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O Príncipe (em italiano, Il Principe) é um livro escrito por
Nicolau Maquiavel em 1513, cuja primeira edição foi
publicada postumamente, em 1532. Trata-se de uma das
teorias políticas mais elaboradas pelo pensamento humano, e
que tem grande influência em descrever o Estado desde a sua
publicação até os dias de hoje, mesmo os sistemas de governo
já serem variados. No mesmo estilo do Institutio Principis
Christiani de Erasmo de Roterdã, o intuito de O Príncipe é
descrever as maneiras de conduzir-se nos negócios públicos
internos e externos, e fundamentalmente, como conquistar e
manter um principado, ou seja, um guia para como se chegar
e manter-se no poder.
Maquiavel deixa de lado o tema da República que será mais
bem discutido nos Discursos sobre a primeira década de Tito
Lívio. Em vista da situação política italiana no período
renascentista, existem teorias [carece de fontes] de que o
escritor, tido como republicano, tenha apontado o principado
como solução intermediária para unificar a Itália, após o que
seria possível a forma republicana.
O tratado político possui 26 capítulos, além de uma
dedicatória a Lourenço II de Médici (1492–1519), Duque de
Urbino. Mediante conselhos, sugestões e ponderações realizadas a partir de acontecimentos
anteriores na esfera política das principais localidades de então, o livro pretendia ser uma forma de
ganhar confiança do duque, que lhe concederia algum cargo. No entanto, Maquiavel não alcançou
suas ambições.
É este livro que sugere a famosa expressão os fins justificam os meios, significando que não importa
o que o governante faça em seus domínios, desde que seja para manter-se como autoridade,
entretanto a expressão não se encontra no texto, mas tornou-se uma interpretação tradicional do
pensamento maquiavélico. Alguns cursos de administração de empresas fazem leituras
aparentemente deturpadas de tal obra, afirmando que, se uma empresa for gerida considerando as
metódicas análises do autor, essa conseguiria prosperar no mercado.
Nesta obra, Maquiavel defende a centralização do poder político e não propriamente o absolutismo
(como muitos pensam [carece de fontes]). Suas considerações e recomendações aos governantes
sobre a melhor maneira de administrar o governo caracterizam a obra como uma teoria do Estado
moderno.
Uma leitura apressada ou enviesada de Maquiavel pode levar-nos a entendê-lo como um defensor da
falta de ética na política, em que "os fins justificam os meios". Para entender sua teoria é necessário
colocá-lo no contexto da Itália renascentista, em que se lutava contra os particularismos locais.
Durante o século XVI, a península Itálica estava dividida em diversos pequenos Estados, entre
repúblicas, reinos, ducados, além dos Estados da Igreja. As disputas de poder entre esses territórios
era constante, a ponto de os governantes contratarem os serviços do condottieri (mercenários) com
o intuito de obter conquistas territoriais. A obra de Maquiavel revela a consciência diante do perigo
da divisão política da península em vários estados, que estariam expostos, à mercê das grandes
potências da Europa.
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O PRíNCIPE PDF - Are you looking for eBook O Príncipe PDF? You will be glad to know that right
now O Príncipe PDF is available on our online library. With our online resources, you can find O
Príncipe or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. O
Príncipe PDF may not make exciting reading, but O Príncipe is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with O Príncipe
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with O Príncipe PDF.
To get started finding O Príncipe, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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