por leitores apressados ou 

crédulos. Ao mesmo tempo, a própria arte da imitação é tencionada quase ao ponto de romper 

com sua finalidade inicial, que consiste em dotar os leitores de um repertório de exemplos 

extenso, porém limitado, destinado a orientar sua deliberação e, portanto, sua ação num mundo 

sujeito à volubilidade da Fortuna.   

No capítulo 7, o episódio da quase simultânea conspiração de César Bórgia, contra 

Remirro de Orco e contra os conspiradores de Senigália representados pelos Orsini, adquire 

um sentido teatral e hiperbólico, na medida em que Maquiavel propõe a seu leitor-príncipe 

emular a performance de dissimulação, simulação e até imitação realizadas pelo ator político. 

Com efeito, é no teatro que a fraude encontra sua expressão mais completa e por isso não é de 

estranhar que os assassinatos perpetrados por Bórgia tenham um sentido trágico. No caso da 

conspiração que culmina com a execução dos Orsini, o que a torna teatral é seu enredo recheado 

de duplicidade. Os Orsini, uma das famílias mais importantes de Roma, sucumbem duas vezes 

à sedução de César Bórgia: a primeira, quando este os cobre de riquezas e honras, fazendo-os 

abandonar suas antigas lealdades e aderir a ele; a segunda, quando, já desconfiados, tentam se 

desvencilhar do Valentino e até conspiram contra ele, mas aceitam seus presentes. Nesse 

momento, provavelmente acreditam na sua generosidade e no poder que eles, Orsini, possuem 

de comandar o respeito do Duque e de outros. É a ambição, esse desejo ardente por 

superioridade, que abre brechas para a ingenuidade (simplicità) e os converte em presas fáceis 

das armadilhas de Bórgia.  

Esse enredo guarda semelhanças com o d’A mandrágora. É verdade que o registro 

cômico contrasta com o tom trágico do relato n’O príncipe, obra dita séria.  Nesta, os Orsini 

encaram seu destino fatal passivamente; naquela Messer Nícia está satisfeito com seu desfecho, 

sem desconfiar do complô de todos, inclusive de Lucrécia, para encobrir traição que ocorre sob 
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seu próprio teto26. César Bórgia, o grande simulador e dissimulador, apela à ambição dos Orsini 

para conseguir deles tudo o que deseja; Ligúrio, que por gosto e dinheiro vive de enganar os 

homens (MACHIAVELLI, 2012, 1, 3, p. 37), é contratado por Calímaco para orientá-lo no seu 

golpe contra Nícia. Tamanha é a credulidade de Nícia (“o homem mais ingênuo e estúpido de 

Florença”) que, instruído por Ligúrio, faz-se de surdo diante do Frade Timóteo, sem suspeitar 

que os artifícios empregados para enganar o Frade malandro podem estar sendo utilizados para 

enganá-lo também (MACHIAVELLI, 2012, 3. 4, p. 53). É espantoso que Bórgia e Ligúrio 

mantenham o ethos de homens confiáveis, apesar de todas as artimanhas nas quais estão 

envolvidos. Nos dois casos, o enredo se desenvolve em torno da conspiração levada a cabo 

pela manipulação eficaz da retórica (HÖRNQVIST, 2004, p. 3).  

Enquanto César Bórgia e Ligúrio são oradores habilidosos em mobilizar as paixões de 

seus ouvintes para alcançarem posições de poder e controle, os Orsini e Nícia aparecem como 

vítimas do encantamento produzido pela retórica. Essa impressão de que os ouvintes são 

passivos diante do orador de certo modo resulta da ideia de pathos, cujo significado original, 

sofrer ou suportar algo, passa a designar, para os escritores latinos, qualquer estado ou afeto 

produzido por um agente externo (GOULD, 1990, p. 66). Esse sentido está subentendido no 

De Oratore, de Cícero, no qual a eloquência é descrita como um discurso capaz de transformar 

as disposições dos ouvintes, gerando prazer ou desprazer (CICERO, 1967, II, xliv. 185-187, p. 

331), ao passo que o orador é quem detém o poder quase mágico de modificar os estados físicos 

de sua plateia, levando-a a agir conforme sua intenção. Ao orador cabe mostrar que as ações 

às quais está instando serão benéficas e a de seus adversários, prejudicial. Nem sempre, porém, 

o orador apela às paixões veemente ou ardentes (ódio, amor, ambição, terror, piedade e medo) 

dos ouvintes, sendo necessário, por vezes, suscitar paixões moderadas ou esfriar as ardentes 

(CICERO, 1967, II, xlix. 200-202, p. 345-346). Para Quintiliano, pathos designa apenas as 

paixões mais violentas e é com elas que o orador deve contar (QUINTILIAN, 2001, 6.2. 20-

21). Num tribunal, embora a apresentação de provas seja importante para demonstrar a 

superioridade dos argumentos de um defensor em relação aos de um acusador, por exemplo, a 

mobilização das paixões dos juízes é muito mais eficaz. O orador/advogado precisa persuadi-

los a adotar a atitude que ele deseja, porque “aquilo que eles desejam é também aquilo em que 

acreditam”(QUINTILIAN, 2001, 6.2. 26-29).  

																																																								
26 Para Martinez (1993), até perto do desfecho, Lucrécia é a única personagem virtuosa no ambiente corrompido 
da peça. Como não consegue resistir às investidas de todos os outros personagens viciosos, inclusive sua mãe, ela 
também se corrompe no final. Já Behuniak-Long (1989) descreve Lucrécia como símile da Fortuna, portadora de 
dois rostos, um doce e o outro duro. Portanto, ela não é a mulher virtuosa que se corrompe, mas a mulher que, no 
final, mostra-se mais ardilosa do que parecia.  
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É precipitado concluir, porém, que os ouvintes sejam meramente passivos. O público 

quer sentir, quer ter as emoções suscitadas e são essas as disposições que o orador perscruta, 

aceitando também o poder que o público de saída exerce sobre ele. Os melhores meios de 

persuasão dependem do conhecimento das circunstâncias que motivam o discurso daqueles a 

quem o discurso é endereçado (CICERO, 1967, II, xlix. 200-202, p. 345-346). Mais ainda, 

Cícero e Quintiliano enfatizam que o orador só consegue suscitar as emoções que ele mesmo 

sente ou às quais consegue dar visibilidade (QUINTILIAN, 2001, 6.2. 26-29). Cícero compara 

o orador ao ator cujos olhos, mesmo por trás da máscara, ainda revelam suas emoções 

(CICERO, 1967, II, xlvi. 193, p. 337), o que confere veracidade a sua atuação - nada mais 

ridículo e ineficaz do que fingir mal. Ora, para afetar o pathos do público, o orador deve possuir 

o ethos de homem bom; as virtudes que ele enaltece no seu discurso são as suas próprias. O 

maior poder da retórica deriva da habilidade que o orador possui de representar ao público uma 

imagem vívida da situação a qual ele pinta com palavras. Quintiliano nomeia essa pintura 

mental de represaentatio (2001, III, 8.3.61; V, 11.3.156) e, segundo ele, Cícero designa por 

enargeia a capacidade de o discurso colocar diante de nossos olhos a cena que está sendo 

narrada. Esse recurso, que permite ao orador converter o ouvinte em testemunha ou espectador, 

demonstra seu talento de criar uma fantasia da cena ou da ação que pretende descrever 

(SKINNER, 1996, p. 183).  

Para os autores acima mencionados, a retórica não é um instrumento neutro de 

persuasão: ela visa a fins éticos e serve à comunidade política. Eles consideram que, nas mãos 

de oradores inescrupulosos, a retórica pode até mesmo incitar discórdias civis. Maquiavel, 

entretanto, não aceita as restrições morais impostas ao uso da retórica. Como mostra Cox 

(1997), o florentino endossa a perspectiva mais pragmática do autor do Ad Herennium, que 

defende a precedência do útil sobre o honesto, bem como a subordinação do louvável ao seguro, 

quando se trata de obter êxito. Isso significa que a qualidade do discurso retórico é medida 

mais por sua eficácia prática do que por sua observância a critérios morais definidos. Assim, 

César Bórgia e Ligúrio – como o próprio Maquiavel – atuam livres de constrangimentos 

normativos ao utilizarem sua excelência retórica para alcançar os fins que lhes pareçam os 

melhores. 

Enquanto o episódio da conspiração de Bórgia contra os Orsini nos ensina os 

mecanismos de operação e as potencialidades da retórica, o da execução de Remirro de Orco 

nos fala de uma certa concepção de tragédia. Maquiavel não esconde seu interesse por esse 

episódio e chega mesmo a interromper seu tortuoso exame das ações do Duque para narrá-lo 

em detalhes, como não havia feito nas Legazioni. Três razões tornam o episódio exemplar: ele 
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ilustra como o príncipe novo dotado de virtù consegue dar forma à matéria corrompida27 

quando a ocasião se apresenta; como atos extremamente enérgicos, de violência dirigida, são 

necessários para restaurar a autoridade; e, finalmente, como o príncipe novo deve conquistar o 

afeto dos habitantes da região recém adquirida. 

A narrativa começa com a descrição do estado de desordem na Romanha logo depois 

da conquista de Bórgia.28 Nesse prólogo, Maquiavel mostra como a matéria da Romanha estava 

extremamente corrompida, para utilizarmos o vocabulário do capítulo 17, Livro I dos 

Discursos: senhores locais criminosos espoliavam e assassinavam os súditos, ação disseminada 

e imitada pelos inferiores, num efeito cascata que destruía qualquer aparência de civilidade. As 

punições aos súditos, como consequência, soavam aleatórias e desproporcionais. Na Romanha, 

os prováveis tumultos entre nobres e povo produziam tão-só violência generalizada e anarquia. 

Príncipes que avançam sobre as propriedades e as mulheres dos súditos são, segundo 

os capítulos 17 e 19 d’O príncipe, os que mais incorrem no ódio da população e estão mais 

sujeitos às conspirações. Ciente disso, Bórgia julga necessário introduzir não apenas um “bom 

governo”, compreendido aqui não como um governo justo, mas como governo eficaz, isto é, 

governo monárquico baseado na obediência e submissão. Não parece haver outra maneira de 

fundar o principado novo sobre uma sociedade corrompida, senão pela violência. Pode parecer 

estranho que, para pôr fim à violência descontrolada, empregue-se a violência controlada e a 

isso se dê o nome de governo pacífico (MACHIAVELLI, 2014, 6, p. 48). Nos Discorsi, 

Maquiavel considera que a virtù de um indivíduo, não de uma coletividade, é indispensável 

para estabelecer as leis e a ordem da nova sociedade, já que a insolência dos súditos somente é 

contida por alguém que detenha um poder régio, como diante da desintegração da sociedade  

fosse necessário utilizar um poder íntegro e coeso (MACHIAVELLI, 2016, I, 18, p. 111).  

Ocorre que Bórgia decide não se apresentar aos habitantes da Romanha como o homem 

que imporá a ordem, escolhendo em seu lugar Remirro de Orco: “ele enviou para lá Remirro 

de Orco, homem cruel e enérgico, ao qual conferiu plenos poderes” (MACHIAVELLI, 2014, 

7, p. 48). Remirro se desincumbe tão bem da tarefa, que em pouco tempo torna a Romanha 

pacífica e unida, “com enorme reputação” (MACHIAVELLI, 2014, 7, p. 48). Nesse primeiro 

momento, a reputação tem um sentido positivo e a sobreposição entre Bórgia e Remirro não 

nos permite saber quem conquistou o povo: Bórgia ou Remirro? A dúvida parece atordoar 

também Bórgia, que suspeita do poder de seu símile sobre seu povo. No segundo momento, a 

																																																								
27 O vocabulário escolástico da matéria e forma é empregado nos capítulos 6 e 26 d’O príncipe. 
28 Nos Discursos, III, 29, há um relato mais extenso da situação da Romanha e quem impõe ordem ao estado é 
Alexandre VI, não César Bórgia. 
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pacificação da Romanha passa a se fundar no medo, não no amor, Bórgia, estando de tal modo 

identificado a seu lugar-tenente que as crueldades empreendidas por este são atribuídas àquele: 

“Depois, o Duque julgou não ser necessária tão excessiva autoridade, porque ele temia que se 

tornasse odiosa” (MACHIAVELLI, 2014, 7, p. 48). Bórgia receia adquirir uma reputação 

negativa, parecendo-se com o tirano que ele de fato é.  O possível ódio criado pela excessiva 

força indica que a região não estava tão pacificada como parecia à primeira vista – portanto, os 

fundamentos de Bórgia estavam longe de ser sólidos. De outro ângulo, é possível que a 

reputação de pacificador adquirida por Remirro se dê a custas de Bórgia, que não morava na 

Romanha. Como vimos nas Legazioni, Bórgia se ocupava mais dos soldados do que de seus 

súditos e não os governava efetivamente. Não seria de todo surpreendente, ainda, se Remirro 

estivesse conspirando com alguns habitantes da Romanha contra Bórgia. Diante dessas 

circunstâncias, Bórgia leva a representação teatral ao limite. 

Primeiro, ele constitui um tribunal, composto por advogados das diferentes cidades e 

presidido por um homem reconhecidamente probo. Torna-se evidente o desejo de o Duque  

representar seu governo como amparado nas leis e nas convenções de justiça, por oposição ao 

governo pessoal e cruel de Remirro. Com essa medida, ele busca se desvencilhar de seu lugar-

tenente, esperando não mais suscitar ódio nos súditos, mas amor: “... para purgar esse 

sentimento daquelas pessoas e conquistar a todos, ele queria mostrar que, se alguma crueldade 

havia sido cometida, não cabia a ele, mas à natureza dura de seu ministro” (MACHIAVELLI, 

2014, 7, p. 49). A segunda medida parece não apenas independente, como ainda contrária a 

essa. Eis que, quando esperávamos um Duque amável, oposto a seu lugar-tenente, assistimos 

a um espetáculo de terror, no qual se rompe a aparência de legalidade. Dispondo-se a praticar 

um ato de extrema violência sob a aura de piedade e justiça, o Bórgia d’O príncipe decide 

repentinamente livrar-se de Remirro: 

 “Aproveitando-se de uma ocasião, numa certa manhã ele fez que 
Remirro fosse colocado em duas peças na praça de Cesena, com um 
bloco de madeira e um cutelo ensanguentado a seu lado. A ferocidade 
desse espetáculo deixou o povo ao mesmo tempo satisfeito e estupefato 
(sattisfati e stupidi- MACHIAVELLI, 2014, 7, pp. 49-50)29. 

 

																																																								
29 Maquiavel utiliza adjetivos semelhantes para se referir aos efeitos das qualidades enérgicas de Septímio Severo 
sobre seus soldados e sobre o povo: "Em Severo se via tanta virtù que, conservando a amizade dos soldados, 
enquanto oprimia o povo, pôde reinar tranquilamente até o fim. Porque aquela virtù o tornava tão admirável aos 
olhos dos soldados e do povo, que este permanecia estupefato e atônito (stupidi e attoniti), e aqueles outros, 
respeitosos e satisfeitos" (MACHIAVELLI, 2014, 19, p. 140). 
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Na tragédia aristotélica, “peripécia” é a mudança de uma situação para seu inverso, 

contrariando e surpreendendo as expectativas da plateia. Outro elemento importante de um 

enredo complexo é a cena do sofrimento ou pathos, definida como “ação destrutiva ou 

dolorosa, como a morte no palco, a agonia corpórea, ferimentos etc.”  O objetivo da peripécia 

e do pathos é contribuir para suscitar medo ou piedade, que constituem as finalidades mesmas 

da tragédia (ARISTOTLES, 2013, 1452a-1452b). A piedade é o sentimento suscitado quando 

vemos alguém sofrer mais do que merece; o medo é o sentimento provocado quando nos damos 

conta de que a situação do sofredor não é diferente da nossa. Nos dois casos, a plateia é levada 

a se identificar com o herói trágico. Por isso, Aristóteles recomenda que não se encene o pathos 

de um homem extremamente virtuoso: a injustiça do enredo inspiraria ódio, não piedade. Do 

mesmo modo, não há nada de trágico no enredo em que um homem mau passa da felicidade à 

miséria, já que seu infortúnio se deve a sua própria depravação, não a um erro de julgamento. 

Assistir a sua queda satisfaz nosso senso moral, sem suscitar medo ou piedade (ARISTOTLES, 

2013, 1452a-1453b). Os heróis trágicos são aqueles que cometem um grande erro e produzem 

ações inesperadas, não por perversidade, mas por fraqueza. Representações vívidas de ações 

que suscitam piedade ou medo permitem, segundo o Estagirita, purgar essas emoções dolorosas 

e perturbadoras, isto é, provocar uma catarse (ARISTOTLES, 2013, 1449b, 27-28) que nos 

restitua algum equilíbrio. A fim de produzir mais intensamente esse efeito, a ação trágica 

costuma transcorrer dentro da família: o perpetrador ou perpetradora da violência tem uma 

relação de sangue com a vítima (ARISTOTLES, 2013, 1453a; GOULD, 2014, p. 51).   

Se voltarmos agora ao episódio sobre a execução de Remirro, veremos que Maquiavel 

em parte endossa e em parte subverte alguns dos elementos básicos da tragédia aristotélica.  

Que a cena é um espetáculo, o próprio Maquiavel o diz – um espetáculo de terror. Remirro se 

caracteriza como vilão, o que impede a identificação do espectador com seu desfecho, enquanto 

Bórgia não é um vilão e tampouco um herói trágico. Ao contrário, Maquiavel enfatiza que o 

público-povo ficou “satisfeito e estupefato” ao ver o corpo decapitado, sentimentos distintos 

da piedade, mas não do medo. Remirro e Bórgia, a vítima e o perpetrador, não são irmãos, 

embora tenham uma forte relação de semelhança, rompida quando se torna claro o antagonismo 

entre os dois. Interpretando os desejos do povo, Bórgia oferece a este o que ele queria: a 

sensação de justiça, ou melhor, justiçamento. Depois do espetáculo, o ódio que começava a 

nascer é purgado e o público pode voltar a seus afazeres, suas propriedades e mulheres. A 

gratidão pela eliminação do flagelo, associado eficazmente por Bórgia a Remirro, leva o povo 

a amar o príncipe (MACHIAVELLI, 2014, 12, p. 119).  
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O que torna o efeito do espetáculo mais duradouro, entretanto, não é a sensação de 

ordem restabelecida. Por serem os homens “ingratos, volúveis, simuladores e dissimuladores” 

(MACHIAVELLI, 2014, 17, p. 118), o amor é um vínculo politicamente frágil. A paixão com 

que o príncipe pode contar é o medo. O espetáculo público se reveste, aqui, de um caráter 

religioso, assumindo a forma de um ritual de sacrifício, que inspira estupefação e assombro, 

paixões paralisantes diante de algo ou alguém grandioso, terrível e misterioso30. O Duque, de 

fato, transmite a impressão de poder extraordinário, capaz de fazer e desfazer as pessoas, torná-

las seus instrumentos, tudo isso manipulando apenas imagens (o cadáver partido em dois, o 

cutelo e o cepo ensanguentados), não palavras. O corpo decapitado de Remirro adquire um 

duplo significado. Ele é tanto o bode expiatório que carrega consigo os impulsos violentos do 

público – evidentes pelo contentamento com o qual se assiste ao espetáculo (REBHORN, 1988, 

p. 121), como a projeção do corpo de cada pessoa do público, que se sabe igualmente sujeita à 

ferocidade do Duque. Se no teatro o público experimenta um sentimento de vulnerabilidade 

num ambiente seguro, na praça, a céu aberto, o pacto ficcional está ameaçado. O efeito dessa 

“performance retórica” (REBHORN, 1988, p. 86) é a reverência e sujeição do povo. A tragédia 

borgiana visa a reforçar uma dominação monárquica, baseada no temor religioso, e aposta na 

dispersão dos súditos para impedi-los de se unirem como cidadãos livres. Apesar disso, em 

pouco tempo e mais uma vez, o esforço de Bórgia de estabelecer “bons fundamentos” para o 

seu poder fracassará. 

De uma dupla perspectiva, o César Bórgia d’O príncipe é apresentado como um herói 

trágico. Sua atuação na dominação da Romanha é uma exibição de força e astúcia exemplares, 

digna de imitação por aquele que deseje governar pelo medo. Manipulando diferentes 

estratégias de engano, ele consegue subjugar rivais e submeter súditos, encarnando o jovem 

audaz que maltrata a Fortuna (MACHIAVELLI, 2014, 25, p. 182). Mas ele também é um herói 

trágico justamente por não ter conseguido escapar dos giros fortuitos da Fortuna.  Segundo 

Martinez (2000, p. 12), os embates heroicos dos poderosos contra a caprichosa deusa, sua 

rápida ascensão e sua queda vertiginosa constituem um dos topoi centrais da tragédia 

renascentista. O antagonismo entre o homem dotado de grande virtù e a maligna Fortuna, 

decerto uma das imagens mais eloquentes do capítulo 7 d’O príncipe, repete-se no Terceto 

sobre a Fortuna. Nesse poema, o Duque também é retratado como alguém que, conduzido a 

alturas extremas, lá de cima é abandonado e se estatela no chão, para grande regozijo da deusa 

– ela, a águia faminta que, para quebrar o casco da tartaruga e comer sua carne fresca, leva-a 

																																																								
30 Sobre a paixão do terror, veja-se GINZBURG 2008. 
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para o alto e de lá a solta (MACHIAVELLI, 1989, p. 749). Nesse sentido, o episódio da 

execução de Remirro de Orco pode ser considerado um espetáculo dentro de uma peça maior, 

na qual quem sofre um pathos é o próprio Valentino. Ele representa o arquétipo trágico do 

homem tomado de hubris, punido por violar os limites éticos estabelecidos por deuses e 

homens. Com a encenação  do pathos do Valentino, Maquiavel, o orador, torna vívido ao  seu 

leitor-príncipe o que mais adiante no capítulo 25 é descrito como o grande poder da Fortuna 

nos assuntos humanos e a necessidade de construir barreiras contra sua ação violenta.  

Sem prejuízo disso, há também elementos cômicos nas desventuras de César Bórgia31. 

Embora maneje muito bem a retórica, o Valentino deixa-se trair por sua desmesurada 

autoconfiança e é enganado – justo ele! – por um orador mais hábil, o intrépido Júlio II.  Em 

Roma, após a morte do pai que o protegia, o Valentino se comporta como um tolo imaturo. Sua 

jactância ao descrever seus feitos, muitos dos quais fictícios, é risível: poucos acreditariam em 

seu tom triunfante, vendo-o derrotado e humilhado como Maquiavel o vê. É certamente em 

tom satírico que Maquiavel diz, no fim do capítulo 7 d’O príncipe, que Bórgia só pode ser 

censurado por não ter impedido “San Piero ad Vincola”, o cardeal Giuliano della Rovere, de 

tornar-se Papa. Esse não foi o único erro do Valentino, como assinalei atrás, mas foi seu erro 

fatal, o que lhe retirou da cena. Seria improvável que o público-leitor se comovesse com seu 

desfecho e sentisse algum pingo de piedade. Ao contrário, suscitar no público prazer com a 

queda dos poderosos é um dos efeitos buscados por Maquiavel nas suas comédias A 

mandrágora e Clizia. O público, como o episódio da execução de Remirro de Orco mostra, 

contenta-se em se sentir superior aos que se imaginam eles mesmos superiores. Como ressalta 

Faulkner (2000, p. 34), para Maquiavel “o riso é um olhar os outros lá embaixo”. A comédia 

maquiaveliana ridiculariza os que se pretendem melhores do que os outros e acabam 

subjugados.  

 

7 

Para intérpretes como Jacobson (1977, pp. 27-28), o reino da política se reduz a um 

palco no qual o poder se exerce como ato simbólico e tudo o que conta, afinal de conta, é a 

aparência, mesmo de poder. Nem por isso o poder é desprovido de conteúdo e concretude, 

como enfatiza Brown (1998, p. 103). Espero ter mostrado que a disputa por dominação não 

permite ao ator político outra alternativa senão tentar enxergar além das ilusões. Quem se 

mantiver apenas no reino das aparências fracassará. Por isso, quando Maquiavel se apresenta 

																																																								
31 Contrariamente ao que defendem Rebhorn (1988, p. 87), Martinez (2000, p. 115) e Matthes (2000, p.53). 
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na Dedicatória d’O príncipe, seu ethos é o de um profundo conhecedor das condutas dos 

grandes homens do passado e do presente. Não se trata de mostrar-se um erudito, mas de 

conferir utilidade ao saber, a fim de ajudar o príncipe a deliberar sobre modos mais eficazes de 

ação, em meio à multiplicação de aparências, simulacros, enganos, bem como ensinar o 

príncipe a praticar todas as estratégias de ilusão necessárias para a conquista e manutenção dos 

principados. Ao contrário de príncipes, como Bórgia, que praticam a fraude e no entanto 

também se deixaram enganar, Maquiavel é imune às armadilhas retóricas. Por outro lado, 

Maquiavel se coloca ao lado do povo ao evidenciar aos leitores como agem os príncipes e os 

poderosos, cujos ardis e o uso do terror são apresentados como forma de obtenção de 

obediência. A retórica tem esta dupla função: ela serve para gerar encantamento e, ao mesmo 

tempo, desmistificar os artifícios retóricos empregados na criação de imagens ilusórias com as 

quais se enganam súditos e outros príncipes.  

O que Maquiavel faz no capítulo 7 d’O príncipe é expor César Bórgia em toda a sua 

crueza, fragilidade e ambiguidade. Se este é o exemplo de príncipe moderno, é porque na Itália 

do século XVI já não se encontrava mais quase nenhuma excelência. Ser príncipe era, por si 

só, sinônimo de corrupção.  Examinando as repercussões das ações do Valentino e seu pai no 

cenário mais amplo da Itália, Maquiavel não esconde de seu leitor, seja ele príncipe ou cidadão, 

que para realizarem seus planos pessoais de conquista os Bórgias precisaram “perturbar a 

ordem e tornar instáveis os estados da Itália” (MACHIAVELLI, 2014, 7, p. 44). Isso implicou 

trazer para a Itália exércitos franceses e espanhóis, permitindo a invasão dos “bárbaros” 

mencionada em tons dramáticos no capítulo 26. A Itália se tornou palco do conflito entre duas 

potências monárquicas fortemente institucionalizadas e armadas, estando ela própria dividida 

e dependente de tropas mercenárias, o que sem dúvida contribuiu para sua terrível situação: 

“mais escravizada que os hebreus, mais servil que os persas, mais dispersa que os atenienses, 

sem um líder, sem ordem ou direção, espoliada, dilacerada, devastada e tendo de suportar toda 

a sorte de ruína” (MACHIAVELLI, 2014, 26, p. 184). É duvidoso que Maquiavel louvasse 

indivíduos responsáveis por despojarem ainda mais a Itália de suas glórias passadas e por 

ajudarem a condenar ao desaparecimento a maioria das repúblicas que ainda resistiam às 

formas principescas, entre as quais sua amada Florença. Embaralhando as bordas entre o real 

e a ficção, o original e a cópia, a tragédia e a comédia, Maquiavel apresenta um retrato 

verossímil do Valentino. 

Ao nos darmos conta da dupla representação do Duque, como herói trágico e como 

farsa, percebemos ainda como a utilização calculada de diferentes imagens ou cópias – 

simétricas, invertidas, distorcidas, correspondentes – é um recurso indispensável para obtenção 
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de um poder mais enraizado e resistente à argumentação. A imagem nos seduz e convence de 

maneira mais profunda e direta, atuando sobre nossa percepção e recriação da realidade. A 

representação de poder é poder. Maquiavel ensina como o príncipe pode construir imagens 

persuasivas de poder e como os que o observam devem conseguir desconstruí-las, observando 

em si e nos outros o poder das imagens.
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CAPÍTULO 6 

DEMOCRACIA NA ERA DA DESUMANIDADE 

 

 

O título deste livro1 sugere-nos explicar aquilo que, em outros momentos, parecia ter-

se tornado óbvio: a filosofia tem muito a dizer sobre e para a democracia. Imensos volumes já 

foram escritos sobre isso e muita saliva foi gasta para se responder a essa pergunta. Entretanto, 

é urgente continuar a falar sobre a democracia, interessar-se por ela, o que não deixa de ser um 

modo de falar para a democracia, recordar por que ainda devemos nos interessar por ela ou 

dotá-la de um interesse novo, em face do atual menosprezo por seus princípios mais valiosos. 

É verdade que nem a filosofia nem qualquer outro saber – aliás, nenhuma pessoa ou grupo – 

poderia assumir a missão redentora de salvar a democracia e até os seres humanos do colapso. 

Se algo puder ser feito nesse sentido, não será trabalho apenas dos filósofos e estudiosos do 

amplo campo das humanidades, mas de uma grande parte da sociedade, preocupada com seu 

destino e empenhada em reformular a si mesma. Nossa contribuição, nestes tempos sombrios, 

é explicitar e fazer circular diferentes perspectivas sobre o que deveria constituir um acordo 

tácito entre nós, chamar a atenção para as ameaças que nos rodeiam, alertar para as diferentes 

ordens de destruição que estamos produzindo.  

Neste texto, não faço uma defesa incondicional da democracia, porque considero 

equivocado vê-la como um dado a-histórico de nossa civilização e não examinar as fundações 

que a justificam ou as contingências que a cercam. Começo investigando algumas razões para 

evocar novamente a importância da filosofia e das humanidades. Em seguida, procuro esboçar 

algumas das principais características da sociedade democrática, surgida após as revoluções 

modernas, chamando a atenção para certas tensões e antinomias. Também apresento, mais 

adiante, algumas interpretações sobre a “crise da democracia”, a fim de assinalar como a 

falência da democracia se torna uma possibilidade em face da emergência de discursos e 

práticas autoritárias. 

Este escrito não é linear como seria desejável, nem inteiramente consistente. Escrever 

sobre o presente é, por si só, um desafio à coerência. Mas, ao escrevermos a quente sobre este 

momento sinistro, temos de lidar com nosso próprio medo, nossa desconfiança e a incerteza 

																																																								
1 Porque a filosofia interessa à democracia. Salvador: Editora da UFBA, 2020. 
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sobre o futuro. Para evitar que essas paixões tristes nos dominem, a mim e a quem ler este 

texto, no final, ensaio dois pequenos gestos para nos retirar do torpor em que o regime do ódio 

nos coloca. 

2 

Em 30 de abril de 2019, o jornal britânico The Guardian publicou um editorial cujo 

título era “Humanos precisam das humanidades”. O editorial foi motivado pela declaração do 

Presidente da República de nosso país, num post do Twitter de 26 de abril do mesmo ano, 

manifestando a intenção de seu governo de diminuir os investimentos públicos em faculdades 

de filosofia e sociologia, já que “o objetivo”, afirmou o presidente, “é focar (sic) em áreas que 

gerem retorno imediato ao contribuinte”. Como enfatizou o jornal, uma declaração desse tipo 

é reveladora de uma mentalidade profundamente autoritária, que limita o conjunto complexo 

dos conhecimentos humanos apenas à noção do lugar que cada um ocupa numa sociedade 

desigual e aos meios que cada um deve utilizar para ganhar o próprio pão. Graças a estudos 

realizados nas humanidades, porém, temos boas razões para pensar que reduzir a vida humana 

a uma luta constante pela sobrevivência, compelindo os indivíduos a se ocuparem, quase 

exclusivamente, da produção e reprodução diária de sua força de trabalho, torna-os ainda mais 

crédulos e dóceis à dominação. Não é uma ideia nova. Já no século XVIII, ao examinar as 

condições de um operário comum, Adam Smith (2003, L. V, p. 987) observava:  

O homem que passou a vida toda realizando pouquíssimas operações 
bastante simples, cujo resultado é sempre o mesmo ou quase o mesmo, 
não tem nenhuma oportunidade de exercitar o entendimento ou 
exercitar sua inventividade para descobrir expedientes que removam 
dificuldades jamais enfrentadas. Portanto, naturalmente perde o hábito 
de fazer esse esforço e em geral se torna tão estúpido e ignorante como 
é possível uma criatura humana tornar-se. 

De lá para cá, o imperativo do lucro continuou a exigir que os indivíduos abrissem mão 

da vida do espírito para empregar suas energias na manutenção de sua força de trabalho, no 

aprimoramento de técnicas de produção e na ampliação do capital. Ao contrário do que 

desejava Smith, esse movimento de atrofia física, moral e intelectual do indivíduo, não foi 

estancado, talvez porque os Estados não tenham adotado a solução que o próprio autor propôs, 

a saber, a criação de um sistema público de educação voltada prioritariamente para a formação 

humanista do trabalhador comum. Mais ainda, o desenvolvimento econômico aguçou, em vez 

de diminuir, as desigualdades sociais, na medida em que deu vazão à acumulação 

aparentemente ilimitada e irracional de riquezas nas mãos de uns poucos, em detrimento dos 
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muitos. A novidade destes tempos é que a educação sonhada por Smith (2003, L. V, p. 989) 

para levar o indivíduo à contemplação “de uma variedade tão grande de objetos”, capaz de 

fazer seus espíritos “se exercitar em comparações e combinações intermináveis, tornando os 

entendimentos a um tempo agudos e amplos num grau extraordinário”, converteu-se quase 

inteiramente num processo por meio do qual se melhora a qualidade da força de trabalho “pelo 

investimento em capital humano” (BECKER, 1994, p. xix). Segundo argumentou Gary Becker, 

economista da Universidade de Chicago e ganhador do Prêmio Nobel de Economia, cabe, 

sobretudo às famílias, planejar e conseguir realizar, para os filhos e filhas, as atividades que 

“influenciam os futuros rendimentos monetários e psíquicos, aumentando os recursos das 

pessoas” (BECKER, 1994, p. 11). Educar é investir num capital, de modo que, depois de terem 

recebido desde a infância investimentos financeiros em treinamento e educação, os indivíduos 

finalmente adquirem os recursos para se destacarem e se venderem no mercado de trabalho 

(BECKER, 1994, p. 31). O indivíduo se torna o empresário de si mesmo. 

Provavelmente, Gary Becker não chegou ao ponto de propor, como os autoritários, a 

simples supressão das humanidades. De qualquer modo, os saberes relevantes no capitalismo 

contemporâneo parecem diminuir drasticamente a importância das atividades de pensamento 

que permitem ao indivíduo formar julgamentos mais amplos sobre sua situação no mundo e 

sobre o próprio mundo. As humanidades se tornaram anacrônicas. A drástica diminuição das 

contratações de professores seniors para ensinar a obra de Shakespeare nas universidades 

norte-americanas é prova disso (SHAPIRO, 2018). Nesse sentido, ao explicitar que os 

indivíduos necessitam de conhecimentos úteis e lucrativos, a racionalidade autoritária apenas 

pega carona num modelo que está em vigor em sociedades reconhecidas como democráticas: 

as humanidades são inúteis, onerosas e não produzem o crescimento do capital humano. A 

diferença é que, enquanto os ideólogos do neoliberalismo não veem todas as ciências como 

essencialmente humanas, mas, com sorte, consideram como ciências somente as naturais e 

matemáticas, a racionalidade autoritária privilegia um conhecimento estritamente técnico e 

pragmático.  

Mas não basta aos autoritários reduzir humanos a consumidores, contribuintes e 

provedores de mão-de-obra, dotando-os das técnicas adequadas a esse fim. É também 

necessário, como lembra o editorial do The Guardian citado acima, que cada pessoa conheça 

seu lugar nesta sociedade. Mulheres, negras e negros, população periférica, LGBTs, indígenas, 

povos colonizados, estão condenados ao silêncio e a se enquadrarem em papeis previamente 

fixados por outros agentes, sujeitando-se a violências e abusos de toda a sorte. Os autoritários 
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estabelecem como norma que a experiência humana deve ser unidimensional e sem nuances. 

É dessa perspectiva que as humanidades, já rebaixadas por serem custosas para o Homo 

oeconomicus, mostram-se potencialmente perigosas. Permanecer no próprio lugar significa ser 

privada de indagar sobre causas ou fundamentos, não promover afastamentos em relação ao 

que está dado, não investigar o passado, nem vasculhar a memória, sentir curiosidade ou 

hesitações. Não estranha que os autoritários vejam as humanidades como um conjunto de 

saberes “rebeldes”, por assim dizer, que levariam a contestar posições privilegiadas e opiniões 

assentadas sobre crenças infundadas. 

Assim, enquanto acendem uma vela para o Deus Mercado, esperando em troca o 

aumento da produção à custa da anulação do que nos faz humanas, os autoritários rezam para 

que suas crenças e suas paixões brutas não sejam denunciadas. A repulsa às humanidades 

sugere o medo arcaico dos governantes arbitrários: o de que sua pequenez seja desnudada e sua 

visão de mundo, demolida. Também no século XVIII, Montesquieu comentava que os déspotas 

têm consciência de seus inúmeros defeitos e por isso temem “expor à luz do dia sua estupidez 

natural". O exemplo mais pitoresco é o de Carlos XII: “quando estava em Bender, encontrando 

alguma resistência no senado da Suécia, escreveu que lhes mandaria uma de suas botas para 

governar. Essa bota teria governado como um rei despótico” (MONTESQUIEU, 2003, Parte 

I, L. V, cap. XIV, p. 70). Os déspotas anseiam por apagar a memória e o conhecimento de 

outras experiências de vida, por silenciar, obscurecer e isolar os governados. Eles suspeitam 

que a palavra, o discurso e mesmo o riso lhes retire um poder baseado no medo e na ignorância, 

males que as humanidades procuram entender e ajudam a combater. Mesmo filósofos e 

filósofas que não trataram diretamente do mundo político ou da democracia desafiaram o senso 

comum mais arraigado e mudaram o modo de encararmos nosso entorno. A defesa que Galileu 

fez da teoria copernicana, sobre a centralidade do Sol e mobilidade da Terra, implicou rejeitar 

a autoridade da Bíblia2 e de seus intérpretes em questões relativas à filosofia da natureza, 

assumindo um alcance não apenas científico, mas cultural e intelectual (MARICONDA, 2000). 

Com a condenação pela Inquisição Romana, em 1633, Galileu foi obrigado a abjurar de suas 

ideias e mantido em prisão domiciliar até sua morte, em 1642.  

																																																								
2 Veja-se a seguinte passagem da Bíblia: “Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o 
Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, 
detém-se sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalom. E o sol se deteve, e a lua parou, 
até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro de Jasar? O sol, 
pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro”. (Josué 10: 
12-13, trad. João Ferreira d’Almeida) 
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Por confrontarem estruturas de poder estabelecidas, os intelectuais continuam a sofrer 

perseguição. A educação pública e a pesquisa, em todas as áreas, são deixadas à míngua por 

suposta falta de recursos – enquanto incentivos e imunidades financeiras são garantidos aos 

aliados do projeto autoritário. Em países como Turquia, Hungria, Polônia, Rússia e Brasil, 

governantes buscam, quase diariamente, retratar nas mídias e redes sociais os professores como 

inimigos dos “humanos direitos”. Eles contam com o apoio de pessoas movidas a ressentimento 

e a ódio, sem nenhum apreço pela formação intelectual e dispostas a denunciar à polícia e a 

seguidores fanáticos quem pensa diferente, sem se importar em ostentar publicamente, como 

um troféu, a própria ignorância. É difícil saber até quando as humanidades resistirão ao avanço 

do arbítrio. 

3 

A democracia, pressupõe o título deste livro, precisa das humanidades. Mas de que 

democracia estamos falando? No início da modernidade, a democracia era considerada o 

governo das maiorias, dos pobres ou das multidões, classificando-se entre as formas injustas 

de governo, assim como tirania e oligarquia. A natureza tumultuosa, medrosa e violenta do 

demos se evidenciaria na sua atração por discursos demagógicos, na volubilidade de suas 

decisões e, por tudo isso, na sua precária visão dos interesses comuns à comunidade. Giorgio 

Scali que o dissesse! Um dos líderes da revolta e do subsequente governo popular dos Ciompi, 

ocorrido em Florença entre 1378 e 1381, Scali terminou executado publicamente, não sem 

antes lamentar, do patíbulo, ter apoiado seu poder sobre o povo, que em pouco tempo veio a 

traí-lo (SANTANGELO, 2006, p. 166). Enquanto o povo era visto como irracional, oscilando 

entre a excessiva submissão e o desmedido desejo de mandar, qualquer um que desafiasse a 

ordem e as hierarquias poderia ser insultado como democrata. No século XVII, esse epíteto era 

constantemente atribuído aos Levellers – participantes de um movimento político e social 

composto por trabalhadores urbanos, pequenos aristocratas, soldados desempregados e até 

mulheres, muitos dos quais provenientes das igrejas dissidentes – por defenderem a igualdade 

civil e política (OSTRENSKY, 2018). Contemporâneo e conterrâneo dos Levellers, Thomas 

Hobbes não compartilhava os preconceitos aristocráticos por trás da crítica às primeiras 

doutrinas igualitárias da modernidade, mas rechaçava a democracia como o regime que 

reproduziria, incessantemente, as dinâmicas próprias das grandes assembleias participativas: 

oradores inescrupulosos presidiriam intermináveis processos de deliberação nos quais a 

multidão acéfala tenderia a votar em quem apresentasse as propostas mais fantasiosas sob a 

aparência de sensatez. E, quando chegasse o momento de executar as deliberações da 
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assembleia, o mais hábil orador assumiria o papel de monarca, de tal modo que não existiria 

democracia de fato (HOBBES, 1994, XXI, p. 120). 

Quanto aos escritores republicanos, apesar de valorizarem a importância do elemento 

democrático na composição do governo, como forma de contrabalançar interesses facciosos e 

produzir o bem comum, muitos deles receavam que o demos ou a plebe exorbitasse de suas 

atribuições constitucionais e impusesse um governo homogêneo ou, pior, escolhesse um líder 

à la César, que destruiria a república em nome de um projeto pessoal de poder. Por isso, mil 

dispositivos institucionais foram imaginados para limitar o poder popular num governo eletivo, 

entre os quais o voto censitário, que excluiria os pobres dos processos decisórios no interior 

das assembleias representativas. Esses republicanos suspeitavam que, como os não 

proprietários são numericamente superiores, se fossem eleitos e tivessem voz majoritária na 

elaboração de leis, não demoraria para criarem leis transferindo as propriedades dos ricos para 

os pobres, ou mesmo abolindo as propriedades. Daí por que somente homens livres, 

proprietários de si e de bens fundiários, teriam a independência necessária para serem tomados 

como cidadãos (HARRINGTON, 1996, p. 75). É errôneo afirmar, porém, que a tradição 

republicana é marcada por uma atitude ambígua em relação ao poder popular, ora o 

considerando parte inseparável da constituição, ora desconfiando de seus propósitos. Contra os 

republicanos aristocráticos da Antiguidade, como Cícero, e os de seu tempo, a exemplo de 

Guicciardini, Maquiavel enxergava no povo um maior desejo de ser livre, de viver de acordo 

com as leis, as quais são a única garantia da liberdade, e, portanto, uma maior dedicação à 

república (MCCORMICK, 2011, p. 3). Segundo Maquiavel, desprezam-se os povos “porque 

todos falam mal [deles] sem medo e livremente, mesmo quando eles governam”; já dos 

príncipes, continuava o autor, “fala-se com milhares de temores e hesitações” 

(MACHIAVELLI, 1996, I, 58). 

Às vésperas do segundo advento da democracia no século XVIII (DUNN, 2005), o 

termo “democracia” ainda era estigmatizado, recordando as cidades-estados da Antiguidade, 

sua constante instabilidade interna e beligerância externa, seus costumes austeros e 

homogêneos, e seu desprezo pelo comércio. Apesar de insistir em que toda soberania reside 

originalmente no povo, Rousseau não se mostrava convencido de que o governo democrático, 

perfeito para um “povo de deuses”, fosse viável em seu tempo: “não há governo tão sujeito às 

guerras civis e às agitações intestinas quanto o democrático ou popular, porque não existe 

nenhum outro que […] demande mais vigilância e coragem para ser mantido em sua forma 

original” (ROUSSEAU, 2003, III, cap. IV, p. 84). Além disso, o autor suspeitava de que o 
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povo, não apenas como governante, mas também como soberano, seria muito suscetível ao 

engano, podendo, com facilidade, tomar como regra geral o que seria interesse particular, o 

que o induziria a desejar o próprio mal (ROUSSEAU, 2003, II, cap. III, p. 37).  

Conforme o século XVIII avança, persiste o anátema contra a democracia, que 

transparece, por exemplo, nos Artigos Federalistas. Ali testemunhamos um verdadeiro 

contorcionismo semântico destinado a provar que a nação formada pela confederação das treze 

ex-colônias independentes será uma república muito diferente da dos antigos. Ela se espalhará 

por um imenso território, mas não será tirânica; respeitará a igualdade política sem exigir 

igualdade material dos cidadãos; será heterogênea e diversa, fundada na soberania popular, 

mas condicionará o exercício desta à representação política; ela se organizará em torno de uma 

constituição capaz de estabelecer um minucioso sistema de controles efetivos entre os poderes 

executivo, legislativo e judiciário, preservando, ao mesmo tempo, a autonomia dos estados; 

sua complexa engenharia institucional, por fim, lhe dotará de estabilidade (HAMILTON; 

MADISON; HAY, 2003). Com base na obra canônica de Montesquieu O espírito das leis 

(Parte I, L. VII, cap. 16), os escritores Federalistas não hesitavam em afirmar que as repúblicas 

antigas eram, na verdade, democracias: governos das maiorias pobres ou não proprietárias, 

caracterizadas basicamente pela reduzida dimensão territorial que facilitava a participação 

direta dos cidadãos nos assuntos do Estado e, com isso, desordens insolúveis. A representação 

política, em contraste, ao reduzir a multiplicidade de vozes a poucas pessoas, permitiria 

restringir fortemente a participação popular no governo, sem abdicar do princípio da soberania 

popular. Por isso, em Princípios da representação política, Manin (1977) argumenta que a 

representação é um procedimento aristocrático de escolha, mediante o qual, nos processos 

eleitorais, os portadores de opiniões radicais ou facciosas seriam preteridos em nome de 

representantes moderados ou identificados aos mais sábios, que formariam uma elite política 

mais capaz de contemplar interesses comuns do país.  

A operação conceitual que fez a democracia passar de mau regime de governo para 

forma legítima de sociedade foi cuidadosamente documentada por Dunn (2005),3 e não é o 

caso de reproduzi-la aqui. Sem prejuízo disso, a pergunta que em algum momento assomou às 

cabeças dos que primeiro defenderam a democracia ainda ecoa nas nossas próprias cabeças: o 

que nos faz querer a democracia? Há diferentes razões pelas quais as pessoas se sentem 

beneficiadas pela democracia. O ideário da Revolução Francesa ainda exerce uma forte atração 

																																																								
3 Cf. especialmente o capítulo 2. 
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em muitas de nós, como se nossa identidade política e social devesse sua formação em grande 

medida à Declaração do homem e do cidadão, de 1789. Continuamos a defender que ideias 

abstratas como liberdade, igualdade, direito e regra da lei orientem nossas práticas sociais e 

políticas. Algumas de nós ainda creem que a democracia é a forma mais justa de governo ou a 

que mais corresponde a nossas expectativas de alcançar uma sociedade mais inclusiva e 

participativa. Também gostamos de pensar que escolhemos nossos representantes sem 

interferência de grupos ou indivíduos poderosos. Há ainda quem prefira a democracia pela 

liberdade econômica que ela possibilita. E, infelizmente, existem muitos que são indiferentes 

à democracia. 

Dos autores que se dedicaram a essa questão, talvez Tocqueville seja o que forneceu o 

quadro mais completo das possibilidades abertas pela democracia por estruturá-la sobre um 

sistema de afetos, gostos ou paixões, ou seja, esperanças, temores, amores, ambições, ódios, 

ressentimentos. Tocqueville não apenas apresentou uma descrição (ou quadro) de uma 

sociedade democrática, a norte-americana, mas principalmente conformou uma concepção de 

democracia, ao defini-la, antes de tudo, como um estado social oposto ao estado social 

aristocrático. Este se mostra fortemente orgânico, na medida em que seu fundamento, a 

propriedade fundiária transmitida hereditariamente, fixa o homem na terra e acaba por 

determinar a existência de hierarquias (TOCQUEVILLE, 2005, I, I, II, p. 38). Por oposição ao 

estado social aristocrático, cujas características essenciais são a desigualdade e a imobilidade 

social, o estado social democrático se caracteriza pelo ódio às hierarquias e, portanto, pela 

igualdade de condições e mobilidade social. Tocqueville não acolhia a premissa de seus colegas 

liberais, de que a igualdade da democracia é basicamente uma igualdade de direitos ou a 

possibilidade de realizar eleições periódicas para a escolha de representantes do povo; 

tampouco ele sugere que o estado social igualitário se traduza em igualdade material ou 

igualdade de fato entre os indivíduos. Pelo contrário, é nas sociedades democráticas que o amor 

pelo dinheiro aflora: há mais riqueza e pobreza. (TOCQUEVILLE, 2005, I, I, III, p. 60) Por 

isso mesmo, é uma sociedade de indivíduos dispersos e independentes, vale dizer, sem vínculos 

profundos além dos familiares e de um estreito círculo de amizades (TOCQUEVILLE, 2009, 

Prefácio, p. XLVIII); uma sociedade em que até os gostos literários e filosóficos são medíocres, 

dando-se mais valor à produção da quantidade de livros, por exemplo, do que a sua qualidade. 

Mas, se os gostos dos indivíduos democráticos são medíocres, é intensa sua paixão pela 

igualdade de condições: “A igualdade constitui o caráter distintivo da época em que vivem; 

apenas isso basta para explicar que a preferem a todo o resto” (TOCQUEVILLE, 2005, II, II, 
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I, pp. 114-115). Ama-se a democracia porque em geral se odeiam privilégios e distinções – a 

condição degradante da sujeição.4 Esses sentimentos e paixões, que tendem a se converter em 

costumes e leis, promovem “o dogma da soberania popular”, crença quase religiosa de que o 

povo só obedece legitimamente ao próprio povo e a seus representantes nomeados 

(TOCQUEVILLE, 2005, I, I, IV). 

O “fascínio pela democracia” (DUNN, 2014) se deve, em boa parte, a essa crença. 

Talvez não sejamos tão ingênuas a ponto de nos convencermos a nós mesmas de que queremos 

a democracia porque ela está a serviço dos cidadãos. Preferimos a sociedade democrática pela 

sua promessa, nem sempre realizada, de que somente nos sujeitaremos a quem escolhermos 

(DUNN, 2014, p. 18). É claro que muitas vezes aceitamos nos sujeitar a pessoas inconfiáveis, 

para dizer o mínimo. Seja como for, como cidadãs, gostamos de pensar que continua a 

pertencer a nós mesmas o julgamento a respeito de como a soberania será exercida.  

Assim, de um lado cultivamos a crença no autogoverno, que invoca a liberdade de não 

nos submetermos, a igualdade como relação entre indivíduos e perante a lei, e a participação 

nos negócios públicos; de outro, porém, absorvidas na busca do bem-estar material, que 

também distingue o estado social democrático, renunciamos de bom grado à atuação no espaço 

público. Como se tornou pesarosa e complexa a tarefa de nos dedicarmos aos assuntos da 

comunidade, abstraindo das urgências e dos prazeres que constantemente nos atraem para a 

esfera privada! É daí que nasce, para Tocqueville, o “despotismo democrático”:  

 

vejo uma multidão incalculável de homens semelhantes e iguais que 
giram sem repouso em torno de si mesmos para conseguir pequenos e 
vulgares prazeres com que enchem sua alma. Cada um deles, retirado 
à parte, é como que alheio ao destino de todos os outros […]. Acima 
deles, se ergue um poder imenso e tutelar, que se encarrega sozinho de 
assegurar o proveito e zelar pela sorte deles […] Ele se pareceria com 
o poder paterno se, como este, tivesse por objeto preparar os homens 
para a idade viril; mas, ao contrário, procura tão-somente fixá-los de 
maneira irreversível na infância; ele gosta de que os cidadãos se 
regozijem, contanto que não pensem em outra coisa que regozijar-se 
(TOCQUEVILLE, 2005; II,IV, VI, p. 389-340). 

																																																								
4 Nesse ponto, Tocqueville se encontra com Marx. Como nos lembra Rancière (2014, p. 30), no Manifesto 
comunista, Marx argumenta que a burguesia “despojou de sua auréola todas as atividades até então reputadas 
como dignas e encaradas com piedoso respeito. Fez do médico, do jurista, do sacerdote, do poeta, do sábio, 
seus servidores assalariados”. Marx, porém, considerava que a igualdade traduzia, ou melhor, encobria, as 
relações de exploração. 
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Numa sociedade fragmentada, os indivíduos tendem a disputar entre si recursos e 

poderes, bem como a buscar a satisfação de seus desejos mais imediatos. Para efeitos de 

comparação, recordemos que na democracia ateniense o ideal de felicidade, ou eudaimonia, 

chegou a constituir um fim em si mesmo e era alcançado na cidade, na associação entre 

cidadãos, por meio da participação política. A felicidade, argumenta Aristóteles (1959, 1264b), 

“não pode pertencer ao todo e não a suas partes”. Já nas democracias modernas, compostas por 

indivíduos dissociados e dispersos, um outro ideal parece se impor, no qual a felicidade, como 

afirma Hobbes (2003, XI, p. 85), “é uma contínua marcha do desejo, de um objeto para outro, 

não sendo a obtenção do primeiro outra coisa senão o caminho para conseguir o segundo”. 

Quando as ações humanas se voltam prioritariamente para a obtenção de objetos necessários à 

sobrevivência e ao atendimento de prazeres efêmeros, as demandas do mundo social adquirem 

prioridade sobre a participação, deliberação e a decisão que são marcas do mundo político. 

Entretidos nessa busca incessante, os indivíduos sentem que precisam transmitir a outros a 

função de governar. Nem sempre, porém, os que recebem a incumbência de representar outros 

desempenham seu papel tendo em vista o bem da comunidade ou a promoção dos interesses 

dos representados. Por isso, inaugurando uma longa tradição de crítica à representação política, 

Rousseau (2003, III, cap. XV, p. 113-114) não demonstrava nenhuma indulgência pelo cidadão 

moderno, que se julga livre porque escolhe seus representantes e acaba submetido 

irremediavelmente a eles. 

Alguém poderia dizer que parte das considerações acima privilegia uma visão 

demofóbica da democracia, de acordo com a qual o povo, apesar de concebido como sujeito 

da democracia, não tem capacidade de exercer o poder. No fundo, a democracia moderna seria 

a expressão da desconfiança em relação ao poder popular que a origina, e por isso exigiria a 

criação de arranjos institucionais voltados para o controle dos governados. Um exemplo 

eloquente dessa fobia em relação à participação política do povo, quer entendido como 

unidade, quer como multidão, seria a concepção elitista ou minimalista da democracia 

defendida por Schumpeter. Duvidando fortemente da capacidade de pessoas comuns de tomar 

decisões políticas, Shumpeter (2017) advogava limitar o papel que o povo deve desempenhar 

nas eleições ao processo eleitoral (justamente o tipo de procedimento que tanta repulsa causava 

a Rousseau) e conferir a uma elite minoritária o governo das maiorias. O critério para classificar 

como democrática qualquer sociedade seria a presença de eleições.  
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Entretanto, suspeitar da capacidade de governo do povo e observar o esvaziamento do 

espaço público não são atitudes análogas. É verdade que em ambos os casos se constata o que 

Thaís Florêncio de Aguiar designou de “experiência heterônoma”, na qual o demos perde sua 

potência, sujeitando-se passivamente ao domínio de uma classe social específica ou de 

lideranças alheias a sua vontade (AGUIAR, 2017). No primeiro caso, porém, propõe-se que o 

poder popular ou as maiorias sejam contidos por conta de sua ineficiência e ignorância, ou 

confinados por conta de sua irracionalidade; no segundo, argumenta-se que o desenvolvimento 

da democracia liberal tem levado o Homo politicus a se retirar do proscênio da vida pública 

(BROWN, 2017, p. 79). 

 

4 

Talvez seja desnecessário lembrar que a teoria política moderna, aquela que pensou e 

justificou o segundo advento da democracia, não nos oferece uma visão completa da 

democracia, o que, de resto, seria impossível a qualquer teoria oferecer. Há uma distância 

inegável entre nosso tempo e o dos modernos, distância traçada pela emergência de novos 

atores sociais e estruturas, como os partidos e dos sindicatos, os grandes movimentos 

migratórios, as crises financeiras internacionais, a experiência das guerras mundiais, o esforço 

de banir os totalitarismos, o multiculturalismo. Mas também existem continuidades 

importantes. Ao se alimentar do sentimento de igualdade, a democracia tende a estabelecer 

relações de reciprocidade e a promover experiências nas quais nos sentimos capazes de atuar e 

nos reivindicar como portadoras de direitos (ROSANVALLON, 2013, p. 22). Ao mesmo 

tempo, ela carrega em seu bojo o germe da despolitização e se apresenta, paradoxalmente, 

como uma democracia sem povo. O mal-estar da democracia reside nesse descompasso entre 

a ideia do que deveria ser a democracia, sua norma, e sua prática de decepção e desencanto. 

(ROSANVALLON, 2013, p. 8) 

O número de livros dedicados à análise do fenômeno descrito como “crise da 

democracia” indica que as democracias contemporâneas, mesmo as que nos parecem mais 

solidamente constituídas, padecem de uma enorme fragilidade. Não sem razão, a antiga 

analogia entre o corpo humano e o Estado, entendido como corpo político, tem sido recuperada 

para descrever as doenças que acometem a democracia liberal, o que torna a utilização do termo 

“crise” tudo menos casual. Subentende-se que são capazes de identificar a crise aqueles e 

aquelas que reivindicam um lugar privilegiado de onde observam a história. Identificar uma 
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crise é fazer um diagnóstico do presente, invocando normas, regularidades, convenções, 

paradigmas e normalidades. Neste caso, o paradigma da democracia liberal é um discurso que 

em si mesmo deriva de diferentes camadas de argumentos e teorias formuladas principalmente 

após as revoluções modernas, cuja essência consiste na defesa do estado de direito, isto é, uma 

condição na qual a sociedade como um todo e a sociedade política em particular devem garantir 

igualdade e liberdade individual, o império da lei (a submissão das autoridades à lei, respeito 

aos procedimentos institucionais, inclusive eleitorais), eleições regulares, alternância nos 

cargos executivos, divisão e controle de poderes, presença de partidos políticos, tolerância e 

respeito às minorias. Há como que um pacto tácito de acordo com o qual esses princípios 

constituem o coração de nossa vida política e violá-los configura um ataque ao funcionamento 

das instituições que asseguram a democracia. Um pacto, vale insistir, resulta de um equilíbrio 

de forças e de um esforço de conciliação entre partes antes em conflito, visando sobretudo a 

estabilidade.  

Os primeiros sinais de que esse pacto estaria ameaçado foram emitidos quando se 

detectou uma crise no governo representativo. Talvez este esteja longe de ser um problema 

contemporâneo, como apontei atrás, na medida em que nossa sociedade manifesta algum 

desgosto pela atividade política, provavelmente até pelos agentes públicos e atores políticos, 

ao mesmo tempo que vivemos em espaços cada vez mais populosos e amplos, nos quais a voz 

de uma pessoa tende a ser ouvida por poucas outras, diminuindo seu papel nas decisões 

coletivas. Para além disso, nas circunstâncias correntes, observa-se que, apesar da ampliação 

do sufrágio, muitos grupos sociais permanecem excluídos das diferentes instâncias de governo. 

As elites políticas se revelam impermeáveis à construção de agendas públicas, aliando-se, antes 

de tudo, à oligarquia econômica. Por isso, mesmo quando o representante tem alguma 

semelhança com o representado, o discurso do primeiro não corresponde necessariamente ao 

mundo dos eventos e ao que o representado espera dele. Some-se a isso a recorrência das 

situações em que uma pessoa não é atendida pelos serviços básicos do Estado ou protegida 

pelas leis, e nem sequer é reconhecida como cidadã, o que não pode deixar de ter outro efeito 

senão a desconfiança em relação às instituições. Ainda que não haja consenso a respeito do 

diagnóstico sobre a crise de representação, as prescrições parecem coincidir em maior ou 

menor grau: é preciso aumentar a participação do cidadão nas decisões de governo, fazendo 

jus a um dos grandes princípios da democracia, o autogoverno. É preciso também ampliar o 

debate público por meio da democratização das mídias, permitindo que se torne “um espaço 
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privilegiado de disseminação das diferentes perspectivas e projetos dos grupos em conflito na 

sociedade” (MIGUEL, 2003, p. 133). 

Nos últimos anos, porém, a análise da representação política parece não dar conta das 

patologias da democracia contemporânea. O quadro geral, aliás, parece tão dramático que 

alguns não hesitam em descrever o estágio atual como de fim (RUNCIMAN, 2018) e morte 

(LEVITSKY; ZIBLATT, 2018) da democracia. Procurando entender o surgimento e a eventual 

continuidade de um governante como Donald Trump, Levitsky e Ziblatt (2018) observam 

como o ataque constante às normas básicas que regem a democracia tem como efeito tornar 

aceitável o que antes era impensável. A indulgência à violência aumenta, razão pela qual 

caberia à oposição e aos setores progressistas da sociedade civil insistir na importância das 

estruturas políticas criadas e aprimoradas para garantir respeito mútuo e tolerância institucional 

(LEVITSKY; ZIBLATT, 2018, p. 356). Essa análise supõe que o populismo esteja em 

contradição com a democracia, ainda que dela se origine. Runciman (2018), por sua vez, duvida 

que as instituições democráticas sejam suficientemente vigorosas para resistir à violência dos 

governantes, amparada nas paixões mais obscuras e sádicas dos governados. Graças ao 

aumento dos diferentes tipos de assimetrias e desigualdades (social, política, de gênero e raça), 

a violência teria se convertido em meio de ação cada vez mais trivial, de modo que o populismo 

não se opõe à democracia (RUNCIMAN, 2018, p. 139). Assim, para além da falência da 

democracia e suas instituições, o que atormenta Runciman, e deveria atormentar todas nós, é a 

morte da própria civilização moderna. A ameaça não provém menos da possibilidade de 

utilização de armas de destruição em massa, do que da extensão cada vez maior do poder 

burocrático e tecnológico, e, claro, da destruição do meio ambiente, problemas para os quais a 

democracia, observa Runciman, não oferece uma resposta clara.  

Há quem atribua a crise da democracia à crescente circulação das pautas identitárias, 

como Mark Lilla e Francis Fukuyama. Curiosamente, ambos coincidem em sustentar que a 

esquerda (eles pensam particularmente na esquerda norte-americana) renunciou às bandeiras 

da luta de classes, os programas de diminuição da pobreza e as agendas redistributivas em 

nome do multiculturalismo cultural, da diversidade de gênero e da defesa das minorias. Se, 

para Lilla (2017), o resultado mais visível dessa mudança foi a perda de um sentido 

compartilhado de nação e de comunidade, o que contribuiu para pulverização de grupos sociais 

sem comunicação recíproca, para Fukuyama (2018), a política identitária da esquerda provocou 

a política identitária da direita, marcada pela reafirmação – e pelo ressentimento – do homem 

branco, cidadão de bem, heterossexual, supostamente religioso, patriarcal. As políticas 
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identitárias, de fato, rompem com o universalismo que caracterizou boa parte do discurso dos 

setores de esquerda, baseado na ideia de um proletariado internacional em luta contra a classe 

dominante. Além disso, ao fincarem pé nas particularidades de cada grupo ou pessoa, os 

defensores dessas políticas correm sempre o risco de restringir o diálogo com outros grupos 

dominados, o que acaba minando a resistência ao mando do capital. Outro ponto importante 

diz respeito ao esvaziamento dos partidos políticos quando o que parece mais importante é as 

pessoas se reconhecerem como participantes de um grupo ameaçado, e não atuarem na 

produção de laços que transcendem os particularismos, de modo que a representação se torna 

inviável. Mesmo assim, e apesar dos efeitos importantes que as teorias sociológicas das classes 

sociais exerceram na democratização da sociedade, é inegável que o fortalecimento das pautas 

identitárias produziu avanços na sociedade democrática, incluindo e dando voz a minorias 

antes silenciadas. 

Por distintas e contrárias que sejam, essas análises têm em comum o desafio de explicar 

como surge o autoritarismo no século XXI. Seja protagonizado por um líder populista, seja 

exercido pelo poder das corporações e plutocracias, da burocracia sem rosto e dos que ignoram, 

com gozo, o perigo da catástrofe ambiental, este autoritarismo é predominantemente causado 

por agentes e fatores originários do interior das sociedades democráticas. É verdade que, no 

caso brasileiro, a democracia liberal, de tão limitada e curta, não chegou a se enraizar na 

sociedade, não gerou um sistema de hábitos, normas e afetos; o autoritarismo, por sua vez, 

sempre esteve no nosso horizonte. De qualquer modo, é preciso reconhecer que o autoritarismo 

tem seus encantos. Ele acena com uma vida numa sociedade simples, em que se desfrutaria de 

segurança sob a égide de figuras protetoras, como os pais ou governantes sacralizados (não 

homens ocupando temporariamente um cargo, mas “mitos”); cultiva-se a imagem de um 

passado edulcorado, em que as coisas seriam claras e reconhecíveis e a moralidade é fornecida 

pela religiosidade cega; explora-se o apelo ao pertencimento a uma família ou nação. Mas não 

são inteiramente passivos os indivíduos que endossam a disciplina autoritária, porque os move 

o desprezo pelas instituições e pelo conhecimento, o desejo de que aqueles a quem têm por 

fracos reconheçam sua força e superioridade. E, pior, o prazer pelo extermínio os anima. O 

autoritarismo combina desejo de ordem e destruição. 

No terreno da política, por natureza instável e conflituoso, hoje tem lugar uma disputa 

na qual um dos lados visa a legitimar práticas de dominação e controle baseadas na violência 

e, por consequência, no desprezo pela dignidade humana. A estratégia para configurar essa 

nova condição consiste em boa parte em redescrever o significado de termos cruciais do ideário 
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democrático. Agora, direitos são descritos como favores, razão pela qual podem ser retirados 

a qualquer hora; privilégios são considerados produtos do mérito ou da herança, não estando 

sujeitos às leis; lealdades substituem relações públicas; a desigualdade adquire valor positivo, 

enquanto a igualdade política se converte em discurso subversivo.5 Poderíamos ter a impressão 

de que os defensores dessa visão de mundo propõem um retorno ao passado e nossa tentação é 

designar suas doutrinas com nomes de doutrinas também do passado. Trata-se, porém, de um 

fenômeno novo, o qual nossas categorias normativas e nossa ação discursiva são ainda 

insuficientes para entender. Se, de um lado, o autoritarismo contemporâneo cresce à sombra 

dos fascismos do século XX, de outro lado, o que o molda, como tem insistido Wendy Brown 

(2015, p. 24), é “a economização neoliberal da vida política”, que permeia todas as esferas do 

mundo social, inclusive as que se colocavam, até outro dia, como contraponto ao avanço do 

mercado sobre o domínio político: as universidades. À atividade de produzir conhecimento 

agora se associa um valor, uma cifra, que é tanto maior quanto mais aplicável for o saber 

gerado. O critério para definir o conhecimento é o da utilidade, de preferência imediata. 

5 

Retornamos, então, ao ponto de partida, ao tema que motiva este livro: por que a 

filosofia interessa à democracia? Temos assistido ao processo de transformação da sociedade 

democrática liberal, com todas as suas fraturas internas, em uma sociedade autoritária, regida 

pela truculência – parecida à de Deus no Antigo Testamento – do Grande Mercado. Sentimo-

nos impotentes para resistir a tamanha força. “Enquanto nos vemos diante de uma situação 

deplorável”, escreve Rosanvallon (2013, p. 7), “permanecemos passivos, incapazes de 

compreender nossa paralisia”. Nossa primeira tarefa é procurar entender por que estamos 

paralisados. O que nos impede de agir? Para descobrirmos, precisamos continuar a explorar 

nossa história e saber como chegamos até aqui, o que significa dizer que precisamos das 

humanidades. É certo, infelizmente, que o conhecimento não nos liberta inteiramente da 

opressão e que nossas ações têm um alcance diminuto. Escrevemos livros, participamos de 

debates, frequentamos manifestações, mas nada disso parece fazer efeito, talvez porque 

mantenhamos nossa fé no logos num momento em que o arbítrio se impõe. Não temos outra 

escolha, entretanto, a não ser contestar a disciplina autoritária e continuar a defender valores 

cardeais da existência humana, como justiça social, liberdade, igualdade e preservação dos 

																																																								
5 Sobre as estratégias de redescrição retórica que visam a modificar o significado dos termos valorativos 
quando os agentes estão envolvidos em cursos de ação questionáveis, ver Skinner (2001). 
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recursos naturais. Estes são formados com base em um repertório de saberes e práticas 

múltiplas, contraditórias e diversas, antigas e novas, estudadas pela filosofia e pelas 

humanidades. Em tempos como estes, os saberes humanos, aqueles que nos permitem ter a 

consciência de nossa existência, assumem uma primazia que, em tempos de relativa 

estabilidade, não é evidente. O risco que está posto, sem disfarces, é o de tornarmo-nos seres 

unidimensionais, condenados a viver sem o desvelamento do passado, sem horizonte de futuro 

e desprovidos dos valores da dignidade humana. 

Contudo, a aposta em explicações convencionais e meios de persuasão que só têm êxito 

em condições ideais já se mostrou equivocada. O momento exige o esforço de repensarmos 

nossos modos de atuação e de comunicação. Temos de defender a democracia como antídoto 

contra o autoritarismo, sabendo que é preciso conferir ao termo e às condutas descritas por ele 

um significado político, ou seja, aberto, provisório, sujeito à contingência. Não faz sentido, 

lembra Runciman (2018, p. 14), defender uma versão oca da democracia apenas para nos 

tranquilizarmos. Tampouco faz sentido atuar politicamente sem ter como prioridade a agenda 

de preservação do meio-ambiente. É necessário dispormo-nos a participar da experiência 

radical de formular novos horizontes de ação e ideais de bem comum, talvez sem esperança, 

mas com coragem. 
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ANEXO 1- PANFLETOS LEVELLERS 

 

A lamentável escravidão da Inglaterra1 

William Walwyn 

 

Criada pela vontade arbitrária, pela severidade e pelas injustiças de reis, pela 

negligência, corrupção e infidelidade de parlamentos, cupidez, ambição e volubilidade de 

sacerdotes, e pela ingenuidade, indiferença e covardia do povo. 

Escravidão que, junto com seu remédio, pode-se observar facilmente. 

Pelo escopo de uma carta simples e fluente, escrita por um verdadeiro amante deste país 

e amigo fiel do digno instrumento da liberdade da Inglaterra, Tenente-Coronel Lilburne, neste 

momento injustamente encarcerado em Newgate. 

Condenado primeiro por determinação e voto do Parlamento, sem nenhum motivo 

fornecido por seu Comitê de Inquérito, contrariamente a: 

1. A Magna Carta da Inglaterra; 

2. As palavras mesmas da Petição de Direito; 

3. A lei, instituída pelo presente Parlamento, que aboliu a Câmara Estrelada; 

4. O Protesto Solene do Reino; 

5. E a grande promessa e pacto de união dos dois reinos. 

 

Carta privada de uso público ao constante defensor das justas liberdades do povo da 

Inglaterra, Tenente-Coronel John Lilburne, prisioneiro em Newgate por ordem do Parlamento. 

Senhor, 

As divergências entre o senhor e mim em assuntos de religião de modo algum 

diminuíram o grande amor e respeito de que o senhor com toda a justiça é merecedor, graças a 

																																																								
1 Título original: England’s Lamentable Slavery.  Extraído de Early English Books on Line, EEBO.E. 304[19], 
1645. 
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seu constante e zeloso afeto à república, e por sua destemida resolução em defesa da liberdade 

comum do povo. O ardil e logro dos que gostariam de dominar e controlar o povo foi inútil (na 

tentativa de fomentar nossas divergências religiosas, como é sua prática costumeira) para me 

fazer julgar grotescamente seu sofrimento e o de outros homens. 

Temos por precaução geral que ninguém receba o tratamento de malfeitor. Ora, se 

alguém sofre como benfeitor, quem, entre os que se consideram cristãos, pode se furtar de 

sofrer com ele? Certamente, nem as insignificantes divergências de opinião, as fraquezas 

pessoais dos sofredores, nem ambas, podem nos absolver ou desculpar aos olhos de Deus. 

Portanto, não devemos ser simples espectadores ou observadores à distância dos que sofrem 

(como muitos são). Se um sofre, todos devemos sofrer com ele, solidarizando-nos e 

compadecendo-nos de seu tormento, ajudando-o a suportar esse encargo, de modo que ele se 

sinta mais leve no dia da tentação2. Aliás, no grande dia se pronunciarão as sentenças de 

absolvição e condenação, conforme houver visita ou não a prisioneiros, atenção a seus 

lamentos, suspiros e murmúrios. 

Desse meu julgamento emanou esta minha prática: quando escuto os sofrimentos de 

alguém, não investigo qual sua opinião religiosa, nem dou ouvidos a histórias ou comentários 

sobre as imperfeições pessoais de qualquer homem (pois conheço as minhas próprias); ao 

contrário,  de imediato tento ser corretamente informado sobre a causa de seus sofrimentos 

(citados contra ele), sejam ruins ou bons, e dos procedimentos adotados, sejam legais ou ilegais, 

justos ou injustos. 

Essa tem sido minha conduta e minha prática nas coisas dessa natureza ao longo de 

muitos anos, não importa quem sejam os juízes – se o Parlamento, o rei, a Junta do Conselho, 

a Câmara Estrelada, o Tribunal Eclesiástico, o Tribunal Real ou qualquer outra judicatura – ou  

até mesmo quem seja o acusador ou acusado, o julgamento ou a punição. Foi isso que tomei 

como minha justa e necessária liberdade. Isso porque, depois de ler, observar e considerar os 

tempos antigos e os recentes; as variações, mudanças de governo e de sessenta e quatro 

governantes; depois de olhar para o presente com um julgamento imparcial, ainda vejo 

necessidade da rotineira vigilância que nunca se torna antiquada [para grande pesar de meu 

coração] pelos homens dignos e bons (os de maior espírito público) que sofrem por fazer o 

bem, a quem unicamente está prometida a benção e o reino dos Céus (Mateus 5.10). 

																																																								
2 Referência, ao que parece, a Hebreus 3:8: não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da 
tentação no deserto”. 
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Seu sofrimento presente causa espanto a todos os homens de bem, porque todos eles 

universalmente concluem que sua lealdade e zelo para com o bem público são tamanhos que 

nenhuma ocasião ou tentação conseguiriam corrompê-los.  As provas que o senhor fornece 

disso são as maiores que se pode dar. Eles também observam o grande testemunho de seus 

merecimentos oferecido por seu honorável e digno amigo no Exército, General Cromwell.  

Portanto, as notícias de que o senhor agora deveria permanecer detido soaram muito tristes a 

todos os que o amam, pois eles sabem que seria impossível levá-lo a fugir ou recuar. Porém, 

quando souberam que o senhor havia sido mandado para a vergonhosa prisão de Newgate, 

ficaram transtornados de aflição.  

Ao que parece, ao ser interrogado pelo Comitê de Inquéritos, o senhor teria se aferrado 

a sua velha guarda, alegando ser contra sua liberdade, tratando-se de um inglês nascido livre, 

responder a perguntas contra si mesmo. Para justificar esse gesto, o senhor teria exortado a 

Magna Carta e se queixado de que, contrariamente à referida Carta, várias vezes eles o teriam 

mandado para a prisão. Ora, não  é de admirar que essa sua conduta lhes seja tão ofensiva. 

Embora muitos outros (cujos nomes eu poderia citar) também tenham se recusado a responder 

ao serem interrogados a respeito de assuntos que levam à própria acusação e prisão, o senhor 

foi de fato o primeiro a invocar essa nova doutrina da MAGNA CARTA para provar que isso 

é ilícito. 

O senhor também foi o primeiro a comparar esse procedimento às crueldades da 

Câmara Estrelada e a apresentar o Voto deste Parlamento contra essas crueldades (tão 

injustamente infligidas ao senhor por aquele tribunal tirano). E como poderia o senhor imaginar 

que um Comitê do Parlamento impingiria isso? Não, muitos parlamentares devem aprender 

qual é o justo poder de um Parlamento, o que o Parlamento pode fazer e o que o Parlamento 

não pode fazer. Não espanta então que os outros ignorantes, mesmo sendo homens de bem, 

afirmem que, uma vez eleito, o Parlamento  possui poder sobre nossa vida e todas as nossas 

posses e liberdades, podendo dispor delas ao bel-prazer, seja para nosso bem, seja para nosso 

mal. Dizem que todos nós nos confiamos a ele e a ele não obriga regra alguma, nenhum limite 

o restringe; é indisputável que tudo quanto ele ordenar obriga a todas as pessoas, não sendo ele 

responsável perante ninguém; ele está acima da MAGNA CARTA e de todas as leis; nenhum 

protesto se pode fazer contra ele. 

Há quem afirme (gente igualmente sábia e judiciosa) que a autoridade parlamentar é 

um poder confiado pelo povo (que os elege) visando ao bem, à segurança e à liberdade. 

Portanto, não seria justo um Parlamento fazer algo que tornasse o povo menos seguro ou menos 
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livre do que o encontrou. Observe que a MAGNA CARTA é somente parte dos direitos e 

liberdades do povo, não passa daquilo que com muito esforço e muita luta foi arrancado, graças 

ao sangue de nossos ancestrais, das patas dos reis que haviam conquistado a nação mediante a 

força, alterado as leis com mão forte e os mantido em servidão. De fato, embora a MAGNA 

CARTA seja tão diminuta – como se não se pudesse conceder menos com algum disfarce de 

liberdade - , parece que os nossos reis se arrependeram mesmo desse pouco  e sempre se 

empenharam em torná-lo ainda menor, no que muitas vezes eles receberam o auxílio 

desnaturado dos Parlamentos. Se fôssemos ler de cima a baixo todo o enorme volume de nossos 

Estatutos, senhor, observaríamos facilmente como os Parlamentos gastaram de maneira 

deplorável a maior parte de seu tempo de reunião e não encontraríamos um único Estatuto 

criado para ampliar aqueles estreitos limites enganosa e impropriamente chamados de 

MAGNA CARTA (assim chamada para cegar o povo).  Mas se observar e marcar com sua 

pena cada Estatuto criado para reduzir a MAGNA CARTA, o senhor terá um livro bastante 

borrado, se é que o senhor deixará alguma parte em branco. 

Por vezes o senhor os encontrará a tratar de assuntos muito sérios:  afrouxando as 

prerrogativas régias, designando o que constituiria traição contra o rei (ainda que para seu 

próprio tormento e para o contínuo risco a suas vidas), ora ampliando o poder da Igreja e então 

novamente o reduzindo, ora elaborando punições para a heresia, zelosos das mais grosseiras 

superstições antigas bem como das mais refinadas e recentes, mas sempre atormentando o 

povo.  

Veja como eles se preocuparam em regulamentar negócios e práticas insignificantes, 

como a ordem da caça, quem ficaria com o cervo e quem não,  quem deveria ter um galgo, 

quem deveria ter um pombal, qual a punição para o roubo de cervo, qual a punição para cada 

pombo morto, quem deveria vestir roupas de determinado preço, quem deveria usar veludo, 

ouro, prata, que pagamentos os operários pobres deveriam receber e outros assuntos igualmente 

preciosos e raros, discutidos, em sua maioria, com o propósito de afastar deles o mero 

pensamento da liberdade tão adequada ao corpo de um povo tão grande, isto é, aos 

representantes. E quando o acaso ou a opressão intolerável os acordavam desses sonhos 

despertos, qual era então a grande coisa que desejavam?  Todos unanimemente levantavam a 

voz, clamavam pela MAGNA CARTA (grande como a Diana dos efésios)3, chamando essa 

misturada de seu direito inato, grande herança do povo, grande Carta da Inglaterra.  

																																																								
3 Referência a Atos 19:34 
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Na verdade, quando a gente assim escolhida (como se consideram que os Parlamentos 

não podem deixar de ser) insiste nessas coisas inferiores, negligenciando as grandes questões, 

e é tão inábil na natureza da justa liberdade comum que chama a servidão de liberdade, e as 

concessões do Conquistador de direitos inatos, não surpreende que aproveite tão pouco de 

imensas vantagens; quando essa gente podia ter feito uma carta mais nova e melhor,   

sabujamente remendou a velha.   

Não se deve censurar por louvá-la os que, como o senhor, estão contaminados dela 

(salvo por ser a melhor que temos). Mas  a Magna Carta tem gozado de mais valor no seu 

apreço do que merece. Pode ser boa para o povo, contudo, em muitos aspectos ele permanece 

submetido a opressões intoleráveis, como facilmente exemplifiquei. Se houver necessidade,  

ela não deixará (graças a Deus) de ser eficaz aos que foram ofendidos, mas, se não houver 

necessidade, considero melhor (nos atuais tempos) ocultá-la do que de algum modo divulgá-

la.  

Nesse ponto o senhor é muito claro: o Parlamento deveria pelo menos protegê-lo de 

acordo  com as liberdades e imunidades contidas Magna Carta e não devia permitir que 

nenhuma autoridade ou jurisdição privasse o senhor ou qualquer outro homem delas, muito 

menos que o próprio Parlamento fosse o causador disso. Algumas coisas são feitas por 

desinformação, mas, creia-me, uma vez que se pondere, é preciso corrigir-se. Humanum est 

errare. 

Essas liberdades e privilégios que o senhor reclama lhe são tão devidas como o ar que 

respira, porque interrogar um homem em processos criminais contra ele mesmo e exigir que 

ele acuse a si mesmo é tão desnaturado e  irracional como exigir que um homem mate a si 

mesmo. Embora não seja um grau tão grande de iniquidade, é algo realmente iníquo.  Decretar 

a prisão de um homem sem motivo expresso (muito mais do que comparecer pessoalmente) 

não é apenas injusto porque expressamente contrário à Magna Carta (tanto da Terra como do 

Céu), mas também contrário a toda razão, bom senso e ao direito consuetudinário da equidade 

e da justiça. 

Ora, em casos como esses, nenhuma autoridade no mundo pode  legislar sem praticar 

pecado palpável. [segue um trecho de difícil tradução] Não é só nesses casos, como também 

em outros contidos na Magna Carta, por exemplo, as [próprias?] liberdades mencionadas, pois 

alguns sustentam que seu poder deve ser superior à Magna Carta, do contrário não se poderia 



170	
	

licitamente alterar o governo da igreja, baseado em Arcebispos e Bispos, cuja fundação se 

encontra  na Magna Carta. 

Entretanto, essas pessoas devem considerar que o governo da Igreja é algo disputável e 

incerto, sempre oneroso para alguém. E, quanto às coisas em si mesmas disputáveis e incertas, 

se não há nenhuma razão por que um homem deva estar expressamente obrigado a uma 

cerimônia qualquer, a não ser que seu julgamento e sua consciência assim concordem,  

igualmente,  a nação inteira deve ser livre mesmo para alterar e modificar as cerimônias 

públicas, conforme muitas delas sejam mais conformes com a segurança e liberdade do povo. 

O Parlamento sempre dispõe de liberdade para tornar o povo mais livre de encargos e opressões 

de qualquer natureza, mas, às coisas pertencentes às regras universais da equidade e da justiça 

comuns, todos os homens e toda a autoridade do mundo estão obrigados. 

Foi o amor e a afeição do povo que preservou e instituiu esse Parlamento, porque o 

povo se achava em grande servidão e cativeiro espiritual e temporal, dos quais o Parlamento 

se propôs a fazer o maior dos esforços para livrá-lo, pelo menos por meio de Declarações nas 

quais nunca um povo foi de tão grande assistência.  

A primeira delas foi de grande monta: a erradicação do Episcopado. Não era só isso, 

porém, o que de mais importante esperava o povo, e sim que ninguém fosse compelido contra 

a consciência no culto a Deus, nem molestado por motivos de consciência. A opressão da 

consciência sempre foi a maior das opressões que se abateu sobre um povo religioso e por isso, 

se não fosse removida, pouco sossego representaria ao povo a extinção dos bispos; ao contrário, 

nós nos encontraríamos submetidos a uma servidão ainda maior, se cada vez mais capatazes 

espirituais  mandarem [sic] em nós. 

Tampouco foi questão desimportante a abolição da Comissão Suprema e da Câmara 

Estrelada, que oprimiam o povo impondo o Juramento Ex Officio e prendendo homens, contra 

a lei, a equidade e a justiça. Mas se não for totalmente liberto da opressão de mesma natureza, 

o povo pouco se beneficiará da derrocada desses tribunais opressivos. A aparente bondade é 

mais perigosa do que a franca iniquidade; gestos amáveis facilmente se distinguem de palavras 

doces e agradáveis. Nem toda a arte e a sofística do mundo conseguirá persuadi-lo de que o 

senhor não está em Newgate, muito menos do que o senhor está em liberdade.  

E que fim levou a doutrina vulgar e surrada de que os reis prestam contas unicamente 

a Deus? Que efeitos benéficos ela gerou? Nenhum. Quem sustenta uma opinião semelhante a 

respeito do rei ou dos Parlamentos não passa de um bajulador corrupto e perigoso. Se quem 
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ocupa uma posição de autoridade é bem-intencionado, qual o prejuízo de prestar contas? 

Afinal, todos na verdade prestam contas e é inútil (se não prejudicial) pensar o contrário. 

Qualquer um que confie não espera justiça e boa conduta daquele em quem confia? E caso o 

veja fazendo o contrário, por enfermidade ou iniquidade, ele evitará endireitá-lo (se puder)? É 

possível permanecer em silêncio sem causar dano ou prejuízo? Eu seria capaz de considerar 

muito próximas da servidão (quando não da ruína) as pessoas que foram levadas a acreditar 

nisso, porque há muitas influências estrangeiras e locais, que, contudo, abstenho-me de citar. 

A suprema segurança se encontrará na justiça ostensiva e universal. Quem confiar em 

qualquer outra se deixará enganar. Lembrai-vos, portanto (disse Deus), que sois sãos e 

arrependei-vos, fazendo as primeiras obras, do contrário Eu rapidamente virei para remover a 

chama de vossa vela. Não marchai com a pressa dos poderosos; um só homem de bom coração, 

em tempos desagradavelmente inoportunos, não apenas detém como salva todo um Exército 

dos inevitáveis perigos4, porque melhor é a sabedoria do que as armas de guerra (Eclesiastes 

9.18). Advertências e avisos oportunos a homens prudentes e moderados (não importa como 

sejam expressos) sempre produzem bobs efeitos. Se o  devoto Davi fez bom uso mesmo da 

arrebatada maldição de Simei5, que feliz uso pode fazer o homem de espírito piedoso de 

palavras fiéis, que juntas tendem à justiça, equidade e razão? 

Não consigo imaginar nenhum mal que agora se concebe contra o senhor em razão de 

sua conduta fiel e clara, exceto da parte de uns poucos que foram instigados por um único. 

Este, graças ao imenso êxito em expulsar  o Sr. Henry Martine, justo e zeloso patriota deste 

país, e outras vitórias, assumiu tamanha confiança ou importância, a ponto de julgar que o 

sangue de Lilburne  é a próxima oferenda a Oxford. Assim, o que o rei não pôde infligir-lhe 

como um dos melhores amigos do Parlamentos quando ele foi  fechado [?], os próprios 

parlamentares tentam impingir-lhe em sua injusta prisão aqui.  O veneno dos Alpes está sob a 

iníqua língua desse homem, com a qual ele sempre labora para deturpar as Escrituras [?], 

misturando-a figurativamente com seus [?] fins corruptos, sinistros e indignos. Toda a malícia 

e hipocrisia (sem dúvida) haverá de o revelar para todos os homens. 

E (não tenho dúvidas) o mesmo Deus que seguiu o feliz curso conosco [?] e libertou [?] 

todo o seu povo [?], na mais extrema necessidade em que o senhor estiver e na mais propícia 

oportunidade, lutará contra todos os seus inimigos, libertando o senhor e todos os seus de todas 

																																																								
4 Não fui capaz de identificar a passage bíblica a que Walwyn se refere aqui. Provavelmente, ele está justapondo 
vários versículos. 
5 2 Samuel 16. 6,7. 
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as aflições, pelo menos para apaziguar, e entre eles, amparar o senhor ou, melhor, para serem 

pacientes com o senhor6. Isso virá a ser de transbordantes alegrias e confortos ao senhor e a 

todos que o amam.   

Os ingleses benéficos e sinceros, a despeito da malícia daquele homem, serão vossos 

juízes e haverão de propagar, em ordem (como a carta do rei Ezequias), perante Deus e as 

próprias assembleias, o mundo de agressões e desgraças que o senhor (entre os 20 e 30 anos de 

idade, dotado de uma braveza que em parte alguma encontra paralelo nestes tempos) com 

grande fidelidade, magnanimidade e constância sofreu, na satisfação de sua consciência e na 

defesa das liberdades de seu país nata. Não se tocará em nenhum fio de seu cabelo, nenhuma 

censura se fará ao seu bom nome. No coração de todos os homens honestos e bem-

intencionados, senhor viverá e será uma honra para nossa nação. Esse sempre será meu cordial 

desejo. 

 

Outubro de 1645 

William Walwyn 

	  

																																																								
6 Trecho entrecortado e incompleto,  muito difícil de traduzir. 
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Vindicação da liberdade do homem livre7 

John Lilburne 

 

Deus, senhor soberano absoluto e rei de todas as coisas no céu e na terra, fonte original 

e causa de todas as causas, a quem nenhuma regra circunscreve, governa e regula; que fez todas 

as coisas única e exclusivamente por Sua vontade soberana e ilimitado bom grado; que fez o 

mundo e todas as coisas que estão nele para Sua própria glória, e que, por Seu próprio arbítrio 

e prazer deu a ele, mera criatura Sua, a soberania (abaixo Dele mesmo) sobre todo o restante 

de Suas criaturas (Gênesis 1. 26, 28-29); que lhe dotou de uma alma racional ou entendimento 

e assim o criou a Sua própria imagem (Gênesis 1. 26-7; 9. 6). O primeiro foi Adão, macho ou 

homem, feito do pó ou da argila, de quem se extraiu uma costela a partir da qual, pelo soberano 

e absoluto poder criador de Deus, fez-se uma fêmea ou mulher chamada Eva. Os dois são a 

fonte terrena e original, como progenitores e pais, de todo e qualquer particular, todo indivíduo 

homem ou mulher que já tenha respirado no mundo desde então. Estes, por sua vez são e foram 

todos iguais e semelhantes em poder, dignidade, autoridade e majestade – nenhum deles possui 

(por natureza) nenhuma autoridade, nenhum domínio ou poder magisterial sobre ou acima dos 

outros. Tampouco eles jamais exerceram ou podem exercê-lo, a não ser unicamente por 

instituição ou doação, ou seja, por acordo ou consentimento mútuo – por mútuo acordo e 

consentimento que se confira, derive ou assuma – para o bom benefício e conforto um do outro, 

não para o mal, prejuízo ou dano de qualquer um. Porque é desnaturado, irracional, 

pecaminoso, perverso e injusto a qualquer homem ou quaisquer homens se desfazerem do 

poder que torne seus parlamentares, comissários, fideicomissos, deputados, vice-reis, 

ministros, funcionários ou servidores capazes de assim os destruírem e aniquilarem. E 

desnaturado, irracional, pecaminoso, perverso, injusto, demoníaco e tirânico é que qualquer 

homem – espiritual ou temporal, clérigo ou laico – aproprie-se e invista-se de um poder, 

autoridade e jurisdição para legislar, governar e reinar sobre qualquer espécie de homem no 

mundo sem seu livre consentimento. Quem assim agir – seja clérigo ou outro qualquer -, 

naquilo que de si depende, esforça-se por se apropriar e investir-se do cargo e da soberania de 

																																																								
7 Título original: The Free-mans Freedom Vindicated. Extraído de Early English Books Online, 
EEBO.E.341[12]. 1646. 
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Deus (o único que governa e deve governar mediante Seu próprio arbítrio e prazer), e de ser 

como o criador, o que foi o pecado dos demônios –, não se contentando com sua posição 

primeira, eles quiseram ser como Deus e em razão desse pecado foram lançados ao inferno, 

mantidos em correntes eternas, na escuridão, aguardando o grande dia do juízo (Judas, verso 

6). E o pecado de Adão, que amaldiçoou a ele e a toda a sua posteridade, por não se contentar 

com a posição e a condição em que Deus o criou, aspirando a uma posição melhor e mais 

excelente – a saber, ser igual ao seu criador – foi o que causou sua ruína. Sim, e de fato teria 

sido a perpétua ruína e destruição dele e de todos os seus, se Deus não houvesse sido mais 

misericordioso com ele no Messias prometido (Gênesis 3). 

Do meu sótão no Depósito da Imprensa, Newgate8 

19 de junho de 1646. Per me John Lilburne.

																																																								
8  Lilburne foi preso por ofender aos Lordes que, segundo ele, não teriam sido suficientemente rigorosos 
na consecução da guerra contra o rei. 
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Seta contra os tiranos e a tirania lançada da prisão de Newgate nas prerrogativas intestinas 

da arbitrária Câmara dos Lordes, de todos os outros usurpadores e tiranos quaisquer. Nela, 

a origem, ascensão, amplitude e finalidade do poder magisterial, direitos naturais e 

nacionais, liberdades e propriedades da humanidade são revelados e inegavelmente 

defendidos; as recentes opressões e transgressões dos lordes sobre os comuns legalmente  

condenadas (pelas leis fundamentais e estatutos deste reino, bem como por um memorável 

excerto retirado dos registros da Torre de Londres); a recente ordenação presbiteriana 

(inventada e forjada pelos teólogos e lida na Câmara dos Comuns graças a  uma moção dos 

srs. Bacon e Tate) examinada, refutada e explodida, por ser extremamente desumana, 

tirânica e bárbara9. 

Richard Overton 

 

Arqueiro prerrogativo defronte da arbitrária Câmara dos Lordes, seu prisioneiro em 

Newgate, em nome das justas e lícitas propriedades, direitos e liberdades dos comuns da 

Inglaterra. Enviada sob a forma de carta ao Sr. Henry Marten, membro da Câmara dos Comuns. 

Imprimatur  

Rectat Justitia 

Impresso atrás dos Montes Ciclopeanos, por Martin Garraclero, tipógrafo da reverenda 

Assembléia de Divinos. Será vendido no sinal da Liberdade do Súdito, bem em frente à Corte 

Persecutória. 

1646 

 

 

 

 

																																																								
9 Título original: An Arrow against all Tyrants and Tyranny. Extraído Thomason Tracts, E. 356. (14.), 1646. 
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Seta contra os tiranos e a tirania lançada da prisão de Newgate nas prerrogativas 

intestinas da arbitrária Câmara dos Lordes, de todos os outros usurpadores e tiranos 

quaisquer. 

Senhor, 

A cada indivíduo na natureza é concedida pela natureza uma propriedade individual, 

que não deve ser invadida ou usurpada por ninguém. Porque cada um, na medida em que é ele 

próprio, possui a propriedade de si mesmo, do contrário ele não poderia ser ele mesmo. Disso 

nenhum outro pode presumir privá-lo sem manifesta violação e afronta aos princípios da 

natureza, às regras da equidade e da justiça entre os homens. Não pode haver meu e teu, se não 

houver isso. Nenhum homem possui poder sobre meus direitos e liberdades, nem eu sobre os 

de outros. Posso ser apenas um indivíduo, desfrutar a mim e a minha propriedade de mim 

mesmo10 e posso ter direito a mim e tão-só a mim mesmo, ou presumir mais11. Se eu fizer isto, 

serei um transgressor, um invasor do direito de outro homem – ao qual não tenho nenhum 

direito. Com efeito, por nascimento natural os homens são igualmente e da mesma maneira 

nascidos para mesma propriedade, liberdade e independência; e como somos entregues por 

Deus às mãos da natureza neste mundo, cada um com inata liberdade e propriedade – como se 

isso estivesse escrito na tábula do coração de cada homem, para nunca ser esquecido - , é assim 

que devemos viver, todos usufruindo igualmente e da mesma maneira seu direito de nascença 

e seu privilégio, mesmo todo aquele que Deus tornou, pela natureza, livre. 

Isso, por natureza, o desejo de todos visa e exige, pois nenhum homem naturalmente 

aceitaria ser ludibriado de sua liberdade pelo ardil de seu semelhante ou escravizado pelo poder 

de seu semelhante. É instinto da natureza preservar-se de todas as coisas prejudiciais  ou 

ofensivas e de tudo quanto existe na natureza é isto, seguramente, o mais razoável, igual e 

justo: não ser extirpado da espécie,  nivelar-se em igual duração como criatura12. Dessa fonte 

ou raiz todos os justos poderes humanos se originam – não imediatamente de Deus (como 

costumam os reis declarar sua prerrogativa), mas mediatamente, pela mão da natureza, como 

dos representantes para os representados. Originalmente, Deus os implantou na criatura e da 

criatura esses poderes imediatamente avançaram, mas não além. E nada mais se pode 

																																																								
10  Em inglês, “enjoy my self and my self-properiety”. Segundo o Vocabulario Portugues & Latino (1712-1728), 
de Raphael Bluteau, “desfrutar” uma terra é lograr, colher, tomar para si os frutos de uma herdade, própria ou 
alheia.  
11 Frase difícil de traduzir: “and may right myself no more than my self”. 
12 Trecho difícil de traduzir: “even of equal duration with the creature”. 
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comunicar, a não ser o que redunde em melhor vida, fartura ou segurança. Só essa, nada além, 

é a prerrogativa do homem; só isto, e não mais, pode ser então dado ou recebido: unicamente 

o que leva a viver melhor, com mais segurança e liberdade, e nada mais. Quem dá mais peca 

contra sua própria carne; quem aceita mais é ladrão e assaltante de sua espécie – todo homem 

por natureza é rei, sacerdote e profeta em seu próprio circuito e compasso natural, do qual um 

segundo homem só pode partilhar por deputação, comissão e livre consentimento daquele em 

quem o direito natural e a liberdade residem. 

É por isso, senhor, e por nenhuma outra razão, que o povo livre desta nação vos investiu 

de capacidade soberana. Visando a uma vida melhor, à disciplina, ao governo, à propriedade e 

a segurança, cada um deles comunicou a vós (os escolhidos) a quantidade de direitos e poderes 

naturais que vos permitisse tornarem-se comissários absolutos e legítimos deputados. Mas não 

mais. Pela contração das várias comunicações individuais conferida a vós e unida em vós, 

apenas a vós seria possível se converter no poder próprio, natural e soberano deles, assim 

singularmente e unicamente autorizada (“empowered”) para as variadas felicidades, 

seguranças, liberdades. Porque, do mesmo modo que na natureza nenhum homem pode 

maltratar, bater, atormentar ou afligir a si mesmo, também por natureza nenhum homem pode 

dar esse poder a outro, uma vez que ele mesmo não pode fazer isso. Não é possível comunicar 

do geral mais do que está incluído nos particulares de que o geral é composto. 

Desse modo, os assim deputados estão para o geral como um mestre-escola está para 

um particular – para a família deste ou daquele homem. Pois, assim como a maestria de um 

homem, seu poder de ordenar e regular, só existe por deputação – e isso ad bene placitum, 

podendo ser retirando a critério dos pais ou do diretor por conta de negligência ou abuso, e 

conferido a outro (jamais os pais lhe concedem um poder absoluto e ilimitado sobre seus filhos 

para fazer o que bem entender, sem se retratar, sofrer controle ou restrição em suas 

exorbitâncias) – é isso, e não outra coisa, o que se passa convosco, nossos deputados, em 

relação ao geral. É inútil pensardes que possuirdes poder sobre nós para nos salvar ou destruir 

a vosso prazer, fazer de nós o que bem entenderdes, seja para nossa felicidade, seja para nossa 

desgraça, e não sofrer punição de um ou ser interrogado na justiça por outro. Nesse caso, o fio 

de vossos próprios argumentos contra o rei pode voltar-se contra vós mesmos. De fato, se, de 

acordo coma equidade, ele pôde sofrer oposição de vossa parte em nome da segurança do povo, 

por conta das suas tiranias, opressões e crueldades, igualmente, pela mesma regra da reta razão, 

podeis sofrer oposição do povo em geral em casos semelhantes de destruição e ruína que 

tenhais causado. A segurança do povo é a lei suprema, à qual todos devem se tornar sujeitos e 
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em nome da qual todos os poderes humanos são por ele [o povo] ordenados. A tirania, opressão 

e crueldade, qualquer que seja e em quem quer que esteja, é em si mesma antinatural, ilegal e 

até mesmo absolutamente antimagisterial, por ser destrutiva de toda a sociedade civil humana 

e, portanto, passível de resistência. 

Ora, senhor, os comuns desta nação conferiram poder ao corpo representante (do qual 

fazeis parte) com sua própria soberania absoluta, logo com autoridade e legalidade para afastar 

de seu meio todas as opressões e tiranias, opressores e tiranos – por maiores que sejam em 

nome, posição e dignidade –, para protegê-los, salvaguardá-los e defendê-los de todos esses 

monstros antinaturais, víboras e pestes, nutridos de corrupção ou intrusos entre eles, e para 

impedir tudo isso no futuro, naquilo que deles depende. Para esse fim, fostes assistidos com 

nossas vidas e fortunas da maneira mais liberal e livre, alcançando o mais vitorioso e mais feliz 

êxito, vossos braços fortalecidos com nosso poder, para que agora nos façais a todos felizes 

nos confins desta nação, se for de vosso agrado. Portanto, senhor, de acordo com a razão, a 

equidade e a justiça não merecemos menos em vossas mãos. 

E (senhor) tomara não lhe pareça estranho mostrarmo-nos assim audazes convosco em 

nosso próprio nome. Por natureza, somos filhos de Adão e dele derivamos legitimamente a 

propriedade natural, o direito e a liberdade que tão-só exigimos. E não vemos como  poderíeis, 

de acordo com a equidade, recusá-los. São apenas os justos direitos e prerrogativas da 

humanidade (do qual o povo da Inglaterra, bem como outras nações, são herdeiros necessários) 

que desejamos e certamente vós não os negareis a nós, para que possamos ser homens e viver 

como homens. Se os negardes, será tão pouco seguro para vós e vossa posteridade como para 

nós e nossa posteridade. Com efeito, senhor, veja: do cativeiro, escravidão ou tirania em que 

nos colocardes certamente vós, ou vossa posteridade, provareis os refugos. Se, mediante vossa 

presente política e vosso (abusado) poder, acaso tirardes de nós, em particular, a tutela dela, 

vossa posteridade – aconteça o que acontecer– estará sujeita aos riscos. 

Por isso, senhor, desejamos vossa ajuda por nós e para vós, sobretudo para afastar dois 

dos mais insuportáveis males que diariamente nos invadem e crescem sobre nós, pressagiando 

e ameaçando a inevitável destruição e confusão vossa, nossa e de toda a nossa posteridade: 

transgressões e usurpações da Câmara dos Lordes contra as liberdades e independência dos 

comuns, juntamente com os desejos e esforços bárbaros, desumanos e sedentos de sangue do 

clero presbiteriano. 
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Quanto à primeira, isto é, à exorbitância dos Lordes, eles aspiram a tão grandes alturas 

que, contrariamente a todos os precedentes, os livres comuns da Inglaterra são presos, multados 

e condenados por eles (por seus juízes incompetentes, ilegais, desiguais, impróprios) contra a 

letra expressa da Magna Carta, cap. 29 (tantas vezes exortada e empregada): “Nenhum homem 

livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado dos seus bens, ou colocado fora da lei, ou 

exilado, ou de qualquer modo molestado, e nós não procederemos nem mandaremos proceder 

contra ele senão mediante um julgamento regular pelos seus pares ou de harmonia com a lei 

do país”, o que, segundo Sir Edward Coke na sua exposição da Magna Carta, p. 28, última 

linha, significa “per pares, por seus pares, isto é, por seus iguais”. E, na página 46, seções 1, 2 

e 5, nas seguintes palavras: 

1. Nenhum homem será detido ou preso, senão per legem terrae, 

ou seja, pelo direito consuetudinário, pela legislação ou pelo costume da 

Inglaterra. Com efeito, as palavras per legem terrae encontradas no fim desse 

capítulo se referem a todas as questões aí tratadas, embora venha a liberdade em 

primeiro lugar, porque a liberdade da pessoa humana lhe é mais preciosa do que 

tudo quanto se segue; portanto, há uma grande razão para que ela seja por lei 

abrandada, se praticar crime, como se mostrará adiante. 

2. Nenhum homem perderá a posse legal do seu alódio, isto é, 

expulso ou expropriado de seu alódio (ou seja, das terras ou da subsistência), ou 

de suas liberdades ou livres costumes (isto é, dos direitos e liberdade, livres 

costumes que lhe pertencem por seu livre direito de nascença), senão por 

julgamento legítimo, isto é, por veredito de seus iguais (homens da sua própria 

condição) ou pela lei da terra (isto é, para falar de uma vez por todas), pelo 

devido curso e processo da lei. 

3. Nenhum homem deverá ser de qualquer modo destruído, senão 

pelo veredito de seus iguais ou de acordo com a lei da terra. 

No capítulo 29 da Magna Carta, se diz “secundum legem et consuetudinem Angliae” 

(segundo a lei e o costume da Inglaterra) “non Regis Angliae” (não do rei da Inglaterra) – “a 

fim de que não se considere obrigado apenas o rei, nec populi Angliae, não o povo da Inglaterra; 

porque a lei abarca a todos, afirma-se per legem terra, pela lei da terra”. 

[....] 
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Mas, não obstante tudo isso, nossos lordes no parlamento arvoram-se de juízes no 

parlamento, proferindo julgamento e sentença (mesmo quando eles próprios estão envolvidos) 

sobre os comuns que não são seus pares – e isso em relação à aplicação de multas, prisão etc. 

E isso não é o bastante para eles. Chegam a enviar seus homens armados para perseguir, 

invadir, atacar casas e pessoas com beligerância, pilhando quanto quiserem, muito antes de 

apresentarem seus pretensos e ilegais mandatos, como se perpetrou contra mim e contra o meu 

no último 11 de agosto de 1646, ato que superou o que o próprio rei, por sua prerrogativa legal, 

teria meios de fazer. Jamais, seja por ordens verbais, seja por comissões, sob o Grande Selo da 

Inglaterra, ele podia legitimamente autorizar um general, capitão ou qualquer pessoa, sem 

julgamento e condenação legais, a empregar a força para atacar, roubar, espoliar ou prender 

qualquer um dos livres comuns da Inglaterra. E, caso essas comissões, ordens e mandatos 

ilegais fizessem algum comum livre sofrer, antes de ser legalmente condenado, ataques, 

espoliações, pilhagens, prisões etc., nesses casos, seria possível fazer que seus agentes e 

ministros [do rei] sofressem processos, resistência, apreensão, indiciamento e condenação (sem 

prejuízo dessas comissões) como transgressores, ladrões, arrombadores, delinqüentes, 

assassinos, tanto em virtude de legislação parlamentar como de direito consuetudinário, 

conforme foi promulgado e decretado pela Magna Carta, cap. 29; 15 Is. 3 lei I, caps. 1, 2, 3 

(seguem-se várias outras leis de igual teor)... 

E se o próprio rei não possui esse poder arbitrário, muito menos poder possuem seus 

pares ou séquito sobre os comuns livres da Inglaterra. Portanto, apesar dessas censuras e desses 

mandatos ilegais, do rei ou dos lordes (se não houver condenação legal), as pessoas invadidas 

e atacadas pela força ostensiva das armas podem legitimamente se armar, fortificar suas casas 

(que, no julgamento da lei, são seus castelos) contra eles; mais ainda, os desarmar, bater, ferir, 

reprimir e matar na defesa justa e necessária das próprias pessoas, casas, bens, mulheres e 

famílias, sem serem culpados do menor delito – conforme expressamente determina a Lei do 

21ª. de Eduardo, de malefactoribus in parcis; a Lei do 24º. Henr. VIII, cap. 5 (etc....) 

Portanto (senhor), por estar obrigado à natureza e à lei da terra, recusei sujeição a esses 

lordes e suas criaturas arbitrárias que, mediante força ostensiva, invadiram e atacaram minha 

casa, minha pessoa etc. – sem nenhuma apresentação de prévia condenação legal ou mandado. 

Mas, se eles tivessem trazido e apresentado milhares de mandados, nesse caso todos eles seriam 

ilegais, antimagisteriais e nulos, porque, a exemplo do rei, não possuem força legal desse tipo, 

ao contrário: a lei condena e proíbe absolutamente todas essas ações. Por que então vós, do 

órgão representante, nada fazeis e permitis que esses lordes devorem a nós e a nossas leis? 
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Acordai, levantai, considerai as opressões e invasões: interrompei a ambiciosa carreira 

de suas senhorias. Eles não estancam por aqui; eles se elevam cada vez mais alto e agora 

passaram a arrogar para si a soberania natural que os representantes comunicaram e emitiram 

aos seus representantes apropriados. Eles chegam a reivindicar para si o título de corte suprema 

de judicatura na terra – como afirmou Lorde Hunsden quando eu me encontrava perante eles, 

conforme o senhor poderá ver na íntegra na carta impressa publicada com meu nome, intitulada 

Desafio às usurpações arbitrárias13 -, reivindicação esta (creio poder afirmá-lo sem covardia) 

extremamente ilegal, antiparlamentar, presunção audaciosa, que poderia muito bem ser 

pleiteada e reivindicada pelo rei isoladamente, e não por todos os lordes separados dos Comuns. 

Ora, isso é mais do que se pode permitir ao próprio rei! O Parlamento e todo o reino ao qual 

ele representa constitui verdadeira e propriamente o poder mais supremo de todos os outros – 

sim, acima do próprio rei. 

Há muito mais em relação aos lordes. Eles podem questionar, cancelar, anular e 

totalmente revogar as cartas régias, convocações, comissões, patentes etc., embora ratificadas 

com o Grande Selo, mesmo contra a vontade pessoal do rei, conforme evidencia a recente 

revogação de diversas patentes, comissões, convocações, cartas, empréstimos, ship-money etc. 

Aliás, o órgão representante possui poder para ampliar ou reduzir a própria prerrogativa régia, 

conforme evidenciam a Lei de prerrog. Reg. e o rol parlamentar de I Henr. IV, num. 18. 

Portanto, o poder deles é mais amplo e elevado do que o do rei e, se estão acima do rei, muito 

mais acima estão dos lordes, que são subordinados ao rei. E se as convocações, cartas régias 

etc. que invadem o bem-estar do povo podem ser revogadas, anuladas e invalidadas pelo 

parlamento – órgão representante da terra – e mesmo suas prerrogativas demarcadas, anuladas 

e limitadas, tanto mais eles podem anular e invalidar as ordens, mandados, compromissos dos 

Lordes, com suas usurpadas prerrogativas sobre os Comuns e o povo da Inglaterra. Esses lordes 

são, necessariamente, inferiores a eles. 

Mais ainda: o poder legislativo não reside no rei, mas unicamente no reino e no órgão 

representativo, que possui poder para fazer ou revogar leis, leis parlamentares etc., mesmo sem 

o consentimento do rei. Por lei, ele não tem poder de veto nem para fazer nem para reverter; 

em virtude do juramento de coroação, ele prometeu “assegurar, cumprir e defender todas as 

legítimas leis que os comuns do reino escolherem, fortalecendo e conservando-as, segundo seu 

																																																								
13  Panfleto escrito em agosto de 1646, publicado em setembro. 
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poder”14. De acordo com essa cláusula do juramento, fica evidente que os Comuns (não o rei 

ou os Lordes) têm poder de escolher as leis que julgarem as mais adequadas e a isso o rei deve 

necessariamente assentir. A maior parte de nossos reis e parlamentos anteriores deixa isso 

evidente, em especial os reinos de Eduardo I a IV, Ricardo II e Henrique IV a VI. Não se pode 

negar, portanto, que o rei é subordinado e inferior a todo o reino e ao órgão representante. 

Logo, se vale para o rei, tanto mais vale para os lordes tirar os chapéus perante os Comuns e 

não se considerar a Câmara Alta ou corte suprema de judicatura da terra. 

Considerando então que o poder soberano não reside originalmente no rei ou termina 

pessoalmente nele, o rei, na melhor das hipóteses, não passa de oficial-chefe ou executor 

supremo das leis, abaixo de quem todos os outros executores legais, suas várias execuções, 

funções e cargos estão subordinados. Isso porque os representantes (nos quais esse poder é 

inerente e dos quais retira sua origem) só podem transferi-lo aos representantes, vice-gerentes 

ou deputados, e não é possível que o estendam mais. Do contrário, teriam de ir além de si 

mesmos, o que é impossível, pois ultra posse non est esse: não há ser além do poder do ser. 

Aquilo que vai além da substância e da sombra de uma coisa não é possível que seja a própria 

coisa, tanto substancialmente como virtualmente; aquilo que vai além dos representantes não 

é representativo, por isso não é do reino ou do povo, tanto em sombra como em substância. 

Portanto, como o poder soberano só se estende dos representados para os 

representantes, toda essa espécie de soberania reivindicada por qualquer um (rei, lordes ou 

outros) é usurpação, ilegítima e ilegal, não é do reino ou do povo. Tampouco o povo está a isso 

obrigado. Assim (senhor), considerando que o poder soberano ou legislativo vai unicamente 

dos representados para os representantes, e não é possível que legalmente se estenda além 

disso, o poder do rei não pode ser legislativo, mas apenas executivo, e ele não pode comunicar 

mais do que ele próprio possui. E por não ser inerente nele, o poder soberano não pode ser 

transferido por ele ou derivado dele para qualquer outro – se pudesse, ele o teria levado consigo 

quando deixou o parlamento. Daí suas meras criaturas prerrogativas não poderem ter algo que 

seu senhor e criador jamais teve, tem ou poderá ter: o poder legislativo. Há uma regra 

permanente na natureza, omne símile generas símile: todo semelhante gera semelhante. 

Eles são deveras como ele, como se ele os houvesse cuspido. Não se contentam com 

sua posição adequada, porque precisam fazer incursões e avanços nos direitos e liberdades do 

																																																								
14 Como mostra Sharp, a tradução desse juramento é bastante tendenciosa e claramente antimonárquica. Na versão 
original do juramento em latim, fica claro que não se pode fazer leis sem a confirmação do rei (ver SHARP, 1998, 
p, 62, nota 12). 



183	
	

povo, entendendo sua patente prerrogativa além do compasso de seu senhor. Na verdade, todas 

as outras cortes poderiam igualmente reivindicar a prerrogativa da soberania, aliás, poderiam 

mais do que essa corte dos lordes. No entanto, se qualquer corte ou quaisquer cortes deste reino 

arrogassem para si a dignidade de ser a corte suprema de judicatura da terra, isso seria julgado 

nada menos do que alta traição, a saber, um poder inferior subordinado avançar e exaltar-se 

sobre o poder do parlamento. 

E (senhor) as opressões, usurpações e desgraças dessa cabeça prerrogativa não são as 

únicas causas de nossas queixas e reclamações. Em especial, há os desejos extremamente 

desnaturados, tirânicos, sedentos de sangue e os contínuos esforços do clero contra os de 

opinião contrária em questões de consciência. Tudo isso tem permanecido tão velado, tão 

dourado e coberto de pretensões tão variadas, belas e especiosas que a argúcia comum pouco 

suspeitou (e menos ainda mereceu) que estivessem próximos intentos tão lupinos, canibais e 

desumanos, como agora se revela claramente. Mas suponho que daqui por diante não seja tão 

fácil acreditar neles. Porque agora, em termos francos e de cara a tapa, o clero revela sua própria 

natureza, mostrando claramente que no seu interior não são senão lobos vorazes, leões 

rugidores atrás de sua presa, indo de um lado para o outro em busca de quem possam devorar15. 

De fato (senhor), parece que esses homens de mente cruel para com os semelhantes, 

por meio da poderosa agitação do Sr Tate e do Sr Bacon (dois membros da Câmara), 

conseguiram que uma ordenação muitíssimo romana e inquisitorial fosse apresentada na 

Câmara16, para lá ser lida duas vezes e enviada a um comitê. Ela é de tal natureza que, se fosse 

confirmada, convertida em lei e instituída, verteria todo o sangue inocente dos santos, do justo 

Abel até o presente, sobre esta nação e encheria esta terra de mais martírios, tiranias, crueldades 

e opressões do que jamais houve nos dias sangrentos da rainha Maria, ou mesmo antes, ou 

desde então. Tenho coragem de afirmar que o povo desta nação jamais soube de ordenação, 

ordem, edito ou lei tão diabólica, assassina e devoradora na sua terra como essa. 

Assim, é possível dizer sinceramente à Inglaterra: “Infortúnio aos seus habitantes, 

porque o demônio desceu a vós (na forma da letra B.) e tem grande ira, sabendo que pouco 

																																																								
15 Mateus 7.15: “Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas 
interiormente são lobos devoradores”. 
16 Nota de A. Sharp (1998, p. 64): “Essa ordenação, que foi preparada por um comitê em 27 de maio, apresentada 
aos Comuns em 2 de setembro, finalmente veio à luz em 2 de maio de 1648 como a Ordenação da Blasfêmia. Ela 
prescrevia pena de morte aos heréticos criminosos (definidos segundo fundamentos teológicos arcanos e com 
declaração de duas testemunhas sendo considerada verdadeira em relação aos fatos) por enforcamento, 
afogamento ou esquartejamento. Outros heréticos – aqueles que não professassem nada além da estrita ortodoxia 
presbiteriana – viriam a ser presos”. 
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tempo lhe resta”17. Nunca antes se ouviu coisa semelhante na Inglaterra. Nem os cruéis, torpes 

e bárbaros martírios, assassinatos e chacinas do povo de Deus sob o clero papal e episcopal 

foram perpetrados ou executados por uma lei tão demoníaca, cruel e desumana como essa. 

Portanto, o que o povo livre da Inglaterra pode esperar das mãos de seu clero presbiteriano, 

que se revela mais feroz e cruel que seus camaradas?  Se o clero for o árbitro, forcas, fogueiras, 

ferretes, prisões etc. deverão ser tão-só a recompensa aos mais fiéis amigos do reino e do 

parlamento – apesar de sua constante magnanimidade, fidelidade e bons serviços no campo de 

batalha e em casa, para eles e o Estado. 

Ora, certamente nunca se teve a intenção de que essa ordenação servisse para pagar os 

atrasados aos soldados. Se servisse, é provável que os independentes recebessem a maior fatia; 

que tomem isso como consolo. Mas creio que nesse assunto tinha mais providência dizimal do 

que frugalidade estatal, porque se os independentes, anabatistas e brownistas tivessem um 

apego sincero ao devido pagamento de dízimos, neste caso, isso seria melhor do que serem 

inocentados por um homem de dois subsídios. 

Não fosse pela perda de seu negócio e o prejuízo de sua freguesia, um anabatista, 

brownista, independente e presbítero seriam a mesma coisa para eles. Sem dúvida, eles teriam 

a compaixão do clero e não teriam ingressado em seu Calendário de Inquisição Espanhola para 

criminosos absolutos, nem necessidade haveria de temerem o morticínio papista de almas, o 

Juramento anticristão de Abjuração, ou a marca em ferro na face esquerda com a letra B – a 

nova marca presbiteriana da besta, porque, vejam!, o diabo ingressou novamente entre nós sob 

uma nova forma, não como um anjo de luz (no qual eles e seus servos conseguem se 

transformar quando querem), mas na forma da letra B. Que o Senhor nos livre a todos do poder 

desse Belzebu presbiteriano e todo o povo diga amém! Eles não precisariam temer as prisões, 

o fogo e a madeira enfeixada, as forcas, cordas etc. (os textos mais fortes em todo o novo 

modelo presbiteriano de teologia clerical defendendo a manutenção e reverência de suas vestes, 

a refutação dos erros). De fato, quem questiona a ordenação engorda-clero favorável a dízimos, 

oblações, emolumentos etc. nega categoricamente os fundamentos dos presbitérios, pois essa 

foi a primeira pedra que colocaram em seu edifício; a segunda foi a proibição de pregar a 

palavra de Deus, salvo eles próprios – e esses são, ipso facto, todos os criminosos etc. 

																																																								
17Apocalipse 12.12. De acordo com a Ordenação da Blasfêmia, a blasfêmia deveria ser punida marcando-se 
com brasa a letra B – de Belzebu, príncipe dos demônios – na face esquerda do blasfemo. 
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Com isso (senhor), dá para ver quanto são sangrentas as intenções desses homens do 

negro presbitério; quão pouco amor, paciência, brandura, resignação e clemência têm para com 

seus semelhantes. Tampouco eles gostariam que se fizesse ou se faça aos outros o que se faz a 

eles. Pois eles não gostariam de ter se servido dos independentes, nem os independentes jamais 

procuraram ou desejaram vantagens sobre eles. Ao contrário, eles os tolerariam com todo amor 

fraterno se se contentassem em viver pacifica e irmanamente, sem marcar com ferro, enforcar, 

julgar e condenar todos os que não são como eles. Decerto (senhor) não se pode tomar essa 

disposição assassina e sanguinária deles por espírito cristão, porque a caridade cristã “é 

paciente, benigna, não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta 

inconvenientemente, não busca os próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal; tudo 

sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”.18 

Portanto (senhor), se permitirdes essa estrada sangrenta para o martírio, as crueldades 

e tiranias sobre os comuns livres da Inglaterra de cuja felicidade estais encarregados; se fordes 

tão desumanos, desrespeitosos, mais ainda, desnaturados para conosco, escorrerá sobre vós 

nosso sangue inocente e todo o sangue dos probos que essa ordenação fará verter, e estarei 

marcados aos olhos das gerações futuras como o Parlamento Sangrento da Inglaterra. 

Se não quiserdes pensar em nós, pensai na vossa posteridade. Não consigo imaginar 

que qualquer um de vós gostaria de ver enforcados os filhos que viessem a se revelar 

independentes, anabatistas, brownistas – não consigo julgar-vos tão desnaturados e desumanos 

para com vossos filhos. Portanto (senhor), se por nós mesmos não haveremos de receber 

proteção, salvai-nos por seus filhos (embora o senhor se considere seguro). Esteja certo de que 

o interesse deles e o nosso está entrelaçado num só: se perecermos, eles não devem supor 

escapar. E (senhor) considere que as crueldades, tiranias e martírios do clero papal e episcopal 

foram dos maiores instigadores desta guerra totalmente desnaturada, e pense: se vós firmardes 

uma fundação de crueldade ainda pior, não serão as gerações futuras que beberão os restos 

dessa taça amarga? 

A hora de se posicionar é agora ou nunca.  Cumpri vossos deveres para com Deus e 

para conosco, e não nos dizei mais que “essas moções não são oportunas” e que devemos 

esperar quietos. Não esperamos a vosso grado um bom tempo, perdemos preciosas ocasiões e 

oportunidades nesses seis anos, até que se amarrassem as cordas às forcas? Devemos agora 

																																																								
18 I Cor. 13. 
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mantermo-nos em paz e esperar até que todos sejamos presos, enforcados, queimados e 

destruídos? 

Não nos censurais (senhor), se nos queixamos de vós – se falamos, escrevemos e 

pleiteamos assim – com toda a força, por nossas vidas, leis e liberdades, porque elas são nosso 

summum bonum terreno, o qual recebestes principalmente em confiança e cujo fiel 

cumprimento esperamos de vossas mãos em especial. Portanto, não sede vós os homens que 

trairão o sangue nosso e de nossa posteridade, entregando-nos nas mãos desses negros 

executores sangrentos. Deus é justo e vingará nosso sangue em vossas mãos. E que o céu e a 

terra sejam testemunha contra vós de que, a fim de sermos preservados e restaurados, 

cumprimos nossos deveres convosco – tanto de amor, fidelidade, assistência e tudo o mais que 

pudésseis exigir ou projetar em todas as vossas variadas dificuldades, necessidades e urgências 

-, sem julgar nossas vidas, bens e todo o restante demasiado precioso para sacrificar a vós e à 

segurança do reino. Seremos agora então recompensados com infidelidade, desrespeito e 

ingratidão? Tendes vergonha! Não deixei jamais essas coisas serem faladas às gerações futuras, 

menos ainda registradas. 

Então, enchi-me de coragem e me dirigi ao senhor, esperando que me deixe exprimir 

minhas queixas (a fim de que possam ser atendidas, se Deus as considerar legítimas) e conceda 

aos fracassados licença para falar sem ofensa, como sou forçado a fazer neste momento, não 

apenas para cumprir meu dever para comigo em particular, mas para convosco e para com 

nosso país inteiro em geral, no presente, e para as nossas várias posteridades no futuro. E que 

o Senhor lhe conceda a graça de aceitar esta tempestiva advertência, vinda de tão medíocre e 

indigno instrumento. 

Uma última coisa (senhor) terei o atrevimento de implorar a suas mãos: que seja de seu 

agrado apresentar meu apelo, aqui incluído, a sua honorável Câmara. Talvez as maneiras dele 

possam gerar insatisfação em vós ou, pelo menos, suspeita de desfavor da Câmara. Mas, não 

obstante, suplico-lhe que faça a apresentação deste e que o risco ou perigo resultante incida 

sobre mim, pois já fiz as minhas contas. O máximo que pode me custar, bem sei, é a dissolução 

desta evanescente mortalidade, que algum dia haverá de se dissolver. Mas, depois disso - o 

Senhor seja louvado – vem justo o julgamento. 

Assim (senhor), esperando que meus mais ardentes e fervorosos desejos por liberdades 

e propriedades universais desta nação em geral, e em especial da mais divina e fiel em suas 

consciências, pessoas e bens, constituam perante o senhor escusa suficiente por esta minha 
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tediosa presunção quanto a sua paciência, entrego as premissas a vossos juízos deliberados e o 

desfecho a Deus, esperando e orando a Deus por Sua benção sobre todos os seus fiéis e honestos 

esforços na consecução disto. E permaneço, 

Do sórdido cárcere de Newgate (pela graça dos Lordes) 

25 de setembro de 1646  

Em ferros pelos justos direitos e liberdades dos comuns da Inglaterra, deles e vosso fiel 

amigo e servidor, Richard Overton. 

 

 

Aos altivos estados, cavaleiros e burgueses no parlamento reunido (poder legal 

soberano da Inglaterra). Humilde apelo e súplica de Richard Overton, prisioneiro no mais 

desprezível cárcere de Newgate. 

Humildemente mostra que, 

Vosso peticionário, a pretexto de um fato criminoso, foi trazido perante a Câmara dos 

Lordes à maneira beligerante, para ser julgado e submetido a interrogatórios a respeito dele 

mesmo – duas coisas que vosso peticionário humildemente considera ilegais e contrárias aos 

direitos naturais, liberdades e propriedades dos comuns livres da Inglaterra (confirmado diante 

deles pela Magna Carta, Petição de Direitos e Lei da Abolição da Câmara Estrelada). Ele então 

se atreveu a recusar sujeição à referida Câmara, tanto a um como ao outro, exprimindo sua 

resolução, perante eles, de não infringir direitos e propriedades privadas dele ou de qualquer 

outro comum em particular, ou os direitos e propriedades comuns desta nação em geral. Pelo 

que vosso peticionário foi por eles sentenciado como insolente e, por ordem da dita Câmara, 

foi por conseguinte mandado ao cárcere de Newgate, onde, desde 11 de agosto de 1646 até a 

presente data, ele se encontra e com ordens de aí permanecer, até quando se manifestarem 

(conforme declara cópia da referida ordem aqui anexada), o que pode ser perpetuamente, se 

assim o desejarem, e satisfizer a vontade deles. Vosso peticionário humildemente concebe que 

ele se tornou prisioneiro ao arbítrio deles, não a critério da lei – a não ser que o arbítrio deles 

seja a lei. 

Por essa razão, vosso lígio peticionário faz este humilde apelo a essa soberanísssima 

Câmara (mais alta corte de judicatura no reino, na qual todos os apelos devem se concentrar e 

além da qual nenhum pode legalmente se fazer), humildemente implorando (em testemunho 
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de seu reconhecimento da regalia legal [da Câmara] e de sua devida submissão a ela) que 

Vossas Senhorias aí reunidas tomem sua causa (e, nela, a causa de todos os comuns livres da 

Inglaterra, a quem Vossas Senhorias representam e em cujo nome se reúnem) em séria 

consideração e determinação legal, para que ele possa, seja pela discrição da lei, retomar a 

posse de suas justas independência e liberdades – e a totalidade dos comuns da Inglaterra 

retomar as deles, injustamente (na sua humilde concepção) usurpadas e invadidas pela Câmara 

dos Lordes – com as devidas reparações de todos os ininterruptos prejuízos, ou então que ele 

sofra a punição que, de acordo com a equidade, pela imparcial severidade da lei,  seja-lhe 

sentenciada por esta honrosa Câmara, caso ela venha julgá-lo legalmente transgressor. 

E vosso peticionário (em dever obrigado) sempre pedirá etc. 

Die martis 11 Augusti, 1646 

No dia de hoje os Lordes reunidos no parlamento ordenaram que Overton, levado 

perante um comitê dessa Câmara por imprimir coisas escandalosas contra essa Câmara, seja 

enviado à prisão de Newgate por conta da suprema insolência demonstrada a esta Câmara e ao 

referido comitê por suas palavras e gestos insolentes, e pela recusa de responder ao Presidente. 

O referido Overton deverá ser mantido em segura detenção pelo Carcereiro de Newgate ou seu 

substituto, até que a Câmara se manifeste. 
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 Acordo do povo para uma paz firme e presente, sobre as bases do direito comum e da 

liberdade, tal como proposto pelos agentes de cinco regimentos de cavalaria e 

posteriormente pela aprovação geral do exército apresentada ao livre concurso de todos os 

comuns livres da Inglaterra19. 
Vários 

 

Nomes dos regimentos que já se manifestaram na Verdadeira exposição da causa do 

exército  e no presente Acordo: 

(Cavalaria) 

1. Regimento do General. 

2. Salva-vidas. 

3. Regimento do Comissário-Geral. 

4. Regimento do Coronel Whalley. 

5. Regimento do Coronel Rich. 

7. Regimento do Coronel Fleetwood. 

8. Regimento do Coronel Harrison. 

9. Regimento do Coronel Twistleton. 

 

(Infantaria) 

1. Regimento do General. 

2. Regimento do Coronel Sir Hardress Waller. 

3. Regimento do Coronel Lambert. 

4. Regimento do Coronel Rainsborough. 

5. Regimento do Coronel Overton. 

																																																								
 19  Título original: The Agreement of the People, as presented to the Council of the Army. Extraído de 
Thomason Tracts, E. 412, 21. October 28, 1647 
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6. Regimento do Coronel Lilburne. 

7. Regimento do Coronel Baxter. 

Anno Domini 1647 

 

Acordo do povo para uma paz firme e presente, sobre as bases do direito comum 

Nossos recentes esforços e riscos revelaram ao mundo o alto valor que conferimos a 

nossa justa liberdade; Deus, até aqui, reconheceu nossa causa ao nos entregar em mãos os 

inimigos. Agora, comprometemo-nos mediante obrigações mútuas a cuidarmos o mais possível 

para que no futuro se evitem o perigo do regresso a uma condição servil e o custoso remédio 

de outra guerra. Por ser inimaginável que tantos de nossos compatriotas se opusessem a nós 

nessa disputa se compreendessem seu próprio bem, podemos seguramente prometer a nós 

mesmos que, quando nossos direitos e liberdades comuns estiverem esclarecidos, malograrão 

suas tentativas de se converterem em nossos senhores. Considerando, pois, que as causas de 

nossa antiga opressão e de nossas ainda infindas tribulações são a escassa freqüência de 

reuniões nacionais no conselho ou a ineficácia dessas reuniões, plenamente concordamos e 

decidimos estabelecer que daqui por diante nossos representantes não permaneçam incertos 

quanto ao período, nem inúteis para as finalidades a que se pretendem. Com tal propósito 

declaramos que: 

1. O povo da Inglaterra, ora distribuído com extrema desigualdade pelos condados, 

cidades e burgos para a eleição de seus deputados no Parlamento, deve manter uma proporção 

mais imparcial com o número de habitantes. As condições para isso, quanto ao número, local 

e modo, devem ser estipuladas antes do término do presente parlamento. 

2. O presente Parlamento deve ser dissolvido no último dia de setembro do ano de 1648, 

a fim de prevenir os inúmeros inconvenientes claramente resultantes da longa permanência das 

mesmas pessoas em cargos de autoridade. 

3. É fora de questão que o povo eleja um Parlamento a cada dois anos, viz., na primeira 

quinta-feira de março do segundo ano, em conformidade com o que se prescreva antes do 

término deste parlamento, a se reunir na primeira quinta-feira de abril seguinte, em 

Westminster ou outro lugar indicado de tempos em tempos pelos representantes anteriores, 

continuando até o último dia de setembro seguinte, e não mais. 
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4. O poder deste e de todos os demais futuros representantes desta nação deve ser 

inferior apenas àqueles que os escolhem e se estende, sem o consentimento ou concorrência de 

qualquer outra pessoa ou pessoas, à promulgação, alteração e revogação de leis; criação e 

abolição de cargos e cortes; indicação, afastamento e prestação de contas de magistrados e 

funcionários de todos os escalões; decretação de guerra e paz; celebração de tratados com 

Estados estrangeiros; e, em geral, a tudo o que não for expressa ou implicitamente reservado 

pelo representado para si mesmo. 

Ou seja, ao seguinte: 

1. Assuntos de religião e formas de culto a Deus não foram, absolutamente, confiados 

a nós por nenhum poder humano, porque quanto a isso não podemos recuar ou exceder quase 

nada do que nossas consciências nos ditam ser a intenção de Deus, sem praticar pecado 

intencional. Entretanto, a maneira pública de instruir a nação – desde que não se recorra à 

compulsão – fica a sua discrição. 

2. O modo de recrutar e constranger qualquer um de nós a servir nas guerras é contrário 

a nossa liberdade. Portanto, não o autorizamos a nossos representantes; ao contrário, como o 

dinheiro (os sustentáculos da guerra) está sempre a seu dispor, nunca lhes faltarão milhares de 

homens aptos o suficiente para se engajar em qualquer justa causa. 

3. Após a dissolução do presente parlamento, nenhuma pessoa jamais deverá ser 

questionada por algo dito ou feito em relação às recentes divergências públicas, para além da 

execução dos julgamentos dos presentes representantes (ou Câmara dos Comuns). 

4. Todas as pessoas estão igualmente obrigadas a todas as leis já instituídas ou a serem 

instituídas; nenhuma posse, nenhum patrimônio, privilégio, posição, nascimento ou lugar 

confere isenção dos cursos ordinários de procedimentos legais aos quais outros se sujeitam. 

5. Por serem iguais, as leis devem ser boas e não claramente destrutivas da segurança e 

bem-estar do povo. 

Declaramos que essas coisas constituem nossos direitos nativos e, portanto, 

concordamos e decidimos conservá-las no limite de nossas possibilidades, contra toda e 

qualquer oposição. A isso somos compelidos não apenas pelo exemplo de nossos ancestrais - 

cujo sangue foi não raro inutilmente derramando para recuperar suas liberdades, já que 

aceitaram, por meio de fraudulentas conciliações, continuar a ser iludidos quanto aos frutos de 

suas vitórias –, mas também por nossa deplorável experiência. Embora haja muito esperemos 

e custosamente mereçamos a instituição de certas regras de governo, fazem que nosso acordo 
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de paz e nossa liberdade dependam daquele que tenciona nossa servidão e lançou sobre nós 

uma guerra cruel. 

 

 

Ao nobre e sumamente honrado povo livre da Inglaterra, nos respectivos condados e 

divisões. 

Caros compatriotas e concidadãos, 

Por vós, nossos amigos, nossos bens e nossas vidas não nos foram caros. Por vossa 

segurança e liberdade, de bom grado suportamos árduos esforços e corremos os mais 

desesperados riscos. Em comparação com vossa paz e liberdade, nunca tivemos apreço, nem 

jamais teremos, por nosso mais caro sangue, e confessamos que se reviraram e reviram nossas 

entranhas, nossos corações se atormentam dentro de nós ao vermos e considerarmos que há 

tanto tempo despojam-vos desses frutos e dos propósitos de todos os nossos esforços e riscos. 

Só podemos nos solidarizar convosco nas vossas misérias e opressões. É pesaroso, aflige o 

coração, receber vossa carne ou vosso dinheiro enquanto não tendes nenhum benefício, nem 

mesmo se lançam seguras as fundações de sua paz e liberdade. Portanto, com base nas mais 

sérias considerações de que vosso principal direito, o mais essencial a vosso bem-estar, é a 

clareza, certeza, suficiência e liberdade de vosso poder em vossos representantes no 

parlamento, consideramos que a origem de muita de vossa opressão e miséria procede da 

obscuridade e dubiedade do poder que transmitistes a vossos representantes nas eleições, ou da 

falta de coragem daqueles em quem confiastes reivindicar e exercer o poder (o que 

provavelmente se deve à incerteza de vossa assistência e da manutenção de seu poder). Temos 

em mente que, por esse direito vosso e nosso nós comprometemos nossas vidas (pois o rei 

declarou guerra contra vós e vossos representantes argumentando que ele não permitiria a 

vossos representantes proporcionar a paz, segurança e liberdade que então estavam em perigo, 

empregando a milícia e outros meios, de acordo com vosso mandato), e para a conservação e 

defesa de vosso poder e direito arriscamos tudo quanto nos era caro. Deus é testemunha da 

justiça de nossa causa. 

Além disso, notamos que o único meio eficaz de firmar uma paz justa e duradoura, 

obtendo reparação para todas as vossas reclamações, bem como de prevenir opressões futuras, 

consiste em tornar claro e seguro o poder confiado a vossos representantes no Parlamento, a 

fim de que eles possam conhecer seus mandatos, em cujo fiel cumprimento vós os auxiliareis. 
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Com base em tudo isso, propomos que vos juntei a nós no acordo aqui enviado, com 

vistas a nos assegurarmos de que serão convocados parlamentos, fixadas as datas de início e 

término das sessões, e determinados seu poder ou mandato de maneira clara e inquestionável; 

com vistas a que, daqui por diante, eles possam desonerar-vos de vossos encargos e assegurar 

vossos direitos sem oposições ou obstruções, e as fundações de sua paz possam ficar tão livres 

de incerteza que não haja nenhuma causa para futuras querelas ou contenções capazes de 

provocar guerra e derramamento de sangue. Solicitamos que considereis as coisas a respeito 

das quais nos propomos concordar convosco como frutos e finalidades das vitórias a nós 

concedidas por Deus. Portanto, o acordo em torno delas constitui o meio mais pleno de 

preservar-vos e a vossa posteridade da escravidão, opressão, desordem e perturbação. Por este 

intermédio, aqueles que vós escolhereis terão poder de restaurar a vós, e a assegurar em vós, 

todos os vossos direitos; serão capazes de provar a sujeição, bem como de governar, e assim 

eles terão igual preocupação convosco em tudo o que fizerem. Convosco eles devem 

igualmente suportar os fardos comuns e partilhar as liberdades. Por este intermédio, eles 

perderão a capacidade de vos trapacear ou fazer mal, porque as leis obrigarão a todos 

igualmente, sem privilégio ou isenção. Por este intermédio, vossas consciências se libertarão 

da tirania e da opressão; as ocasiões de intermináveis conflitos e guerras sangrentas estarão 

perfeitamente afastadas. Sem controvérsia, graças a vossa união conosco neste acordo, todas 

as reclamações particulares e comuns serão atendidas sem demora. O parlamento deve, 

portanto, fazer da reparação e bem comum o único empenho. 

Ora, como desejamos sinceramente a paz e o bem de todos os nossos concidadãos – 

mesmo daqueles que se opuseram a nós – e faríamos o máximo possível para providenciar 

perfeita paz e liberdade, prevenir todos os litígios, debates e contenções que possam surgir 

entre vós por conta da guerra passada, inserimos neste acordo que ninguém será questionado 

pelos feitos relativos às recentes divergências públicas motivadas pela dissolução do presente 

parlamento, mais ainda na execução de seu julgamento20. Assim, por este intermédio, todos 

estarão protegidos de todos os sofrimentos por aquilo que praticaram, não se sujeitando, 

doravante, à perturbação ou punição em virtude do julgamento de outro parlamento – o qual 

pode representar a ruína [do anterior], salvo se for aceito este acordo, por cujo intermédio toda 

e qualquer lei de indenização ou anistia se tornará inalterável, garantindo segurança a vós e a 

vossa posteridade. 

																																																								
20 Ou seja, o julgamento do parlamento. 
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Mas, se alguém perguntar por que gostaríamos de celebrar um acordo com o povo a fim 

de declarar estes os nossos direitos nativos – em vez de apresentar uma petição ao parlamento 

com o mesmo propósito –, a razão é evidente. Nenhuma lei do parlamento é ou pode ser 

inalterável e, portanto, não constitui segurança suficiente para proteger a nós e a vós do dano 

que outro parlamento possa prescrever, se for corrupto. Além disso, os parlamentos devem 

receber a extensão de seu poder e de seu mandato daqueles que os confiam a eles. Portanto, é 

o povo quem deve declarar quais são esse poder e esse mandato – o que constitui a finalidade 

deste acordo. É preciso observar que, embora anteriormente já houvesse muitas Leis do 

parlamento versando sobre a convocação anual de parlamentos, privaram-vos delas e 

escravizaram-vos por falta delas. Logo, exigem este acordo a necessidade de vossa segurança 

em relação a essas liberdades essenciais a vosso bem-estar e a deplorável experiências das 

múltiplas desgraças e perturbações que se prolongam desde o término da guerra por falta de 

uma tal conciliação. E quando vós e nós nos unirmos em torno disso prontamente nos 

juntaremos a vós para apresentar ao Parlamento – já que seus membros pertencem igualmente 

aos comuns, como nós – uma petição para se unirem a nós. 

Se alguém perguntar por que nos incumbimos de propor este acordo, afirmamos ter 

consciência de que vós, tantas vezes iludidos com declarações e protestos, alimentados de vãs 

esperanças, possuís motivos de sobra para renunciar a toda a confiança nas pessoas de cujas 

intenções a respeito de vossa liberdade não podeis estar seguros, a não ser por meio de 

declarações. Portanto, como nossas consciências testemunham que na Exposição da causa do 

Exército já propusemos, de todo coração, vossa liberdade e vossa liberação da escravidão, 

opressão e todos os fardos, desejamos vos dar garantia suficiente disso por meio deste acordo 

– que permitirá convencionar de maneira inalterável as fundações de vossa liberdade fornecidas 

na Causa do Exército. Procederemos com igual fidelidade – e todos os outros mais vigorosos 

atos para vosso bem a que Deus nos dirigir e capacitar. E embora a malícia de nossos inimigos 

e daqueles a quem eles iludem nos difame com escândalos, maldizendo-nos dos desígnios de 

“anarquia” e “comunidade”, esperamos que o justo Deus, não apenas por nosso desejo presente 

de instituir um governo igualmente justo, mas por dirigir-nos aos retos empreendimentos 

simplesmente voltados ao bem público, faça nossa probidade e fidelidade ao interesse de todos 

os nossos concidadãos resplandecerem com tamanha clareza que a própria malícia 

permanecerá silenciosa e perplexa. Não temos nenhuma dúvida de que a ansiosa expectativa 

por uma paz sólida vos incitará à mais presta adesão a este acordo – em cuja realização, ou de 
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qualquer coisa que desejardes para o bem público, podeis ter certeza de que nunca faltará a 

assistência de: 

Vossos mais fiéis companheiros agora em armas para vos servir. 

Edmund Bear 

Robert Everard (Regimento do Tenente-General) 

George Garret 

Thomas Beverley (Regimento do Comissário-Geral) 

William Pryor 

William Bryan (Regimento do Coronel Fleetwood) 

Matthew Weale (Regimento do Coronel Whalley) 

John Dover 

William Hudson (Regimento do Coronel Rich) 

Agentes provenientes de outros regimentos assinaram o acordo a ser proposto a seus 

respectivos regimentos e a vós. 

 

 

A nossos honradíssimos e verdadeiramente dignos companheiros e soldados, oficiais e 

soldados sob o comando de Sua Excelência Sir Thomas Fairfax 

Cavalheiros e companheiros soldados, 

A profunda sensação dos inúmeros riscos e males que podem acometê-los por conta da 

guerra passada quando este parlamento chegar ao fim – salvo se for providenciada agora 

suficiente prevenção – constrangeu-nos a estudar os meios mais absolutos e certos de sua 

segurança. Com base nas mais sérias considerações, julgamos que nenhuma Lei de Anistia 

poderá ser suficiente para sua tranqüilidade, calma e segurança, porque – como já se viu antes 

– um partido corrupto, escolhido no interior próximo parlamento por seus inimigos, pode 

surpreender a Câmara e tornar nula qualquer Lei de Anistia, uma vez que eles não conseguem 

a ajuda e o concurso do rei em atos contra vocês que os conquistaram. 

Os mesmos expedientes serão empregados para subtrair-lhes, num curto espaço de 

tempo, também a liberdade de imprensa, embora por enquanto ela esteja assegurada. A nosso 
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ver, a única garantia de que vocês não serão molestados por conta das ações praticadas na 

última guerra é o mútuo acordo entre o povo e vocês, segundo o qual ninguém será interrogado 

por nenhuma autoridade por algo relativo às recentes divergências públicas após a dissolução 

da atual Câmara dos Comuns, para além da execução de seu julgamento, e de que nossa nativa 

liberdade de coerção a servir na guerra, seja interna ou externa, jamais estará sujeita ao poder 

dos parlamentos – ou a qualquer outro. Com essa finalidade, propomos o acordo que aqui lhes 

enviamos para ser imediatamente assinado. 

Confiantes de que “em juízo e consciência” arriscamos nossas vidas para a instituição 

de um governo justo e igual que permita a vocês, a sua posteridade e a todas as pessoas nascidas 

livres desta nação usufruir de justiça e liberdade; confiantes de que vocês têm real noção de 

quanto as perturbações, opressões e misérias da nação, bem como os [soldos] atrasados, 

resultam da inexistência do estabelecimento das regras de justo governo e das fundações de 

paz que constituem o preço em sangue e os frutos aguardados de todos os custos do povo, 

inserimos neste acordo as regras certas de governo igual segundo as quais a nação poderá 

usufruir de todos os seus direitos e liberdades com segurança. Não resta dúvida de que seu 

amor à liberdade e à paz duradoura deste já perturbado país os levará a se juntarem a nós neste 

acordo. 

É, pois, inquestionável que todo verdadeiro inglês amante da paz e da liberdade da 

Inglaterra concordará conosco. E então seus soldos atrasados e regulares (enquanto 

continuarem em armas) serão pagos, graças ao abundante amor do povo por vocês; então se 

calarão as bocas dos que os insultam como incentivadores da anarquia ou do governo da 

espada; então será tão firme a união entre o povo e vocês que nenhum inimigo interno ou 

externo ousará perturbar nossa paz feliz.  

Nada mais acrescentaremos além disto: o conhecimento de sua união ao deitar as 

fundações da paz, este acordo, é há muito ansiado. 

Fidelíssimos servidores seus e do povo, 

Poscript 

Cavalheiros, 

Gostaríamos que entendessem a razão pela qual extraímos alguns princípios relativos à 

liberdade comum das inúmeras coisas propostas a vocês em Verdadeira exposição da causa 

do exército e as redigimos na forma deste acordo. Principalmente, foi por causa dessas coisas 

que de início nos comprometemos contra o rei. Ele não queria permitir que os representantes 
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do povo se encarregassem da segurança da nação – dispondo da milícia e de outras vias, de 

acordo com seu mandato – e contra eles declarou guerra; comprometemo-nos em nome da 

defesa daquele poder e do direito do povo nos seus representantes. Portanto, as coisas presentes 

neste acordo o povo haverá de reivindicar como seu direito nativo e preço de seu sangue, o que 

vocês estão absolutamente obrigados a obter para esse mesmo povo. 

Sendo estas as fundações da liberdade, é necessário que sejam estabelecidas de maneira 

inalterável e não há outro meio para isso senão este acordo com o povo. 

Não podemos deixar de recordar-lhes que a tranqüilidade do povo em relação a todas 

as suas reclamações depende de se estabelecerem esses princípios ou regras de igual governo 

para um povo livre. Caso tão-só este acordo fosse instituído, sem dúvida todas as reclamações 

do Exército e do povo seriam imediatamente atendidas, e tudo quanto se propôs insistir na sua 

Verdadeira exposição da causa do exército seria ato contínuo garantido. 

Então, a Câmara dos Comuns teria poder para ajudar o povo oprimido, coisa de que 

agora ela se encontra destituída pelos principais opressores; então, os parlamentares estariam 

igualmente preocupados com vocês e com todo o povo no estabelecimento da mais perfeita 

liberdade – pois eles devem igualmente suportar com vocês os fardos ou partilhar a liberdade. 

Apenas acrescentaremos que a síntese de todo o acordo que agora lhes apresentamos 

apenas visa a completar nossa Declaração de 14 de junho, na qual prometemos ao povo que 

com nossas vidas reivindicaríamos e esclareceríamos seu direito e seu poder nos parlamentos. 

Edmund Bear 

Robert Everard (Regimento do Tenente-General) 

George Garret 

Thomas Beverley (Regimento do Comissário-Geral) 

William Pryor 

William Bryan (Regimento do Coronel Fleetwood) 

Matthew Weale (Regimento do Coronel Whalley) 

John Dover 

William Hudson (Regimento do Coronel Rich) 
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Agentes provenientes de outros regimentos assinaram o acordo a ser proposto aos 

respectivos regimentos e a vocês. 
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APRESENTAÇÃO DE ACORDO DO POVO LIVRE DA INGLATERRA 

Eunice Ostrensky 

[trabalho não publicado; somente citar com autorização] 

 

Entre 1647 e 1649, foram publicadas três versões do Acordo do Povo, que poderia ser 

descrito como a proposta constitucional de grupos associados aos soldados do Exército de 

Novo Tipo e a civis radicais da cidade de Londres. O que se traduz a seguir é a terceira e última 

versão, de 1o de maio de 1649, redigida por John Lilburne, William Walwyn, Thomas Prince 

e Richard Overton, enquanto aguardavam julgamento na Torre de Londres pelo crime de 

traição (GENTLES, 2001, p. 169). Esses homens constituem os líderes do movimento 

conhecido como Leveller. 

O motivo da prisão em março daquele ano foi a campanha, encabeçada por Lilburne, 

contra altos oficiais do exército, entre os quais Oliver Cromwell e Henry Ireton, por 

descumprirem as velhas promessas de pagar os soldos atrasados, manterem o recrutamento 

compulsório na planejada invasão à Irlanda, censurarem a imprensa e, finalmente, não 

atenderem as demandas de convocação de novas eleições, reivindicadas nas versões anteriores 

do Acordo do Povo. Em abril e maio daquele ano, o desencanto com o novo regime levou 

agentes Levellers a promover motins no Exército, os quais foram violentamente rechaçados, 

enquanto a Inglaterra era declarada “uma república e um Estado livre” (An Act Declaring and 

Constituting the People of England to be a Commonwealth and Free-State, 19th May 1649). 

O país era então de facto governado pelo Conselho de Estado, criado e presidido por Cromwell, 

órgão que passou a funcionar como o poder executivo da nação após o expurgo do Parlamento, 

a execução do rei Carlos I, a extinção da Câmara dos Lordes e a abolição da monarquia. O 

conturbado canal de diálogo entre os soldados e oficiais do Exército havia se interrompido 

definitivamente, ao mesmo tempo que os Levellers assistiam à crescente deserção das 

congregações sectárias, agora atraídas pelos acenos de Cromwell de que a República 

promoveria a tolerância religiosa. Num misto de desespero e esperança, Lilburne, Walwyn, 

Prince e Overton lançavam este Acordo do Povo Livre da Inglaterra, na tentativa de mobilizar 

os adeptos e pressionar o Parlamento a adotar as desejadas reformas, mesmo com as derrotas 

acumuladas. Vinte mil cópias do Acordo, segundo se conta, foram então impressas e 

distribuídas pelos Levellers (PACEY, 2012, p. 55). 
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Como já se encontravam na prisão e pouco tinham a perder, os redatores deste Acordo 

puderam nele expressar boa parte do que constituiu o ideário Leveller desde seu surgimento. 

Reiterando as versões anteriores, eles propunham a ampliação do sufrágio a todos os homens 

acima de 21 anos, desde que não fossem serviçais, vivessem na mendicância ou tivessem 

servido ao exército de Carlos I. Isso pode parecer acanhado, principalmente se considerarmos 

que, durante os Debates de Putney, no final de outubro de 1647, o coronel Thomas 

Rainborough, John Wildman e Edward Sexby - todos identificados, naquele momento, aos 

Levellers - haviam defendido, para o horror de Cromwell e Ireton, o sufrágio universal, sob o 

argumento de que “o mais pobre que houver na Inglaterra tem uma vida para viver tanto quanto 

o mais ilustre” (SHARP, 1998, p. 103). Mas, ao se excluírem serviçais e mendigos nas 

diferentes versões do Acordo, prevalecia a tese, advogada em Putney por Maximilliam Petty, 

Thomas Reade e Nathaniel Rich, de que essas pessoas não têm uma vontade independente, isto 

é, elas “dependem da vontade de outros e teriam receio de desagradá-los” (SHARP, 1998, 

p.130). Ao ingressarem num estado de servidão voluntária, elas se tornaram propriedade de 

outras e por isso, como explicava Petty, “estão incluídas em seus senhores” (SHARP, 1998, 

p.130). Essa proposta visava a ampliar significativamente os critérios de cidadania a todos os 

homens livres21, não apenas aos proprietários fundiários, dotando de direitos políticos e civis 

os que haviam servido na guerra. Do contrário, os soldados permaneceriam numa condição 

servil. 

Uma das principais doutrinas subjacentes à cláusula que amplia o sufrágio é a da 

igualdade natural, sustentada incansavelmente por John Lilburne desde 1645 em vários 

panfletos e também evidente na cláusula XIII do Acordo do Povo Livre da Inglaterra, que 

postula a igualdade perante a lei e igualdade de tratamento. Baseando-se das Sagradas 

Escrituras, Lilburne entende que Deus não criou hierarquias: no plano temporal todas as 

pessoas devem se considerar iguais, por terem, sobre si e sobre outras, o mesmo poder ou 

domínio (LILBURNE, 1646). O que justifica a existência de governo, conjunto de relações de 

poder nas quais há mando e obediência, e a legitimidade de toda e qualquer autoridade são o 

consentimento e o bem dos governados. Os representantes só podem exercer poder enquanto 

corresponderem a essas duas exigências. Eles não possuem, portanto, uma superioridade moral 

ou política em relação aos representados. Ausentes essas condições, cria-se uma relação 

																																																								
21 Alguns panfletos Levellers sugerem que também mulheres deveriam ser consideradas capazes de se eleger e 
ser eleitas. Veja-se The Large Petition of the Levellers (1647); Petition of Women, Affecters and Approvers of 
the Petition of Sept. 11, 1648. 
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arbitrária de poder em que o representante subverte a ordem natural das coisas e se transforma 

num tirano. A este toda pessoa livre deve resistir de todas as maneiras, sob pena de assumir, 

aos olhos de Deus, o status de criatura irracional que pode ser dizimada ao bel prazer do 

opressor. 

Richard Overton, por sua vez, apresenta uma teoria da representação política fundada 

sobre o princípio segundo o qual “a cada indivíduo na natureza é dada a propriedade individual 

pela natureza para não ser invadida ou usurpada por ninguém. Pois cada um, na medida em que 

é ele mesmo, possui uma propriedade de si ou, do contrário, não poderia ser si mesmo” 

(OVERTON, 1646c). A linguagem empregada por Overton é a do direito natural, que postula 

os direitos como meios fornecidos pela natureza para se alcançar o propósito da vida humana, 

isto é, a autoconservação. Mas, contrariamente aos jusnaturalistas que concebiam a 

legitimidade da alienação de direitos, Overton considera que a autoconservação não se reduza 

à mera sobrevivência, mas abarque tudo aquilo que permite a um indivíduo permanecer livre, 

sem se converter em escravo ou propriedade de outro (SKINNER, 2006). Esse princípio exige, 

no plano do governo, que toda ação política em nome de outros seja precedida do 

consentimento expresso daquele em cujo nome se age, ou seja, do representado. O 

consentimento nada mais é do que a confiança transmitida do representado ao representante ou 

delegado, constituindo fundamento da legitimidade de qualquer governo. A violação dessa 

relação, que visa sempre ao bem do representado, equivale à usurpação da propriedade de si e 

em consequência à criação de um governo absoluto e tirânico, a um estado de servidão. Como 

ninguém se submete a uma vontade absoluta e arbitrária sem também perder aquilo que define 

um ser humano, Overton conclui, como Lilburne, que nesses casos a resistência é o único meio 

de garantir a liberdade. 

Nesse ponto, as duas doutrinas, a da igualdade natural e da propriedade de si, 

convergem também com a defesa da tolerância religiosa, uma das bandeiras mais antigas dos 

movimentos sectários e questão central dos Acordos. Para William Walwyn, a necessidade de 

liberdade de consciência repousa sobre o princípio de que “a consciência se sujeita unicamente 

à razão e apenas por ela pode ser convencida ou persuadida”, sendo “da natureza de qualquer 

homem ter seu próprio julgamento, e não daquele que o força” (WALWYN, 1644). Obrigar 

alguém a esposar uma fé ou uma ideia na qual não se acredita não apenas é uma das marcas da 

tirania, produzindo apenas violência e preconceito, como, do ponto de vista da salvação, algo 

inteiramente inútil, já que somente os crentes podem ser salvos. Portanto, a liberdade de 

consciência está fora do campo da representação política, pertencendo ao foro íntimo de cada 
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pessoa (cf. cláusulas X. XXIII e XIV). Estabelece-se, assim, uma distinção os poderes que 

podem e os que não podem ser representados, ou direitos que podem ser delegados e os que 

são reservados ao próprio indivíduo. Transgredir essa fronteira significava, para os Levellers, 

avançar sobre a dignidade e a integridade morais das pessoas. É esse mesmo princípio que 

preside as demandas por reformas das leis penais, que ocupam uma parte significativa deste 

Acordo, em contraste com as versões anteriores. Segundo Green, os Levellers apresentam aqui 

três principais demandas relativas a processos: todo crime capital deveria ser julgado por um 

júri; o júri deveria ser formado por pessoas da vizinhança onde se cometeu o crime; o júri 

deveria ser escolhido pela comunidade, não por membros do Parlamento ou funcionários 

públicos (GREEN, 1988, p. 161). Essas propostas visavam a separar a formulação e a aplicação 

da legislação criminal, preservando a independência dos processos judiciais em relação ao 

Legislativo e evitando a administração pessoal da justiça. Em lugar da prática de designar 

lordes para julgar comuns [commoners], não apenas seria instituído o julgamento por pares, 

como também se tornaria obrigatória a convocação de testemunhas de defesa. Atribuir à 

comunidade a responsabilidade de julgar e vigiar a execução das leis penais reflete o incessante 

esforço dos Levellers de promover seu programa de descentralização política, amparada em 

participação popular. A mais do que justificada desconfiança dos Levellers em relação a um 

poder centralizado e absoluto, quer exercido pelo rei, pelo Parlamento ou pelo Exército, levou-

os a converter o povo em protagonista da vida política, que elege seus representantes e cria 

mecanismos de controles para todos os que exercem cargos públicos, como mostra este 

Acordo. Os Levellers, explica Pacey, “suplementaram a linguagem de direitos e liberdades 

populares com a deveres e responsabilidades civis, e desenvolveram ideias bastante 

sofisticadas em relação ao papel do povo em assegurar a accountability política”(PACEY, 

2012, p. 51).  

Mas o protagonismo do povo se expressa, antes de tudo, na fórmula “nós, o povo livre”, 

que as constituições do século XVIII tornarão frequente. É o povo quem constitui e legitima a 

vida política, ao concordar, por meio de uma convenção ou pacto assinado por muitos, em criar 

a si mesmo e em fazer uma lei fundamental, em forma de constituição escrita, pela qual se 

instituem obrigações, restrições e direitos da coletividade e dos indivíduos. De fato, para os 

Levellers não era suficiente afirmar a origem popular do poder – defensores da soberania 

absoluta do monarca ou do Parlamento haviam feito isso anteriormente para mostrar que, 

depois do pacto constituindo o poder político, já não restava ao povo senão obedecer. Era 

preciso ainda, observa Loughlin, que a continuidade da soberania popular fosse garantida por 
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direitos de soberania formalmente reconhecidos no pacto que institui o governo (LOUGHLIN, 

2007, p. 36). Daí este Acordo. 

Quem os Levellers consideravam ser o povo que origina e exerce o poder político? Em 

vez de um agente homogêneo e abstrato, dotado de uma vontade única, como supunham as 

teorias da soberania absoluta, “povo” designava uma multidão de indivíduos, ora dispersos, 

ora reunidos numa coletividade contingente em torno de interesses comuns. Eram, esclarece 

Overton, “consertadores de fole, varredores, latoeiros ou limpadores de chaminé, todos 

nascidos tão livres quanto os mais tremendos e mais soberbos Anaquins da terra” (OVERTON, 

1647, “Postcript”). Os Levellers falavam também em nome de pequenos proprietários e 

comerciantes, mulheres confinadas aos lares, viúvas de soldados, soldados, filhos mais novos 

de pequenos aristocratas: pessoas que, segundo um importante jurista do século XVI, não 

deveriam ter voz nem voto, “porque deviam unicamente ser governadas, não governar” 

(SMITH, 1968 [1583], I, XXIV). Os opositores dos Levellers, em contrapartida, eram aqueles 

que, segundo Ireton nos debates de Putney, tinham um interesse permanente no país, isto é, 

“pessoas em quem assentam todas as terras e corporações nas quais assentam todos os 

comércios”. Apenas essas pessoas, insistia Ireton, “são propriamente as representadas desta 

nação e, por isso, também são as que constituem os representantes desta nação” (SHARP, 1998, 

pp. 103-104). 

Não estranha, portanto, que ao longo de sua existência o movimento Leveller suscitasse 

temores de subversão social, o que sem dúvida contribuiu para unir seus adversários e acelerar 

sua derrocada. Já em 1646, um crítico presbiteriano os acusava de pretender “igualar, subverter 

e confundir as pessoas”, ao darem voz a “uma gente frívola, constituída de homens 

tendenciosos e engajados, alguns estrangeiros, jovens ousados, mulheres e moças tolas” 

(JONES, 1646). No mesmo golpe em que planejariam a destruição das hierarquias sociais, eles 

também, de acordo com os oponentes, nivelariam ou distribuiriam as propriedades. Essa é a 

origem do nome de Levellers, nome pejorativo que lhes foi atribuído por monarquistas em 

1647, mas que se consolidou na pena do controvertido jornalista Marchmont Nedham 

(WORDEN, 2001, p. 281). Assim também se compreende por que o Acordo proíbe “nivelar 

os patrimônios dos homens, destruir a propriedade, tornar todas as coisas comuns”, como para 

acalmar os medos criados pela propaganda de realistas e apoiadores do novo regime. Essas 

precauções foram, porém, inúteis. Em 1650, quando o movimento Leveller já havia declinado 

Nedham continuava a insistir que os Levellers defendiam a igualdade de direitos e por isso a 

de propriedades, o que caracterizaria “uma forma democrática ou popular” de governo 
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(NEDHAM, 1650, cap. 6). Democracia, naquela altura, era considerada uma experiência 

política tão abominável quanto a anarquia, porque a mais destrutiva dos laços sociais. 

Em novembro de 1649, Lilburne, Overton, Walwyn e Price foram finalmente libertados 

da prisão. No julgamento de Lilburne, que foi acompanhado por uma multidão de apoiadores 

ruidosos, os princípios jurídicos expressos neste Acordo foram utilizados pelo próprio líder 

Leveller para defender a necessidade de que a comunidade, não o governo, determinasse o 

significado da lei. Apesar de inocentadas, entretanto, as lideranças Levellers jamais 

conseguiriam fazer que suas ações e seus discursos produzissem novamente as agitações dos 

anos anteriores e, principalmente, as mudanças tão desejadas. 

	  



205	
	

 

Acordo do Povo Livre da Inglaterra. Apresentado como uma proposta de paz a esta nação 

atormentada. Pelo tenente-coronel John Lilburne, senhor William Walwyn, senhor Thomas 

Prince e senhor Richard Overton, prisioneiros na torre de Londres. 

1o.  de Maio de 1649 

Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus 

Londres, impresso por Gyles Calvert, em Blackspread-Eagle, lado oeste de Pauls, 164922. 

 

Apresto a toda a sorte de gente 

Se as aflições tornam os homens sábios e a sabedoria leva à felicidade, então certamente esta 

nação não está longe de alcançar um grau de felicidade apenas comparável, senão o exceder 

em muito, ao de qualquer outra parte do mundo, por ter bebido longamente, durante os anos 

passados, da taça do infortúnio e do sofrimento. Damos graças a Deus por termos as 

consciências limpas e não termos contribuído para somar mais aflição à aflição, já que desde o 

início de nossas perturbações públicas sempre nos empenhamos em apaziguá-las e reconciliá-

las, e consideraríamos a coroação de toda a nossa felicidade temporal se ainda pudéssemos ser 

instrumentos na busca da paz e da prosperidade desta república23, a terra de nosso nascimento. 

E assim, conforme nossa promessa na última Manifestação de 14 de abril de 1649244 

(persuadidos da necessidade e da justeza dela), como proposta de paz ao povo livre desta nação, 

oferecemos o seguinte Acordo, pois não conhecemos meio mais efetivo de colocar um ponto 

final em todos os nossos medos e dificuldades. 

É um modo de acerto, embora a princípio cause sobressalto a alguns de elevada autoridade, 

que no entanto, conforme a natureza da verdade, fez seu próprio caminho no entendimento, e 

																																																								
22 Gyles Calvert foi um dos mais ativos livreiros do período entre 1645 e 1653, publicando textos radicais de 
uma pluralidade de autores identificados a diferentes correntes e grupos, como independentes, batistas, 
pentamonarquistas, diggers e quacres. Ver CARICCHIO, 2011. Devo essa referência a Luís Filipe Silvério 
Lima.	
23 No original, commonwealth. Literalmente, o termo significa “bem comum” e é a tradução inglesa da expressão 
latina res publica. Aqui, o emprego do termo commonwealth não indica necessariamente a forma de governo 
republicana, embora a Inglaterra fosse oficialmente “uma República e um Estado Livre”, mas os aspectos 
constitucionais do Estado, o modo de organização interna do poder.	
24 Manifestação do Tenente-Coronel John Lilburne, senhor William Walwyn, senhor Thomas Prince e senhor 
Richard Overton (ora prisioneiros na Torre de Londres), e outros, comumente (embora injustificadamente) 
designados por Levellers. 
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deitou raízes nos corações e afetos de muitos homens, o que nos dá real fundamento para 

esperar (seja lá o que vier a ser de nós) que nossos mais profundos desejos e esforços de 

proporcionar o bem ao povo não serão inteiramente nulos e frustrados. 

A vida de todas as coisas reside no correto uso e aplicação, que não é nosso trabalho somente, 

já que a consciência de cada um deve olhar para si mesma e não sonhar com mais ocasiões e 

oportunidades. Confiamos que isto convencerá todas as pessoas sinceras de que não somos 

criaturas selvagens, irracionais e perigosas, como nos caluniaram, pois este acordo é o fim 

último e escopo pleno de todos os nossos desejos e intenções a respeito do governo desta nação, 

e com isso ficaremos absolutamente satisfeitos e concordaremos. Jamais demos justo motivo 

para alguém pensar mal de nós por qualquer coisa dita ou feita, e disso não deveria haver a 

menor dúvida, a não ser que se desconsiderem o interesse daqueles que, de maneira tão 

anticristã, se fizeram ousados com nossos bons nomes; mas devemos suportar aqueles cujos 

interesses sejam opostos a qualquer parte deste Acordo, pois nem a inocência de nosso 

Salvador e dos Apóstolos pôde calar a boca daqueles cujos interesses extirparam suas doutrinas 

e práticas. E assim, se ao menos os amigos considerassem apenas a que interesses os homens 

estão ligados enquanto contam ou sussurram suas calúnias contra nós, eles encontrariam a 

razão e nos poupariam de um grande trabalho de nos inocentarmos, porque é um notável sinal 

de uma má causa as calúnias substituírem o lugar dos argumentos. 

Agradecemos a Deus por nos ter dado tempo e ânimo para fazermos este documento. O que 

mais Ele nos reserva fazer é algo que apenas Sua sabedoria já conhece, e a Sua vontade e a Seu 

prazer nos submeteremos de bom grado. Se olharmos com olhos da fraqueza, teremos inimigos 

como os filhos de Enaque25; mas, se com os olhos da fé e da confiança num Deus reto e numa 

causa justa, veremos mais conosco do que contra nós. 

JOHN LILBURN[E] 

WILLIAM WALWYN 

THOMAS PRINCE 

RICHARD OVERTON 

De nosso injustificado cativeiro na Torre de Londres, 

1o de maio de 1649. 

																																																								
25 Em Números 13, os descendentes de Enaque habitam Canaã e assustam, com seu gigantismo, os israelitas 
enviados por Moisés para verificar a qualidade da terra. 
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O Acordo em si mesmo é o seguinte: 

Após a longa e dolorosa continuação de uma guerra extremamente desnaturada, cruel e 

nativa, ocasionada pelas divisões e destemperos entre nós mesmos, destemperos estes causados 

pela incerteza sobre nosso governo e pelo exercício de um poder ilimitado ou arbitrário por 

parte daqueles a quem havia sido confiada a autoridade suprema e subordinada, em razão dos 

quais multidões de agravos e de opressões intoleráveis nos acometeram, descobrimos, depois 

de oito anos de experiência e expectativa, que todos os esforços até aqui empreendidos 

aumentaram, em vez de diminuírem, nossas perturbações; e, se não evitarmos rapidamente 

incorrer de novo em facções e divisões, não apenas seremos privados dos benefícios de todas 

as maravilhosas vitórias que Deus nos condescendeu contra os que procuravam nosso cativeiro, 

expondo-nos antes à pobreza e à miséria para em seguida sermos destruídos por inimigos 

estrangeiros. Por desejarmos sinceramente fazer o correto uso da oportunidade que Deus nos 

concedeu para tornar esta nação livre e feliz, para reconciliar nossas diferenças e criar, uma 

vez mais, uma perfeita cordialidade e amizade entre nós, de modo que possamos permanecer 

íntegros em nossas consciências perante Deus Todo-Poderoso, evitando que algum interesse 

corrupto ou vantagens particulares nos tornem tendenciosos; e [possamos] manifestar ao 

mundo inteiro que nossos esforços não procederam de malícia para com as pessoas de qualquer 

um ou inimizade contra opiniões, mas em vista da paz e prosperidade de nossa república e em 

nome da prevenção de todas as perturbações e eliminação de todos os agravos, nós, o povo 

livre da Inglaterra, a quem Deus deu ânimo, meios e oportunidade de alcançar isso, em 

submissão a Sua sabedoria, Seu nome, e desejando que a equidade possa ser em Seu louvor e 

glória, concordamos determinar nosso governo, abolir todo poder arbitrário e estabelecer 

fronteiras e limites a nossa autoridade suprema, bem como a toda autoridade subordinada, e 

remover todos os agravos conhecidos.  

E por isso declaramos e publicamos ao mundo inteiro que estamos de acordo quanto ao 

que segue:  

I. A suprema autoridade da Inglaterra e dos territórios a ela incorporados deverá estar e 

residir daqui por diante numa assembleia representativa do povo constituída por 400 pessoas, 

e não mais, na escolha dos quais (de acordo com o direito natural) todos os homens com idade 

acima de 21 anos (que não forem serviçais, receberem esmolas ou tenham servido ao falecido 

rei em armas ou contribuições voluntárias) terão voz e terão capacidade de ser eleitos para esse 
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Mandato Supremo [Supreme Trust], e os que serviram ao rei serão inaptos por 10 anos apenas. 

Todas as coisas relativas à distribuição dos mencionados 400 membros proporcionalmente às 

respectivas partes da Nação em vista da eleição, a maneira de dar e receber votos, com todas 

as circunstâncias de semelhante natureza, tendentes a procedimentos completos e equânimes 

nas eleições, bem como seu salário, serão encaminhadas à decisão do presente Parlamento, de 

sorte que o próximo representante possa ter uma certa condição de se reunir em segurança no 

tempo aqui expresso, e que os futuros representantes aperfeiçoem tais circunstâncias. 

II. 200 dos 400 membros, e não menos, serão considerados e estimados uma assembleia 

representativa suficiente e os votos da maioria presente deverão ser tomados como os desta 

nação. O lugar da sessão e a escolha do presidente [da Câmara], juntamente com outras 

circunstâncias dessa natureza, serão encaminhados aos cuidados deste e dos futuros 

representantes. 

III. E com a finalidade de que todos os funcionários públicos tenham indubitavelmente 

de prestar contas e nenhuma facção se forme para defender interesses corruptos, nenhum 

funcionário, seja qual for seu salário, nenhum militar em armas ou guarnição, nenhum 

tesoureiro ou recebedor de dinheiro público, será (enquanto tal) eleito membro de qualquer 

legislatura; e, se algum advogado porventura for escolhido, ele se tornará inapto para o 

exercício da advocacia durante todo o tempo da legislatura. Pela mesma razão, que todas as 

pessoas possam ser capazes de sujeição bem como de mando. 

IV. Nenhum membro do presente Parlamento poderá se eleger para o próxima 

legislatura, nem qualquer membro de qualquer futura legislatura poderá ser eleito para a 

legislatura imediatamente seguinte, mas são livres para serem eleitos depois do intervalo de 

uma legislatura. Tampouco poderá qualquer membro de qualquer legislatura tornar-se 

recebedor, tesoureiro ou assumir outro cargo durante esse emprego. 

V. Para evitar os inúmeros riscos e inconveniências que claramente são provocados pela 

longa permanência das mesmas pessoas em posições de autoridade, acordamos que o presente 

Parlamento deverá terminar na primeira quarta-feira de agosto próximo, 1649, e daí por diante 

não deterá nenhum poder ou autoridade; no meio tempo, [o Parlamento] deverá ordenar e 

orientar a eleição de um novo e equânime representante, de acordo com o verdadeiro intento 

deste Acordo, e de modo que o próximo representante possa se reunir e assumir poder e 

autoridade como representante efetivo no dia seguinte, a saber, a primeira quinta-feira do 

mesmo mês de agosto, 1649. 
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VI. Acordamos, se o presente Parlamento omitir-se de ordenar essa eleição ou 

assembleia de um novo representante, ou por quaisquer meios for impedido de realizar esse 

mandato [trust]: 

Que, nesse caso, em relação à próxima legislatura, procederemos para elegê-la nos 

lugares e de acordo com a maneira e o número que são de costume na escolha de representantes 

de condados e burgos, observando apenas as exceções, quanto a se tornarem eleitores ou 

eleitos, mencionadas acima, no terceiro e quarto itens deste Acordo, pois seria extremamente 

insensato que fôssemos impedidos de [escolher] novos, frequentes e sucessivos representantes, 

ou que a suprema autoridade caísse nas mãos dos que manifestaram descontentamento para 

com nossa liberdade comum e procuraram a servidão da nação. 

VII. E para impedir que a suprema autoridade caia nas mãos de qualquer pessoa a quem 

o povo não tenha ou não terá escolhido, decidimos e resolvemos (se Deus quiser) que haverá 

novos representantes na primeira quinta-feira de agosto próximo, conforme acima. A 

organização e disposição destes, quanto à escolha de um presidente e semelhantes 

circunstâncias, é por este meio deixada a critério deles. Mas, quanto à extensão e ao exercício 

do poder, eles devem seguir as orientações e regras deste Acordo, e por este meio são 

autorizados e obrigados, segundo seu melhor entendimento, a estabelecer regras para a igual 

distribuição futura e eleição dos membros em conformidade com a intenção deste e cujo 

cumprimento será feito pelo presente Parlamento. 

VIII. E para a permanência da suprema autoridade (em todos os tempos) inteiramente 

nas mãos daquelas pessoas que forem escolhidas apenas desse modo, acordamos e declaramos 

que: o próximo e todos os futuros representantes continuem em pleno poder pelo espaço de um 

ano inteiro; e que o povo claramente escolherá um Parlamento por ano, de modo que todos os 

seus membros tenham condições de se reunir e tomar o lugar dos representantes anteriores, isto 

é, na primeira quinta-feira de todo o mês de agosto, para sempre, se Deus quiser; também (pela 

mesma razão), uma vez reunidos, os próximos ou futuros representantes deverão continuar sua 

sessão diariamente, sem interrupção por quatro meses, pelo menos; e depois disso terão 

liberdade para suspendê-la de dois em dois meses, conforme houver motivo, até o término do 

ano; mas não poderão se reunir por mais de um ano, sob pena de traição de cada membro que 

exceder esse tempo; e nos períodos de suspensão não se deverá instituir um Conselho de 

Estado, mas encaminhar a condução das questões nos intervalos a um comitê formado pelos 

próprios membros, fornecendo e publicando instruções que em nada contradigam este Acordo. 
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IX. E para que, daqui por diante, ninguém ignore ou tenha dúvidas a respeito do poder 

da autoridade suprema e dos assuntos relacionados a ela e por ela exercidos, acordamos e 

declaramos que o poder dos representantes se estenderá, sem o consentimento ou a 

concorrência de qualquer outra pessoa ou pessoas, à: 

1. Conservação da paz e do comércio com nações estrangeiras; 

2. Preservação das salvaguardas e proteção de nossas vidas, membros do corpo, 

liberdades, propriedades e bens, contidas na Petição de Direito, criada e instituída no terceiro 

ano de reinado do falecido rei; 

3. Arrecadação de dinheiro e em geral a todas as coisas que evidentemente sejam 

conducentes a esses fins, ou à ampliação de nossa liberdade, reparação de danos e prosperidade 

da república; 

Para garantir isso, por termos descoberto, graças a uma lamentável experiência,a 

prevalência de interesses corruptos que poderosamente inclinam a maior parte dos homens 

alguma vez dotados de autoridade a pervertê-la para favorecer sua própria dominação e 

prejudicar nossa paz e liberdades, ainda acordamos e declaramos que: 

X. Não conferimos poder a nossos referidos representantes ou os incumbimos de 

continuar em vigor, ou fazer leis, juramentos e pactos para compelir, por meio de punições ou 

de outros modos, qualquer pessoa a fazer qualquer coisa em ou sobre questões de fé, religião 

ou cultos divinos, ou para vedar a qualquer pessoa sua profissão de fé ou a exercer a religião 

de acordo com sua consciência, pois nada causou mais perturbações e exacerbou mais os 

ânimos em todas as épocas do que a perseguição e o molestamento por questões de consciência 

em e sobre a religião. 

XI. Nós não lhes dotamos de poder para recrutar ou constranger qualquer pessoa a servir 

nas guerras marítimas ou terrestres, pois é necessário que a consciência de cada homem se 

convença da justeza da causa pela qual ele arrisca sua própria vida ou possa destruir a de outros. 

E para apaziguar todas as diferenças e eliminar toda a inimizade e rancor, tanto quanto nos é 

possível agora realizar, 

XII. Acordamos que, depois do término do presente Parlamento, ninguém será 

interrogado por algo dito ou feito em relação às últimas guerras ou divergências públicas, a não 

ser em conformidade com as determinações do presente Parlamento relativas aos que aderiram 

ao rei contra as liberdades do povo, e salvo os encarregados pelo recolhimento de dinheiro 

público, que permanecerão responsáveis por prestar contas disso. 



211	
	

XIII. Todos os privilégios ou isenções de quaisquer pessoas em relação às leis ou em 

relação ao curso ordinário dos procedimentos judiciais, em virtude de qualquer título, 

concessão, carta, patente, grau ou nascimento, ou de qualquer lugar de residência, ou refúgio 

ou privilégio do Parlamento, serão doravante inválidos e nulos, e não deverão ser criados nem 

entrar novamente em vigor. 

XIII [XIV]. Não os dotamos de poder para proferir julgamento sobre a pessoa ou os 

bens de qualquer um quando não houver nenhuma lei previamente instituída, nem concedemos 

poder a nenhum tribunal ou jurisdição para assim o fazer, porque onde não há lei não há 

transgressão26 de que homens ou magistrados tomem conhecimento; tampouco os dotamos de 

poder para interferir na execução de toda e qualquer lei. 

XV. E para que possamos eliminar todos os agravos já longamente estabelecidos, e com 

isso, na medida em somos capazes, suprimir todas as causas de reclamações e não mais 

dependermos da incerta inclinação de Parlamentos para eliminá-los, nem nos incomodarmos 

ou a eles com petições e mais petições, como já é costume, sem fruto ou benefício; e por não 

sabermos a razão pela qual alguém poderia se queixar por as suprimirmos, exceto os que são 

beneficiados por sua continuidade, ou se relacionam a algum interesse corrupto, que não 

haveremos de considerar, 

Acordamos e declaramos que, 

XVI. Não estará em poder de nenhum representante punir ou fazer que seja punida 

qualquer pessoa ou quaisquer pessoas por se recusarem a responder perguntas contra si mesmas 

em processos criminais.  

XVII. Não estará em seu poder, após o término da próxima legislatura, manter em vigor 

ou instituir quaisquer procedimentos judiciais cuja duração exceda seis meses, sem 

possibilidade de recursos após tal prazo; nem manter leis ou procedimentos judiciais em outra 

língua que não o inglês, ou impedir qualquer pessoa ou quaisquer pessoas de defender suas 

próprias causas, ou utilizar a quem se desejar para defendê-las. 

A simplificação destas e de outras semelhantes cláusulas desta natureza apresentadas 

neste Acordo, e que não poderiam agora ser aperfeiçoadas por nós em todos os detalhes, será, 

como pretendemos, obra de representantes leais. 

																																																								
26 Romanos 4: 15 
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XVIII. Não estará em seu poder manter em vigor ou fazer leis para privar ou impedir 

qualquer pessoa ou quaisquer pessoas de negociar ou comerciar em qualquer lugar além-mar, 

onde qualquer um desta nação é livre para fazer comércio. 

XIX. Não estará em seu poder manter em vigor o imposto sobre consumo [excise] ou 

tributos alfandegários sobre qualquer espécie de alimento, ou quaisquer outros bens, produtos 

ou mercadorias, por um prazo superior a quatro meses após o início da próxima legislatura, 

sendo ambos extremamente onerosos e opressivos ao comércio, e tão caros no recebimento que 

o dinheiro assim gasto (se recolhidos como tem sido os subsídios) iria muito além do 

custeamento dos encargos públicos; e como todo o dinheiro recolhido provém do povo, esses 

meios onerosos e pesados jamais deveriam ser reinstituídos, nem se pode arrecadar dinheiro 

por quaisquer outros meios (após o prazo acima mencionado), senão por uma proporção em 

libra sobre cada bem real e pessoal da Nação. 

XX. Não estará em seu poder fazer ou manter em vigor nenhuma lei por intermédio da 

qual os bens reais ou pessoais, ou qualquer parte deles, ficarão isentos do pagamento de dívidas; 

tampouco mandar prender qualquer pessoa por dívida de qualquer natureza, o que é algo ao 

mesmo tempo não-cristão em si mesmo e inteiramente desvantajoso aos credores, ambos um 

opróbrio e um prejuízo para a república. 

XXI. Não estará em seu poder fazer ou manter em vigor nenhuma lei que permita tirar 

a vida de qualquer pessoa, exceto por homicídio ou semelhantes crimes hediondos destrutivos 

da sociedade humana, ou que faculte pela força destruir este nosso Acordo; [os representantes] 

deverão empregar seu máximo desvelo em indicar punições equivalentes aos crimes, de modo 

que as vidas, membros do corpo, liberdades e bens não sejam passíveis de ser subtraídos por 

motivos triviais ou superficiais, como têm sido; e deverão ter especial cuidado em proteger 

todas as espécies de pessoas da iniquidade, miséria e mendicância; tampouco os bens de 

qualquer criminoso capital será confiscado, exceto em casos de traição, e em outros crimes 

capitais deverá haver recompensa às partes prejudicadas, seja extraindo-a do patrimônio do 

malfeitor, seja pela perda da vida, de acordo com a consciência do júri. 

XXII. Não estará em seu poder manter em vigor ou fazer qualquer lei para privar 

qualquer pessoa, em caso de processos relativos à vida, aos membros do corpo, à liberdade ou 

ao patrimônio, do benefício de testemunhas de defesa; nem privar nenhuma pessoa dos 

privilégios e liberdades contidos na Petição de Direito, feita no terceiro ano de reinado do 

falecido rei Carlos. 
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XXIII. Não estará em seu poder manter em vigor o agravo dos Dízimos para além do 

término da próxima legislatura, quando eles [os representantes] deverão tomar providências 

para apresentar uma razoável justificativa a todos os impropriadores [impropriators]; 

tampouco forçarão, por punições ou por outros meios, qualquer pessoa a pagar o sustento de 

ministro a quem, em consciência, ela não pode se submeter27.  

XXIV. Não estará em seu poder impor ministro a qualquer uma das respectivas 

paróquias; ao contrário, conceder-se-á plena liberdade aos paroquianos de cada paróquia 

específica para escolherem quem aprovarem, nos termos e de acordo com a recompensa com 

que estiverem dispostos a contribuir, ou com o que for contratado, desde que sejam escolhidos 

unicamente os aptos a elegerem representantes.  

XXV. Não estará em seu poder manter em vigor ou instituir legislação relativa a 

qualquer outro modo de julgamentos, ou pena de morte, perda de membros, da liberdade ou de 

bens, senão unicamente por meio de 12 jurados, a serem escolhidos de algum modo livre pelo 

povo, indicados antes do final da próxima legislatura e não escolhidos e impostos, como tem 

acontecido até o momento em muitos lugares.   

XXVI. Não poderão desqualificar ninguém de ocupar postos na república em razão de 

qualquer opinião ou prática religiosa, exceto as pessoas que defendem a supremacia dos papas 

ou outra estrangeira.  

XXVII. Não estará em seu poder impor nenhum funcionário público aos condados, 

centenas, cidades, vilarejos ou burgos; o povo apto, por este Acordo, a escolher representantes 

deverá escolher todos os funcionários públicos que tiverem alguma familiaridade em 

administrar a lei em seus respectivos locais, durante um ano inteiro, e assim de um ano para 

outro, sendo este um modo especial de evitar facções e partidos. E para que ninguém possa ter 

justa causa para reclamar da abolição do imposto sobre consumo e dos tributos alfandegários, 

acordamos que:  

																																																								
27	De início, os dízimos eram cobrados compulsoriamente pelo poder eclesiástico para o sustento do clero. Pré-
reformadores como John Wycliffe (1320-1384) já os denunciavam como anticristãos, por serem resquícios da Lei 
Levítica que deveria ter sido abolida com a vinda de Cristo. Com a Reforma liderada por Henrique VIII no século 
XVI, entretanto, o poder estatal os manteve, para grande desgosto dos protestantes radicais, os quais julgavam 
que a cobrança compulsória de dízimos para sustentar clérigos e pregadores contrariava a palavra de Cristo em 
Mateus 10: 8: “De graça recebestes, de graça dai”. O que estava em jogo, afinal, era a obrigatoriedade de manter 
uma classe particular de homens que se reivindicavam os únicos legitimamente autorizados a pregar o Evangelho. 
Havia uma diferença, porém, entre dízimos eclesiásticos e dízimos impropriados [impropriate], estes pagos a 
leigos [impropriators] a quem as propriedades monásticas haviam sido transferidas e que não faziam nenhuma 
pregação religiosa. 
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XXVIII. O próximo e todos os futuros representantes deverão dar rigorosa fé pública e 

fornecer plena satisfação de todos os títulos, dívidas, saldos atrasados ou indenizações 

(devidamente exigíveis) oriundas do tesouro público; e deverão confirmar e fazer valer todas 

as compras e contratos públicos que foram ou serão feitos, com a ressalva de que o próximo 

representante poderá confirmar ou anular em parte ou no todo as doações de terras, dinheiro, 

cargos ou outros feitos pelo presente Parlamento a qualquer membro da Câmara dos Comuns, 

a qualquer um dos Lordes ou assistentes de algum deles. 

E na medida em que nada representou uma ameaça maior à república do que o poder 

militar, este não deveria, de modo algum, ser superior à autoridade civil.  

XXIX. Declaramos e acordamos que temporariamente nenhuma força será recrutada, 

salvo pelos representantes, e que ao recrutá-las se observem estritamente as seguintes regras: 

que se distribua a cada condado, cidade, vila e burgo a arrecadação, o fornecimento, o acordo 

e o pagamento de uma adequada proporção, conforme o total de soldados a serem recrutados; 

que aos eleitores de representantes em cada local respectivo se conceda tanto a liberdade de 

nomear e designar todos os oficiais pertencentes a regimentos, tropas e companhias, bem como 

de afastá-los se houver motivo, reservando-se unicamente ao representante a nomeação e 

indicação do general e de todos os oficiais-generais, além das instruções, regulação e comando 

de todos eles, em relação aos serviços que lhes parecerem necessários para a segurança, paz e 

liberdade da república. 

E por termos descoberto, por triste experiência, que em geral os homens não fazem 

pouco para inovar no governo, exceder seu tempo e seu poder em cargos de confiança, 

introduzir um poder arbitrário e tirânico, subverter todas as coisas em anarquia e confusão, 

quando não há punições impostas para tais crimes e delitos, 

XXX. Acordamos e declaramos, portanto, que não estará em poder de nenhum 

representante, de maneira nenhuma, negociar, conceder ou retirar qualquer parte deste Acordo, 

nem nivelar os patrimônios dos homens, destruir a propriedade, tornar todas as coisas comuns. 

E se algum representante tentar, como representante, destruir este acordo, cada membro 

presente na Câmara que não registrar ou imediatamente publicar seu dissenso incorrerá na pena 

devida por alta traição e será por conseguinte processado; e se alguma pessoa ou algumas 

pessoas procurarem, pela força, ou tramar a destruição deste, cada pessoa, ao assim fazer, 

igualmente serão tratadas como em casos de traição. 
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E se alguém, pela força das armas, tumultuar as eleições dos representantes, incorrerá 

na pena de rebelião; e se alguma pessoa, inapta para ser eleitora ou eleita, intrometer-se entre 

as que são, ou se pessoas se comportarem de maneira grosseira e desordeira, tais pessoas 

estarão sujeitas a uma denúncia em um inquérito judicial e a um indiciamento por 

contravenção, sofrendo multa e também punição a critério e com base no veredito de um júri. 

E todas as leis existentes ou que venham a ser feitas contrariamente a qualquer parte deste 

Acordo são, por este meio, irritas e nulas.  

Assim, conforme ao que convém a um povo grato a Deus por esta abençoada 

oportunidade e desejoso de fazer uso dela em Sua glória para lançar fora todo o jugo e remover 

todo o fardo na libertação do cativo e na liberação do oprimido, fizemos, em todas as cláusulas 

particulares acima mencionadas, o que consideramos deveríamos fazer. E por confiarmos que 

Deus eliminará todas as ocasiões para ofensas e discórdias, produzindo a paz duradoura e a 

prosperidade desta república, consequentemente, com corações e consciências sinceras, como 

na presença de Deus Todo-Poderoso, damos claro testemunho de nosso absoluto acordo com 

toda e qualquer parte deste, subscrevendo-o de próprio punho. 

Datado do primeiro dia de maio, 1649 do ano de nosso Senhor. 

John Lilburne 

William Walwyn 

Thomas Prince 

Richard Overton 

Imprimatur Gilbert Mabbot 

Finis 
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ANEXO 2 

A arte de legislar (1659)28 

James Harrington 

 

LIVRO I: EXPOSIÇÃO DAS FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS DE TODAS AS ESPÉCIES DE 

GOVERNO 

Na verdade que já os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? (Ou, quando as 

fundações se transtornam, o que fizeram os justos?) 

Salmos 11:3 

Prefácio: Consideração dos princípios ou natureza do governo familiar 

Os teólogos e demais defensores da monarquia adotaram sua origem (não de maneira 

muito honesta, porque ocultaram uma parte) no direito de paternidade ou no governo de 

famílias. Este pode ser de duas espécies, embora eles tenham chamado a atenção apenas para 

uma delas, porque o governo familiar pode ser tão necessariamente popular em alguns casos 

como monárquico em outros. 

Para entendermos a natureza da família monárquica, examinemos o caso de um homem 

que possui cerca de mil libras por ano. Ele se casa com uma mulher, tem filhos, tem serviçais, 

dependentes a seu arbítrio para a distribuição de seu patrimônio em vista da sobrevivência. 

Suponhamos então que ele gaste ou perca esse patrimônio: onde está a monarquia de sua 

família? Mas se o senhor não fosse monárquico senão em virtude de suas posses, então a 

fundação ou equilíbrio de seu império estaria nas mil libras anuais. 

É evidente, segundo esses princípios, que também pode existir uma família popular. 

Suponhamos que seis ou dez, cada um com cerca de trezentas libras anuais, concordem em 

morar juntos como uma família. É possível que qualquer um deles pretenda-se senhor e chefe 

dela, ou disponha das posses de todos os restantes? Ou eles concordam a respeito das ordens 

às quais eles igualmente consentem em se submeter? Mas, se for assim, então certamente o 

																																																								
28 Extraído de The Oceana and Other Works of James Harrington, with an Account of His Life by John Toland 
(London: Becket and Cadell, 1771). 
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governo dessa família deve ser um governo de leis e ordens, e não o governo de um homem, 

ou de três ou quatro desses homens. 

Não apenas isso. Se um homem na família monárquica dá as leis e os muitos na família 

popular não fazem coisa diferente, nesse sentido é possível afirmar indistintamente que todas 

as leis são feitas por homens, mas, quando a lei é feita por um homem, ela pode ser desfeita 

por um homem, de modo que o homem não é governado pela lei, mas a lei pelo homem. Isso 

equivale ao governo do homem, não ao da lei. Por outro lado, se a lei for feita por muitos, 

nenhum homem é governado por outro homem, mas unicamente por aquilo que constitui 

interesse comum, razão pela qual isso equivale a um governo das leis, não dos homens. 

Confesso que nada mais terei a dizer, e a política não poderá ser considerada uma arte 

desnecessária ou difícil, se esses princípios forem menos do que óbvios e inegáveis, mesmo 

para qualquer mulher que saiba o que pertence à governança da casa. Ora, se o que acabo de 

dizer for inegável para pessoas de todas as espécies e capacidades, pergunto mui humildemente 

aos príncipes e parlamentos se eles podem, sem violência ou transferência de propriedade, 

constituir uma família popular de uma monárquica, ou uma família monárquica de uma 

popular; ou se isso é praticável ou possível numa nação com base num equilíbrio ou fundação 

de propriedade similar, nação que não é uma família – a família é uma sociedade ou nação 

menor, e uma nação é uma sociedade ou família maior. 

A essa questão costuma-se responder que seis ou dez, assim concordando em constituir 

uma única família, devem ter algum administrador e instituir esse administrador numa nação é 

instituir um rei. Mas isso é determinar que o administrador de uma família não é responsável 

perante os chefes dela, ou perante aqueles com base em cujos estados (states), e não com base 

no próprio estado, ele cobre todos os custos. Do contrário, essa administração não equivale a 

domínio, devendo ser entendida como a verdadeira natureza da magistratura e, de fato, como 

a magistratura anual numa república, na medida em que essas contas, no mais tardar no fim do 

ano, costumam ser calculadas e o administrador, corpo e estado, é o responsável por elas 

perante os proprietários e chefes, que também possuem o indubitável direito de constituir outro 

administrador ou administradores que quiserem, ou prolongar a permanência no cargo do 

anterior. 

Ora, quando uma nação é arremessada, pelos modos invisíveis da providência, na 

desordem do governo, o dever dos que são especialmente eleitos pelo povo não é tanto 



218	
	

respeitar, mas estabelecer a lei suprema, ou a segurança do povo, e é nisso em que consiste a 

verdadeira arte de legislar. 

A arte de legislar é de duas espécies: a primeira (se assim posso me expressar) é falsa, 

a outra, verdadeira. A falsa consiste na redução do equilíbrio a superestruturas arbitrárias, o 

que exige violência e é contrário à natureza; a outra, na construção das superestruturas 

necessárias, ou seja, conformes ao equilíbrio ou fundação, o que, sendo puramente natural, 

exige eliminar toda a interposição de violência. 

 

Capítulo I: Consideração dos princípios ou equilíbrio do governo nacional, com as 

suas diferentes espécies 

“Os céus”, diz Davi, “mesmo os mais altos céus são do Senhor, mas a terra deu-a ele 

aos filhos dos homens”29. No entanto, diz Deus ao pai desses filhos, “Do suor do teu rosto 

comerás o teu pão”30. Dii laborantis sua munera vendunt. A doação da terra por Deus ao 

homem resulta numa espécie de venda para a indústria, tesouro que parece rendimento de Deus. 

Das diferentes espécies e sucessos dessa indústria, seja em armas ou em outros exercícios da 

mente ou do corpo, deriva a equidade natural de domínio ou propriedade; e do estabelecimento 

legal ou distribuição dessa propriedade (aproximando-se mais ou menos da sua equidade 

natural) deriva todo governo. 

A distribuição da propriedade, na medida em que contempla a natureza ou procriação 

do governo, reside no seu predomínio, à maneira de um homem com duas mil libras por ano 

que pode ter um séquito e, portanto, uma força três vezes superior à que só possui quinhentas 

libras por ano. Não falemos agora de dinheiro, que em pequenos territórios pode produzir o 

mesmo efeito, mas insistamos no principal, que é a propriedade de terra, cujo predomínio, 

conforme tenha sido instituído desde o início ou venha imperceptivelmente a mudar numa 

nação, pode ser especialmente de três tipos, a saber, em um, em poucos ou em muitos. 

O predomínio da terra, de três para um ou quase, em um homem contra todo o povo, 

cria a monarquia absoluta, como quando José comprou todas as terras dos egípcios para o faraó. 

Nesse caso e em outros semelhantes, a constituição do povo é suscetível de completa servidão. 

																																																								
29 Salmos 115:16. 
30 Gênesis 3: 19. 
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“Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão e nós e a nossa terra seremos servos do 

Faraó”. 31 

O predomínio da terra, seguindo a mesma proporção dos poucos contra o povo inteiro, 

cria a aristocracia ou monarquia regulada, como recentemente na Inglaterra, e por isso diz 

Samuel ao povo de Israel quando ele quis um rei: “Ele tomará as vossas terras,  mesmo a melhor 

delas, e as dará aos seus servos”32. A constituição do povo neste caso e em outros semelhantes 

não é nem suscetível de completa liberdade, nem de completa servidão.  

O predomínio da terra, seguindo a mesma proporção, nas mãos do povo, ou quando 

nem um nem poucos predominam sobre o povo como um todo, cria o governo popular, como 

na divisão da terra de Canaã a todo o povo de Israel por sorteio. A constituição do povo nesse 

e em casos semelhantes é suscetível de completa liberdade, aliás, não é suscetível de nenhum 

outro arranjo. É certo que, se o monarca ou pessoa única num Estado desses, por falha ou 

imprevidência dos conselheiros, tentasse ir adiante com isso, pela força irresistível da natureza 

ou pela razão fornecida por Moisés (“Eu sozinho não posso levar a todo este povo; é muito 

pesado para mim” )33, ele não conseguiria e, das profundezas das águas, clamaria àqueles cujos 

pés estavam atolados no lamaçal34. 

Onde quer que esteja o equilíbrio de governo, lá estará sua milícia; contra aquele ou 

aqueles em quem estiver a milícia, não poderá haver voto negativo. 

Se um príncipe detém o predomínio, como na Turquia, nele está a milícia, como os 

janissários e timariotes.  Se a nobreza detém o predomínio, nela está a milícia, como se viu 

entre nós durante a Guerra dos Barões, a dos York e Lancaster, e na França se vê quando parte 

considerável da nobreza se encoleriza e não é subjugada senão pela parte majoritária de sua 

ordem, que permanece ao lado do rei. 

Se o povo detém o predomínio, como em Israel, a milícia está nele, como os 

quatrocentos que decretaram e fizeram guerra a Benjamim, podendo-se perguntar, nesse caso, 

que poder havia na terra com voto negativo no interior dessa assembléia. 

Isso ocorre onde há assentamento (establishment) ou onde o governo é natural. Onde 

não há  assentamento ou onde o governo não é natural, isso se deve a uma de duas causas: 

																																																								
31		Gênesis 47:19 
32 1 Samuel 8:14 
33	Números 11: 14. 
34 Salmos 69: 1,2. 
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imperfeição no equilíbrio ou corrupção nos legisladores, por meio da qual um governo é 

instituído contrariamente ao equilíbrio. Imperfeições do equilíbrio, isto é, onde ele não é bom 

ou abatido, causam governos imperfeitos, como os dos romanos e do povo florentino, os dos 

reis hebreus e dos imperadores romanos, cada um deles excessivamente sangrento ou pelo 

menos tempestuoso. 

O governo contra o equilíbrio, em um, é tirania, como o do ateniense Psístrato; em 

poucos, é oligarquia, como a dos decênviros; em muitos, é anarquia, como sob o napolitano 

Masaniello. 

Onde, por meio de causas não vistas pela providência humana, o equilíbrio vem a ser 

inteiramente modificado, deve-se atribuí-lo imediatamente à providência divina e, 

considerando que Deus não pode querer a causa necessária sem também querer o efeito ou 

conseqüência necessária, seja qual for o governo que esteja na direção necessária do equilíbrio, 

ele será de direito divino. Por isso, embora Deus diga dos israelistas “Eles fizeram reis, mas 

não por mim; eles constituíram príncipes, mas eu não o soube”35, aos pequenos países vizinhos 

do império Assírio Ele diz “Agora eu entregarei todas estas terras nas mãos do rei da Babilônia, 

meu servo ...Servi ao rei da Babilônia e vivei”36 

 

Capítulo 2: Demonstração da variação do equilíbrio inglês 

Não se pode considerar que as terras em posse da nobreza e do clero da Inglaterra, até 

Henrique VII, tenham predominado em relação às terras em posse do povo, em menos de quatro 

para um. Por outro lado, em nossos dias, com a destruição do clero, as terras em posse do povo 

predominam em relação àquelas em posse da nobreza, em pelo menos nove para dez. Para 

alguns, ao mostrar como se deu essa mudança, eu pretenderia um quinhão maior do que me é 

devido, embora eles não me vejam afirmar que isso deve se basear na autoridade, sem 

apresentar o testemunho de meus autores. Ora, Henrique VII, consciente da fraqueza de seu 

título, mas descobrindo a força e o vigor com os quais foi conduzido pela nobreza, imaginou 

ciúmes de semelhante poder, em caso de declínio ou mudança de afetos. Nondum orbis 

adoraverat Roman. Os senhores ainda levavam uma vida rural; suas casas estavam abertas a 

dependentes, homens experientes em assuntos militares e capazes de liderança; sua 

hospitalidade fazia a delícia de seus rendeiros, obrigados, por conta de seu título de posse, a 

																																																								
35	Oséias 8:4. 
36 Jeremias 27:6. 
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seguir seus senhores em armas. Como essa era a milícia da nação, uns poucos nobres 

descontentes podiam, a qualquer hora, recrutar um grande exército, cujo efeito, tanto no caso 

da Guerra dos Barões como na dos York e Lancaster, tornou-se bem conhecido de diversos 

reis. Esse foi o estado de coisas do qual Henrique VII tirou vantagens em tempos de turbulência 

e do freqüente desregramento dos dependentes para alcançar seu propósito, enquanto obtinha, 

a pretexto de reprimir distúrbios, a aprovação de leis suprimindo os dependentes, com o que a 

nobreza perdeu seus oficiais. Então, como a dependência das pessoas em relação a seus 

senhores era um estreito laço ou natureza, ele encontrou meios de também afrouxar estes, 

mediante leis que ele obteve com base em justas pretensões, mesmo a da população. Assim, 

As fazendas alcançaram um padrão tal que cada uma das casas, para se 

conservar, devia necessariamente ter um morador. E a proporção de 

terra pertencente a cada casa necessariamente obrigava que o morador 

não fosse um pedinte ou um cottager, e sim um homem capaz de 

manter servidores e fazer o arado se mover. Por causa disso uma grande 

parte das terras desta nação veio a ser, efetivamente, amortizada como 

posse de pequenos agricultores (yeomanry) ou gente mediana (middle 

people).37 

 

Deles se compunha o corpo principal da milícia, que então avançou inacreditavelmente 

e daí por diante, como boa vegetação rasteira menos comprimida por suas medas, cresceu 

muito. Ora, a nobreza, cujos oficiais ela havia perdido por conta de legislação anterior, perdeu 

seus soldados por conta desta. Ainda lhe restavam seus estados, até também eles se 

desprenderem, quando o mesmo príncipe introduziu leis favoráveis à alienação. Os senhores, 

menos absorvidos (pelas razões já mostradas) por suas vidas rurais, onde seu séquito se reduzia,  

gradualmente se tornaram cortesãos – quando então, em virtude da lei de alienação, a maior 

pompa e despesas crescentes começaram a emplumá-los de seus estados. A corte ainda era em 

Bridewell, não alcançava Londres além de Temple Bar. O posterior crescimento dessa cidade 

e com ele o declínio do equilíbrio para a popularidade derivam da decadência da nobreza e do 

clero. No reino do rei seguinte as abadias (que só fazem ananicar as pessoas) foram demolidas. 

Não atribuí nem atribuo os efeitos dessas coisas, até aqui, a minha exclusiva observação 

particular, mas sempre atribuí e continuo a atribuir o sentido disso ao reino da Rainha Elizabeth 

																																																								
37 Francis Bacon, History of the Reign of Henry VII (1622). 
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e à sabedoria de seu conselho. Há testemunho vivo de que Henry Wotton atribuiu 

freqüentemente  a ruína da monarquia inglesa, pelas causas mencionadas,a Henrique VII, 

tradição que provavelmente descendeu do conselho da rainha. Mas existe uma diferença entre 

ter a sensação de algo e fazer uso correto dessa sensação. Que se leia Plutarco falando das vidas 

de Agis e dos Graco: não há demonstração mais clara do equilíbrio lacedemônio ou romano. 

No entanto, seu discurso de governo em seus Moralia mostra que aí ele esqueceu isso: ele não 

o emprega, não o menciona em absoluto. Quem poderia ter sido mais claro a esse respeito do 

que Sir Walter Raleigh? Para provar que os reis do Egito não eram eletivos, mas hereditários, 

ele alega que, se os reis do Egito tivessem sido eletivos, “os filhos do faraó teriam sido mais 

poderosos do que o rei, como senhores de todo o Egito e tendo como rendeiro o próprio rei”.38 

No entanto, quando se põe a falar do governo, ele não dá nenhuma atenção, não dedica 

nenhuma lembrança, a tal princípio. Em Titles of Honor, Selden demonstrou o equilíbrio inglês 

do pariato, sem fazer nenhuma aplicação dele [desse princípio], ou mesmo percebê-lo, quando 

e onde o defeito dele veio a lhe conferir todo o sentido. O mesmo poderia se evidenciar em 

Aristóteles, Maquiavel, milorde Verulâmio, em todos, em qualquer político; não há nenhum 

deles em quem não se possa encontrar um sentido tão verdadeiro desse princípio como nesta 

narrativa, ou em quem se encontre um uso mais correto dele do se fez por qualquer uma das 

partes até aqui envolvidas nesta história, ou pela Rainha Elizabeth e seu conselho. 

Se um príncipe (diz um grande autor [Maquiavel]), para reformar o 

governo, se visse obrigado a depor a si mesmo, ele poderia, ao 

negligenciar isso, ser um pouco desculpado; mas, como a reforma do 

governo é o que permite a um principado conservar-se, ele não merece 

desculpa nenhuma39. 

De fato, esse autor não observa que onde o Estado, pela declinação do equilíbrio para a 

popularidade, exige reforma nas superestruturas, nenhum príncipe pode reformar corretamente, 

a menos que do poder soberano ele descenda para um principado numa república. No entanto, 

em ocasiões semelhantes, a natureza e a experiência não deixam de revelar isso. O crescimento 

do povo na Inglaterra, desde as ruínas mencionadas da nobreza e do clero, no reino da Rainha 

Elizabeth veio a se confrontar com o interesse ou a natureza mesma de uma monarquia bem 

fundada ou durável, como seu conselho prudentemente percebeu, mas apesar disso 

contemporizou. Ela, por sua vez (se ponderarmos corretamente a verdade de seu governo), 

																																																								
38 Walter Raleigh, History of the World,I. 
39	Maquiavel, Discurso sobre a década de Tito Lívio, I, 10. 
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parece ter assumido para si mais o exercício de um principado numa república do que o do 

poder soberano numa monarquia. É certo que ela não cortejou sua nobreza, nem se dedicou, 

como os monarcas sentados sobre uma ordem semelhante, a equilibrar seus homens poderosos 

ou refletir sobre seu poder ora insignificante, mas governou tão-só (com uma arte que ela 

dominava à perfeição) para fazer a vontade de seu povo e abençoá-lo. Por essa sombra de 

república ela ainda é famosa e o será para sempre. Embora ela tivesse introduzido a plena 

perfeição das ordens necessárias ao governo popular, primeiro, isso criou o principado que seus 

sucessores deveriam ter mantido. Segundo, esse principado (a república, como a Roma de 

Rômulo, nasceu desse pai) poderia ter conservado integrais a dignidade e a renda real, 

aperfeiçoada e livre de toda inveja. Terceiro, isso teria poupado todo sangue e confusão que, 

por causa dessa negligência dela e dos sucessores, se seguiu. Quarto, isso teria legado ao povo 

uma luz que não é tão natural a ele descobrir, o que é uma pena: 

Pois, assim como os muitos não são capazes de introduzir um governo 

por não entenderem o seu bem, por conta da divergência de opiniões 

que necessariamente deve existir entre eles, também os muitos, tendo 

alcançado esse entendimento por prova ou experiência, concordam em 

não abandonar esse governo (Maquiavel).40 

E, por último, isso teria colocado esta nação naquele estado de plena felicidade que, em 

relação apenas à mera prudência, depende da capacidade da natureza humana. A essa rainha 

sucedeu o Rei Jaime, igualmente indiferente a essa questão (da qual, entretanto, era tão 

perceptivo, a ponto de muitas vezes profetizar coisas tristes a seus sucessores):  nem seu novo 

pariato (que ele criou em abundância) nem o antigo lhe valeram contra o horror que ele, mais 

de livre vontade do que por prudência, descobriu nutrir pelos parlamentos, agora meros 

conselhos populares, correndo para o governo popular (popularity of government) como uma 

bola morro abaixo – não com premeditação (acho que posso dizer), mas por instinto natural, 

conforme a Petição de Direito, se bem observada, oferece suficiente testemunho. Toda a 

persuasão da eloqüência cortês, toda a paciência para os que apenas contemplavam essa via, 

agora se havia perdido. Nada mais restava para a destruição de uma monarquia que só mantinha 

o nome, a não ser um príncipe que lutava para fazer o povo notar vantagens que ele não podia 

ver. 

																																																								
40 Discurso sobre a década de Tito Lívio, I, 9. 
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E isso aconteceu com o rei seguinte, que, tão seguro no indubitável direito pelo qual 

ascendeu a um trono desprovido de toda fundação, ousou levar isso a julgamento inoportuno – 

e por isso sobre ele caiu a torre em Siloé41. Tampouco podemos pensar que aqueles sobre quem 

caiu essa torre fossem mais pecadores do que todos os outros homens, mas sim que, se não nos 

arrependermos e olharmos melhor para as fundações, todos igualmente pereceremos. Tivemos 

príncipes, tivemos parlamentos: em que eles se superaram ou onde eles estão? Se não se atentar 

para o equilíbrio, não se pode fazer nenhuma obra eficaz voltada ao assentamento; caso se 

atente, como agora na Inglaterra, para o assentamento não se exige mais do que superestruturas 

naturais ao governo popular; por sua vez, as superestruturas naturais ao governo popular tão-

só exigem a mais extrema perícia ou arte que há na arquitetura política. A suma desses 

particulares equivale a isto: a segurança do povo da Inglaterra agora depende claramente da 

perícia ou suficiência em arquitetura política. Não  basta que haja homens honestos devotados 

a todas as boas finalidades da república, se não houver também perícia na formação dos meios 

próprios pelos quais essas finalidades podem ser alcançadas. Essa é uma análise tão triste como 

verdadeira; está em toda a experiência e no discernimento de todos os políticos, mas a maioria 

é incapaz de fazê-la. E embora o mais humilde cidadão cometa um crime hediondo contra Deus 

e seu país ao não informar à república aquilo que ele sabe ou concebe ter importância para a 

segurança dela, o humor dos últimos tempos é tal que um homem se dará bem se, ao oferecer 

qualquer auxílio inadvertidamente, for desprezado e não arruinado. 

Mas prossigamos: se o equilíbrio ou estado de propriedade numa nação for causa 

eficiente de governo e, fixado o equilíbrio, o governo (como a presente narrativa evidencia) 

permanecer inconstante ou flutuante, então o processo na formação do governo deve consistir, 

primeiro, na fixação do equilíbrio e, em seguida, na edificação de superestruturas que sejam 

necessárias a sua natureza. 

 

Capítulo 3: Da fixação do equilíbrio ou das leis agrárias 

Só as leis podem prover a fixação do equilíbrio de propriedade e as leis que fazem essa 

provisão costumam ser chamadas de leis agrárias. Ora, assim como os governos são de 

naturezas diversas, ou seja, monárquico ou popular, por causa de diversos equilíbrios de 

propriedade, o mesmo se passa com as leis. A monarquia exige que o padrão de propriedade 

																																																								
41	Lucas 13: 4. Com essa referência, Harrington parece indicar que Carlos I foi executado não apenas porque 
faltava fundamento a seu governo, mas também por sua própria culpa. 
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seja vasto ou grande e que as leis agrárias barrem o recesso ou a diminuição, pelo menos na 

medida em que isso esteja vinculado à honra. Mas o governo popular exige que seu padrão seja 

moderado e que sua agrária barre a acumulação. Num território que não exceda a Inglaterra em 

receitas, se o equilíbrio estiver em mais do que trezentas mãos, ele estará se desviando da 

monarquia; se estiver em menos do que cinco mil mãos, ele estará se desviando da república. 

Quanto a esse assunto, isso por ora é suficiente. 

 

Capítulo 4: Demonstração  das superestruturas dos governos 

O governo turco não apenas contém, como ainda aprimora, a polícia (policy) ou as 

superestruturas de todas as monarquias absolutas, mais particularmente dos impérios orientais. 

Isso prescinde de provas, basta compará-las. Mas, como uma obra destas não é de pequeno 

alcance, é adequado afirmar, por ora, que as superestruturas de governo naturais de um príncipe 

absoluto ou de um único senhor de um amplo território exigem, no primeiro pavimento, que 

ele reserve para si as possessões consideradas mais convenientes, dividindo o restante em 

estábulos ou fazendas militares42, perpétuas ou à discrição, e não de outro modo. Além disso, 

todo rendeiro, para cada cem libras anuais dessa renda, deve ser obrigado, pelo estatuto de sua 

posse, a assistir seu senhor soberano pessoalmente, em armas, a expensas próprias e por sua 

conta, com um cavalo, quando e pelo tempo que lhe for ordenado servir. Entre os turcos, esses 

[homens] são chamados timariotes. 

No segundo pavimento desse edifício, esses estábulos ou fazendas militares devem se 

dividir, por meio de recintos ou proporções convenientes, em províncias distintas; cada 

província deve ter um governador ou comandante-em-chefe, à discrição e grado do grão-

senhor, por três anos e não mais. Entre os turcos, esses são os beglerbegs (salvo se mediante 

honras adicionais eles forem designados por paxás ou vizires). 

No terceiro pavimento, deve necessariamente haver um exército mercenário, 

consistindo tanto de cavalaria como de infantaria, para a guarda da pessoa do príncipe e para a 

guarda de seu império, de modo que os governadores das províncias se mantenham tão 

divididos que não consigam pegar em armas ou conservar suas cabeças juntas, nem manter 

correspondência ou trocar informações uns com os outros. Esse exército mercenário deve ser 

constituído, não por quem já tenha contraído algum outro interesse, mas por homens que desde 

																																																								
42	No original, “horses quarters or military farms”. Esses termos vinculam a conotação rural a uma conotação 
militar, na medida em que a expressão “horses quarters” também poderia ser traduzida como quartel da cavalaria.  
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a infância tenham sido educados para saber que não possuem outros pais ou país natal além de 

seu príncipe e seu império. Entre os turcos, os da infantaria são denominados janízaros  e os da 

cavalaria, spahis. 

Acomodado junto de um conselho privado composto dos que foram governadores de 

província,  o príncipe é a cumeeira. Entre os turcos, esse conselho é denominado divã e esse 

príncipe, o grande senhor (grand signor). 

As estruturas próprias à monarquia regulada, ou ao governo de um príncipe com cerca 

de trezentos ou quatrocentos nobres ou com uma nobreza e clero detentores de três quartos do 

território, mantêm-se em equilíbrio por sua influência pessoal ou pela virtude de outros. 

Se um príncipe, aliviando sua nobreza dos impostos e a alimentando dos que são 

extorquidos ao povo, conseguir acomodar a ambição e avareza dela com altos cargos e 

comandos, de modo que predomine e subjugue sobre um partido encolerizado mediante a maior 

parte dessa própria ordem, ele terá maior poder e menor segurança, como acontece atualmente 

na França. 

O modo mais seguro desse governo são as ordens e as ordens apropriadas a ele 

consistem, especialmente, de um senado hereditário composto da nobreza, admitindo também 

o clero, e de um representante do povo constituído de seus serviçais subalternos, ou daqueles 

que, em razão da posse ou por causa da sobrevivência, estão numa relação de dependência 

imediata para com eles, como acontecia antes na Inglaterra. 

Para excluir o povo, uma aristocracia ou estado de nobreza deve governar por meio de 

um rei; para excluir o rei, deve governar por meio do povo. Sem um senado ou a mistura de 

aristocracia, não há aí nenhum governo popular. Assim, embora para fins de discurso os 

políticos falem de aristocracia pura e democracia pura, isso não existe na natureza, nem na arte 

ou no exemplo. 

Quando o povo não sofre o predomínio de um homem ou de poucos, a única 

superestrutura de governo ou o único arranjo justo e tranqüilo do qual ele é suscetível é o 

composto  de um senado como seus conselheiros, ou ele próprio ou seus representantes como 

senhores (lords) soberanos, e de uma magistratura  responsável perante o povo, como 

distribuidora e executora das leis feitas pelo povo.  Isso é de absoluta necessidade para todo e 

qualquer governo que seja ou possa ser propriamente designado por república 

(commonwealth), quer seja bem ou mal ordenada. Mas a definição necessária de uma república 

de algum modo bem ordenada é a de um governo composto de um senado que propõe, um 



227	
	

povo que decide e uma magistratura que executa. (A magistratura é um estilo próprio à parte 

executiva. No entanto, como num discurso deste tipo é quase inevitável que os pertencentes às 

assembleias  proponentes ou decisórias sejam por vezes subsumidos a esse nome ou estilo, 

basta como justificativa dizer que a magistratura pode ser considerada de dois tipos: uma 

própria ou executiva, a outra imprópria ou legislativa.) 

O senado pode ser constituído de uma ordem hereditária, eletiva por si mesma [isto é, 

por cooptação] em caráter vitalício ou por algum magistrado ou magistrados seus – como o 

senado de Roma era constituído de uma ordem patrícia, eleita primeiramente pelos cônsules e 

depois pelos censores. O senado pode ser constituído de senadores eleitos pelo povo em caráter 

vitalício, como o lacedemônio. Pode ser constituído de senadores eleitos pelo povo para 

mandatos, sem recesso ou intervalo, como o senado de Veneza, ou com intervalos, como o 

senado de Atenas, que também era, em relação a uma outra diferença, eleito por sorteio. 

A assembleia popular pode ser constituída do povo inteiro, como o grande concílio de 

Veneza (porque os venezianos, embora intitulados de nobres em relação a seus súditos, são 

todo o povo livre compreendido naquela república), ou de um representante, como em Israel. 

Além disso, um representante do povo pode ser vitalício, como nas cidades e soberanias 

específicas da Holanda, impropriamente chamado de senadores; ou por rotação, isto é, por 

mudanças ou cursos, como o de Israel e o presente representante da Inglaterra; é possível ainda 

que o seja por sorteio, conforme as tribos romanas designavam a prerrogativa e o jure vocatae. 

Seria iniciar um discurso interminável falar dos magistrados numa república e todas as 

suas espécies. Portanto, devo me limitar no presente apenas  aos que podem ser chamados de 

magistrados supremos. A suprema magistratura de uma república pode residir em um ou mais 

de um; pode ser vitalícia ou por mandatos e recessos. Em uma, é eleita pelo povo em caráter 

vitalício, como o duque de Veneza, cuja função é civil e não militar. Em duas, hereditariamente, 

como os dois reis da Lacedemônia, cuja função era mais militar do que civil. Em nove, eleita 

anualmente pelo povo, como os nove príncipes ou archontes de Atenas. Em duas, eleitas 

anualmente pelo povo, como os cônsules romanos, cujo poder era civil e militar. Em suma, ela 

pode ser, quer resida em um ou mais de um, vitalícia ou segundo mandatos e recessos, 

conforme seja mais adequado à ocasião. 

Algumas repúblicas são constituídas de diferentes soberanias, como as da Suíça e 

Holanda; outras se reúnem numa única e mesma soberania, como a maioria das restantes. Além 

disso, algumas repúblicas tiveram rotação ou cursos apenas no representante (the 
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representative), como Israel; outros, unicamente na magistratura, como Roma; outras, no 

senado e a magistratura, como Atenas e Veneza; outras, nalguma parte da magistratura, não  

noutras, como a Lacedemônia, nos ephori e não nos reis; e Veneza, não no duque nem nos 

procuratori, mas em todos os restantes. A Holanda, exceto na eleição dos estados provinciais 

(que é emergente), não admite nenhuma rotação ou curso. Pode haver uma república que 

admita a rotação em tudo – no senado, no representante e na magistratura -, como a proposta 

em Oceana. 

Se for perfeita, a rotação é a igual eleição pelo povo e igual sucessão do povo como um 

todo à magistratura, segundo mandatos e recessos. É possível que a igual eleição seja por 

sorteio, como para o senado de Atenas; por sufrágio, como no da Lacedemônia; ou por 

escrutínio, como em Veneza, que entre todos os outros é o mais igualitário. A votação, 

conforme utilizada em Veneza, é composta de um sorteio, do qual resulta o direito de propor, 

e de um modo de sufrágio invisível ou de decisão [ou seja, seleciona-se por sorteio um comitê 

designado e suas recomendações são então votadas por meio de voto secreto]. 

Das maravilhosas variedades de partes e da diferença de misturas, até aqui mal 

discutidas, resultam as admiráveis diferenças que residem na constituição e no gênio dos 

governos populares. Alguns se voltam para a defesa, alguns para a expansão [isto é, conquista]; 

alguns são mais iguais, outros mais desiguais; alguns turbulentos e sediciosos, outros parecidos 

a suaves torrentes em perpétua tranqüilidade. 

O que causa sedição inata numa república é a desigualdade, como em Roma, onde o 

senado oprimia o povo. Mas, se uma república for perfeitamente igual, ela será isenta de 

sedição e terá alcançado a perfeição, por estar esvaziada de todas as causas internas de 

dissolução. Uma república igual é um governo fundado sobre um equilíbrio perfeitamente 

popular e bem fixado por uma [lei] agrária conveniente, e que, com base no equilíbrio 

produzido pelo livre sufrágio do povo dado em voto secreto, resulta, nas superestruturas, num 

senado que debate e propõe, um representante do povo que decide e um magistrado que 

executa; cada uma dessas três ordens seguindo cursos ou rotação, isto é, sendo eleita para certos 

mandatos, submetendo-se a intervalos semelhantes. 

Essas constituições num governo, no que se refere a seu molde ou modelo, chamam-se 

ordens e as coisas que são sancionadas pelas [isto é, de acordo com] ordens legislativas 

chamam-se leis. Encarregar-se de impedir que um príncipe invada a liberdade, sem contudo 
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introduzir todas as ordens necessárias ao governo popular, é encarregar-se de uma flagrante 

contradição ou manifesta impossibilidade. 

Por não discernir princípios verdadeiros, um povo ou assembleia dá menos créditos às 

melhores ordens e com isso deposita-se nas mãos de homens, porque, quando não se dá crédito 

a ordens, deve-se confiar em homens; e quando se confia em homens, estes se julgam tão bem 

que ou introduzem uma república gradualmente ou não a introduzem de modo algum. O desejo 

de introduzir uma república gradualmente resulta de não se considerar que a totalidade de uma 

república, em relação à mudança ou perturbação, é menor que a metade. Quem tem uma viagem 

a fazer não escolhe ter apenas metade das rédeas, ou apenas uma bota ou um estribo, embora 

essas sejam coisas menores, e cumpre apenas metade de sua obrigação, porque isso só tornaria 

necessárias mais coisas, coisas mais custosas e mais perigosas. 

Optimus ille animi vindex, laedentia pectus 

Vincula qui rupit, dedoluitque semel. 

[Conquista mais a liberdade para si quem rompe as correntes que 

maltratam sua alma, e de uma vez por todas supera a dor] 

Ovídio, Remedium Amoriis, ll. 293-4. 

 

[texto omitido, relativo à conclusão e ao Livro II, Demonstração dos moldes da 

república de Israel e dos judeus] 

 

LIVRO III: MODELO DE UM GOVERNO POPULAR PRATICAMENTE PROPOSTO DE 

ACORDO COM A ARTE PRECEDENTE, CONFIRMADO PELAS ESCRITURAS E CONFORME AO 

ATUAL EQUILÍBRIO OU ESTADO DE PROPRIEDADE NA INGLATERRA 

Tua mocidade se renova como a da águia. 

Salmos 103:5. 

 

Prefácio: Modelo de um governo popular proposto especulativamente 

Há uma grande diferença entre os discursos dos que costumam se intitular filósofos 

naturais e os dos anatomistas: os primeiros são fáceis, os últimos, difíceis. É fácil compreender 

e dar crédito a filósofos que discursam sobre elementos – por exemplo, que o corpo humano 

consiste de fogo, ar, terra e água - , na medida em que por experiência comum vemos que o 
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corpo humano retorna à terra de onde foi retirado. Um entretenimento semelhante podem 

proporcionar os elementos do governo, como se  indica no primeiro desses livros. Mas o terrível 

e maravilhoso fabrico, a admirável estrutura e a grande variedade de partes do corpo humano, 

nos quais os discursos dos anatomistas são inteiramente versados, são compreendidos por tão 

poucos que ouso dizer que não são compreendidos por ninguém. É certo que a exposição de 

um modelo de governo (que ou é inútil ou abarca todos os músculos, nervos, artérias e ossos 

necessários a qualquer funcionamento de uma república bem ordenada) não é nada menos do 

que anatomia política. Se ficas aquém disso, teu discurso é totalmente ineficaz; se vais ao 

ponto, não és compreendido. Talvez possas ser chamado de douto autor, mas és obscuro e tua 

doutrina é impraticável. 

Ora, tivesse eu padecido disso, e não o povo, já há muito eu o teria deixado entregue 

aos próprios caprichos. Mas, considerando que é ele quem sofre por conta disso, não eu, serei 

ainda um pouco mais tolo, ou será ele um pouco mais sábio. Vem-me à cabeça o que certa vez, 

há tempos, vi num palco italiano (...)43: um camarada chegou com uma maçã na mão, 

ameaçando-a, numa estranha variedade de caretas, com seus dentes escancarados. Entra então 

um jovem anatomista exultante de sua última lição e, segurando por um bom tempo a mão 

desse mesmo camarada, não o deixa de modo algum continuar com tão grande empresa, até 

lhe ter nomeado e descrito todos os ossos, nervos e músculos que naturalmente são necessários 

a esse movimento. O bom homem fica evidentemente boquiaberto de admiração, quando vem 

um terceiro que, agarrando a maçã, devora-a na presença dos outros dois. Nesse caso de que 

estou falando, se o povo tivesse naturalmente boas provisões, eu já teria aprendido o suficiente 

para manter o silêncio. Mas sua gula no modo político da necessidade absoluta exige o auxílio 

de algum anatomista político, sem o que ele pode ter apetites, mas ficará boquiaberto. 

Exemplos disso já houve muitíssimos; num deles julgo que posso insistir sem inveja. 

Trata-se do que se intitulou [Segundo] Acordo do Povo, que consiste, em suma, nessas 

proposições: 

Que o representante da nação seja constituído por quatrocentas pessoas, não mais. 

Essa proposição coloca a barra exatamente do lado contrário. É o primeiro exemplo de 

república em que se concebeu a possibilidade de quinhentos mil homens ou mais serem 

representados por quatrocentos. A representação do povo por um homem gera a monarquia e 

																																																								
43	Omito	um	pequeno	trecho	que	não	fui	capaz	de	traduzir:	“while	the	spectators	wanted	hoops	for	their	
sides”.	
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por poucos gera a oligarquia; a única maneira de os muitos serem representados num estado de 

liberdade é pelos muitos e qualificados, permitindo que o compasso desse número e dessa 

natureza abarque o interesse do povo inteiro. O governo deve ser instituído sobre uma pedra, 

não colocado sobre o precipício. Um [órgão] representativo constituído apenas de 

quatrocentos, embora em sua natureza seja popular, não é em si mesmo uma arma fixa, mas 

tem algo de um arco quebrado, ainda capaz de impulsionar à monarquia. 

Mas a escassez do número é mitigada pela curta duração do mandato, como se estipula 

na sequência: 

Que esse [órgão] representativo seja bienal, e não se reúna por mais de oito meses. 

Ora, se considerarmos que o conselho supremo de uma república só pode ser reunido e 

dissolvido por ordens estabelecidas, direcionando da raiz para cima uma força irresistível 

(como um dente ou uma unha que é movida por outra), o que se estipula para impedir esse 

conselho bienal de se converter num conselho perpétuo? Sabendo que nada é mais perigoso 

numa república do que a completa remoção de conselhos, que providências são tomadas a fim 

de  que esses sejam homens suficientemente preparados para a administração dos negócios? E, 

por último, sabendo que a dissolução do poder soberano é a morte, quem legará a república 

depois desses oito meses? 

Neste caso, estipula-se o seguinte: 

Cada novo [órgão] representante deve eleger, no prazo de vinte dias após o início das 

sessões, um conselho que permaneça reunido por até dez dias após o início da sessão do 

próximo [órgão] representante. 

Nesse ponto, as falhas observadas na ordem anterior são muito piores, uma vez que esse 

conselho é constituído de um número menor. 

Até aqui essa república é oligárquica. Mas se estipula que: 

Esses representantes possuem poder soberano, salvo que em algumas coisas o povo 

pode opor-lhes resistência armada. 

Isso constitui uma contradição manifesta e o próximo passo é inequivocamente a 

anarquia. Quando o poder soberano não é pleno e absoluto como na própria monarquia, não 

existe governo algum. A causa de uma república não é a limitação do poder soberano, mas uma 

tal libração ou gravidade das ordens, que nela não haja um número de homens que, tendo o 

interesse, tenha o poder, nem um número de homens que, tendo o poder, tenha o interesse de 
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invadir ou perturbar o governo. Conforme as ordens da república se aproximem ou se afastem 

dessa máxima (da qual essa, dos levellers, não tem nada), elas serão mais tranqüilas ou 

turbulentas. 

Apenas na parte da religião – com a proposta de uma religião nacional e de liberdade 

de consciência –, embora não se importem muito com os meios para isso,  afinal de contas eles 

estão certos. Quanto à parte militar, eles estipulam que: 

Nenhum homem (mesmo em caso de invasão) seja compelido a sair da região [i.e., do 

condado] onde ele vive, se ele arranjar um outro como substituto. 

Isso claramente vincula a tal república uma boa guarda para essa liberdade, até mesmo 

um exército mercenário, pois o que um faz nessa direção pode e (onde não existe nenhuma 

barreira) será feito por todos. Assim, todo cidadão, ao procurar esse homem por dinheiro, 

procurará seu senhor. 

Ora, se esse for o tipo de obra que o povo, em casos semelhantes (como também o de 

Roma, quando instituiu seus tribunos), costuma fazer, então tenho eu boa razão não apenas 

para pensar, mas para falar em alto e bom som, que agradar o povo com a opinião da sua própria 

suficiência nesses assuntos não é ser amigo dele, e sim alimentar de todas as esperanças de 

liberdade o morticínio. No entanto, The Leveller, um antigo panfleto, depois de recolher de 

Oceana princípios que ele [isto é, The Leveller], sob outros aspectos, bem instila, atribui-o aos 

agitadores ou à assembleia que elaborou esse inerte acordo do povo: “Que então alguns daquele 

conselho afirmaram esses princípios e a razão deles”. 

Mas, brincadeiras à parte, não devemos pensar que, na formação do governo, as mais 

sábias nações tenham confiado em vão na invenção de um homem e em si mesmas. De fato, 

embora nunca seja demais insistir que a razão é constituída de duas partes – uma invenção, 

outra julgamento – , um povo ou assembleia  não é mais eminente em questões de julgamento 

do que desprovida de invenção. Não há nisso nada contra a suficiência de um povo na 

administração de uma forma própria que já tenha sido introduzida, posto ele jamais venha a 

adquirir a perfeita compreensão dela. Fossem os corpos das pessoas conformes à maneira como 

costumam compreendê-los, eles seriam (se me permitem dizer) corpos de madeira ou corpos 

que elas não poderiam usar; por outro lado, seus corpos, que elas não compreendem, são de 

uso perfeito. 

Nos modelos de governo, há coisas de uso tão fácil e, entretanto, de compreensão tão 

difícil que não devemos julgar mesmo os de Veneza, os quais usam essa república com a 
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máxima prudência e facilidade, capazes - todos ou um número considerável deles – de 

compreender perfeitamente a verdadeira razão ou anatomia desse governo; menos não se deve 

presumir, na medida em que nenhum dos venezianos que até este momento escreveram sobre 

sua forma revelou a verdade dela à plena luz. Talvez o mesmo (e ainda com o devido 

reconhecimento de Lívio) se possa dizer dos romanos. Os lacedemônios não tinham adquirido 

a correta compreensão de seu modelo até que Dicaercos, um de seus estudiosos, escreveu pela 

primeira vez sobre isso já na época de Aristóteles. Sabe-se bastante bem quão egregiamente 

nossos ancestrais, até se quebrarem as fundações que por tanto tempo nos subjugaram, trataram 

do domínio inglês. No entanto, mesmo um dos mais sábios de nossos escritores (mesmo 

milorde Verulâmio) compara Henrique VII com os legisladores dos heróicos tempos antigos 

por causa da instituição das leis que agora lançaram a monarquia à completa ruína. Maquiavel 

não explica nem compreende nenhuma das repúblicas em que, nos Discursos, ele é 

incomparável. Menos ainda é de esperar que um povo supere dificuldades semelhantes, por 

meio das quais as mais sábias nações, vendo-se diante da necessidade de uma mudança ou de 

um novo governo, fizeram – por conta da promessa de ofertas ou sem conseguir encontrar 

exceções – o que fazem os homens com roupas novas: colocaram-nas de tal modo que, se de 

saída já não estivessem perfeitamente ajustadas, adaptar-se-iam-se ao corpo com o vestir, ou 

mostrariam de maneira mais evidente os pontos em que deveriam ser consertadas, mesmo por 

aqueles que nada fizeram além de se revelar maus operários. Considerou-se que nenhuma 

dessas ofertas era mais presunçosa, menos traiçoeira, do que a de alguém ciente de sua perícia 

em arquitetura oferecendo-se ao príncipe ou ao Estado para edificar uma câmara do parlamento 

mais conveniente. 

A Inglaterra se encontra agora numa tal condição que jamais a governará, conforme se 

pode verdadeiramente dizer, o homem capaz de lhe dar a lei; e quem a governará jamais lhe 

dará a lei. Entretanto, alguns entendem que afirmar o poder popular é espalhar a semente da 

guerra civil e objetam contra uma república que não seja introduzida senão por meio das armas 

– o que, pelo inegável testemunho de experiências anteriores, é, de todas as outras objeções, a 

mais extravagante. De fato, se a velha boa causa, contra o estômago até do exército e de todos 

os homens afeiçoados a seu país, pudesse ser esmagada sem sangue sob os pés, haveria 

demonstração mais clara de que não há nenhum indício de as deliberações sobre as mudanças 

de governo, fossem elas quais fossem – a gosto do Parlamento – causarem uma guerra civil? 

Torrentes incontidas podem arrastar ribanceiras, mas o curso da Inglaterra em direção à 

república é a um só tempo certo e natural. 
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Os modos da natureza exigem paz. Os modos da paz exigem obediência às leis. As leis 

na Inglaterra só podem ser feitas pelo Parlamento. Os Parlamentos na Inglaterra vem a ser 

meras assembleias populares. As leis feitas por assembleias populares, embora durante algum 

tempo intimidem ou iludam, ao fim e ao cabo serão leis populares; a suma das leis populares 

resulta numa república. 

Toda dúvida ou risco dessa sequência reside tão-só nesta questão: é possível que um 

único conselho – constituído apenas de quatrocentos; investido do debate e da decisão; cujas 

chaves das portas estão nas mãos de homens ambiciosos; em cuja eleição, turbulenta e confusa, 

o povo é tão descuidado, tumultuoso e fácil de enganar, por falta de boas ordens; enquanto o 

clero (inimigo declarado e inveterado do poder popular) lá está, vagando e suando em meio à 

turba, como se fosse no vinhedo; em cujos assentos os advogados, com interesse privado 

apontado à queima-roupa contra o público, podem e costumam pulular – seja realmente 

chamado de conselho popular? Reconheço que isso pode fazer  todo o estado de liberdade 

depender de um jogo de dados, entretanto é algo inquestionável, mais do que provável, em 

relação a uma república no lance freqüente ou de longo prazo, não por conta de uma série de 

mentores ou índoles que possam se encontrar nesse conselho, mas por conta da impotência das 

conclusões que podem se tornar oblíquas, e da força externa ou estado de propriedade agora 

plenamente introduzido. Daí que esse conselho vagueie, nunca encontre repouso ou 

assentamento, salvo unicamente na forma natural e própria de governo que se erige sobre a 

mera fundação popular. Todos os outros modos de proceder são nulos, inevitavelmente 

culpados de contradição nas estruturas quanto à fundação. Eles redundaram e podem redundar 

em desestímulo aos honestos, mas com o único êxito de enredar ou retardar o negócio, pois 

que a Inglaterra não é suscetível de nenhuma outra forma além da república, embora seu 

conselho supremo esteja constituído de tal maneira que revele inclinações monárquicas. 

Dessa contradição na estrutura é frequente surgirem protestos e questões. Como, dizem, 

teríamos uma república? De que maneira é possível que ela exista? E como, digo eu, podemos 

prescindir de uma república? Que possibilidade há de a perdermos? Se alguém responder, 

responderá assim: nenhum exército jamais instituiu uma república. Ao contrário: ilustro com 

o exército de Israel sob o comando de Moisés; com o de Atenas nos tempos de Alcebíades; 

com o de Roma na expulsão dos Tarquínios; com o da Suiça e da Holanda. Mas, dizem, outros 

exércitos não instituíram repúblicas. 

De fato, é verdade, diversos outros exércitos não instituíram repúblicas. No entanto, 

isso não é argumento para que nossos exércitos não o façam. Pois em todos os exércitos que 
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não instituíram repúblicas ou os oficiais não tinham nenhuma fortuna ou estado, dependendo 

diretamente do mero arbítrio do príncipe, como os exércitos turcos e todos os exércitos de 

países orientais, ou os oficiais eram uma nobreza que comandava os próprios rendeiros. Certo 

é que nenhum desses exércitos não pode instituir nada, a não ser a monarquia. Mas nossos 

oficiais não possuem os estados de nobres capazes de recrutar regimentos em suas próprias 

terras, caso em que eles trariam sua gente para arar ou ir à forra44; tampouco eles, na sua 

subsistência, dependem inteiramente de um príncipe, caso em que eles passariam a roubar o 

povo. Eles possuem, sim, estados honestos e populares, para eles e seus herdeiros, para sempre. 

Ora, um exército no qual os estados dos oficiais são desse tipo jamais poderia instituir, com 

base na razão,  ou jamais instituiu, com base na experiência, uma monarquia. Ah, – dizem eles, 

porém –  apesar de tudo isso o soldo que lhes pagam é mais significativo que os bens. Mas 

tanto mais têm de ser para uma república, porque o parlamento deve pagar e eles sabem, por 

experiência, que o pagamento de um parlamento é de longe muito melhor que o de um príncipe. 

Mas os quatrocentos, monarquicamente inclinados ou prosseguindo o interesse dos 

irreconciliáveis inimigos do governo popular, o clero e os juristas, preferem pagar um exército 

para o comando ou apoio de um príncipe a obedecer. Isso pode ser verdade no percurso, como 

se reconheceu antes, mas no final, ou no longo prazo, pelas razões mencionadas, isso não tem 

efeito nenhum. 

Esses argumentos são extraídos da causa. Agora um argumento ao senso e extraído do 

efeito: se nossos exércitos arrecadassem dinheiro por si sós ou, o que dá no mesmo, criassem 

um rei, por que não criaram um rei em tantos anos? Por que não criaram um ontem? Por que 

não hoje? Mais ainda, por que eles sempre foram, por que continuam a ser entre todos os outros, 

nesse ponto, os mais avessos e refratários? 

Mas, se conosco a natureza flui inteiramente para uma república e não temos força que 

resista à natureza, por que não podemos igualmente conceber sonhos dourados sobre o que esta 

república pode ser quanto às Índias, Flandres ou o Sound? A estrutura de uma república pode 

ser sonhada ou proposta de duas maneiras: especulativamente, coisa de fácil entendimento mas 

de difícil prática, ou praticamente, coisa é de difícil entendimento mas de fácil uso. Um desses 

modos é a calçadeira, o outro, o calçado, razão pela qual proponho os dois, primeiro 

especulativamente, assim: 

																																																								
44 “To plough or make hay”: trocadilho com a metáfora agrária, já que “make hay” se traduz tanto como 
“dedicar ao cultivo do feno, forragear” como “causar confusão”.  
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1. O território nativo da república deve se dividir, tão igualmente quanto permita a 

conveniência, em cinqüenta tribos ou distritos (prescints). 

2.  Em cada tribo, as pessoas devem se distinguir, primeiro, pela idade, e em seguida 

pelo valor de seus estados; todos os que tiverem acima de dezoito e abaixo de trinta devem ser 

considerados jovens, e todos os que têm trinta anos ou mais são considerados anciães; todos os 

que tiverem menos de cem libras por ano em terras, bens ou moedas devem ser considerados 

da infantaria e todos os que tiverem tanto ou mais devem ser considerados da cavalaria. 

3. Cada tribo deve eleger anualmente, entre os que se incluam na cavalaria, dois anciães 

como cavaleiros, [mais] três anciães deste e quatro outros anciães entre os que se incluam na 

cavalaria como deputados ou delegados de burgos. O mandato de cada cavaleiro, delegado ou 

deputado deve ser trienal e quem tiver cumprido esse mandato trienal em qualquer uma dessas 

condições não poderá ser reeleito em nenhuma outra delas, até o término do recesso trienal. 

4. No primeiro ano da república, deve haver um senado constituído de trezentos 

cavaleiros, sendo que o mandato de cem deles terminará anualmente; os cem cavaleiros 

anualmente eleitos por dois de cada tribo deverão ocupar no senado os lugares daqueles cujos 

mandatos, por conta disso, expiram anualmente. 

5.  No primeiro ano da república, haverá um representante do povo constituído por mil 

e cinqüenta deputados, dos quais quatrocentos e cinqüenta sejam da cavalaria e o restante da 

infantaria. Esse representante deverá ser constituído de tal modo que o mandado de duzentos 

da infantaria e cento e cinqüenta da cavalaria expire anualmente; os duzentos da infantaria e os 

cento e cinqüenta da cavalaria eleitos anualmente, por quatro da infantaria e três da cavalaria 

em cada tribo, devem substituir, nesse representante, aqueles cujos mandatos expiram, de 

acordo com isso, anualmente. 

6. O senado exercerá na íntegra a autoridade do debate; o representante terá 

integralmente o poder do resultado, de tal maneira que tudo quanto for debatido no senado 

deverá ser, pela autoridade daquele, promulgado – ou seja, impresso e publicado no espaço de 

seis semanas – e em seguida, depois de proposto ao representante, deverá ser resolvido pelo 

povo desse mesmo representante no afirmativo, para que seja a lei da terra. 

Isso basta para fornecer implicitamente uma explicação especulativa de toda a estrutura. 

Mas um modelo de governo nada significa quanto ao uso, salvo se receber um uso prático e 

fornecer um modelo praticável; e fornecer um modelo praticável é muito mais difícil, tanto que 

os homens não versados nesse modo afirmam (como afirmariam sobre a anatomia de seus 
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próprios corpos) ser isso impraticável. Aqui reside toda a dificuldade: há coisas que devem ser 

praticáveis, embora nunca permaneçam juntas por mais que nos esforcemos; e seria 

impraticável lhes conferirmos, por meio de recursos como atar e desatar todos os tipos de nós, 

nervos e ligamentos naturais dos governos. No entanto, para tornar fácil o que é praticável, ou 

para fazer meu último empenho desta espécie – e caso eu fracasse mais uma vez eu me 

desesperarei – farei duas coisas: primeiro, omitir o sufrágio para introduzir alguma alteração 

no meu método anterior. 

Quem combina o sufrágio com a descrição de uma república consegue torná-la, de 

longe, mais completa, mas, no entendimento de seus leitores, tanto mais defeituosa. Por isso, 

presumindo o emprego do sufrágio por todas as ordens deste modelo, farei referência a ele na 

prática, em que ele se tornará uma questão tão fácil como seria difícil na escrita. Quanto ao 

método que escolhi, é o mais natural e fácil, resumindo-se a propor o todo praticamente: 

primeiro na parte civil, segundo na religiosa, terceiro na militar e, último, na parte provincial 

do modelo. 

(o restante do livro é dedicado a uma explicação detalhada do modelo de república de 

Harrington). 
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