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RESUMO

A tese analisa a recepção de Maquiavel nos republicanismos de James Harrington e 
Algernon Sidney.  Ao invés  das  abordagens  mais  comuns,  que  tendem a  priorizar  o 
contexto, as linguagens e suas transformações nas gerações de pensadores, pretende-se, 
ao invés disso,  abordar  as diferenças e  semelhanças de cada proposta republicana a 
partir  da  ótica  dos  termos  centrais  do  republicanismo  maquiaveliano.  Harrington  é 
diversas vezes considerado o principal receptáculo do secretário florentino na Inglaterra 
do século XVII e o responsável  por permitir  a continuação dos termos centrais  do 
republicanismo florentino. De fato, o autor de Oceana foi o que mais se referenciou ao 
autor  dos  Discorsi,  embora  não  negue  as  críticas.  Em sentido  lato,  a  recepção  de 
Harrington  refere-se  à  cidadania  militar  e  expansiva  dos  Estados  republicanos,  ao 
governo misto e ao império da lei em detrimento do governo dos homens. Sustenta-se, 
contrariamente à maioria das interpretações, que Harrington também segue a tese forte 
de  Maquiavel  com  relação  aos  conflitos.  As  críticas,  explícitas  e  constantes,  ao 
florentino  direcionam-se  fundamentalmente  aos  aspectos  secundários,  as  causas  das 
explicações,  embora  as  conclusões  sejam,  quase  sempre,  as  mesmas.  Com  Sidney 
ocorre  algo  diferente,  uma vez que,  diferentemente de Harrington,  aceita  e  torna-se 
partícipe do jusnaturalismo aos moldes  hobbesianos,  o que acaba por justificar suas 
críticas de fundo moral ao secretário. Ocorre que, devido à sua definição de liberdade, 
os homens são capazes de desrespeitar a lei da natureza como razão e, por isso, são 
igualmente aptos a agir de modo a transgredir o bem comum. O ideal de Sidney da 
virtude como o melhor dos governos encontra um claro limite quando confrontado com 
os acontecimentos históricos. O direito natural do autor dos  Discourses depende, em 
algum  nível,  de  confirmações  históricas  e,  nesse  caso,  Maquiavel  lhe  serve  como 
medida  confiável  para  a  construção  de  uma república  bem-ordenada,  inclusive  com 
relação  ao  tema  do  conflito.  Por  fim,  o  contraste  dos  autores  mostra  que  ambos 
contribuíram de modo incisivo para o republicanismo, através da rejeição ao critério da 
hereditariedade, da defesa do governo das leis, do governo misto, da liberdade como 
alternativa ao conceito meramente físico, da isonomia nas relações políticas, além do 
papel da cidadania e da virtude. As diferenças, sustentadas pela rejeição ou aceitação do 
direito natural, respectivamente, podem ser vistas claramente pelos diferentes usos de 
Maquiavel.  Por motivos diferentes, o Maquiavel de cada um deles recebe uma forte 
carga de republicanismo. 
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ABSTRACT

The  thesis  analyzes  the  reception  of  Machiavelli  in  the  republicanisms  of  James 
Harrington and of Algernon Sidney. Instead of the more common approaches, which 
tend to prioritize the context, languages and their transformations in the generations of 
thinkers,  it  is  intended,  instead,  to  address  the  differences  and  similarities  of  each 
Republican  proposal  from  the  perspective  of  the  central  terms  of  Machiavellian 
republicanism.  Harrington  is  several  times  considered  the  main  receptacle  of  the 
Florentine secretary in seventeenth-century England and responsible for allowing the 
continuation of the central terms of the Florentine republicanism. In fact, the author of 
Oceana  was  that  most  referenced  to  the  author  of  Discorsi,  though  not  deny  the 
criticism. In a broad sense, Harrington's reception refers to the military and expansive 
citizenship  Republican  States,  the  mixed  government  and  the  rule  of  law  to  the 
detriment  of  the  government  of  men.  It  is  argued,  contrary to  most  interpretations, 
which Harrington  also follows the strong claim Machiavelli  in  relation  to  conflicts. 
Criticism, explicit and constant, the Florentine are directed fundamentally to secondary 
aspects, the causes of explanations, although the findings are almost always the same. 
Sidney is something different, since, unlike Harrington, he accepted and is part of the 
natural  law  in  Hobbesian  terms,  which  ultimately  justify  his  criticism  of  moral 
background to the secretary of Florence. His definition of freedom means that men are 
able to break the law of nature as reason and, therefore, men are also able to act to break 
the common good. The ideal of Sidney of virtue as the best of governments is a clear 
limit  when  confronted  with  historical  events.  The  natural  right  of  the  author  of 
Discourses depends on some level of historical confirmations, and if so, Machiavelli is 
helpful for him as a reliable measure for the construction of a well-ordered republic, 
including the theme of conflict.  Finally,  the contrast  of the authors shows that  both 
contributed  incisively  to  republicanism,  by  rejecting  the  criterion  of  heredity,  the 
government  of  the  law,  of  mixed  government,  freedom as  an  alternative  to  purely 
physical concept, equality in political relations, and the role of citizenship and virtue. 
The differences, supported by the rejection or acceptance of natural law, respectively, 
can  be  seen  clearly  by  Machiavelli  different  uses  by  Harrington  and  Sidney.  For 
different reasons, the Machiavelli of each one receives a strong republican approach.
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The politics, no less than arms, are the proper study of a 
gentleman, tho he shou'd confine himself to nothing, but 
carefully adorn his mind and body with all useful and 
becoming accomplishments.
John Toland,  The preface to Oceana and other works, 
1700

Les  esprits  inquiets,  dont  notre  pays  est  très  fertile, 
s’amusent  plus  que  jamais  a  feuilleter  des  livres 
dangereux qui traitent cette matierè, scilicet Sydney, On 
government, Harrington’s Oceana.
Correspondence de Leibniz avec l'éléctrice Sophie de 
Brunswick-Lunebourg. Hannover, 1874 
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Esclarecimento sobre as citações das obras utilizadas

Todos os autores antigos aqui citados seguem os padrões tradicionais: o nome do 

autor seguido do título da obra e o devido passo. Buscou-se utilizar edições confiáveis, 

priorizando  coleções  respeitadas  ou  estabelecidas  por  especialistas  em  idiomas 

acessíveis,  sobretudo  The  Classical  Loeb  Library.  Em  alguns  casos,  devido  à 

importância  para  os  autores  objeto  deste  trabalho,  particularmente  em  a Política 

aristotélica  e  algumas  obras  de  Cícero,  optou-se  por  contrastar  diferentes  edições, 

priorizando  aquelas  que  incluem o  idioma  original.  Algumas  edições  em português 

foram  utilizadas,  sempre  em  contraste  com  outras,  e,  nestes  casos,  as  citações  as 

seguem.   

As obras de Maquiavel serão citadas do seguinte modo: os  Discursos sobre a 

primeira  década  de  Tito  Lívio (Discorsi)  de  acordo  com o  livro,  capítulo  e  linha, 

seguindo a edição estabelecida por Giorgio Inglese em 2010,  O Príncipe (Principe), 

citado pelo capítulo e linha,  seguindo a edição estabelecida também por Inglese em 

2013.  Todas  as  demais  seguem  as  marcações  da  edição  dos  escritos  completos 

estabelecida por Corrado Vivanti em 1997, inclusive, quando houver, a marcação do 

livro,  capítulo  e  parágrafo.  Porém,  como  é  comum no  trato  recente  de  Maquiavel, 

diferentemente do critério adotado para os  Discorsi e  Il Principe, os outros escritos, 

quando  citados,  terão  ao  título  incluído  e  a  página.  Quaisquer  outras  referências, 

inclusive  de  outras  edições  dos  Discorsi e  de  Il  Principe,  serão  indicadas  com os 

padrões acadêmicos tradicionais.  

Salvo indicação contrária, os escritos de Harrington serão citados de acordo com 

a edição estabelecida por Pocock em 1977, a partir da indicação do título seguido da 

página. A edição de John Toland aqui usada é a primeira, de 1700, e será empregada 

quando houver  variantes  das  de  Pocock relevantes  para  o  trabalho.  Dos textos  cuja 

autoria seja amplamente reconhecida de Harrington que sobreviveram ao tempo, três 

deles não constam nas obras publicadas em 1977, The Mechanics of Nature, A Sufficient  

Answer to Mr. Stubb e uma carta. Quanto ao primeiro, será utilizado, além da edição de 

Toland, o apêndice contido no livro de Charles Blitzer; quanto ao segundo, apenas a 

edição de Toland. A carta, endereçada a John Aubrey em 1659, consiste em um único e 

curto parágrafo de cunho pessoal e foi publicada na íntegra por Russel-Smith (1914, p. 

127) e não será utilizada. Também não será utilizada a parte da tradução da Eneida de 

Virgílio que, supostamente, teria sido feita por Harrington. Existem ainda outros três 
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textos  contidos  na  compilação  de  1700:  The  Grounds  and  Reasons  of  Monarchy  

Considered, The Humble Petition of Divers Well-Affected Persons deliver’d the 6th Day  

of  July,  1659 e  A Proposition  in  Order  to  the  Proposing  of  a  Commonwealth  or  

Democracy, o primeiro foi escrito por John Hall of Durham, de acordo com a assinatura 

da edição original de 1650-1 (POCOCK, 1977, p. XII), os outros dois, embora de matriz 

fortemente harringtoniana, dificilmente foram escritos pelo próprio (POCOCK, 1977, p. 

XIV). 

Não há uma edição contemporânea que reúna as obras de Sidney. Por isso, os 

Discourses Concerning Government (Discourses) serão citados pelo capítulo e seção, 

seguidos da página da edição curada por Thomas West em 1996 e, quando necessário, 

contrastados com a edição base de 1772 (Works) e com a original de Toland, publicada 

em 1698. O diálogo  Court Maxims (Maxims) só possui uma única edição em idioma 

original, visto que o texto foi descoberto apenas nos anos setenta do século vinte por 

Blair Worden. Assim, segue-se o número do diálogo, contido no manuscrito, e a página 

da edição de Hans W. Blom, Eco Haitsma Mulier e Ronald Janse. Existem dois textos 

que Sidney escreveu em parceria. Um deles, England's Great Interest, in the Choice of  

This New Parliament,  com William Penn. Apesar de não conter a indicação autoral na 

edição dos escritos políticos de fundador Quaker aqui utilizada, seguimos a orientação 

de Jonathan Scott (1991, p. 135) de que o texto teria sido escrito a quatro mãos. O outro, 

única publicação de Sidney em vida, foi escrito com William Jones e utilizar-se-á a 

publicação contida na compilação State Tracts of the Reign of Charles II, publicada em 

1689.  Dois  outros  textos  possuem  edições  apenas  em  apêndices  de  outros  livros, 

também  utilizados.  Das  106  cartas  que  se  atestam  a  autoria  de  Sidney,  69  foram 

publicadas em numerosas e esparsas edições (Cf. SCOTT, 1991, p. 361-362). Por isso, 

as  referências  bibliográficas  contêm a  indicação  de  cada  carta  consultada,  salvo  as 

coletâneas cuja citação carrega apenas os anos inicial e final das cartas nelas contidas. 

Todas as cartas serão citadas, no corpo do texto, pela data, seguida da página da edição 

de  referência.  Aos  demais  textos  serão  oferecidas  as  indicações  nas  referências 

bibliográficas,  priorizando a coletânea  The Works of  Algernon Sidney,  publicada em 

Londres, em 1772. Nesta publicação, em um único volume, a paginação é reiniciada a 

cada texto, de modo que as referências às páginas poderão se repetir, justificando, pois, 

a necessidade de inserção do título em cada citação.   

De modo a facilitar a identificação de obras de outros autores de época, devido à 

quantidade de edições, como, por exemplo, as de Hobbes, inserem-se o título e, quando 
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houver,  o número da parte  e  do referido capítulo,  seguidos da página da edição de 

referência. Caso se empregue mais de uma edição da mesma obra, será oferecido o ano 

de publicação da citação em questão. Quando o idioma original não for utilizado como 

principal referência, como no caso de Grotius, a citação e a referência ao título serão 

feitas  no  idioma  consultado.  Escritos  contidos  em  edições  compiladas  de  textos 

integrais, como, por exemplo, de Bacon, Milton, terão a indicação precisa de qual texto 

se trata no ato da citação e nas referências finais, como comumente é feito.   

Devido ao número e dispersão das edições existentes de documentos, panfletos e 

textos  de  intervenção,  com  ou  sem  o  conhecimento  da  autoria,  serão  indicados 

precisamente nas  referências bibliográficas  e também no ato da citação,  de modo a 

facilitar o entendimento e identificação.        

Por fim, com relação à grafia dos nomes próprios e palavras com arcaísmos, 

respeitaremos a letra dos textos das edições utilizadas, mesmo quando haja variações 

significativas  ou  quando  o  responsável  pela  edição  modernizou  a  escrita.  Quando 

inseridos em nosso próprio escrito, manteremos os usos mais correntes em português 

dos nomes próprios, como Maquiavel, Harrington e Sidney. Com relação aos verbos e 

substantivos comuns, quando tratados no idioma original, fitando marcar o emprego da 

palavra pelo autor em questão, manteremos, igualmente, a grafia da edição utilizada.

Não obstante o esforço em contrário,  não foi  possível manter  a  consulta das 

referências bibliográficas secundárias em idioma original em todas as ocasiões, de modo 

que,  quando  citadas,  emprega-se  o  idioma consultado,  mesmo quando  traduzido  de 

outra língua.    

Outros  esclarecimentos  bibliográficos,  bem  como  obras  não  contidas  nas 

referências finais, quando necessários, serão feitos ao longo do texto ou em notas. 
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1. Introdução

As questões que conduzem esta tese começaram a ser aventadas na fase final de 

elaboração da dissertação de mestrado, defendida em 2010. O objeto daquele trabalho 

centrava-se  em um estudo comparativo  entre  Maquiavel,  Montesquieu  e  Madison a 

respeito do conceito de república e o emprego da definição e de suas características 

centrais em cada um desses autores. Pareceu-nos muito claro que os três dividiam a 

perspectiva  realista  elaborada  fundamentalmente  pelo  primeiro,  porém,  com  a 

contribuição  dos  outros  dois,  a  república  gradativamente  transformar-se-ia  em 

republicanismo, afastando-se do costumeiro uso florentino de república como forma de 

governo.  Não  obstante  compartilharem  alguns  dos  termos  mais  cadentes  do 

republicanismo,  Montesquieu  e  sobretudo Madison incluiriam modos  de  observar  o 

regime  republicano  bastante  particulares.  Em  seu  elogio  à  Constituição  inglesa, 

afirmava o Barão de La Brède que aquele país era uma república que se escondia por 

trás de uma monarquia, do mesmo modo que reconhecia determinadas atitudes de reis e 

déspotas  como republicanas.  Soma-se a  isso o conhecido conjunto de categorias  de 

Montesquieu, o clima, o território, a religião, o comércio, os hábitos e costumes, que 

empurram um país para determinada direção institucional. Para Madison, a definição 

precisa  de  república  passava  pelo  fato  de  ser  um  regime  no  qual  está  presente  o 

esquema  de  representação  e  que  além  disso  oblitera  qualquer  avanço  faccioso.  A 

perspectiva desses autores chamou a atenção pelo fato de não necessariamente estar 

relacionada com algumas das definições tradicionais de república, como governo misto 

e império da leis,  embora sejam elementos igualmente defendidos por eles.  O hiato 

entre  o entendimento republicano de Montesquieu e  Madison e  o  de república com 

critérios  institucionais  claramente  definidos  ensejou  uma  interpretação  binária  entre 

uma determinada forma de governo e um modo de governar que, apesar de fortemente 

compatíveis  um com o  outro,  podem ser  tratados,  analiticamente,  como  definições 

distintas.

À medida que o estudo avançava, nos parecia cada vez mais claro que as duas 

perspectivas não implicavam em uma divergência com relação ao modo pelo qual se 

abordava a política. Ambos, Montesquieu e Madison, eram igualmente devedores de 

Maquiavel e do realismo. O Iluminismo francês e o processo de independência norte-

americana  estavam  completamente  permeados  e,  pode-se  afirmar,  majoritariamente 

vinculados às matrizes jusnaturalistas a partir de um enorme conjunto de autores com os 
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quais ambos dialogavam. Ainda assim, o direito natural é por eles peremptoriamente 

rejeitado. Percebeu-se ainda que alguns dos termos mestres de Maquiavel, originados de 

sua avaliação da Roma antiga,  atingiram em cheio o pensamento de Montesquieu e 

Madison, com o surpreendente destaque para o elogio ao conflito político. A correlação 

entre a rejeição do direito natural e a defesa do conflito foi aventada como uma das 

hipóteses centrais daquele trabalho, mas que deveria ter uma realização sociológica ou 

histórica nas instituições políticas fundamentais. A partir de então, as formas gregas, 

fundamentalmente aristotélicas, de se pensar os governos mereceriam destaque. 

O estudo das críticas e comentários direcionados aos personagens com os quais 

se travava o diálogo, com os devidos destaques para Hobbes no caso de Montesquieu e 

Jefferson no caso de Madison, e as implicações institucionais tinham primazia sobre os 

conceitos  mais  abstratos.  Não  sem  sentido,  confirmou-se  que  é  característica  do 

jusnaturalismo  preterir,  salvo  raras  exceções,  temas  como  a  forma  de  governo  e  o 

império  da  lei1.  Estes  se  alinhavam ao  conjunto  sociológico  de  Montesquieu  ou  à 

definição madisoniana estreitamente precisa de república. Justamente alguns dos termos 

centrais que definiam a república e o republicanismo – pela sociologia ou pela definição 

jurídica – eram os mesmos que não encontravam eco nos autores jusnaturalistas com os 

quais se dialogava. Naquele instante, assumimos nossa predisposição pocockiana para 

aqueles  três  pensadores.  De fato,  a  tese central  de Pocock (2003)  não ressalta  uma 

necessária  distinção teórica entre  republicanismo e direito  natural,  mas  não se pode 

perder de vista que os autores afeitos a essa perspectiva estão praticamente ausentes na 

volumosa publicação de 1975. 

A  partir  de  então,  os  estudos  se  libertaram  de  autores  determinados  e 

transformaram-se  em uma  predisposição  investigativa  a  respeito  do  republicanismo 

como  um todo.  Claramente,  mostrava-se  inconsistente  com um trabalho  acadêmico 

definido  em forma  de  tese  debruçar-se  sobre  o  conjunto  vastíssimo  de  pensadores 

recorrentemente classificados de republicanos. Essa abrangência inicial que acabou por 

resultar no trabalho em mãos foi um proveitoso exercício de repetitivos testes analíticos 

sobre  os  possíveis  empregos  de  republicanismos  e/ou  maquiavelismos.  Cientes  do 

imperativo objetivista,  tensionamos as questões de modo que coubessem em objetos 

1 Naquele momento, bem como durante o desenvolvimento do presente estudo, não aceitamos a priori a 
interpretação de que, necessariamente, o direito natural moderno implica em um distanciamento para com 
o  republicanismo ou  que  ambos  os  conceitos  sejam mutuamente  incompatíveis.  Teremos  chance  de 
abordar esse tema aqui.
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determinados, simultaneamente, mantivemos no horizonte a hipótese corrente de que a 

tese pocockiana nega o jusnaturalismo.      

Ao invés de tomarmos como certa a diferenciação, tão largamente aceita, entre 

uma matriz humanista e renascentista, que tem em Maquiavel sua principal figura, e a 

do direito natural originado na modernidade, na qual Grotius e Hobbes são destaques, a 

conformar  as  duas  tradições  modernas  que com frequência  se  mostram em choque, 

aceitamos a empreitada de buscar evidências aproximativas. A divergência mais clara 

assenta-se  no  elogio  ao  conflito  que,  por  definição,  põe  de  lado  a  necessidade  do 

consenso  contratualista  fundado  no  direito  natural.  Assim,  passados  os  ímpetos 

altivamente  abrangentes,  este  trabalho  teve  real  início  sob  a  insignia  da  seguinte 

questão: a tese forte de Maquiavel com relação ao conflito (Cf. PEDULLÀ, 2011), que 

sustenta sua matriz republicana, é inevitavelmente contraditória com o direito natural? 

Ficou claro que para buscar as respostas, a pergunta inicial deveria ser moderadamente 

ampliada: o republicanismo moderno é contraditório ao direito natural? 

Já se tornou lugar comum pôr em evidência que a partir do conceito hobbesiano 

original de liberdade se derivou, juntamente com as variações do contratualismo, os 

aspectos  teóricos  centrais  do  liberalismo  moderno.  Sendo  assim,  a  perspectiva 

jusnaturalista-liberal  seria  refratária  ao  republicanismo.  Estudos  contrários  a  essa 

ambivalência, por outro lado, têm surgido no cenário acadêmico esporadicamente. Para 

citar apenas dois, destacam-se Natural Law and the New Republicanism, de Michael P. 

Zuckert  (1994),  e Fra Repubblicanesimo e Giusnaturalismo,  de Gabriella Silvestrini 

(2008).  O  primeiro,  tem  em  Locke  um  importante  ponto  de  inflexão  nas  ideiais 

republicanas  que  alteraram o  curso  de  sua  história,  contando,  assim,  uma  tradição 

republicana alternativa à de Pocock.  Silvestrini,  por outro lado,  tem como ponto de 

partida os autores centrais do direito natural moderno – Grotius, Hobbes, Pufendorf – de 

modo a interpretar o republicanismo de Rousseau diante de sua própria definição de 

república como governo das leis. 

Um aspecto complexo dessas abordagens, com o qual nos defrontaremos logo a 

seguir,  reside  na  própria  definição  de  republicanismo.  De  modo  contra-intuitivo, 

buscaremos operar com a definição mais restritiva de republicanismo na qual se incluem 

as  características  mais  marcantes  –  governo  misto  e  das  leis,  divisão  dos  poderes, 

ausência de hereditariedade, isonomia, conceito de liberdade alternativo ao hobbesiano, 

valores  cívicos,  virtude  e  participação  –  de  tal  maneira  que  as  definições  mais 

abrangentes sejam igualmente cabíveis, evidentemente, quando não forem opostas ou 
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mutuamente excludentes, o que é raro e discutível. Desse modo, na primeira seção serão 

sumarizados os diversos conjuntos definidores do republicanismo, a interseção de todos 

eles será o critério adotado. Além disso, buscaremos expressar em que medida a obra de 

Maquiavel foi divisora de águas, seja pela dimensão do conflito, seja pela do realismo 

que, via de regra, se mostra estranha ao direito natural. 

Com  essas  questões  em  mente,  demos  continuidade  à  investigação  do 

republicanismo  atentos  ao  confronto  entre  os  aspectos  maquiavelianos  e  anti-

maquiavelianos  e  não  nos  pareceu  surpreendente  que  os  autores  geralmente 

enquadrados nele, mas também que se mostram predispostos às categorias do direito 

natural,  tendem a  rejeitar  as  formulações  básicas  de Maquiavel.  Para  ficarmos com 

alguns exemplos do universo anglófono, John Milton, Joseph Priestley, Richard Price, 

Thomas  Jerfferson,  John  Adams  e  Thomas  Paine,  reconhecidamente  membros  do 

republicanismo,  particularmente  pelo  influente  Philip  Pettit  (1997;  2012;  2014), 

praticamente se calam diante do florentino e de seus temas. Desse modo, o problema 

ganhou mais  robustez porquanto a defesa dos conceitos basilares do republicanismo 

moderno sem que se colocasse a par as formulações de Maquiavel. A proposta de Marco 

Geuna  (1998),  com  a  qual  tivemos  contato  apenas  em  2013,  se  mostrou  bastante 

frutífera e adequada aos estudos. De acordo com Geuna, a variabilidade e complexidade 

do republicanismo moderno dificulta uma definição simultaneamente precisa e útil. Por 

isso,  propõe  um  estudo  assentado  em  “famílias”  que  se  agrupariam  diante  de 

determinadas questões. Dentre elas, os temas maquiavelianos do conflito e da conquista 

merecem destaque. 

Verificamos,  então,  que  Harrington  e  Sidney  se  encaixavam  na  definição 

restritiva de republicanismo, ao mesmo tempo sem abdicarem de Maquiavel, negativa 

ou positivamente.  Suas posições frente  ao direito natural  também foram um critério 

necessário em nossa escolha, Harrington, como um crítico, Sidney, como partícipe. Às 

questões  iniciais  que  confrontavam maquiavelismo e jusnaturalismo,  introduzimos o 

quesito  primário  de  se  adequarem à  definição  de  republicanismo aqui  utilizada2.  O 

objetivo dessa guinada foi  o  de conferir  maior  consistência  ao estudo e  delimitar  o 

objeto. Todavia, não foi mera coincidência que dois pensadores da mesma geração, do 

mesmo país e que presenciaram a profunda crise política daquele século desfrutassem 

2 Vale lembrar que não nos propomos a construir uma definição ou um conceito de republicanismo. 
Nosso esforço incide em colher as mais aceitas e influentes definições de modo a agrupá-las de maneira 
sistemática.
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de preocupações similares. Não apenas pelo fato de serem defensores, cada um a seu 

modo,  da  república,  mas  também  pela  linguagem  disponível  e  às  opções  de  seu 

empregos  diversos.  Chama  a  atenção,  em  particular,  que  ambos  defendam  temas 

tributários do humanismo cívico, do republicanismo renascentista italiano, a evidente 

abolição  das  instituições  monárquicas  e,  ainda  assim,  divirjam  com  relação  ao 

jusnaturalismo.  Outros  autores  republicanos  daquele  contexto  ou  não  empregam 

Maquiavel com a mesma ênfase, como nos casos de Milton ou Andrew Marvell, ou não 

se adéquam à interseção republicana, como Marchamont Nedham, mesmo que em uma 

definição abrangente seja ele considerado republicano (Cf. BARROS, 2014), não deixa 

de ser por “oportunismo” e não por uma “contribuição teórica republicana” (FOXLEY, 

2013, p. 55; WORDEN, 1991, p. 449). Assim, Harrington e Sidney nos pareceram os 

melhores casos a serem estudados. Esse enquadramento formal, evidentemente, possui 

muitas limitações e possíveis imprecisões. Mas deve-se ter em conta que Harrington e 

Sidney são os que mais cumprem com os requisitos estabelecidos. Acrescentaríamos 

ainda o fato marcante do inequívoco peso intelectual que ambos exerceriam nos séculos 

seguintes, fundamentalmente, relacionados ao republicanismo, em seus momentos mais 

frutíferos.

De modo a buscar as contribuições e inovações de cada um deles, enfatizamos 

os autores com os quais os diálogos se dão de maneira mais clara. Este trabalho de 

teoria política, salvo raríssimas exceções, não se apegará ao contexto histórico ou às 

biografias.  Por  outro  lado,  pretendemos  controlar  e  limitar,  dentro  do  possível,  as 

incongruências lógicas advindas de leituras que negligenciam por completo o ambiente 

intelectual que se encontrava disponível aos autores. Portanto, priorizaremos, apenas 

quando  se  mostrarem  pertinentes,  as  análises  que  enfocam  as  críticas  e  recepções 

oriundas de outros autores e somente quando, em algum nível, estiverem relacionadas 

com o republicanismo e/ ou maquiavelismo.    

À grande parte das referências bibliográficas utilizadas, tivemos acesso durante 

o  período  de  estudos  na  Itália,  entre  setembro  de  2013  e  fevereiro  de  2014, 

principalmente, nas vastíssimas bibliotecas dos centros de pesquisa de Turim do que é 

chamado  por  lá  de  “história  das  doutrinas  políticas”.  O termo,  aliás,   cunhado por 

Gaetano  Mosca  e  consolidado  por  Luigi  Firpo,  congrega  historiadores,  filósofos  e 

cientistas políticos, em perfeita conformidade com as disciplinas que se dedicam aos 
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estudos republicanos3. As fundações e as universidades do Piemonte como um todo, e a 

Università  degli  Studi  di  Milano,  em particular,  oportunizaram a  pesquisa  de  vasto 

material  primário  e  secundário.  Dentre  os  primeiros,  destacam-se  publicações  de 

Maquiavel,  de diversos países,  incluindo as inglesas,  dos séculos XVI e XVII,  bem 

como autores renascentistas e do século XVII inglês. Não há consenso e precisão sobre 

as edições utilizadas por Harrington e Sidney de Maquiavel, mas é certo que tenham 

consultado mais de uma e, certamente, alguma em idioma original. Por isso, quando 

pertinente,  empregaremos  prefácios  e  introduções  às  obras  de  Maquiavel  que 

possivelmente  tenham  chegado  às  mãos  de  Harrington  e  Sidney.  O  material 

virtualmente  infindável  sobre  republicanismo,  maquiavelismo  e  sobre  os  autores 

mestres deste trabalho teve que ser limitado ao conteúdo próprio dos estudos, de modo 

que parcela significativa das contribuições recentes não pode ter outro caminho senão 

esperar por uma oportunidade futura de pesquisa. Naquelas circunstâncias do rigoroso 

inverno turinês, elaboramos as primeiras versões da ordem esquemática e temática da 

tese  que,  não  obstante  repetidas  alterações,  permaneceu  sempre  sob  o  critério  dos 

respectivos republicanismos de Harrington e Sidney à luz da recepção de Maquiavel, o 

que, evidentemente, pôs de lado temas igualmente instigantes que estivessem fora das 

barreiras auto-impostas do republicanismo e do maquiavelismo.                  

A primeira seção busca tratar da definição de republicanismo como interseção 

dos fundamentos mais profícuos, de modo que seja ou não possível enquadrar qualquer 

autor.  Essa perspectiva restritiva foi  a forma que encontramos de evitar  a  filiação a 

apenas uma definição, por mais convincente ou tentador que fosse, abdicando, portanto, 

de  enquadramentos  que  talvez  pudessem se  mostrar  mais  convenientes  aos  autores 

estudados. Além disso, o emprego da interseção limita arbitrariedades no justo momento 

de se afirmar um autor como republicano. Ela inclui também uma discussão sobre o 

desenvolvimento  e  recepção  de  Maquiavel  desde  suas  primeiras  publicações  até  o 

século  XVII  inglês,  buscando  ressaltar  os  momentos  de  inflexão  interpretativa.  A 

segunda seção centra-se em Harrington, em suas reflexões políticas mais importantes 

em um contraste  com o  anunciado republicanismo e com o maquiavelismo,  com o 

devido  destaque  para  os  termos  comuns  entre  os  autores.  Pudemos  verificar  a 

pertinência,  não apenas  da  questão inicial  com relação  ao conflito,  mas  também de 

outros tantos termos republicanos. Em linhas gerais, pode-se adiantar que as rejeições a 

3 Sobre essa discussão no universo britânico, confira Pocock, Schochet e Shwoerer (2006).
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Maquiavel são de segunda ordem e não dizem respeito à aceitação dos pressupostos e 

teorias do florentino. As críticas de Harrington a Maquiavel são internas e não externas 

aos conteúdos do próprio florentino. Com relação a Sidney, na terceira seção, algumas 

digressões com relação ao maquiavelismo foram necessárias, fitando uma investigação 

de seu sistema jusnaturalista e contratualista de modo que possa ser comparável com o 

próprio Maquiavel, o que fez com que esta parte do trabalho ficasse ligeiramente maior 

do que a de Harrington. Mesmo que se rejeite a abordagem maquiaveliana como um 

todo,  para  Sidney,  o  secretário  florentino  é  útil  na  medida  em  que  lhe  apresenta 

respostas contingenciais a problemas políticos igualmente contingenciais. Procuraremos 

explicar o modo pelo qual Maquiavel é tratado se adequa ao direito natural de Sidney, 

mas adiantamos que não são termos incongruentes. Por fim, o trabalho se finaliza com 

uma  breve  conclusão  que  visa  retomar  as  questões  iniciais,  à  luz  de  comparações 

pontuais entre Harrington e Sidney e em que medida dizem respeito à posição de cada 

um frente a Maquiavel.                  
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2. Republicanismo e maquiavelismo

2.1. Ascenção, decadência e retomada do republicanismo

Dependendo do ângulo que se adentre aos estudos republicanos pode-se dizer 

que o republicanismo é um modo de pensar a política tão antigo quanto ela mesma, ou, 

alternativamente,  tão  jovem quanto  sua  retomada no  século  XX.  A origem de  seus 

estudos  enquanto  unidade  teórica  remonta  apenas,  na  mais  otimista  das  leituras,  à 

geração de intelectuais do pós segunda guerra, quando a palavra ainda se sobrepujava a 

uma interpretação conceitual a ela vinculada.  Mesmo com a expansão e a crescente 

profissionalização das ciências sociais nas décadas subsequentes e, com ela, a profusão 

de  enciclopédias  e  esforços  de  síntese  conceitual,  o  republicanismo  não  ganhou  o 
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destaque que alcançaria nos anos recentes4. São raros os esforços explicativos que se 

debruçam sobre os motivos que levaram ao abandono do conceito entre quase todo o 

século XIX e o início do republican revival de seis décadas atrás. Dentre eles, o mais 

profuso  ainda  parece  ser  os  momentos  finais  da  famosa  conferência  em 1997  para 

Regius Professor na Universidade de Cambridge, de Quentin Skinner, publicada sob o 

título Liberty before liberalism. Nela, Skinner (1999, p. 80) busca explicar o interregno 

intelectual pela força com que o utilitarismo e o positivismo aterrissaram nas nascentes 

ciências sociais do século XIX. O historiador não comenta, mas pode ser verificado a 

partir de suas sugestões, o aprofundamento dessas abordagens a partir de uma grande 

aposta,  cientificamente  orientada,  da  reflexão  social  durante  a  primeira  metade  do 

século seguinte.

A análise  de  Skinner  pressupõe  uma  incompatibilidade  entre  o  pensamento 

republicano e o positivismo e o utilitarismo. A conhecida oposição dessas duas matrizes 

encontraria na segunda um fio condutor no liberalismo, iniciado com o direito natural na 

primeira modernidade e consumado com sua crítica no século XIX. De certo modo, a 

conhecida conferência acabou por aprofundar uma dicotomia já bastante esgarçada à 

época  entre  republicanismo e  liberalismo.  Por  outro  lado,  o  republican  revival  não 

parece deslocado da transformação sofrida pelas ciências humanas no pós guerra.  É 

difícil  afirmar  categoricamente  que  o  republican  revival  é  parte  da  reconfiguração 

sofrida pela disciplina nos momentos mais tensos da guerra fria, mas também não se 

pode  descartar  a  profusão  de  publicações,  quase  sempre  orientadas  historicamente, 

daquele  período  (ALBERTINI,  [1955]  1995;  BARON,  [1955]  1966;  BAYLIN,  The 

ideological origins of the american revolution, 1967; FINK, [1945] 1962; GILBERT, 

[1965] 2012;  POCOCK, [1957] 1987c,  ROBBINS,  [1959]  2004;  VENTURI,  [1969] 

2003; WOOD,  The creation of the american republic, 1776-1787, 1969). Os objetos 

eram correlatos e tornar-se-iam complementares entre republicanismo e a investigação 

histórica da república florentina dos séculos XV e XVI (Baron, Gilbert e Albertini), do 

interregno  inglês  e  suas  consequências  intelectuais  (Fink,  Pocock  e  Robbins),  e  da 
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revolução  americana  (Wood  e  Baylin).  Assim,  não  é  exagero  afirmar  que  The 

machiavellian moment ([1975] 2003) seja o ponto alto desses estudos5.

Durante a guerra fria, em 1958, Isaiah Berlin publica o marcante ensaio  Two 

concepts of liberty. Já foi dito por adversários e estudiosos (GEUNA, 2000, p. XVII; 

PETTIT, 1997, p. 17-18; PETTIT, 2013, p.  149-150; SKINNER, 1990a; SKINNER, 

1990b,  p.  293;  SKINNER,  2002b,  p.  184-189;  SKINNER,  2004,  p.  250;  VIROLI, 

2002b, p. 38-40), e apenas relembramos aqui, que a bipolarização do mundo, bem como 

4 Um exercício interessante, que aqui apresentaremos apenas um esboço, é consultar as enciclopédias e 
dicionários de ciências humanas e sociais, em geral, e de ciência política, em particular, a fim de conferir 
quando e em quais sentidos “republicanismo” passou a ser incorporado, de modo a formar um parâmetro 
sobre  as  circunstâncias  nas  quais  o  republicanismo  ganhou  relevo  na  área.  Observa-se  na  pioneira 
Encyclopedia of the Social Sciences (SELIGMAN, E. R. A. ed., Macmillan Company, 1934, 15 vol.) que 
ela traz um interessante histórico de republicanism de Peter Richard Rohden, que se difere enormemente 
das publicações recentes. Iniciado na Grécia e Roma antigas, o termo ganha sentido em oposição à tirania. 
Na idade média, a resistência à tirania ganharia força com o direito natural até sofrer uma inflexão com o 
realismo de Maquiavel. Em seguida, a reforma protestante se apresenta com diversas afinidades com o 
republicanismo, incluindo-se, não obstante as divergências, pensadores jesuítas. Esse anti-monarquismo 
chegaria na Inglaterra, França, Estados Unidos e na formação da Alemanha. Por último, menciona o fim 
do império do Czar russo com a promulgação da república soviética. A International Encyclopedia of  
Social Science (SILLS, D. L. ed., Macmillan, 1968), o Dictionary of Political Analysis de Georffrey K. 
Roberts (1971) e o Dizionario di Politica, (BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINI eds., 1983) não trazem 
qualquer referência a republicanismo. O Dicionário de Ciências Sociais, publicado pela FGV em 1986 e 
com Copyright da UNESCO de 1985, traz, para republicanismo, um histórico do termo na modernidade 
com destaque para os regimes adotados na França e Estados Unidos pós-revolucionários. Por outro lado, o 
Cambridge Dictionary of Philosophy (AUDI, R. ed., 1999), vem com o verbete classical republicanism 
no qual se dedica exclusivamente a Maquiavel, Harrington e ao que nomeou de “harringtonianism” na 
França e nas Estados Unidos. O Blackwell Dictionary of Political Science, de Frank Bealey (1999), não 
tem nem republicanism, nem republic. O mesmo ocorre com o Hyperpolitics: an Interactive Dictionary 
of Political Science Conceps  (CALISE, M. e LOWI, T. J. eds., Chicago University Press, 2010).  The 
Blackwell  Dictionary  of  Social  Thought (OUTHWAITE,  W.  ed.,  2003)  traz  o  verbete  republicanism 
assinado por Bernad Crick que, como de costume do autor, parte das formas de governo greco-romanas 
para diferenciar republicanismo de democracia e contrasta com a literatura marxista. Já o Dictionary of  
Politics and Government, na sua terceira edição (COLLIN, P. H., ed., Bloomsbury, 2004) traz curtíssimos 
verbetes de inúmeras variações da palavra república. O New Dictionary of History of Ideas (HOROWITZ, 
M. C. ed. Thomson Gale, 5 vol., 2005) traz um enorme artigo assinado por Cary J. Nederman, que traça 
um histórico que se inicia  com Cícero na Roma antiga e  aterriza em contemporâneos como Hannah 
Arendt  e  Philip  Pettit,  passando  pela  idade  média,  renascimento  italiano,  o  experimento  inglês  e, 
novamente, pela revolução americana, pondo de lado a francesa, além de referências a estudiosos como 
Baron,  Wood,  Pocock  e  Skinner.  Em  estilo  assemelhado  a  este,  a  Encyclopeia  of  Philosophy 
(BORCHERT, D. M. ed. Thomson Gale,  2006) reconstrói, no verbete assinado por Paul Weithsman, o 
mesmo percurso da “republican tradition”.  O  Political  Theory: a Encyclopedia of  Contemporary and  
Classic Terms (HAMMOND, S. J. ed. Greenwood Press, 2009) traz o significado da palavra republic  a 
partir de breves comentários aos autores consagrados, mas não tem republicanism. Já na Encyclopedia of  
Political  Theory  (BEVIR,  M.  ed.  Sage,  2010),  novamente,  Ryan  Griffiths  inicia  a  exposição  de 
republicanism pelas  origens  greco-romanas,  passando  pela  Itália,  Inglaterra,  iluminismo  francês  e 
revolução americana. Na grandiosa  The Encyclopedia of Political Science (KURIAN, T. ed. CG Press, 
2011) há não apenas os verbetes para  republicanism  e  republic –  com um breve histórico e conceito, 
respectivamente assinados por Richard Dagger e Joanne Tetlow – mas também classical republicanism,  
focado  nos  autores  ingleses  do  século  XVII,  de  autoria  de  Russell  Arben  Fox.  Obras  coletivas 
semelhantes,  como os  handbooks  de ciência política,  regularmente  utilizados no mundo anglofônico, 
costumam tratar do assunto. O Handbook of Political Theory (GAUS, G. F. E KUKATAS, C. eds. Sage, 
2004) tem o artigo de Richard Dagger intitulado Communitarianism and Republicanism que, a partir do 
aristotelismo, traça as semelhanças entre os dois conceitos, primeiro pela matriz  republicana antiga e 
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a profícua gama de escritos utilitaristas entre fins do século XVIII até meados do XIX, 

tiveram profunda influência na determinação da liberdade negativa e positiva, na qual a 

primeira  seria  a  “verdadeira  liberdade”.  Na  esteira  reconstrutiva  do  pensamento 

burguês,  C.  B.  Macpherson publica  The political  theory  of  possessive  individualism 

(1962). Na outra ponta,  autores como Lawrence Stone,  Christopher Hill,  John F.  H. 

New e Edward Tompson, a partir de uma abordagem historiográfica materialista, senão 

marxista,  debruçar-se-iam,  com o  devido  destaque  para  a  revolução  inglesa  e  seus 

desenvolvimentos, nos mesmos objetos que a geração precedente estudara6. Ainda na 

década  de  1950,  Leo Strauss  insere  no debate  as  dicotomias  entre  direito  natural  e 

história,  antigos e  modernos,  dando início a  uma reflexão binária que desembocaria 

entre o liberalismo e todo o resto7. Parece interessante que a leitura de Strauss para a 

decadência da filosofia política ocidental seja, de algum modo, coerente com a análise 

de seu crítico, Skinner, a respeito do arrefecimento do republicanismo. Para Strauss, a 

filosofia política e o direito natural entraram em decadência a partir da ascensão do 

positivismo  e  do  utilitarismo,  mas  ele  insere,  nesse  processo,  o  historicismo  e  o 

moderna  conceitual  e  historicamente  orientada  e,  segundo,  pelo  histórico  do  comunitarismo desde  o 
século XIX. Na proximidade entre republicanismo e comunitarismo, apresenta, por fim, o debate atual 
com os liberais. O mesmo autor contribuiu com o verbete republicanism para o Oxford Handbook of the 
History  of  Political  Philosophy (KLOSKO,  G.  ed.,  2011).  Porém,  o  Oxford  Handbook  of  Political  
Philosophy (ESTLUND, D., ed., 2012) e o Oxford Handbook of Political Science (GOODIN, R. E. ed., 
2009)  não  contém  republicanism  ou  termos  assemelhados.  O  Oxford  Handbook  of  Political  Theory, 
(DRYZEK, J. S., HONING, B. E PHILIPS, A. eds., 2006) tem um artigo de Eric Nelson nomeado de 
Republican Vision que reconstrói um percurso detalhado de acontecimentos históricos e pensadores desde 
Roma  antiga  até  a  Itália  renascentista.  Em  A  Companion  to  Contemporary  Political  Phisolophy 
(GOODIN, R. E.; PETTIT, P.  e POGGE, T. eds.  Blackwell Publishing, 2007. 2 vol.)  há um verbete, 
republicanism,  assinado  por  Knud  Haakonssen  que  se  centra  paralelamente  na  reconstrução 
historiográfica e os percursos modernos em contraste com o comunitarismo e o liberalismo. O Routledge 
International Handbook of Contemporary Social and Political Philosophy (DELANTY, G e TURNER, S. 
P. Eds. 2011) contém um ensaio de Richard Bellamy intitulado Republicanism: non-dominantion and the 
free state. O Oxford Handbook of Political Ideology, (FREEDEN, M., SARGENT, L. T. E STERAS, M. 
eds.,  2013)  contém o  artigo  republicanism de  Cécile  Laborde.  Pode-se  observar  que,  antes  de  uma 
tendência disciplinar para os estudos republicanos, que excluiria outras áreas, essas publicações indicam 
maior aderência do conceito em anos cada vez mais recentes, que incorporam diversas disciplinas das 
ciências humanas.  

5 Sobre a posição do próprio Pocock em comparação a outros autores citados, confira sua resposta a 
críticos (POCOCK, 1987a).

6 Não se pode descartar que essa geração de historiadores  tinha profundas divergências,  incluindo a 
aquela entre liberalismo e marxismo, embora, por vezes, sejam rotulados em conjunto, sobretudo a partir 
das críticas dos anos setenta por suas predisposições a explicações de cunho fortemente econômico.    

7 Teremos  chance  de  retomar  essa  discussão  mais  à  frente,  particularmente  com  relação  ao 
republicanismo e o jusnaturalismo. Confira a análise de  Tahvainen (2012, p. 164) e a questão levantada 
por Barros (2013, p. 172).
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cientificismo das ciências sociais (STRAUSS, 1965, p. 9-34).   

Mais recentemente, Pettit (2014, p. 13-22) indicou duas fases do que chamou de 

eclipse do republicanismo. A primeira está diretamente ligada ao processo de ascensão 

do  conceito  de  liberdade  como  não-interferência  simultaneamente  ao  período  das 

guerras  de  independência  das  colônias  norte-americanas.  Reagindo  à  conflagrada 

independência, havia aqueles ingleses que pretendiam manter o domínio sobre o novo 

mundo por uma definição de liberdade exclusivamente como não-interferência oriunda 

do utilitarismo de Bentham. A segunda fase se desenvolveu no início do século XIX 

com o advento da liberdade irrestrita de contrato. O problema dessa forma de liberdade, 

argumenta Pettit, é que os indivíduos contratantes não estariam em uma posição que 

lhes permitisse qualquer renegociação contratual, acabando por pressupor uma segunda 

natureza mercantilizada de todos e cada um, para além do claro inconveniente de que as 

partes  contratantes  dificilmente  estariam  em  situação  equilibrada  ou  de  igualdade 

(PETTIT, 2014, p. 18). Do ponto de vista histórico, continua Pettit, a emergência de 

uma sociedade de mercado e industrial produziriam as condições necessárias para que 

se aceitassem termos e conceitos como estes.    

Apesar da linha argumentativa de Pettit  ser fundamentalmente fixada em seu 

próprio conceito de liberdade como não-dominação, como aliás é bem comum de seu 

feitio8,  há  uma  compatibilidade  de  fundo  com  a  reconstrução  da  decadência  do 

republicanismo  feita  por  Skinner  cujos  algozes  principais  são  o  utilitarismo  e  os 

pressupostos teórico-filosóficos da racionalidade natural e auto-interessada do homem, 

em tons jusnaturalistas ou positivistas9. 

8 Em obras anteriores (PETTIT, 1997, 2012), ele costuma restringir os termos conceituais que se opõem 
ao republicanismo à definição hobbesiana de liberdade. Particularmente em On the people's terms (2012, 
p. 144), desenvolve uma crítica a Rawls através de uma comparação com Hobbes pelo fato de que “for 
Rawls domination is not a problem as such” (PETTIT, 2012, p. 108). Interessante que, mesmo assim, em 
alguns momentos de sua produção recente ele  se aproxime do autor de  A theory of  justice de modo 
fundamentalmente diverso daquele expresso quando da publicação do influente livro (PETTIT, 1974). 
Porém,  com a  recente  publicação  (2014),  Pettit  detalha  este  argumento  sem precisar  lançar  mão de 
Hobbes ou Rawls.

9 As diferenças e proximidades entre as propostas de Skinner e Pettit têm ganho bastante repercussão no 
debate recente, inclusive, entre eles próprios. A posição de Skinner se encontra espalhada em diversos 
textos, confira, ao menos, as notas de Liberty before liberalism. No caso de Pettit, mesmo que igualmente 
dispersas, há ao menos uma síntese (PETTIT, 2002). Para uma análise comparativa, confira Silva (2008). 
É  possível  ainda,  e  bastante  interessante  por  sinal,  reconstruir  o  debate  dos  dois,  inclusive,  com as 
variações das edições dos textos quando não é raro o acréscimo de comentários tendo em vista a obra do 
outro. Esperar-se-ia com certa espontaneidade que Skinner tendesse a priorizar os argumentos históricos, 
ao passo que Pettit dedicar-se-ia mais aos teórico-filosóficos. Isso é, em parte, verdadeiro, mas é mais 
interessante quando um comenta no “campo” do outro, o que tem ocorrido com cada vez mais frequência. 
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O fato é que os estudos republicanos ganharam dimensões impressionantes nos 

últimos anos. Justifica-se, por vezes, sua retomada pelo simples fato de que o período de 

seu eclipse,  para  empregar  a  expressão  de Pettit,  foi  um mero  hiato  na  história  do 

pensamento político ocidental. A reconstrução da linguagem republicana tem estado no 

centro  dos  debates,  bem como  algum ponto  de  apoio  central,  seja  institucional  ou 

eticamente definido (Cf. MAYNOR, 2003, p. 4-5; WOOTTON, 1994, p. 18). Aceitando, 

em parte, ambos os aspectos, passemos à definição de republicanismo aqui adotada.  

2.2. Uma definição de republicanismo

Dentre  as  dificuldades  iniciais  encontradas  por  estudiosos  do  pensamento 

político  e,  em  particular,  da  história  do  pensamento  político,  ou  ainda,  de  uma 

determinada história reside na própria definição do objeto (HONOHAN, 2002, p. 5). Se, 

por um lado, é difícil ou questionável definir um determinado percurso sob critérios que 

apenas no fim do trajeto se deixam ver, por outro, é inquestionável que semelhanças 

intelectuais ocorram de modo mais ou menos explícito ao longo do tempo. A ideia de 

tradição,  por  vezes,  está  absorvida  pela  perspectiva  de  determinado  conceito  ou 

ancoragem teórica que possa ser descrita a partir de um conjunto de continuidades que, 

supostamente, superaria o de rupturas e divergências. Além disso, está ainda relacionada 

ao fato de que  determinados  pontos  –  conceitos  e  teorias  –  importam mais  do que 

outros. Contudo, não é difícil identificar, a posteriori, que os objetos sob estudo podem 

ser lidos com algum grau de arbitrariedade. Qualquer que seja a arbitrariedade, isto é, o 

ponto de contraste ou proximidade escolhido, importa destacar que ele foi construído 

após  um  percurso  significativo  que  permite  ao  pesquisador  identificar  os  “pontos-

chaves” desta ou daquela “tradição”. O controle metodológico das fontes e recepções, 

de um ponto de vista histórico, ou das semelhanças no emprego de tal ou qual conceito 

depende da corrente que se adote. 

Ainda assim, a escolha de autores e/ou conceitos/teorias parece carregar uma 

barreira. Quando se tem em vista o objetivo de elucidar de modo minimamente útil e 

compreensivo  o  que  seja  “republicanismo”,  o  primeiro  ímpeto  é  o  de  procurar  as 

definições correntes entre os especialistas. Reside aqui a primeira dificuldade. A maioria 

dos trabalhos que se debruça sobre republicanismos,  incluindo-se aqueles de caráter 

mais enciclopédico, não fornecem uma definição precisa de republicanismo ou o faz a 

partir  da  conhecida  reconstrução  histórica  (confira  nota  4).  Aqueles  que  procuram, 
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alternativamente, uma definição mais analítica, tendem a ancorar o republicanismo em 

um único conceito chave ou em autores chave (RIVERA, 2002, p.  68).  J.  C.  Davis 

(2013), analisando Harrington, comenta essa armadilha pelo fato de que esse tipo de 

estudo  pode  se  expressar  do  seguinte  modo:  um  determinado  conceito  central  em 

Harrington pode se dizer republicano justamente porque está presente em Harrington, 

ou,  inversamente,  um  determinado  autor  pode  ser  considerado  republicano  porque 

emprega  tal  conceito.  É  claro  que  este  modo  de  apresentar  essas  duas  formas  de 

abordagem repercute em alguma tautologia que, por sinal,  não é difícil de encontrar 

entre os estudiosos10. 

Parece  que  uma  forma  mais  responsável  de  abordar  essa  questão  se  passa 

primeiro pela  compreensão do modo pelo qual cada autor  insere os conceitos,  ditos 

republicanos, em seu pensamento, sistemático ou não. Um claro limite dessa abordagem 

reside  no  fato  de  existirem autores  afeitos  a  determinados  conceitos  e  refratários  a 

outros. O caso de Rousseau é emblemático11. Basta lembrar que nele há o império da lei, 

mas não o governo misto, o que inclusive, colocou dois estudiosos do republicanismo, 

Silvestrini  (2008)  e  Pettit  (1997,  p.  252-253;  2012,  p.  12)12,  em lados  opostos  para 

classificar o genebrino. Caso o republicanismo seja definido como um governo regido 

por leis – aliás, como defende o próprio – Silvestrini tem razão ao dizer que Rousseau é 

um  de  seus  membros  mais  importantes.  Por  outro  lado,  como  quer  Pettit,  se 

republicanismo necessitar  de governo misto  sem qualquer  regra  universal  que  paire 

acima dos processos de decisão político-institucionais, definitivamente, Rousseau não é 

um republicano.  Locke,  por  seu  lado,  é  um claro  defensor  do  governo  misto  e  do 

império da lei contra a arbitrariedade do império dos homens e, ainda assim, raramente 

ele é colocado entre os republicanos. 

O  segundo  ponto  refere-se  à  correlação  interna  de  cada  conceito  dentro  do 

pensamento de cada autor. De modo geral, existe uma gama de conceitos desenvolvidos, 

quase  sempre  tratados  com  importâncias  relativas  diferentes,  mesmo  quando  todos 

possam ser pertinentemente denominados republicanos. Para Madison, por exemplo, a 

10 Há casos não incomuns de comentadores que apresentam um determinado autor como republicano 
sem sequer justificar os motivos que o levaram a tal classificação.

11 Como não teremos Rousseau como objeto nesse trabalho, ficamos mais confortáveis em comentá-lo 
sem que isso seja um teste cujo resultado já se saiba de antemão. O mesmo ocorre com Madison e Locke. 

12 Recentemente, Pettit (2013; 2014, p. 12) parece ter calibrado sua avaliação, alocando Rousseau numa 
tradição republicana diferente da descrita por Pocock.
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priorização da representação pelo interesse frente à virtude faz com que ele localize no 

primeiro uma importância maior do que na segunda. Isso somente poderia expressar o 

“grau”  de  republicanismo  de  Madison  se  previamente  se  estabelecer  o  que  seja  o 

republicanismo13. Trata-se de um problema lógico de definição do que sejam os termos 

dependentes e os termos independentes que, tratando-se de teoria política, redunda em 

alguma dificuldade pelo próprio objeto de estudo.

Não é difícil compreender, portanto, por que a maioria dos estudos acaba por 

optar por uma reconstrução histórica das reconhecidas fases do republicanismo moderno 

ítalo-atlântico e/ou francês. Parece-nos compreensível,  assim, o corrente emprego de 

“tradição” muitas vezes definida pelos marcantes estudos dos anos sessenta e setenta 

acima  referidos.  A “invenção”  dessa  tradição14 marca  de  modo  decisivo  os  estudos 

recentes, inclusive, em autores pouco ou menos afeitos aos estudos históricos, como o 

caso de Pettit. O caso de Pettit pode auxiliar nosso estudo do seguinte modo. Uma de 

suas  ambições  intelectuais  reside  justamente  em buscar,  pela  tradição,  segundo  ele 

mesmo  (PETTIT,  2012,  p.  8;  PETTIT,  2013,  p.  169),  definida  por  Pocock  do 

republicanismo, um conceito que abarque os momentos e autores centrais. De acordo 

com  Pettit,  esse  conceito  é  o  de  liberdade  como  não-dominação15.  O  que  parece 

interessante  é  que  Pettit  define  o  republicanismo a  partir  de  um conceito  e  o  testa 

historicamente (Cf. McCORMICK, 2013b, p. 142). Dito de outro modo, ele constrói 

uma interseção entre um ponto de apóio único e fixo e a construção histórica. Parece 

claro também que isso pode ser feito para diversos outros conceitos, como o próprio 

governo das leis.

Assim, partiremos da sugestão de Pettit, de sua interseção conceitual/histórica, 

mas com um conteúdo diferente. Como apontamos acima, pretendemos operar com um 

conceito restritivo de republicanismo, de maneira um tanto contra-intuitiva, de modo 

que se alicercem diversas condições necessárias. Dentro dessa definição, devemos ainda 

13 Há evidentes dificuldades disso quando se aplica essa abordagem em autores como Madison e, mais 
ainda, Montesquieu. Fizemos um exercício semelhante para ambos os autores em Falcão (2013c, cap. 2 e 
3). 

14 Empregamos a expressão “invenção da tradição” no sentido atribuído por Hobsbawn (1983) a partir 
de uma discussão recente, que ora agradecemos, com Marcelo Jasmin.  

15 Não  pretendemos  aqui  discutir  a  validade  ou  importância  do  conceito  em  si  mesmo,  apenas 
destacamos sua abordagem. Sobre a posição de Pocock no emprego de “tradição”, confira sua defesa 
(POCOCK, 1987a, p. 329) e, em seguida (POCOCK, 1987a, p. 336; POCOCK, 2010, p. 1-2), uma auto-
avaliação que parece destacar a ideia de “momento” ao invés de “tradição” maquiaveliana e republicana. 
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dividi-la, seguindo Geuna (1998, p. 121), entre os aspectos institucionais e de filosofia 

moral  (Cf.  McCORMICK,  2013b,  p.  137;  SCOTT,  2004,  p.  25-29).  Em  seguida, 

marcaremos  os  pontos  que  distinguem  os  diferentes  agrupamentos  republicanos. 

Comecemos pelos primeiros.     

Pode ser tido como um denominador  comum do republicanismo,  o  que hoje 

parece redundante, a rejeição à hereditariedade como critério legítimo de escolha dos 

governantes. Desse ponto de vista, a república é o governo que se opõe à monarquia, 

sendo definida, portanto, de modo negativo (SCOTT, 2002, p. 61). Assim, da tripartição 

grega clássica, a república seria qualquer regime que não o monárquico ou que tenha 

critérios hereditários16. Por vezes, conjuntamente a essa rejeição, associa-se à república 

o governo misto. “Se si guarda soltanto all'aspetto istituzionale, repubblicani sono stati 

considerati non solo i pensatori antimonarchici, che si battevano per l'instaurazione o la 

difesa di una forma di governo democratica o aristocratica, ma anche gli scrittori che 

propugnavano una forma di governo misto” (GEUNA, 1998, p. 112). Vale lembrar do 

pioneirismo de Fink ([1945] 1962) em sua definição de “classical republicans” como 

aqueles  defensores do governo misto.  Modernamente,  o tema encontrou alcance em 

autores que não são comumente classificados de republicanos, apesar de às vezes serem 

(ROUX, 2013, p. 111; WEST, 1996, p. XXV), como o caso de Locke, em oposição aos 

autores enquadrados no absolutismo, como Bodin,  Filmer e Hobbes. Particularmente 

durante o século XVII inglês, Skinner adotou uma diferenciação bastante útil, embora 

questionável.  Para  ele,  a  liberdade  neo-romana  se  diferenciaria,  apesar  de  todas  as 

afinidades conceituais, do republicanismo uma vez que esta abrange ainda um conjunto 

de pensadores que não necessariamente se opõe a uma monarquia limitada. Porém, tal 

conceito  de  liberdade  teria  o  requisito  do  governo  misto.  Esse  ponto  é  importante 

porque  explicita  autores  que  não  podem  ser,  do  ponto  de  vista  institucional, 

classificados como republicanos, mas defendem o governo misto17. O debate a respeito 

do  governo  misto  se  passa  fundamentalmente  pelas  atribuições  de  cada  parte 

16 Wootton  (1994)  e  Dzelzainis  (2002)  são  casos  raros  de  sustentação  do  republicanismo  quase 
exclusivamente como anti-monárquico, apesar do segundo insistir, que ainda assim, existem diferenças. 
Confira ainda Arroyo (2002, p. 86), Hankins (2010), Nadon (2009, p. 533-534), Pincus (1998, p. 710) e 
Rivera (2002, p. 63). 

17 De fato, para Skinner (1999), existe uma tríade de aspectos fortemente republicanos, governo misto, 
autogoverno e liberdade neo-romana, que podem ser adequadas a determinadas condições da monarquia. 
Para uma análise desse ponto em contraste com as propostas de Pettit, confira Urbinati (2010) e Roux 
(2013, p. 106-112), para um contraste com o maquiavelismo. 

32



componente  do  governo  e  mesmo  quais  são  as  partes  constitutivas  do  regime 

republicano. O pressuposto é que os pesos e contrapesos produzem um determinado 

equilíbrio de modo que um poder não se sobreponha ao outro. Largamente debatido por 

Araújo  (2013),  o  governo misto  progressivamente  começa  a  incorporar,  no  seio  do 

percurso republicano, a crescente necessidade do Estado.   

Há ainda um requisito para o preciso funcionamento da divisão dos poderes: a 

lei.  Novamente,  o  contraste  mais  evidente,  na  modernidade,  é  com  Hobbes.  O 

argumento  frequente  reside  na  constatação  de  que  todas  as  leis  positivas  são 

invariavelmente produzidas por homens, logo, seria uma contradição em termos afirmar 

que o que governa é a lei. A solidez dessa argumentação busca anular a possibilidade de 

que arbitrariedades sejam remediadas através da lei. Por isso, particularmente entre os 

autores contratualistas, a legitimidade do regime se passa por outra coisa que não a lei, a 

saber, o que confere legitimidade ao contrato. A resposta de Harrington a Hobbes, que à 

frente veremos mais detalhadamente, se desenvolve pelo mecanismo de como as leis 

são produzidas (LOVETT, 2010, p. 71). De acordo com o autor de Oceana, a posição de 

Hobbes somente é válida se o regime for absoluto18, porém quando seus poderes são 

divididos, a lei é o resultado da tensão entre eles e, portanto, soberana. A justificativa 

para o império da lei vai além da obliteração de atos arbitrários (FEREJOHN, 2013, p. 

196; LIST, 2006), que pode ser encontrado inclusive em autores contratualistas/liberais, 

e, entre os republicanos, recai no problema da cidadania e da participação (Cf. NADON, 

2009, p. 530). 

A lei, assim, é a garantia de que, em algum nível, os homens são iguais. Mesmo 

que por vezes se reconheça a distinção natural  dos homens,  e em alguns casos isso 

importa para a política, há a premência de que, politicamente, os homens devem ser 

tratados como se iguais fossem. A invenção é grega e a palavra também: isonomia19. 

Aqui importa diferenciar isonomia de igualdade, uma vez que, na maioria dos casos, os 

republicanos advogam pela primeira e, apenas em algumas perspectivas, pela segunda. 

Não  se  trata  de  uma  igualdade  substancial  que  possua  qualquer  conteúdo,  mas  da 

18 Tomamos  absoluto,  seguindo  Harrington,  aqui  apenas  como  um governo  cujos  poderes  não  são 
divididos, porque, em Hobbes e Bodin, há a primazia da soberania correlata a sua indivisibilidade.

19 Empregamos isonomia no sentido que Hannah Arendt lhe atribui em diversas obras. Citamos apenas 
uma passagem de modo a esclarecer nosso intuito: “isonomia não significa que todos são iguais perante a 
lei nem que a lei seja igual para todos, mas sim que todos têm o mesmo direito à atividade política; e essa 
atividade na polis era de preferência uma atividade de conversa mútua” (ARENDT, 1998. p. 49). Deve-se 
acrescentar que a lei pode ser o modo pelo qual a isonomia se expressa. Confira também Cardoso (2002, 
p. 29).  

33



invenção de uma igualdade que a natureza foi incapaz de oferecer aos homens. Expresso 

de modo aristotélico, lê-se: 

uma vez que as pessoas iguais em uma só qualidade não 
devem  ser  consideradas  iguais  em  todas,  nem  as 
desiguais  a  respeito  de  uma  só  qualidade  devam  ser 
consideradas desiguais em todas, segue-se que todas as 
formas de constituição fundamentadas numa igualdade 
ou  desigualdade  generalizadas  são  desvios  da 
constituição ideal. (ARISTÓTELES, Política, 1283a)

Se o contrato social, de Hobbes em diante, é a invenção da desigualdade, porque 

naturalmente os homens são relativamente iguais, a isonomia, para o republicanismo, é 

a  invenção  da  igualdade  política.  Deriva-se  daí  algumas  máximas  conhecidas  e 

utilizadas  até  a  contemporaneidade  como a  de  que  cada  cidadão  deve  desfrutar  de 

mesma importância pública (PETTIT, 2012; PETTIT, 2014), de modo que as diferenças 

naturais sejam, em termos políticos, desconsideradas20.  

Em sentido assemelhado, e de modo mais contundente a partir da recepção de 

Cícero,  o império da lei  se consuma na ideia  de que a  liberdade somente existe  na 

medida em que todos  se submetem à lei.  Portanto,  a  submissão à  lei  é garantia  de 

liberdade  e,  simultaneamente,  de  igualdade.  Não  é  raro  encontrar  comentários  que 

oponham os dois termos e mesmo aqueles que os coloquem de modo inversamente 

proporcional (BRUGGER, 1999, p. 2-3). Mas tal hipérbole pressupõe uma definição de 

liberdade alternativa àquela tradicionalmente elaborada pelo republicanismo. Teremos 

oportunidade, à frente, de discutir em pormenor o tema da liberdade nos autores em 

questão,  porém é necessário  adiantar  que houve um esforço recente  de observar  no 

republicanismo uma originalidade no conceito. A definição corrente de liberdade para os 

republicanos, seja a partir de Pettit, de Skinner ou de tantos outros, se faz em contraste 

com  a  conhecida  dicotomia  da  liberdade  negativa  e  a  positiva  (ABREU,  2013,  p. 

20 Um  contraste  com  a  democracia  parece  interessante.  Apenas  para  ficarmos  com  um  exemplo 
contemporâneo,  Robert  Dahl  emprega  em  seu  conceito  de  democracia  poliárquica  o  imperativo  do 
constante aprofundamento da igualdade política. A proximidade com o republicanismo incide no fato de 
ser política, e não igualdade. Parece claro que a poliarquia seja um regime que busque a igualdade com 
um conteúdo próprio, o que a diferenciaria da isonomia que é despida de conteúdo a não ser pelo fato do 
reconhecimento  mútuo  da  condição  da  política.  Para  diversas  outras  interpretações  históricas  e 
conceituais  da  democracia,  de  modo simples,  como o  governo  da  maioria,  em que  pese  ou  não  os 
problemas  com as  minorias,  definitivamente  não  é  um caso  isonômico,  mas  igualitário.  Sobre  isso, 
confira ainda Araújo (2000; 2002; 2012a; 2012b) e Bellamy (2008, p. 164). Com relação ao liberalismo, 
pode-se aventar a hipótese tendo por base a citação de Arendt, o que importa é a igualdade perante a lei, e 
não propriamente da condição política.
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232-234;  BRUGGER,  1999,  p.  4-7)21.  Cabe  aqui  apenas  destacar  que  para  muitos 

estudiosos  o  “caráter  específico”  do  republicanismo  diz  respeito  à  formulação  da 

liberdade como anterior a esta dicotomia e mais complexo do que ela (HONOHAN, 

2002, p. 1)22. De um ponto de vista conceitual e institucional, são esses os termos: 1) 

rejeição  a  qualquer  critério  hereditário,  2)  governo  misto,  3)  governo  das  leis,  4) 

isonomia, 5) liberdade alternativa à definição do impedimento físico23. Complementares 

a essas categorias, têm-se dimensões éticas, fortemente embricadas em um arranjo de 

filosofia moral. 

Possivelmente, o ponto mais conhecido e debatido sobre o republicanismo é o 

tema da virtude. Os autores que priorizam a recepção grega nos republicanos modernos 

tendem a encontrar em Aristóteles e na sua posição referente à areté uma imagem que 

marcará os principais momentos do republicanismo, sobretudo, em sua relação com a 

vita activa e a primazia da ação sobre a contemplação (Cf. VILLAVICENCIO, 2006, p. 

87)24. Outros destacam que as fontes mais importantes estariam na Roma antiga, entre 

seus  historiadores  e,  principalmente,  Cícero.  Aqui,  o  eixo se desloca e assume uma 

direção  voltada  para  o  cumprimento  cívico  dos  deveres  dos  cidadãos  e  para  uma 

21 Para uma discussão incisiva sobre a interpretação negativa da liberdade, confira Carter (2008), Kramer 
(2008), Pettit (2008), Skinner (2008), todos os ensaios preparados em conjunto por Cécile Laborde e John 
Maynor (2008). 

22 Deixamos de lado termos igualmente importantes para o republicanismo, mas que não conformam 
uma particular diferença com outras tradições, como a legitimidade envolvida nos processos políticos e a 
laicidade do Estado.  Laborde e  Maynor (2008,  p.  1) afirmam que uma das  dificuldades  dos estudos 
recentes sobre o republicanismo reside no fato de não se conceder a devida atenção às suas condições sui  
generis, uma vez que prioritariamente é estudado em contraste com o liberalismo. Por isso, buscamos 
evitar  a  comparação como modo de definir o  republicanismo,  mas há casos  que se torna inevitável. 
Confira ainda Pincus (1998, p. 708).

23 A fim de conferir coesão a esses termos, deve-se esclarecer o seguinte aspecto. Nos estudos recentes 
sobre o republicanismo, particularmente os de língua inglesa, salta aos olhos a prioridade que se confere 
ao debate em torno do conceito de liberdade em detrimento dos demais. É possível que isso ocorra devido 
ao impacto produzido pela obra de Pettit no fim dos anos 1990 e, além disso, da constante insistência de 
se buscar um conceito de republicanismo em contraste com o liberalismo. Mas se for observado de certa 
distância, fica clara a inclusão dos outros termos e o contraste, por exemplo, com a democracia, como 
fazem Dahl  (2012,  p.  35-41)  e  Manin  (1997,  p.  42-70).  Honohan  (2002,  p.  7-8)  propõe uma  tripla 
classificação  do  republicanismo:  história  do  pensamento  político,  teoria  constitucional-legal  e  teoria 
política normativa. A dificuldade dessa classificação é que ela supõe a ausência de um debate em torno 
das  possíveis  complementariedades  entre  os  termos  que  definem  o  republicanismo,  possivelmente, 
porque, para o autor, “republicanism is a specific variant of communitarianism” (HONOHAN, 2002, p. 
8). Apesar de discordarmos dessa afirmativa, não entraremos nos argumentos relativos ao comunitarismo. 
Na verdade, a análise de Honohan implica que o republicanismo se restrinja aos termos postos, sobretudo, 
por Pocock e das variantes atenienses. Este ponto será alvo de estudo a partir de agora.     

24 Como é largamente sabido, esta é uma das mais fortes contribuições de Pocock.
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perspectiva moralizante da atividade política. De fato, desde o Iluminismo francês, há 

disseminada a noção de que as repúblicas vividas e pensadas pelos antigos romanos 

seriam os  verdadeiros  modelos  e,  particularmente,  definições  do  republicanismo.  A 

dedicação  útil  e  utilitária,  porém  desinteressada  pela  coisa  pública  –  em  sentido 

ciceroniano – ou a vita activa das formas mistas de governo – em sentido aristotélico – 

teriam sofrido uma brutal inflexão com os escritos de Maquiavel. A partir de então, a 

dimensão realista da política ocupou um lugar de destaque e, de acordo com algumas 

leituras, anulou a necessidade da justiça que havia entre os antigos (SKINNER, 2002b, 

p. 207) ou tornou-se o perfeito contraponto à fortuna (POCOCK, 2003, p. 195). 

Autores como Viroli (2002b) buscam destacar, resgatando do humanismo cívico, 

que a virtude sempre foi tomada como uma ação louvável em si mesma tendo por base o 

“bem  comum”  e,  por  isso,  não  poderia  estar  dissociada  da  atividade  política 

propriamente.  Há  casos  em  que,  buscando  tencionar  as  divergências  entre 

republicanismo e liberalismo, alguns opõem ao vocabulário da virtude o dos direitos 

individuais25.  Sem  dúvida,  uma  grande  contribuição  de  Viroli,  oposta  a  última 

afirmativa,  foi  mostrar  os  pontos  de  proximidade  não  apenas  entre  republicanos  e 

liberais, mas também com o pensamento democrático. Em suma, sua tese é que tanto o 

liberalismo quanto  a  democracia  são  ambos  herdeiros  diretos  do republicanismo do 

início da modernidade. Assim, não se torna difícil compreender como um autor como 

Sidney  defende  simultaneamente  um  governo  dos  mais  virtuosos  e  sustentado  em 

direitos. Por isso, não parece coincidência que utilize categorias da tradição republicana 

– antiga e moderna – e o direito natural26.

Não obstante essas proximidades no emprego de conceitos, há uma diferença 

notória.  Do  mesmo  modo  que  esses  termos  se  mostram  indispensáveis  para  o 

pensamento republicano, e a importância relativa deles depende de cada interpretação, 

25 A respeito  da  relação  entre  republicanismo e  os  direitos  entendidos  tradicionalmente  em sentido 
liberal,  Hamel  (2007;  2011,  p.  7-72)  apresenta  uma  hipótese  muito  bem  fundamentada  de  um 
“republicanismo de direitos” que, não obstante as reconhecidas divergências com o liberalismo, possui 
aspectos  em  comum.  Seu  argumento  parte  da  ideia  de  que  virtudes  e  direitos  não  são  termos 
inconciliáveis, mas também não são espontaneamente desenvolvidos conjuntamente. A partir de autores 
ingleses,  Hamel  afirma a possibilidade de um republicanismo de direitos ancorado no jusnaturalismo 
moderno. Zuckert (1994) já havia proposto algo semelhante para a inflexão lockeana. De modo similar, 
mas  com  justificativas  diferentes,  Sullivan  (2006)  busca  as  proximidades  entre  liberalismo  e 
republicanismo a partir de Maquiavel e Hobbes. Voltaremos ao tema no trato de Sidney. 

26 Sob determinados aspectos, é possível observar uma tensão, ou uma contradição em termos, entre o 
governo das leis garantidor de direitos e o dos virtuosos (Cf. GEUNA, 1998, p. 122). Por isso, deve-se 
tratar essa tensão com cautela. Veremos o ponto especificamente em Sidney.
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outros,  igualmente  importantes  para  a  reflexão  ocidental,  são  quase,  ou  de  fato, 

negligenciados. Dentre esses, não se pode colocar em segundo plano o tema da justiça. 

São raras as vezes em que o pensamento republicano moderno reconhece a importância 

da justiça. Em parte, como argumentou Adverse (2013b), a ascensão das garantias e dos 

direitos, vinculados à cidadania e aos valores públicos, acabou por ocupar este lugar 

(Cf.  POCOCK, 2003, p.  84 e 213).  Já em Maquiavel e  seus seguidores na tradição 

florentino-atlântica o tema não é tratado com um mínimo de profundidade. Quando a 

justiça aporta autores afeitos ao republicanismo, quase sempre, é através dos pensadores 

igualmente afeitos ao direito natural (Cf. NASCIMENTO, 2013), como são os casos 

emblemáticos  de  Milton,  Sidney  e  Jefferson,  apenas  para  ficarmos  no  universo 

anglófono. 

Nessa esteira, outro tema central é o da cidadania. Recorrentemente vinculada à 

participação nos negócios públicos, o emprego de cidadania requer a predisposição de 

cada um em defender a cidade, de modo a sustentar o autogoverno, na medida em que 

atua  como  soldado.  O  paradigma  cidadão-soldado  incorpora  um  vínculo  entre  o 

militarismo não profissionalizado com a manutenção da liberdade republicana, o que, 

inclusive, permitiria uma forte restrição à corrupção. Tal vita activa conforma a virtude 

e a cidadania em parâmetros conjuntos e mutuamente dependentes. Como pressuposto, 

particularmente na leitura de Pocock, há a natureza humana aristotélica, o que, aliás, 

pode ser questionado dependendo do autor.

Particularmente, ganharam atenção os estudos dos usos políticos das linguagens 

do republicanismo como uma alternativa à necessidade de um parâmero universalizante. 

Assim,  não  é  difícil  entender  a  afirmativa  de  Pocock  (1977,  p.  15)  de  que  o 

republicanismo não é um programa, mas uma linguagem27 ou a de Skinner ao empregar 

a palavra “ideology” para os pensadores ingleses do século XVII. Em nenhum dos casos 

há uma explícita ancoragem na definição do que seja republicanismo. O próprio Pocock, 

contudo, desenvolve seus argumentos a respeito do momento maquiaveliano a partir de 

uma definição: 

'The Machiavellian moment' is a phrase to be interpreted 
in two ways. In the first place, it denotes the moment, 
and the manner, in which Machiavellian thought made 
its  appearance [...]  It  is  asserted that  certain  enduring 

27 É significativo que seja justamente Pocock quem defina o republicanismo inglês como uma linguagem 
em oposição a um programa pelo fato de que ele rejeita Sidney ser um republicano, dentre outros fatores, 
por não ter um programa para a Inglaterra (vide 4.1.1). Confira Hadfield (2006, p. 111-112). 
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patterns in the temporal consciousness of medieval and 
early modern Europeans led to the presentation of the 
republic, and the citizen's participation in it [...] In the 
second place,  'the  Machiavellian moment'  denotes  the 
problem  itself.  It  is  a  name  for  the  moment  in 
conceptualized time in which the republic was seen as 
confronting  its  own  temporal  finitude  [...]  In  the 
language  which  had  been  developed  for  the  purpose, 
this  was  spoken  of  as  confrontation  of  'virtue'  with 
'fortune' and 'corruption'. (POCOCK, 2003, p. VII-VIII)
 

Assim, o que se desenvolveu na história moderna sob esse auspício torna-se, 

para ele, republicanismo (Cf. DAVIS, 1981, p. 684). Em parte, essa classificação pretere 

os usos das linguagens alternativas vinculadas, por exemplo, ao direito natural, embora 

não seja clara a incompatibilidade teórica. Muito próximo dessa abordagem – mas que 

se difere em conteúdo, o que permite, inclusive, uma proximidade com o direito natural 

–  é  produzida  por  Scott  (2000;  2004)  na  análise  de  que  a  estrutura  central  do 

republicanismo inglês, Milton, Vane e Sidney, se relacionava a uma dimensão moral da 

política  que  tinha  suas  proximidades  e  divergências  com o  próprio  Maquiavel.  Em 

resumo, essa prospectiva ética ou de filosofia moral se realiza 1) na virtude e 2) na 

cidadania. 

Agora  sim,  temos  as  categorias  restritivas  do  republicanismo  com  o  qual 

operaremos  nesse estudo:  os  cinco conceitos/instituições  e  essas  duas  dimensões  da 

filosofia moral ou ética. Como o leitor certamente já deduziu, um esforço constante do 

estudo  versará  em  destacar  e  testar  cada  um desses  parâmetros  para  Harrington  e 

Sidney.  Sem  buscar  nos  eximirmos  da  responsabilidade  intelectual,  deve-se  dizer, 

porém, que esse modo esquemático possui claros limites, a começar, por exemplo, pela 

ausência de comentários dos autores sobre um determinado ponto ou quando ocorrem 

incompatibilidades teóricas entre os termos à luz de um sistema reflexivo qualquer28. 

Essas questões serão tratadas em seus devidos lugares. Cabe agora, contudo, expressar 

brevemente o modo pelo qual operaremos com definições de “famílias” republicanas. 

Uma primeira  abordagem pode ser  construída,  expressa contemporaneamente 

nas  divergências  entre  as  leituras  de  Pocock  e  Skinner,  pela  necessidade  do  zoon 

politikon aristotélico ou da neutralidade moral romana (BACCELLI, 2003, p. 14-16; 

BELLAMY, 2008, p. 161-163; GEUNA, 2013b, p. 15-17; LABORDE e MAYNOR, 

28 Veremos à frente que o caso do jusnaturalismo de Sidney.  Para ele,  o  homem não é um animal 
político, mas são claros seus critérios de virtude e cidadania, em parte, desvinculados do aristotelismo. É 
o conteúdo de sua lei da natureza e de seu direito natural que permite uma ambivalência no trato de 
Aristóteles. 
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2003, p. 3-4 e 10-13)29. Não cabe aqui uma reflexão exaustiva sobre isso, destacamos 

apenas que essa divisão não funciona de modo tão categórico em todos os autores, como 

veremos à frente com Harrington e mais ainda com Sidney. Porém, a marcação grega ou 

romana é útil para uma abordagem inicial.

Uma  segunda  classificação  das  famílias,  e  aqui  não  acrescentamos  nada  ao 

argumento  de  Geuna  (1998)  e  Baccelli  (2003),  diz  respeito  ao  trato  do  conflito. 

Desenvolvido  por  Maquiavel  em  oposição  ao  humanismo  a  aos  contemporâneos 

(PEDULLÀ, 2011), o florentino argumenta em favor da possibilidade de os conflitos 

produzirem  grandeza  e  liberdade30.  A famosa  tese  do  quarto  capítulo  do  primeiro 

discurso será um divisor de águas dentro do republicanismo, conformando, assim, duas 

“famílias”.  De  modo  complementar,  acrescentaremos  o  conceito  de  harmonia  em 

oposição ao conflito (Cf. MAIHOFER, 1990, p. 284; SULLIVAN, 2004, p. 11-12). Mas 

isso será visto à frente.

A  terceira  e  última  divisão  é  mais  caudatária  de  autores  avessos  ao 

republicanismo31. Associada a uma tradição eminentemente filosófica e de resgate dos 

clássicos do universo grego, existem intérpretes que tendem a dividir  a trajetória do 

pensamento republicano em dois momentos distintos que acabaram por se tornar, em 

alguma  medida,  contraditórios  ou  opostos  (Cf.  FEREJOHN,  2013,  p.  201-217; 

FONTANA, 1994, p. 1-5; RIVERA, 2002, p. 63). Associados majoritariamente à figura 

de Leo Strauss – um dos mais importantes defensores da cisão entre filosofias antiga e 

moderna, na qual a primeira primava pela virtude e a segunda pela liberdade –, entre 

eles, os que se dedicaram ao republicanismo tendem a identificar no republicanismo 

moderno poucas diferenças para com a tradição liberal, visto ser, como ensinou Strauss, 

a  hegemonia  do pensamento político moderno.  Rahe,  Gremer,  Mansfield  e  Sullivan 

possuem profícuas interpretações sobre Maquiavel, Harrington e Sidney, quase sempre, 

29 Poder-se-ia acrescentar a discussão inserida por Urbinati (2010) a respeito da incompatibilidade da 
herança  romana  com a  democracia,  tornando,  por  pressuposto,  as  recepções  gregas  mais  afeitas  ao 
desenvolvimento democrático na modernidade ou, inversamente,  a discussão de Silva (2011) sobre a 
relação entre a democracia e o republicanismo neo-romano. Aqui apenas marcamos essas contribuições 
que não serão analisadas detalhadamente. 

30 Há casos de definição exclusiva de republicanismo sustentado no conflito, confira Balestrieri (2010, p. 
498).

31 Essa classificação não é parte da análise de Geuna (1998). Mesmo que segunda seja aventada, ele não 
trata como uma “família”.
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aproximados a paradigmas modernos estabelecidos por Hobbes32. Para eles, e aqui deve-

se advertir sobre o risco de sermos reducionistas, o republicanismo antigo supunha uma 

relação de identidade entre virtude, honestidade, utilidade e bem comum; ao passo que o 

moderno  tende  a  observar  nas  paixões  e  interesses  e  no  seu  manejo  o  ponto  de 

ancoragem do pensamento político moderno do qual o republicanismo é tão somente 

uma vertente.

As  três  famílias  de  republicanismos  não  devem ser  vistas  como  opostas  ou 

complementares. Cada uma das divisões, pretende-se, tem um funcionamento interno e 

coerente em si mesma que pode ou não ser contrastada com as outras, de modo que cada 

tema em discussão seja mais afeito ao debate referente a uma ou outra. De fato, parece 

plausível  que  sejam  tratadas  como  modos  somente  diferentes  de  classificar  o 

republicanismo, não impedindo, portanto, que sobreposições possam ser feitas em um 

ou outro caso determinado. Gostaríamos, por fim, de chamar a atenção para o seguinte 

fato. Em qualquer uma das três famílias aqui apresentadas, Maquiavel é alvo de intenso 

debate.  A divisão  entre  gregos  e  romanos  tende  a  carregar  nas  tintas  a  recepção 

aristotélica ou ciceroniana feita pelo secretário. A própria definição de republicanismo 

conflitivo ou harmonioso se passa pela letra maquiaveliana. E, como é sabido, para os 

defensores do republicanismo moderno, o ponto de inflexão que era hobbesiano,  no 

jovem Strauss, passa a ser maquiaveliano, com a maturidade (MANSFIELD, 1992, p. 

220). Por isso, a atenção aos termos maquiavelianos nos estudos aqui desenvolvidos 

será imprescindível33.  

32 É necessário fazer uma observação sobre as publicações de Paul Rahe de modo a evitar controvérsias 
quando citado. Sua extensa obra é marcada por reproduções inteiras de obras anteriores. Por exemplo, a 
edição de  Against throne and altar (2008) possui passagens inteiras retiradas de seu capítulo da obra 
editada  por  ele  próprio  Machiavelli's  liberal  republican  legacy (2006),  como  ocorre  também  em 
publicações  não utilizadas  neste  trabalho (Soft  despotism,  democracy's  drift:  Montesquieu,  Rousseau,  
Tocqueville, and the Modern Perspective, New Haven: Yale University Press, 2009 e  Montesquieu and 
the logic of liberty, New Haven: Yale University Press, 2009). A fim de evitar conflitos na identificação 
de cada texto, procuraremos não citar mais de uma vez quando o trecho for o mesmo.   
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2.3. A recepção de Maquiavel 

I seeke but now for Machiavell
And then we would be gon to Hell
Anônimo do século XVII, publicado em Londres

[...] mi disse, che io non volesse credere, che il Diauolo 
fosse cotanto laido e nero quanto altri se lo dipinga, e 
mi  pregò  a  voler  per  amor  della  verita,  leggerle 
[Maquiavel] prima e poscia giudicarne [...] perche quãto 
piu leggeue, tãto piu mi piaceuano e a dirti il vero, ogni 
hor  piu  loro  scopriua  nuoua  dottrina,  nuoua acutezza 
d’ingegno, e nuoui modi d’apprédere la vera via [...]
John  Wolf,  prefácio  à  primeira  edição  inglesa  dos 
Discorsi, Londres, 1584

I am not ignorant (friendly Reader) that euen all men 
generally seeme to condemne, & abhorre the very name 
of Machiavell.
John Levett, prefácio à primeira edição em inglês dos 
Discorsi, Londres, 1599

Na  já  hoje  clássica  obra  de  Giuliano  Procacci,  Studii  sulla  fortuna  del  

Machiavelli,  publicada em 1965, o autor justifica  o título a partir  de uma diferença 

conceitual nas recepções do florentino nos diversos países europeus, tema de seu estudo. 

De  acordo  com  Procacci  (1965,  p.  VI-XII),  existe  uma  disjunção  entre  o  que  se 

entendeu por maquiavelismo e os estudos das obras do próprio secretário desde suas 

primeiras publicações. O fato de as últimas décadas, sobretudo após os anos setenta, 

33 Evidentemente, há a possibilidade de diversas outras classificações que distinguiriam diferenças no 
seio de republicanismo. Recentemente, Pettit (2013) buscou elucidar o que chamou de tradição franco-
germânica  do  republicanismo,  de  Rousseau  a  Kant,  que,  diferentemente  da  ítalo-atlântica,  é 
essencialmente inimiga do liberalismo clássico. Tal possibilidade republicana já havia sido levantada por 
Maihofer (1990), porém através da recepção de Maquiavel. Chama a atenção que Pettit não deixa de 
frisar que esta tradição é igualmente caudatária do conceito de liberdade como não-dominação. Sobre 
essas divergências classificatórias, confira Geuna (2013b, p. 16-19). Pocock (2010) também discutiu uma 
“tradição” – as aspas são sempre usadas por ele – alternativa do republicanismo descrito por ele mesmo 
(2003), agora, sob bases principalmente Holandesas através de ideais comerciais das cidades antigas e 
medievais calcados no federalismo. Mas ele não deixa de apontar as convergências, particularmente, após 
a restauração inglesa, e divergências, por exemplo, com relação à corrupção e à virtude cívica. Parte de 
nosso  esforço  anterior  (FALCÃO,  2013c)  consistia  em  buscar  duas  perspectivas  diferentes  do 
republicanismo.  Na ocasião,  como apontamos  na  introdução  deste  trabalho,  pretendíamos  estudar  as 
condições nas quais a forma de governo e o modo de governar republicanos – distinção essa inspirada em 
sugestões  de  Sennelart  (2006)  –  eram  abordados  por  Maquiavel,  Montesquieu  e  Madison.  Essa 
abordagem não será aqui reproduzida, pois, para os autores ora em questão, esses termos não se aplicam. 
Confira a proposta de definição de Pinzani (2005) que, em parte, corrobora com a aqui adotada: virtudes 
cívicas, concepção de liberdade e governo das leis. Em outro texto (PINZANI, 2007), o autor acrescenta a 
tensão entre a virtude e as leis a partir de uma expressão – “famílias teóricas” (PINZANI, 2007, p. 6) – 
que parece se conciliar com a de Geuna (1998), embora não o cite. 
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terem produzido novas leituras sobre Maquiavel e maquiavelismo, principalmente com 

relação à proximidade dos termos, não nos autoriza a afirmar que, historicamente, o 

desenvolvimento dos mesmos se deu conjuntamente. É plausível que a necessidade de 

justificar o título, naquela altura da publicação de Procacci, se desse pela justaposição 

com a qual  Maquiavel  e  maquiavelismo eram majoritariamente tratados,  inclusive a 

palavra  maquiavelismo  não  era  corrente,  mais  comum  era  empregar  o  termo 

“maquiavélico”,  como autores  entre  os  anos  1920  e  1950  corriqueiramente  faziam. 

Diferentemente do que se produziu nos anos subsequentes, a pretensa unidade girava 

em torno do desenvolvimento da razão de Estado e do amoralismo político vinculados 

ao  secretário  florentino  (FIRPO,  1970,  p.  337;  VIROLI,  1992,  p.  473).  O autor  se 

coloca, assim, numa posição de confronto com a percepção de tal unidade e, com isso, 

diferencia Maquiavel e maquiavelismo, ou mais precisamente, a fortuna de Maquiavel e 

o  maquiavelismo.  Por  isso,  diz  Procacci,  seu  estudo  trata  do  desenvolvimento  das 

leituras de Maquiavel e não do maquiavelismo ou da reflexão maquiavélica34. Como 

quem rejeita os conceitos elaborados previamente, Procacci se impõe o rigor de reler os 

escritos que tratam de Maquiavel desnudo de maquiavelismo. Continua sua justificativa 

afirmando que até a revolução francesa, pelo menos, a sobreposição dos três nomes – 

maquiavelismo,  razão  de  Estado  e  amoralismo –  limita  os  estudos  sobre  o  uso  do 

secretário de Florença. Interessante ainda notar que o emprego de “maquiavélico” não 

era corrente nas primeiras recepções e se tornará majoritário em princípios do século 

XX.  

Outra  obra  célebre,  publicada  décadas  antes,  traça  o  desenvolvimento  do 

maquiavelismo  –  cunhado  como  “pensamento  maquiavélico”  –  a  partir  da  junção 

elaborada posteriormente pelos críticos de Maquiavel com o tacitismo. Para Toffanin 

(1921,  p.  113-114),  o  cenário  protestante  do  século  XVII,  principalmente  francês, 

provocou  uma  bifurcação  nas  leituras  católicas  do  período  anterior  que  não 

interpretavam de modo divergente as obras de Tácito e de Aristóteles. Assim, como 

forma de ataque à intelectualidade católica que se debruçava sobre a política (FIRPO, 

1970,  p.  338),  um  suposto  moralismo  grego  estava  sendo  lido  contrariamente  às 

adaptações que Maquiavel teria feito em Tácito a partir do critério classificatório do 

estudo prático ou teórico da política. Maquiavelismo e tacitismo estariam, ambos, em 

34 Em grande medida, Procacci aceita a leitura de Firpo da definição de maquiavelismo e o adjetivo 
maquiavélico  como  razão  de  Estado  e  amoralismo  político,  o  que  se  diferenciaria  da  “fortuna  de 
Maquiavel”.
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contradição com aristotelismo e o bem comum, a ciência do bem viver nas cidades 

(FONTANA, 2013, p. 212-213; MALOY, 2013, p. 7). Com isso, sem dúvida, acrescido 

o tema da razão de Estado, o nervo da crítica residia, pois, na desvinculação entre moral 

e política (HÖPFL, 2004, p. 84). De fato, esforços filológicos foram feitos à época para 

mostrar a união entre Maquiavel e Tácito, como, por exemplo, nas classificações dos 

principados (MACHIAVELLI,  Principe, I, 2 e TÁCITO,  Anais,  IV, 33; Cf. BURKE, 

1991, p. 486-489; FONTANA, 2013, p. 210; TOFFANIN, 1921, p. 37)35.

Contudo, é justamente com a abrangência geográfica do pensamento político 

jesuíta que tal distinção – maquiavelismo e tacitismo – se torna obsoleta, deixando o 

maquiavelismo, assim, isolado, porque incorporou todo o tacitismo36. Por este ângulo 

alternativo àquele elaborado por Procacci é possível também compreender a diferença 

entre  o  uso  de  Maquiavel  e  do  maquiavelismo,  mesmo  nos  momentos  de  suposta 

ruptura com o tacitismo e o aristotelismo (BURKE, 1991; POCOCK, 2003, p.  351; 

TOFFANIN,  1921,  p.  126),  particularmente,  com  a  obra  de  Trajano  Boccalini 

(TOFFANIN, 1921, p. 203). Acrescenta-se também o fato de que não eram raras as 

vezes que Maquiavel era citado sob o nome de Tácito (PETRINA, 2009b, p. 41). Por 

fim, o tacitismo sofreu um brutal arrefecimento após a emergência do direito natural e, 

particularmente, no uso com que Grotius fez dele (TOFFANIN, 1921, p. 204). Tendo 

conduzido o maquiavelismo em separado da fortuna de Maquiavel, as leituras de Tácito, 

da virada do século XVI para o XVII, consolidariam a ambiguidade no uso dos termos. 

Acompanhando as análises de Procacci e de Toffanin, seguimos aqui a sugestão no uso 

descriminado de maquiavelismo e fortuna de Maquiavel. 

2.3.1. A fortuna da vida e da obra

A primeira resistência conhecida ao secretário florentino não estava relacionada 

às suas obras, mas sim, à sua biografia. Ainda em sua geração, nos círculos florentinos 

35 Mesmo com o abandono das leituras aproximativas por possíveis afinidades textuais, na Inglaterra do 
mesmo século XVII, a imbricação com Tácito ainda pode ser encontrada, porém, devidamente calibrada 
pelos Mistérios de Estado (Arcana Imperii), por exemplo, em Nedham (2010, p. 68; The excellencie of a 
Free-State; Cf. The case of the commonwealth of England, stated, II, 1) que exercerá importante presença 
em Harrington e Sidney.  

36 Aliás,  cabe  notar,  até  os  dias  atuais  grande  parte  das  leituras  sobre  a  história  do maquiavelismo 
produzidas  na  Itália  ainda  reivindicam unidade  conceitual  entre  o  pensamento  do  secretário  e  o  do 
historiador antigo, o que justificaria a precisão dos primeiros intérpretes modernos.
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próximos  ao poder  da  cidade,  corria  boatos  que Maquiavel  não  poderia  ou deveria 

ocupar o cargo na chancelaria, pois seu pai,  Bernardo Maquiavel, era um conhecido 

bastardo.  Mesmo que o avô de Nicolau tenha,  posteriormente ao nascimento,  como 

parece  ser  verdadeiro,  reconhecido  Bernardo  como  seu  filho,  o  boato  já  estava 

disseminado demais para revertê-lo, o que projetou a mácula da traição em seu filho. 

Pelos seus colegas de ofício público era carinhosamente chamado de “Machia”, pelos 

arredores do poder,  de “Bastardo” (FIRPO, 1970, p. 340). Assim, quando compôs a 

Decanalle Prima, após a divulgação do manuscrito, o texto passou a ser identificado 

como o do autor “Bastardo” (FIRPO, 1970, p. 344). De fato, ainda em vida, sua fama 

não era a das melhores. As passagens, quase anedóticas, de sua biografia são conhecidas 

como um homem constantemente  afeito  ao deboche,  ao humorismo desmesurado,  à 

mentira, à inadimplência e à traição. Porém, o interessante aqui é que essa má fama37 

pessoal  migrou  assim  que  seus  textos  literários  começaram  a  ser  lidos  pelos 

concidadãos. Nesse contexto, não se diferenciava o citadino “Machia” ou “Bastardo” do 

escritor de poemas e peças teatrais. 

A pessoa e o autor se coadunariam, por um caminho oposto a essa má fama, 

quando as primeiras obras políticas escritas pelos frequentadores dos  Orti Oricellari 

começaram  a  aparecer.  Particularmente  no  caso  do  diálogo  Della  Repubblica,  de 

Antonio Brucioli, Maquiavel estava entre os oradores e era azeitado como um legítimo 

defensor da liberdade florentina (ALBERTINI, 1995, p. 74). Tal simpatia na casa de 

Rucellai  permaneceria  restrita  aos muros da propriedade e,  dentro deles,  aos  jovens 

intelectuais aristocratas onde lá se encontravam, pelo menos, até a década de 1520. Para 

além da  propriedade,  porém com igual  conhecimento  de  causa,  Luigi  Guicciardini 

publica,  em 1530,  o  diálogo  Dal  Savonarola  ovvero  dialogo  da  Francesco  Zati  e  

Pieradovardo Giachinnotti il giorno dopo la Battaglia di Gavinana, em que um dos 

interlocutores  é  Maquiavel.  Essa  é  uma  passagem  interessante  da  recepção  de 

Maquiavel em Florença, porque o irmão de Francesco assume uma posição peculiar e 

permaneceu distante da vida nos Orti Oricellari (ALBERTINI, 1995, p. 270). No texto, 

Maquiavel cumpre com a função de antagonista daqueles que defendem suas próprias 

causas. Por um lado, Maquiavel possui a legitimidade de um estudioso, por outro, suas 

falas são o exato oposto do que havia escrito em O Príncipe e nos Discorsi (GILBERT, 

2012, p. 113). Devido à franca oposição de Luigi Guicciardini ao regime republicano, e 

37 Empregamos o termo “má fama” no mesmo sentido do de Bignotto (1994) no comparativo com 
Harrington.
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sua tradicional defesa da aristocracia (ALBERTINI, 1995, p. 276), parece interessante 

que inverta o conteúdo dos textos quando coloca as palavras na boca do autor. Isso 

aponta para uma ambivalência nascente com relação às divergências entre o homem e o 

escritor. Em comum nessas defesas, a primeira sincera, a segunda irônica, havia o fato 

desses autores terem conhecido e convivido com Maquiavel em vida (Cf. VILLARI, 

1927 vol. 1, p. 122)38.   

Porém,  o  lugar  comum era  o  oposto.  As  críticas  pessoais  a  Maquiavel  por 

Florença não pararam nas ofensas pessoais. Em 1592, Tommaso Campanella esteve na 

cidade  para  consultar  suas  bibliotecas  e,  entre  os  textos  estudados,  estavam alguns 

esparsos manuscritos do já morto secretário. Quase quatro décadas depois, em 1631, 

Campanella  declara  que  durante  sua  jornada  à  Florença  dedicou-se  com afinco  aos 

textos  do  “bastardo  Machiavello”  (apud  FIRPO,  1970,  p.  345).  Em paralelo  com a 

inescrupulosa  fama,  as  obras  começaram  a  ser  divulgadas  pelos  embaixadores 

florentinos em outras cidades e países, mesmo assim, na Florença do século XVII, sua 

pessoa ainda era mais conhecida que suas obras, uma vez que O Príncipe não era lido 

como  um  texto  original  (FIRPO,  1970,  p.  348).  Escritos  críticos  ao  opúsculo  não 

provocavam comoção no público leitor, como quando o professor e filósofo Agostinho 

Nifo publica em 1521 De his quae optimus princibus agenda sunt, texto que refutava 

paulatinamente O Príncipe (FIRPO, 1970, p. 349-350; VILLARI, 1927 vol. 2, p. 170). 

Interessante notar que a fama pessoal se relacionava primeiro aos escritos literários e 

não  às  obras  políticas,  mas  com  o  tempo  isso  muda.  “Ne  usciva  un  Machiavelli 

raggelato  e  scolastico,  quasi  un  pedante  intento  a  condurre  una  ricerca  dotta  sulla 

fenomenologia della tirannide” (FIRPO, 1970, p. 351). 

Na  sequência  do  texto  de  Agostinho  Nifo,  as  considerações  a  respeito  do 

conteúdo das  obras  de  Maquiavel  estavam em voga.  Não se tratava  de  uma crítica 

moralista ou mesmo de fundo metodológico, mas sim de uma discordância quanto à 

eficácia dos preceitos (FIRPO, 1970, p. 354). Assim, as  Considerazioni de Francesco 

Guicciardini não eram exceção. Seguindo de modo relativamente paulatino o texto de 

seu  colega,  Guicciardini  comenta  internamente  os  Discorsi  sem alardear  a  autoria. 

Mesmo  para  alguém que  publicamente  era  sabido  da  proximidade  com Maquiavel, 

igualmente funcionário de Florença, e mesmo sem publicar o texto, Guicciardini parecia 

38 Uma  possível  reciprocidade  do  já  ex-secretário  para  com  Luigi  Guicciardini  é  a  dedicatória  do 
Dell'Ambizioone, que não é improvável que tenha circulado rapidamente entre seus amigos.  
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reticente  em chamar  o  amigo de  Machia,  de  Bastardo  ou  pelo  nome,  o  que  não  o 

impediu que inserisse profundas discordâncias. 

Não obstante tal desenvolvimento quanto ao conteúdo, a partir dos anos 1540, as 

obras do secretário passam a ser tomadas em conjunto. Um dos integrantes dos  Orti  

Oricellari, ao lembrar do velho Machia, escreveu certa vez: 

l’universale  per  conto del  Principe  l’odiava,  ai  ricchi 
pareva che quel sua Principe fosse stato un documento 
da insegnasse al duca tòr loro tutta la robba, a’ poveri 
tutta la libertà. Ai piagnoni pareva che e’ fosse eretico, 
ai  buoni disonesto, ai  tristi  più tristo o più valente di 
loro: talchè ogniuno l’odiava. (Giovan Battista Busini, 
carta  a  Benedetto  Varchi,  Roma  23/01/1549;  apud 
FIRPO, 1970, p. 355)
 

Alguns anos depois, nas Storie Fiorentine, Benedetto Varchi parece acompanhar 

a  posição  de  seu  amigo:  “La  cagione  del’odio,  il  quale  gli  [a  Maquiavel]  era 

universalmente portato grandíssimo, fu, oltra l’essere egli licenzioso della lingua e di 

vita non molto onesta e al grado suo disdicevole, quell’opera che gli compose, e intitolò 

Il  Principe” (Benedetto  Varchi,  Storia Fiorentia,  p.  84.  apud FIRPO, 1970, p.  357). 

Tanto na carta, quanto no livro, as duas imagens se confundem: o autor e a pessoa de 

Maquiavel, O Príncipe e o privado homem (VILLARI, 1927 vol. 2, p. 173). Portanto, é 

a partir da última geração que conheceu Maquiavel pessoalmente que as versões sobre 

ele se bifurcam, como atestam as reminiscências dessa geração a partir das informações 

que chegaram a Campanella39. Daí em diante, o secretário passa a ser preterido por seus 

textos.                                                            

A historiografia contemporânea já conseguiu estabelecer com um razoável grau 

de sucesso as divulgações das obras de Maquiavel durante o século XVI. Ainda em sua 

vida, manuscritos circulavam, principalmente, entre intelectuais de Florença. Devido à 

manutenção de seu contato com antigos companheiros de chancelaria, reminiscência do 

período que foi funcionário da então república, e ao contado com gerações mais novas 

de  embaixadores  e  servidores  públicos,  sua  obra  conseguiu  uma  divulgação  que 

extrapolou os limites de sua cidade. O convívio com os letrados os Orti Oricellari, na 

39 Giovanni Botero tem uma posição semelhante a de Campanella (Cf. PANICHI, 2012). No seu famoso 
La Ragion di Stato (Roma: Dozelli Editore, 2009 [1589], p. 3) cita de modo comedidamente elogioso 
Maquiavel e Tácito na mesma frase introdutória da dedicatória do texto. Depois, distingue os autores por 
ser  Maquiavel,  embora  de  modo  incompleto,  o  fundador  da  razão  de  Estado,  o  que  lhe  justifica  a 
necessidade da obra. Apesar de não haver referências à figura pessoal, a reticência no seu emprego é 
latente.  
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casa de Bernardo Rucellai, também causou impacto nos primeiros leitores de seu tempo 

(ALBERTINI, 1995, p. 72). 

Também é  bastante  citado  entre  os  biógrafos  e  estudiosos  o  fato  de  que  as 

primeiras edições impressas foram produzidas poucos anos após sua morte. Atualmente, 

tem-se registro de que a primeira edição surgiu em 1532, com os  Discorsi embora  O 

Príncipe,  o  Decanale Prima e,  principalmente,  A Mandrágora já tivessem caído em 

conhecimento público.  Tendo visto  o  que ocorreu com a fortuna maquiaveliana nos 

séculos subsequentes, estranha-se o fato de que a divulgação de suas obras na primeira 

metade  do  século  XVI  não  tivesse  causado  qualquer  impacto  significativo.  Nessa 

esteira, importantes intérpretes de Maquiavel, com especial ênfase em Quentin Skinner, 

optam por  uma  leitura  que  reduz  o  grau  de  originalidade  comumente  atribuído  ao 

florentino,  uma  vez  que,  do  ponto  de  vista  da  tradição  dos  espelhos  medievais, 

Maquiavel teria pouco inovado. Tal perspectiva justifica o baixo impacto moral que as 

obras  tiveram  naquelas  décadas,  sobretudo,  entre  os  leitores  da  província  itálica, 

acostumados com os aconselhamentos principescos. 

Uma característica marcante das edições dos Discorsi do período, entre a famosa 

bladiana de 1532 e a publicada em Veneza em 1550 por Gabriel Giolito de Ferrari, 

passando pela primeira edição veneziana curada por Comin de Trin, em 1540, é que 

nenhuma delas  traz comentários,  prólogos ou introduções,  seja dos editores,  seja de 

terceiros. O texto,  em si  mesmo, praticamente não se altera,  com raras exceções de 

variações gráficas,  o que pode ter  contribuído para um estabelecimento rigoroso do 

texto já nas primeiras décadas40.     

O choque que dos escritos maquavelianos viria apenas com a expansão editorial, 

na  segunda  metade  do  século  XVI,  para  além das  fronteiras  itálicas.  As  primeiras 

traduções aportaram na França e na Espanha neste período e provocaram incômodo, 

sobretudo,  nos  círculos  protestantes  (FIRPO,  1970,  p.  367;  PRAZ,  1930,  p.  5; 

PROCACCI, 1995, p. 213). Entre 1575 e 1655 contam-se vinte e quatro edições, dentre 

as quais, dez em francês, oito em latim, quatro em italiano e apenas duas em inglês 

(PROCACCI,  1995,  p.  133).  Apesar  de  os  textos  originais  terem sido  escritos  em 

italiano, a maior parte das edições impressas até este período, fora da Itália, era em latim 

e carregava consigo uma estratégia de divulgação, mais marcadamente, entre os países 

católicos  (PETRINA, 2009a,  p.  60).  Entretanto,  com a maior  aceitação dos idiomas 

40 Sobre a reconstrução textual dos Discorsi a bibliografia é vastíssima. Indica-se aqui apenas a edição 
crítica de Giorgio Inglese (2010).
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nacionais como línguas igualmente eruditas, as traduções ganharam uma importância 

ímpar. Nelas, e mesmo em italiano, quase sempre encontram-se o subscrito editorial: 

“escrito em língua vulgar”.

2.3.2. A divulgação das obras e a chegada na Inglaterra

  

O processo de divulgação no continente europeu se deu através de imigrantes 

italianos  fugindo  de  perseguições  religiosas  que  levavam  os  volumes  para, 

primeiramente,  França  e  Espanha  (PETRINA,  2009a,  p.  57)  e,  em  segundo  lugar, 

Inglaterra e regiões ao norte do Sacro Império Romano Germânico (PETRINA, 2009b, 

p. 8). Este mapa do itinerário dos textos explica, em parte, as variações nas recepções. O 

próprio fato de os exilados aportarem no estrangeiro sob acusação, muitas vezes, de 

irreligiosidade e ateísmo pode ter produzido uma rejeição inicial àquilo que carregavam. 

Outro fator considerável é a existência de conflitos religiosos entre cristãos e mouros na 

Espanha e entre católicos e protestantes  na França.  Em ambos os casos,  havia uma 

percepção comum de que apenas a homogeneidade religiosa seria capaz de aniquilar as 

guerras. Assim, a chegada de perseguidos católicos pela própria Igreja de Roma não 

apenas incitaria mais discórdias, como também revelaria alguma fragmentação no seio 

do Vaticano. A rejeição a eles seria imediata. Com isso, não é difícil entender o asco que 

os  textos  maquiavelianos  provocaram, por  seu conteúdo aterrorizador  inflamado por 

quem os carregava (PROCACCI, 1995, p. 134). 

Apesar  da preponderância  da divulgação francesa,  existem registros  de ouras 

formas de comunicação a partir de autores relevantes (PETRINA, 2009b, p. 42-43). De 

acordo com Praz (1930, p. 9), a primeira vez que o termo “machiavellism” é usado na 

Grã-Bretanha  é  por  George  Buchanan,  em 1570 e,  mesmo que não  tenha inibido  a 

versão francesa, produziu uma multiplicidade de fontes41.     

O fato de que a Inglaterra já havia superado, em parte, os momentos mais tensos 

da reforma protestante e conquistado uma desenvolvida unidade territorial, quando as 

obras chegaram à ilha britânica, bloqueou a repulsa que se espalhava pelo continente42. 

Assim, a proclamação do Index Librorum Prohibitorum, pelo papa Paulo IV, em 1559, 

41 Sobre a recepção e o desenvolvimento de Maquiavel no período na ilha britânica, confira Raab (1965, 
p. 30-51).

42 E  bem  verdade  que  durante  as  guerras  civis  o  arrefecimento  da  tolerância  religiosa  Tudor,  em 
contraste com acontecimentos continentais, colocará em xeque essa particularidade britânica.   
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que  incluía  todos  os  textos  de  Maquiavel  (Cf.  VILLARI,  1927  vol.  2,  p.  175), 

praticamente não surtiu efeito até a época Stuart  (PETRINA, 2009a,  p. 54). Mesmo 

quando as disputas religiosas, já sob a coroa de Carlos I, produziam adversidades se 

comparadas  ao  mais  estável  período  Tudor,  quando  sempre,  envolviam  controles 

políticos e financeiros e carregavam pouco significado moral ou teológico (WORDEN, 

2009, p. 29). Outro aspecto importante foi o atraso da chegada das obras, o que, em 

certo  sentido,  produziu  uma  distância  temporal  maior  com  relação  aos  exemplos 

históricos utilizados. Além disso, a coroa britânica esteve menos envolvida nas disputas 

territoriais da península itálica do que os Estados germânicos, a França e a Espanha43. A 

especificidade  inglesa,  frente  aos  países  continentais,  proporcionou  uma  recepção 

igualmente ímpar. 

As duas primeiras edições dos Discorsi publicadas na Inglaterra foram entre os 

anos de 1584 e 1588, em Londres, por John Wolf, no original italiano.  Os volumes 

consistiam em uma reedição dos Discorsi aos moldes das publicações italianas. Todavia, 

as circunstâncias da primeira publicação londrina já apresentavam suas particularidades. 

A primeira delas é que o editor, John Wolf, forjou sua própria identidade e adotou um 

pseudônimo: Antoniello degli Antonielli. Além disso, alterou a cidade de confecção da 

brochura:  Palermo.  Não  conseguimos  encontrar  algum  significado  para  o  nome,  é 

provável  que  tenha  sido  uma  mera  invenção,  mas  o  lugar  de  escolha  não  parece 

arbitrário  (Cf.  PETRINA,  2009a,  p.  64;  RAAB,  1965,  p.  52).  As  publicações 

maquiavelianas estavam sendo feitas nos principais centros culturais das regiões centro 

e norte da Itália, entre elas, Florença, Roma e Veneza. Optar por uma cidade fora do 

circuito, ao extremo sul do país do autor, bloquearia, simultaneamente, a acusação de 

que o texto fora confeccionado em plena capital britânica e teria ainda a vantagem de 

não  provocar  desconfiança  nas  cidades  do  centro-norte  da  Itália.  A favor  de  Wolf, 

entretanto, sabe-se que entre editores e letrados de Londres não desfrutavam de muito 

reconhecimento por seus serviços (PROCACCI, 1995, p. 222), o que, de fato, poderia 

até  mesmo  tê-lo  encorajado  à  empreitada.  Em seu  prefácio,  Wolf  escreve  que  é  a 

43 Repare-se  ainda  a  latente  diferença  entre  as  informações  disponíveis  da  biografia  e  as  obras  de 
Maquiavel. Já na edição de suas obras de 1680, no Preface to the reader, Henry Neville (1680, p. 531) 
justifica  a  publicação  de  uma  carta  supostamente  atribuída  a  Maquiavel  pela  importância  de  seu 
pensamento e pelo caráter inédito da publicação. O editor afirma de modo contundente que tal carta foi 
escrito pelas mãos de Maquiavel no ano de 1537, e não pode se tratar de um erro gráfico, pois o mesmo 
ano é repetido ao lado da assinatura final do florentino. Isso sugere que mesmo no avançado fim do 
século XVII inglês, ainda pouco era disseminado sobre os marcadores básicos da vida de Maquiavel, 
evidenciando um contraste com as primeiras divulgações continentais.
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primeira vez que o texto está sendo publicado naquela cidade (WOLF, 1584, p. 4), o que 

contraria  o  frontispício  do  livro  que  informa  uma  “reimpressão”  (Ristampa).  Aqui, 

pode-se aventar a hipótese, Wolf pode ter cometido um equívoco ou deixado uma pista 

sutil aos mais atentos. Acrescenta-se ainda o fato de o texto estar no idioma original, 

também não chamaria  à  atenção a  diferença idiomática,  mesmo aos  que  estivessem 

cientes das variações linguísticas entre o então toscano e os dialetos ao sul, alertadas 

pelo próprio Wolf que, segundo o próprio, tratou de corrigir a grafia (WOLF, 1584, p. 

4). De fato, estes são elementos que possibilitam uma indicação de quão consciente 

Wolf  estava da responsabilidade de uma publicação como esta,  o que sugere algum 

conhecimento, entre os leitores, da má fama do secretário.

O frontispício da obra traz escrito: “I Discorsi di Nicolo Machiavelli, sopra la 

prima deca di Tito Livio. Con due tavole, l’una de capitoli, e l’altra delle cose principali: 

e  con  le  stesse  parole  di  Tito  Liuio  a  luoghi  loro,  ridotte  nella  vulgar  Lingua. 

Nouellamente emmendati, e con somma cura ristampati. Il vostro malignare non giova 

nula. In Palermo. Appresso gli heredi d’Antoniello degli Antonielli a XXVIII di genaio 

1584”. Alguns termos parecem significativos se contrastados com as edições italianas. A 

primeira coisa de destaque trata-se de um preciosismo editorial de Wolf, a inclusão de 

um índice, provavelmente elaborado pelo próprio, basicamente dos nomes de lugares e 

personagens, já nas primeiras páginas, o que não ocorria nas edições italianas. Inclui-se 

também o já comum destaque para a língua vulgar usada na tradução do latim de Tito 

Lívio.  A necessidade de dizer que o texto foi  reimpresso com sumo cuidado parece 

querer alertar o leitor que já haveria uma edição feita pelo Antoniello degli Antonielli 

publicada  em  Palermo,  o  que  eximiria  John  Wolf  e  Londres  de  qualquer 

responsabilidade pela confecção da obra, mesmo que pudesse ser acusado de ela estar 

sob seu resguardo. Ao lado de uma imagem de uma árvore florescente, lê-se: “O vosso 

mau não auxilia nada” (“Il vostro malignare non giova nulla”). Wolf poderia aqui estar 

sugerindo – utilizando uma palavra comum a Maquiavel, “giovare”, que em italiano 

também pode significar florescimento – certa defesa do autor.

Apesar de todas essas particularidades, o que chama realmente a atenção é o 

prefácio (Lo stampatore al benigno lettore) que John Wolf escreve para os  Discorsi44, 

em aberta  e  franca defesa de Maquiavel.  O pequeno texto traz uma justificativa da 

44 Alguns intérpretes questionam a veracidade da assinatura contida na estampa. Sugere-se que o texto 
poderia ter sido escrito por Giacomo Castelvetro ou mesmo Alberico Gentili, este que teve uma obra 
publicada por Wolf na qual tece elogios explícitos a Maquiavel (Cf. PETRINA, 2009b, p. 26-27).
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necessidade da publicação, pois “noi hoggi piu che mai, ci mouviamo a credere degli 

huomini, o de scritti loro, secondo il buono, o reo giudicio, che ne sentiam fare da chi 

sai da noi stimato huomo veritato e buono” (WOLF, 1584, p. 2). O editor não deixa 

dúvidas de que a publicação poderia causar incômodos e, por isso, busca argumentar 

contrariamente à importância da autoridade. A estima que se tem dos homens produz 

uma avaliação prévia de seus escritos, argumenta. Wolf comporta-se diante do leitor 

como quem clama por uma leitura despida dos preconceitos, porque Maquiavel não era 

considerado como parte daqueles homens estimados. Alternativamente ao argumento de 

autoridade,  Wolf  prega que o texto seja julgado por si  mesmo,  assim, o leitor  deve 

“curarsi di vedere se il vero ci venga detto”, mesmo porque, Maquiavel não cometeu 

qualquer ofensa aos que o lêem (WOLF, 1584, p. 2). Daí em diante, tece os mais altos 

elogios ao “letterato”, “molto sauio” e “molto profondo [...] negli affari politici” e a 

“nuoua  accutezza”  de  Maquiavel  (WOLF,  1584,  p.  2-3),  “accutezza”  esta  que 

inevitavelmente nos remete ao “acutissimus Florentinus” de Espinosa (Tratado Político, 

V, 7). Segue a apresentação com a diferença entre um príncipe justo e um tirano, o 

governo dos “molti buoni” e dos “pochi maluagi”. Mas, por outro lado, não deixa de 

reconhecer a má fama do secretário: “Ma bene è vero, che l’udire, che ci era stato tale, 

che haueua hauuto ardire di scriver lor contra” (WOLF, 1584, p. 3). Depois de confessar 

ter lido os críticos, rebate dizendo que não são convincentes. Depois de explicar suas 

fontes para o estabelecimento do texto, as edições venezianas de 1546 e 1550, caminha 

para o encerramento justificando supostos erros nas citações de Tito Lívio, equívocos 

perfeitamente justificáveis, porque “essendo in Aristotile, e in altri grandissimi scrittori, 

simili errori di memoria” (WOLF, 1584, p. 4). Termina prometendo a publicação de 

História de Florença, que ocorreria apenas em 1595, e da Arte da Guerra, já publicada 

na Inglaterra em 1562 (PROCACCI, 1995, p. 213-214).          

Diferentemente  do continente,  onde  O Príncipe estava  mais  disseminado,  na 

Inglaterra, os Discorsi eram igualmente, senão mais, conhecidos (PROCACCI, 1995, p. 

215)45.  Petruccio  Ulbaldini,  quem  assina  com  o  pseudônimo  de  John  Levvet, 

trabalhando juntamente com John Wolf, escreveu um prefácio para a reedição em 1588 

e  para a pioneira  tradução de 159946.  É plausível  que este  seja  o  primeiro texto na 

45 Essa diferença na importância da duas obras será fundamental para nosso estudo. Teremos chance de 
ver que na Inglaterra, de um modo geral, e em Harrington e Sidney, particularmente, priorizam-se os usos 
dos Discorsi em detrimento de História de Florença, Arte da Guerra ou mesmo de O Príncipe.

46 Para a complexa fortuna das autorias dos prefácios, veja um resumo em Procacci, (1995, p. 222-223). 
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Inglaterra que trata explicitamente dos  Discorsi (ORSINI, 1937, p. 21) e não é pouco 

significativo que o texto seja tratado com respeito.   

A primeira edição do texto em inglês foi traduzida por Petruccio Ulbaldini e 

publicada em Londres, no ano de 1599 (ORSINI, 1937, p. 19)47.  No seu prefácio, o 

tradutor  justifica  a  necessidade  da  edição  através  de  uma  explícita  defesa  do 

republicanismo,  mesmo  quando  reconhece  a  associação  de  seu  nome  ao  profano  e 

irreligioso.  “The truth is hee was a Statesman, a principall member in the common-

wealth of Florence & secretary to the same, & the gouernment of a common-wealth is 

the  matter  whereof  in  this  treatise  hee  discourses”  (ULBALDINI,  1937,  p.  43). 

Petruccio Ulbaldini  acrescenta  à defesa de Wolf  não apenas  o republicanismo,  mas, 

sobretudo,  o  realismo  político,  quando  afirma  que  não  escreve  para  desculpar 

Maquiavel de seus erros, mas para alertar  ao leitor que ele não precisa acreditar  no 

secretário, porém, deve lê-lo sob a perspectiva do conhecimento (knowledge), o que não 

era uma novidade, uma vez que manuscritos de O Príncipe na Inglaterra já continham 

uma perspectiva cientificista do autor (PETRINA, 2009a, p. 69). Depois de comentar a 

tradução,  afirma  que  Maquiavel  “fit  for  the  well  gouerning  of  a  common-wealth” 

(ULBALDINI,  1937,  p.  45).  O  tom  da  epístola  à  segunda  edição,  entretanto,  é 

claramente defensivo e cauteloso, como quem deseja se eximir da responsabilidade pelo 

que está escrito, como se tivesse sofrido as mais duras críticas pela publicação de 1599. 

Orsini  (1937,  p.  21-24)  argumenta que a  perspectiva republicana do trato  de 

Petruccio  Ulbaldini  para  com Maquiavel  justificava-se pelos  conflitos  religiosos  em 

curso no continente. O que era negativo na França, a leitura amoral e irreligiosa, ganhou 

um  contorno  positivo,  ou  seja,  a  separação  entre  política  e  religião  atribuída  a 

Maquiavel por Petruccio Ulbaldini seria a única forma de evitar a reprodução da Noite 

de São Bartolomeu (Cf. PROCACCI, 1995, p. 221). A propósito, o massacre ocorrido 

em 1572 foi, na França, atribuído à leitura de Maquiavel, particularmente, ao tema do 

conflito  nos  Discorsi (PEDULLÀ,  2011,  p.  43).  Publicado  em  1579,  mas  com  a 

assinatura do prefácio datando de 1576, o Vindiciae Contra Tyrannos traz escrito logo 

nas primeiras páginas: 

So  about  two  years  ago,  when  I  had  extensive 
discussions with that learned, prudent gentleman Brutus 
concerning the disasters in Gaul, and when each of us 

47 Raab (1965, p. 53) ignora o caráter pioneiro dessa edição, apesar de reconhecer sua existência (RAAB, 
1965, p. 65).
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had  fully  traversed  their  origins  and  causes,  their 
beginnings and their development, we eventually came 
to  the  conclusion  that,  amongst  other  things,  it  was 
chiefly through study of the books of Machiavelli that 
some were  sharpening their  minds so that  they might 
embrace the artifices  of  disrupting the commonwealth 
on  the  basis  of  the  authority  of  those  who  rule  it. 
(BRUTUS,  2004,  p.  9;  Vindiciae  contra  Tyrannos, 
Preface) 

Claramente,  a  referência  à  fatídica  noite  responsabilizava  o  florentino  pelo 

ocorrido.  Todavia,  um  outro  Maquiavel  se  desenhava  através  da  laicidade  como 

instrumento  para  deter  os  massacres  religiosos,  mas,  desse  vez,  não seria  a  Europa 

continental  a  protagonista.  Na  proximidade  com  o  Estado  laico  encontrava-se  o 

republicanismo. Desenvolver-se-ia na Inglaterra elisabetana a noção de que tolerância 

religiosa e o Estado laico não eram apenas termos conciliáveis, mas interdependentes e, 

nesse sentido, a obra de Maquiavel teve suma importância (RAAB, 1965, p. 61). Assim, 

a observação dos acontecimentos no continente, particularmente na França, projetou, 

desde o início, o trato da política sob a perspectiva do realismo maquiaveliano. Ao invés 

de julgamentos valorativos e morais, Maquiavel estava sendo lido como um autor que 

descreve a política e não como um teórico que produzia prognósticos. Pode-se observar 

aqui a nascente interpretação do realismo político maquiaveliano.

Com  relação  a  O  Príncipe,  o  caso  inglês  não  se  distancia  tanto  assim  do 

continente  e  isso  fora  reconhecido  pelos  próprios  leitores  de  Maquiavel  à  época 

(PETRINA, 2009b, p. 22). Apesar de a primeira versão impressa aparecer, em inglês, 

apenas em 1640, sob a responsabilidade e tradução de William Dacres, diversas versões 

manuscritas já estavam disseminadas já em fins do século anterior (PETRIA, 2009b, p. 

XII). O próprio John Wolf havia publicado, juntamente com os Discorsi, inclusive, na 

mesma data  e  local,  uma  cópia  em italiano  de  O Príncipe,  igualmente  aos  moldes 

venezianos das décadas anteriores.

2.3.3. O maquiavelismo inglês

 

Ainda nos primeiros anos do século XVII, quando as versões de Maquiavel eram 

quase todas de segunda mão (PERINA, 2009a, p. 51), o ponto alto dessa divulgação 

entre  os  letrados  foi  responsabilidade  de  Bacon  (PROCACCI,  1995,  p.  234).  Se  o 

ambiente em torno do qual se lia Maquiavel já era propício para a aceitação do realismo 

(RAAB, 1965,  p.  24),  com Bacon,  a  fortuna de Maquiavel  na  Inglaterra  sofre  uma 

53



inflexão e a política passa a ser vista de modo autônomo da moral (ORSINI, 1936, p. 

24-26). Entre os escritos políticos do filósofo ocorre o inverso com aqueles sobre as 

ciências naturais. Bacon parte de exemplos pontuais de acontecimentos históricos para, 

em  seguida,  retirar  conclusões  generalistas  (ORSINI,  1937,  p.  42).  Além  dessa 

perspectiva,  insere  ainda temas militares  afeitos  a  Maquiavel:  a defesa da expansão 

territorial,  o  uso da infantaria  e  afirma que “[n]either  is  money the sinews of war” 

(BACON,  1955,  p.  79;  Essays,  Of  the  greatness  of  kingdoms  and  estates),  numa 

tradução,  sem  citar,  do  florentino:  “I  dannari  non  sono  il  nervo  della  guerra” 

(MACHIAVELLI,  Discorsi, II, 10, 1)48. De fato, não só nos  Ensaios, mas em outras 

obras também, estão repletas de referências diretas e indiretas a “one of the doctors of 

Italy, Nicholas Machiavel” (BACON, 1955, p. 35; Essays, Of goodness and goodness of  

nature). Apesar de inúmeras referências diretas e indiretas após os escritos de Bacon 

(RAAB, 1965, p. 75-101), será Marchamont Nedham o inglês que mais contribuirá para 

a divulgação de suas ideias (RAAB, 1965, p. 159; SULLIVAN, 2004, p. 115)49. “To 

Nedham, then, Machiavelli may be used in a number of ways” (RAAB, 1965, p. 161), 

por isso, destacaremos o ponto que será importante para este estudo, seu fundamento 

republicano50. 

O  vocabulário  de  Nedham  é  totalmente  centrado  no  de  Maquiavel:  virtue, 

fortune, humors, tumult, grandee, reputation, laws and liberty etc. além do emprego dos 

mesmos exemplos republicanos (Cf. FOXLEY, 2013, p. 50). Mas são os fundamentos 

teóricos retirados dos Discorsi os mais interessantes. Para Nedham, o povo é o melhor 

guardião da liberdade, que, por sinal, se opõe à monarquia. A melhor forma de manter a 

liberdade é através do governo misto, que leva à expansão e limita o andamento dos 

ciclos dos governos. Já em sua publicação anterior,  The case of the commonwealth of  

England, stated (1650), Nedham tratava do florentino com respeito e admiração. Na 

ocasião, concedia maiores destaques ao tema das eleições e, sobretudo, se ancorava nos 

exemplos  históricos.  Parecia  querer  justificar  a  recente  execução  do  rei  pelo  sexto 

48 A mesma passagem é reproduzida por Harrington (The art of lawgiving, III, 4, p. 690; Cf. POCOCK, 
1977, p. 59; ORSINI, 1937, p. 50-51).  

49 Em um escrito Leveller, Overton e Walwyn (1998, p. 43; A remonstrance of many thousand citizens) 
afirmam que a máxima divide et impera é de Maquiavel e  que é aplicada pela aristocracia contra o povo, 
numa clara defesa deste contra aquela (Cf. SCOTT, 2004, p. 245).

50 Não obstante empregos esporádicos anteriores, é com Nedham que a versão republicana mais acabada 
começa a ganhar forma e se projeta nos anos subsequentes.

54



capítulo de  O Príncipe (NEDHAM, 1968, p.  35;  The case of  the commonwealth of  

England, stated, I, 4). Mas a presença de Grotius e Hobbes marcava sua dívida com o 

jusnaturalismo.  Destaca-se ainda sua preocupação com  jure divino que,  segundo ele 

(NEDHAM, 1968, p.  88;  The case of  the commonwealth of  England,  stated,  II,  2), 

ameaçava a estabilidade inglesa.       

O fato de a  igreja anglicana ter  surgido e  se desenvolvido intrinsecamente à 

coroa britânica produziu efeitos interessantes. Se, por um lado, a proximidade teológica 

e institucional da igreja fundada por Henrique VIII com o Vaticano ajudava a neutralizar 

os fundamentos das críticas advindas dos protestantes (MALOY, 2013, p. 3), por outro, 

gerava reações desmedidas à intelectualidade católica predominante. Entre os letrados 

protestantes, a figura de Ignácio de Loyola passava a ser associada a Maquiavel, mas 

não apenas eles: “By the early seventeenth century, the Machiavelian Jesuit was already 

a cliché among the Society's host enemies, Catholic as well as Protestant” (HÖPFL, 

2004, p. 85). Argumentava-se que a Companhia de Jesus deixara para trás a dimensão 

espiritual  como  responsabilidade  de  sacerdotes  cristãos  e  atinha-se,  desde  então,  à 

política mundana (PRAZ, 1930, p. 43-44). Eram todos cunhados, Maquiavel e jesuítas, 

de polypragmatic, isto é, aquele responsável por, voluntariamente, disseminar a cizânia 

entre os que compartilham de mesmas crenças (PRAZ, 1930, p. 45; RAAB, 1965, 62; 

TOFFANIN, 1921, p. 94). Interessante que tenha sido Maquiavel, tido até a década de 

1650 como um precursor do pensamento jesuíta (PRAZ, 1930, p. 47-49), bloqueado das 

críticas  direcionadas  aos  responsáveis  pela  disseminação  da  palavra  nas  recém 

descobertas  índias.  Não  é  sem sentido,  como  veremos  à  frente,  observar  que  esta 

unidade  resistirá  no pensamento político inglês,  pelo menos,  até  os  anos  oitenta  do 

século XVII (RAAB, 1965, p. 230). Tal unidade interpretativa, um tanto quanto forçada, 

acabou por deixar de lado o próprio precursor para atacar aqueles que estavam mais em 

voga. Com isso, mais por negligência do que por despretensão, Maquiavel foi menos 

atacado  na  Inglaterra.  Na  verdade,  os  primórdios  do  anti-maquiavelismo  inglês 

remontam às obras críticas desenvolvidas do outro lado do canal.               

O  anti-maquiavelismo  surgido  na  França  de  fins  do  século  XVI  e  que  se 

espalhou  pelo  continente  na  primeira  metade  do  século  seguinte  unifica-se  pela 

interpretação da obra de Maquiavel como criadora da Razão de Estado (ORSINI, 1937, 

p. 26; VILLARI, 1927 vol. 2, p. 176). Devido à ambivalência das leituras religiosas, a 

perspectiva  da  Razão  de  Estado  esteve  mais  presente  do  que  o  próprio  ateísmo 

(BURKE,  1991,  p.  483;  PROCACCI,  1995,  p.  139).  Um exemplo  claro  disso  é  a 
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acusação que panfletários protestantes (BIGNOTTO, 1994, p. 174), dos dois lados do 

canal,  faziam  aos  jesuítas.  O  ápice  desse  conflito  intelectual  entre  aqueles  que 

disputavam conceitos religiosos se deu com Inocent Gentillet51. 

Do  ponto  de  vista  da  reflexão  religiosa,  é  plausível  que  se  estabeleça  uma 

classificação que não necessariamente se enquadra em moldes nacionais. Dito de outro 

modo, são dois processos distintos: aquele que promoveu a divulgação das obras de 

Maquiavel  entre  os  países  e  o  que  produziu  uma  preocupação  teológica  com seus 

escritos.  Se,  por  um  lado,  a  Inglaterra  tinha  suas  particularidades  na  recepção  de 

Maquiavel,  por outro,  seus religiosos  mais  fervorosos não encontravam dificuldades 

morais nos textos do florentino, apesar de, via de regra, negligenciarem seu nome. O 

caso de Robert Filmer é emblemático. Objetivando atacar jesuítas como Belarmino e 

Suárez,  Filmer  emprega  importantes  referências  de  Maquiavel  quanto  ao  governo 

principesco associado à razão de Estado. Irônico é que um de seus alvos prediletos, 

Suárez,  cita,  positivamente,  como Filmer,  passagens  e  argumentos  assemelhados.  A 

recusa de temas fortemente vinculados ao maquiavelismo, como o do conflito, também 

ocorre  em  ambos  os  lados  da  querela  (BARDUCCI,  2009,  p.  187).  Assim,  não  é 

Maquiavel que os diferencia,  mas ele não deixa de ser o melhor dos pretextos para 

amaldiçoar o inimigo ao inferno.  

Desse modo, nas primeiras décadas do século XVII, o vínculo que Maquiavel 

tinha com a razão de Estado deve-se não apenas aos teóricos dessa reflexão política 

(RAAB, 1965, p. 122), mas também à leitura aristotelizante, sobretudo, de O Príncipe, a 

partir do quinto livro da  Política  (BURKE, 1991, p. 484; VILLARI, 1927 vol. 2, p. 

152).  Por  outro  lado,  confrontava-se  Maquiavel  igualmente  com Bodin,  a  partir  da 

política como observação e experiência (PROCACCI, 1995, p. 150-152). Com relação a 

este último, inclusive, existem, pelo menos, três edições conjuntas na primeira metade 

do  século  XVII,  colocando  ambos  em  pé  de  igualdade,  sob  o  título:  “Nicolai 

Machiauelli  Florentini  Princeps:  ex  Sulvestri  Telii  Fulginatis  traductione  diligenter 

emendatus Adjecta sunt ejusdem argumenti aliorum quorundam contra Machiauellum 

scripta, de potestate et officio principum contra tyranus. Quibus denuò accessit Antonii 

51 A importância de Gentillet na história do maquiavelismo e da disseminação da obra é extremamente e 
rica  por  demais  para  que  seja  responsavelmente  sumarizada  aqui.  Praticamente  todos  os  estudos 
consultados  sobre  maquiavelismo,  de  algum modo,  se  deparam com a  obra  de  Gentillet.  Marcamos 
apenas que, não obstante o contato de ingleses com sua obra, Gentillet esteve longe de conseguir uma 
repercussão inglesa como a da França, não obstante ser esse o caminho de origem do maquiavelismo. Seu 
livro foi publicado, em inglês, em 1602. Sobre os aspectos gerais e introdutórios do percurso de Gentillet, 
confira Praz (1930, p. 8).   
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Posseuini judicium de Nicolai Machiauelli & Joannis Bodini scriptis. Apud Cornelium 

Sutorium”, publicadas em 1600, 1643 e 1648. Essa tríade – Maquiavel, Aristóteles e 

Bodin – não era estranha a autores leigos, porém destacava-se com mais clareza entre os 

adeptos dos fundamentos religiosos na política (TOFFANIN, 1921, p. 95). Com relação 

aos primeiros, mais especificamente, o mais conhecido texto de Botero,  La Ragion di  

Stato, engrossava a lista (PRAZ, 1930, p. 35). Novamente, tanto para os jesuítas, quanto 

para  autores  como  Filmer,  à  unidade  da  tríade  incluía-se  ainda  o  manual  para 

governantes e a soberania, uma vez que eram igualmente lidos como autores mundanos. 

Não estava em questão a autoridade intelectual dos três pensadores, mas sim o uso que 

se fazia deles.  

Ao atingir a Inglaterra, as obras de Maquiavel se relacionaram a outros autores 

de modo muito difuso. Suas peças teatrais e seus textos históricos quase sempre eram 

transmitidos juntamente com escritores e poetas humanistas e, nesse sentido, Maquiavel 

não estava sendo lido como um autor fundamentalmente político (PETRINA, 2009b, p. 

12).  A erudição  com  a  qual  ele  era  tratado  fez  com  que  suas  obras  fossem  mais 

comumente  lidas  no  original  italiano,  mesmo  que  existissem  raros  e  disputados 

manuscritos em inglês (ORSINI, 1937, p. 4-5; PROCACCI, 1995, p. 214). Outra fonte 

inglesa  era  por  vias  secundárias,  através  de  edições  latinas  oriundas,  sobretudo,  da 

França.  A  reprovação  com  que  Maquiavel  era  tratado  no  continente  não  foi, 

surpreendentemente, capaz de formatar plenamente a recepção na ilha. Além disso, a 

preocupação com os jesuítas, como os principais representantes do pensamento político 

católico do período, também produziu uma leitura a respeito de Maquiavel, bastante 

específica (PETRINA, 2009a, 52). Em nenhuma dessas perspectivas havia motivos que 

justificassem qualquer ataque furibundo ao secretário de Florença. 

Na verdade, o ataque a Maquiavel se deu menos pela religiosidade do que pelas 

teorias do direito natural laico. Mais fortemente do que no continente, na Inglaterra, 

havia  a  percepção  de  que  a  reflexão  maquiaveliana  colocava  a  política,  não 

necessariamente em padrões irreligiosos, mas, com certeza, desvinculada de critérios 

transcendentes  ao  homem  e,  por  isso,  despidos  de  moralidade.  O  que  provocara 

indignação na França ganhou um contorno mais  sutil  na Inglaterra.  Não era mais o 

amoralismo irreligioso o problema, mas a ausência de regras estabelecidas pela natureza 

que poderiam orientar a caminhada do ser humano no planeta. A ausência de parâmetros 

pré-estabelecidos para a política – e qualquer outra forma de convívio humano – se 

mostrava insuportável àqueles que penavam por parametrizar a política, a começar pelo 
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próprio Hobbes que lhe nega qualquer legado (Cf. RAAb, 1965, p. 194). Duas são as 

perspectivas pelas quais os autores jusnaturalistas tratavam Maquiavel: o esforço para 

apresentar uma negligência total ou a ambiguidade. Partícipes desta segunda corrente, 

encontram-se Milton e Sidney. Assim como a recepção de Maquiavel na Inglaterra foi 

absolutamente peculiar e pouco afeita aos temas religiosos, o direito natural, por outro 

lado, mas igualmente peculiar, acabou por ocupar o papel crítico desempenhado pelos 

religiosos continentais, com exceção, em parte, dos jesuítas. 

A primeira  metade  do  século  XVII  observou  uma  significativa  expansão  de 

escritores italianos, do humanismo àquele momento. Era comum, seguindo exemplo de 

Veneza, compilações de textos que envolvessem temáticas assemelhadas, entre as quais 

conformavam  escritos  teatrais,  poéticos,  históricos  e  políticos.  Uma  referência 

importante é a edição dos Discorsi, publicada por Marco Ginammi, em Veneza no ano 

de  1630,  que  muito  provavelmente  teve  espaço  entre  letrados  ingleses  e  não  é 

improvável  que  tenha  chegado às  mãos  de  Harrington  (MELAMED, 1983).  A letra 

maquiaveliana não sofre qualquer alteração das edições anteriores, apenas não traz a 

dedicatória  e  nenhum dos  dois  prólogos  e  foi  publicada  no  mesmo volume que  os 

Discorsi Politici de Paolo Paruta, igualmente na íntegra. Porém, uma coisa chama a 

atenção: o nome do autor dos Discorsi aparece como uma compilação de “grandissimi 

scrittori” feita por Amadio Niecollvcci, claro anagrama de Niccolo Machiavelli52.

Na verdade,  cabe  destacar,  a  prática  de ocultar  o  autor  estava mais  disseminada  na 

Inglaterra, desde a última década do século anterior, incluindo, um manuscrito de  O 

Príncipe, traduzido praticamente na íntegra para o inglês na Universidade de Oxford 

(PETRINA, 2009a, p. 71). Ao contrário do que ocorreu com a edição londrina de 1584, 

quando o editor esconde o próprio nome, aqui, é o autor que tem sua identidade vedada 

ao leitor. Isso se torna significativo na medida em que se compreende que em pouco 

mais de três décadas ocorre uma inversão; em ambos os casos, o claro objetivo é de 

precaver-se contra possíveis ataques. A opção de 1630 pode reforçar a ideia de que a 

rejeição a Maquiavel já estava mais disseminada do que em 158453. Porém, e isso é 

sintomático de suas publicações, o texto permanece intacto. Por um lado, isso aponta 

para um grau confiável de segurança dos textos consultados na Inglaterra do século 

52 Appelbaum (2004, p. 183) sugere que o personagem de Oceana Lord Archon possa ser um anagrama 
de aproximado arquia.

53  Lembre-se que entre uma publicação e outra, foi traduzido o Anti-Maquiavel de Gentillet.
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XVII,  particularmente nos casos de Harrington e  Sidney,  cujas citações não deixam 

dúvidas.  Por outro,  pode sugerir  certo escrutínio no seu uso.  Com o que se tem de 

informação  atualmente  é  praticamente  impossível  afirmar  com  precisão  em  que 

momento e em quais edições Harrington e Sidney consultavam as obras de Maquiavel. 

Com certeza  se  pode  afirmar  que  o  faziam em italiano  e,  não  obstante  referências 

laterais  a edições inglesas, como as de Edward Dacres (Londres,  1636, 1640, 1661, 

1663 1674), duas anônimas em 1647 e 1671, além da famosa de Henry Neville, de 

1680. Além de citações em italiano,  Harrington e  Sidney,  por vezes,  optam por um 

vocabulário inglês oriundo de termos latinos, o que tornaria o texto mais próximo do 

idioma original.

Nesse ponto, eles não eram exceção. Seus críticos costumavam igualmente ler 

com cautela suas palavras, de modo a demonstrar sua impiedade. Diferentemente do uso 

instrumental que se fazia de Maquiavel até meados do século XVII, justamente pela sua 

má fama, em algum momento, ela se converte em realismo. Maquiavel, então, passa a 

ser lido como um autor político estricto sensu. Da década de 1570 até a publicação de 

Maxims of State, de Walter Raleigh, em 1661, o maquiavelismo havia decantado em 

razão de Estado, ateísmo, imoralidade (HARDING, 1994, p. 59; MALOY, 2013, p. 6; 

POCOCK, 2003,  p.  355)  e  o  próprio  uso  do termo definia  aquele  que  se  dedica  à 

atividade:  politician (PRAZ, 1930, p. 20; PROCACCI, 1995, p. 224)54. Bem verdade 

que nem todos aqueles que se referiam a Maquiavel sustentavam os mesmos termos, 

como vimos,  por  exemplo,  com Bacon  e  Nedham.  Mas,  ainda  assim,  a  associação 

constante entre Maquiavel, maquiavélico, maquiavelismo etc. com políticos, tanto os 

que  refletem quanto  os  que  atuam,  era  corrente  (HÖPFL,  2004,  p.  85).  De  fato,  a 

unidade predominante e, não obstante as peculiaridades do inicio da recepção inglesa, 

era uma forma crítica, senão ofensiva, de ser acusar alguém de ardiloso, ateu, amoral, 

em suma,  de político.  Porém,  em 1656,  ocorre  uma exceção:  “Machiavel,  the  only 

politician  of  the  later  ages”,  escreve  Harrington  contra  a  corrente.  Não por  utilizar 

ambos os termos em conjunto – Maquiavel e político –, o que já era comum há muitas 

décadas, mas por fazê-lo de modo positivo e elogioso: o Maquiavel e o político.       

54 Não  encontramos  evidências  satisfatórias  que  liguem  o  emprego  do  adjetivo  “político”  ao 
maquiavelismo a alguma compatibilidade com o uso que Bodin fizera do termo após a Noite de São 
Bartolomeu. Mas tal hipótese não parece improvável visto a proximidade com a qual ambos eram lidos, 
como vimos acima. Sobre a relação entre Bodin, Maquiavel e os problemas religiosos do período, confira 
Villari (1927 vol. 2, p. 182-183)   
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3. James Harrington 

Né voglio  sia  imputata  prosunzione  se  uno  uomo di 
basso  e  infimo  stato  ardisce  discorrere  e  regolare  e' 
governi  de'  principi;  perché  cosí  come  coloro  che 
disegnano  e'  paesi  si  pongono  bassi  nel  piano  a 
considerare la natura de' monti e de' luoghi alti, e per 
considerare  quella  de'  luoghi  bassi  si  pongono  alto 
sopr'a' monti, similmente a conoscere bene la natura de' 
populi  bisogna  essere  principe  e  a  conoscere  bene 
quella de' principi conviene essere populare. 
Niccolò Machiavelli, Il Principe, dedica

Some,  my  lord,  have  aggravated  this,  saying  that  I, 
being a private man, have been so mad as to meddle 
with  politics;  what  had  a  private  man  to  do  with 
government? My lord, there is not any public person, 
not any magistrate, that has written in the politics worth 
a button. All they that have been excellent in this way 
have  been  private  men,  as  private  men,  my lord,  as 
myself. There is Plato, there is Aristotle, there is Livy, 
there is Machiavel. 
James  Harrington,  The  examination  of  James  
Harrington, 1661

 O estudo pioneiro de Raab (1965) tende a priorizar o ambiente intelectual inglês 

em confronto com a miríade de usos feito do florentino. A passagem da análise de uma 

obra a outra, de um autor a outro é ligeira e não pretende esgotar os mais profundos e 

variados significados do rosto inglês de Maquiavel, salvo uma exceção. Raab concede 

um capítulo inteiro a Harrington e sua relação com Hobbes e Maquiavel. Tal empreitada 

não é aleatória. Harrington cita direta e indiretamente Maquiavel uma quantidade de 

vezes quase tão grande quanto a de páginas que escreveu. Repete temas, inclui e exclui 

outros, em vista, talvez, das mudanças conjunturais; avalia e reavalia sua posição diante 

do florentino, mas, surpreendentemente, mantém os termos básicos de sua interpretação.

O estudo do maquiavelismo de Harrington pode ser feito por diversos ângulos, 

como, de fato, tem sido produzido nos últimos anos. A peleja dos políticos contra os 

santos  marca  inequivocamente  os  contrastes  do  autor  de  Oceana.  Confiante  na 

autoridade das escrituras sagradas, ao citá-las quase silencia diante do secretário. E o 

inverso é igualmente verdadeiro. Para Harrington, a ordem do universo deve ter uma 

explicação  divina,  do mesmo modo que as  idiossincrasias  da  política  deve  ter  uma 

humana  (WORDEM, 1994b,  p.  84).  O confronto  com o  único  político  dos  tempos 

recentes é inevitável e se expressa na constância e variabilidade da política e de seus 

determinantes. 
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Diante  dessa  abrangência,  optamos  por  centrar  o  estudo  da  recepção 

maquiaveliana de Harrington nos termos de seu republicanismo e seu entendimento da 

política  e,  quando  necessário,  em contraste  com pensadores  que  lhe  eram opostos. 

Buscamos  organizar  as  seções  que  se  seguem  em  uma  ordem  cujos  temas 

paulatinamente caminham do entendimento das categorias básicas da condição humana 

e  política  para  os  termos  diretamente  mais  afeitos  ao  republicanismo,  sempre,  em 

contraste com Maquiavel.      

3.1. As diferentes interpretações

Sereníssima república pareceu-lhes um título magnífico, 
roçagante,  expansivo,  próprio  a  engrandecer  a  obra 
popular.  Não  direi,  senhores,  que  a  obra  chegou  à 
perfeição, nem que lá chegue tão cedo. Os meus pupilos 
não  são  os  solários  de  Campanela  ou  utopistas  de 
Morus. 
Machado de Assis, Papeis Avulsos 

Apesar de nem sempre desfrutar de seu devido valor, James Harrington é parte 

do seleto grupo de pensadores políticos que possui uma ampla e heterodoxa variedade 

de interpretações55. De fato, qualquer pensador político que escreveu, de algum modo, 

seu nome história das ideias acaba por se tornar um alvo das mais diversas leituras. 

Entretanto, alguns parâmetros constituídos mais ou menos historicamente resultam em 

um enquadramento relativamente certeiro quanto às suas posições centrais, digamos de 

Hobbes,  o  que  ofereceria  suportes  suficientes  para  classificá-los  em uma  ou  outra 

vertente ou tradição de pensamento.  A particularidade de Harrington neste quesito é 

notável. Em 1981, Pocock, possivelmente o mais influente comentador que Harrington 

já teve, reconstruiu a trajetória das interpretações e destacou três: a de Trevor-Roper, a 

de  Macpherson  e  a  sua  própria  (Cf.  POCOCK,  1989,  p.  107).  Ainda  em  1988, 

Cengiarotti  expressou  de  modo  contundente  tal  constatação  afirmando  existirem ao 

menos duas leituras diversas: a marxista-liberal – atenta ao desenvolvimento histórico-

econômico da análise – e a utópica-republicana – atenta às ideias internas ao texto. Em 

seguida,  Scott  (1994),  assumindo  posicionar-se  contrariamente  a  Pocock,  refaz  o 

exercício. Mais recentemente, Barducci (2013, p. 67) resumiu o percurso interpretativo 

em dois grandes grupos. De um lado, sob forte influência de Pocock, haveria aqueles 

55 A sessão 2.1 é uma ligeira modificação do trabalho apresentado na ABCP, em agosto de 2014.
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afeitos a uma leitura maquiaveliana; de outro, os defensores das dívidas do autor de 

Oceana para com Hobbes. 

Esta seção não se pretende uma atualização desses momentos classificatórios das 

interpretações, nem tão pouco um esforço de síntese das muitas correntes envolvidas 

nas análises. O objetivo central  consiste em buscar uma explicação plausível para a 

variabilidade  interpretativa,  o  que  implica,  de  fato,  em  alguma  necessidade  de 

classificação e de síntese. Para facilitar a exposição, seguimos criticamente – sob nossa 

própria  classificação  –  o  modo  pelo  qual  Pocock,  Cengiarotti,  Scott  e  Barducci  já 

fizeram. Procuraremos apresentar quatro grandes vertentes interpretativas, o que nos 

obriga a deixar de lado intérpretes importantes que não se enquadram em nenhuma 

delas ou estudos pontuais e temáticos de relevo que não objetivam uma classificação 

geral  do  pensamento  de  Harrington56.  Nossa  hipótese  é  de  que  existem  elementos 

teóricos e conceituais internos ao sistema harringtoniano que permitem enquadrá-lo em 

uma ou outra forma de pensamento. A linguagem utilizada por ele abarca uma ampla 

gama de temas que, posteriormente, seriam desenvolvidos e catalogados como pontos 

diferenciais de uma determinada tradição. Assim, dependendo da importância que se 

atribua  a  um  ou  outro  conceito,  é  possível  enquadrá-lo  em  tradições  claramente 

definidas,  a partir  de suas reconstruções posteriores.  Por fim, não mos centraremos, 

nessa seção, no texto harringtoniano propriamente, apenas o faremos quando se mostrar 

indispensável.         

3.1.1. A leitura utopista

Dentre as marcantes leituras utópicas de Harrington, a mais profícua é de J. C. 

Davis,  por  isso,  centramo-nos  nela.  O  intérprete  argumenta  (DAVIS,  1983,  p.  2-4) 

vigorosamente  em  defesa  de  uma  clara  fissão  entre  o  paradigma  estabelecido  por 

Pocock (2003) e os escritos utópicos que compreenderiam parte significativa do mesmo 

período. De acordo com Davis, há uma distinção marcante que impossibilita os estudos 

das utopias modernas, embora facilite os do republicanismo clássico. O argumento se 

baseia no pressuposto de que a tradição republicana moderna, devidamente impregnada 

56 Recentemente,  os estudos a  respeito de Harrington, suas  fontes e suas  recepções,  têm encontrado 
território fértil nas suas referências à república de Israel, principalmente nos debates de época sobre a 
dimensão  teológica  envolvida  nisso  e  o  uso  bíblico  como texto  de  autoridade  histórica  e  normativa 
alternativo àquele empregado pelos defensores do direito divino dos reis, além do federalismo e da lei 
agrária (BORALEVI, 2011, p. 115). 
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pelos antigos, possui a autoconsciência dos autores passados e sua devida importância 

para a construção de uma determinada obra. Do lado oposto, as utopias não oferecem 

evidências desse gênero, o que impele o pesquisador a abdicar de uma metodologia 

rígida aos moldes contextualísticos e linguísticos. Destaca-se o ponto de contato dessas 

duas tradições57 justamente na figura de Harrington. Apesar da rigidez empregada por 

Davis, nega-se a comentar que, textualmente, Harrington cita Thomas More e Francis 

Bacon,  além  do  fato  de  ele  próprio  escrever  sob  nomes  fictícios  e  em  forma  de 

aforismos  (Cf.  GREENLEAF,  1964,  p.  237;  NELSON,  2004,  p.  96;  OSTRENSKY, 

2011, p. 72). Inserindo seu comentário entre parêntesis ao texto de Bacon, Harrington 

comenta: “They (saith he) who have written de legibus, of law-making, have handled 

this argument as philosophers, or as lawyes. Philosophers speak higher than will fall 

into  the  capacity  of  practice  (to  which  may be  referred  Plato's  Commonwealth,  Sir 

Thomas More's Utopia, with his own Atlantis)” (HARRINGTON, The Art of Lawgiving, 

III,  conclusion,  p.  697).  Diante  disso,  é  difícil  afirmar  que  Harrington  não  tinha 

consciência da continuidade existente das reflexões sobre sociedades ideais.  

Catalogando cinco modos diversos de construções de sociedades ideais, Davis 

afirma que apenas um deles pode se enquadrar na definição de utopia58. A característica 

central de todas essas formas de sociedades ideais reside na proposição para solucionar 

problemas coletivos com o fim de garantir a harmonia social e impedir, de modo cabal, 

a existência de conflitos (DAVIS, 1983, p. 208). Contudo, utopias se diferenciam dos 

outros modos de sociedades ideais  porque não buscariam a integração do homem à 

natureza, ao invés disso, aceitam a propensão humana ao seu domínio (DAVIS, 1983, p. 

24) e não buscam alterar, corrigir ou limitar moralmente as paixões e o pecado (DAVIS, 

1983, p. 36). Mesmo que possa usar exemplos históricos, as utopias não recorrem a 

critérios temporais para justificar suas soluções, o que dificilmente se pode dizer de 

Harrington.  A resposta  oferecida  aos  problemas  coletivos  se  atém  a  um  contexto 

sociológico  e  político-institucional,  resolução  esta  interna  ao  sistema  social,  o  que 

57 A respeito do emprego de “tradição”, escreve Davis: “Utopian writing is not a tradition of thought” 
(DAVIS, 1983, p. 4), ao invés disso, Davis usa o termo “common mode”, embora também empregue, de 
modo pouco rigoroso, o termo tradição (DAVIS, 1983, p. 39 n. 81). Manteremos a palavra aqui do modo 
que nos é autorizada pelo intérprete.

58 Os quatro  outros  modos  são  The  Land  of  Cockaygne,  Arcadia,  Perfect  Moral  Commonwealth e 
Millennium.  Basicamente,  operam  em  tradições  progressivamente  mais  realistas  que,  por  fim, 
desembocaria, de modo analítico e não cronológico, em utopias (DAVIS, 1983, p. 20-36).
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dispensa projetos que alterem a natureza (DAVIS, 1983, p. 37-38)59. Para isso, centra-se 

na  totalidade,  ordem  e  perfeição  das  invenções  políticas  e  sociais  em  direção  à 

sociedade  ideal  (DAVIS,  1983,  p.  213).  É  possível  que  Davis,  nesse  ponto  de  seu 

argumento, tenha uma certa dívida para com Russel-Smith (1914, p. 12) quando este 

afirma que Oceana é tão somente escrita em forma de utopia. 

De fato, a versão utopista de Oceana é, pode-se afirmar com alguma segurança, 

a primeira interpretação da obra. Possivelmente quando confrontado por aqueles60 que 

haviam lido a versão manuscrita, Harrington afirma no fim do livro que “I am accused 

of wrinting romance” (HARRINGTON, 1977, p. 358), o que estava longe de ser um 

elogio (DOWNS, 1977, p. 48). Após a publicação, Mathew Wren e outros reproduziram 

a acusação taxando-o como um descritor de quimeras. A resposta seria feita em tom 

ameaçador,  através da citação de autoridades realistas que aconselhavam o governo, 

mesmo sendo  homens  privados,  como Platão,  Maquiavel  e  More  (HARRINGTON, 

Prerogative of popular government, I, preface, p. 395; Cfr. LURBE, 2007, p. 100). No 

século seguinte, Hume, contrariando o que seria feito por Sieyès anos à frente com a 

publicação  de  Oceana em língua  francesa,  despeja  seus  elogios  a  Harrington,  mas 

ressalta ser Oceana um projeto impraticável61. 

A invenção  dos  nomes  dos  lugares  e  personagens,  caraterística  das  utopias, 

surpreendentemente,  não  foi  ainda  devidamente  debatida  pelos  comentadores. 

Cengiarotti  (2010, p. 24) foi um dos poucos a buscar compreender o significado de 

Oceana e sugeriu que sua origem possa residir nas obras de John Selden, a partir de um 

expansionismo colonial sob a teoria, em debate com Grotius, da liberdade de uso dos 

mares para navegação. Scott (2011, p. 204) apontou a plausibilidade de Oceana ser um 

navio sem âncora que vaga indefinidamente (Cf. HARRINGTON, The art of lawgiving, 

I, conclusion, p. 614). É possível ainda analisar  Oceana como um termo referente ao 

lugar de habitação do Leviatã, sua morada e que o envolve completamente. Aliás, o que 

59 Mais à frente no texto, Davis (1983, p. 209) argumenta em favor da possibilidade de Harrington se 
enquadrar melhor na sobreposição entre milenarismo e republicanismo clássico, aos moldes produzidos 
por Savonarola, posição semelhante que Goldie (1987, p. 201) adotará. 

60 Possivelmente, trata-se da filha de Cromwell, responsável por garantir a publicação e a chegada do 
texto às mãos  de seu pai.

61 Edições do século XIX de  Oceana,  das quais ainda se encontram reproduzidas no mercado atual, 
contribuiriam para esta leitura (Cfr. BLITZER, 1970, p. 207) que se tornou majoritária em grande parte 
do século XX. Sob o nome de “Ideals Comonwealths”, republicado em 1901, um volume trazia, além de 
Oceana, a própria Utopia, A cidade do Sol e a Nova Atlântida.
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seria  coerente  com  sua  citação  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  320)  de  Virgílio: 

“Imperium Oceano famamque terminet astris” (Eneida, I, 287)62. 

Todavia, a invenção e adaptação de nomes não é suficiente para classificá-lo de 

utópico. Não obstante as diferentes definições de utopia que, por isso, podem ou não 

aproximar  Oceana desta  forma  de  pensamento,  existe  uma  justificativa  interna  ao 

próprio  texto  para  além  do  fato  de  Harrington  inserir  nomes  fictícios, 

independentemente da ironia envolvida nas escolhas. Assim que, na primeira parte das 

preliminares, os princípios do governo são apresentados, o autor inicia uma análise caso 

a caso dos exemplos mais marcantes de repúblicas antigas e modernas. As avaliações 

referem-se fundamentalmente  aos  ditames  institucionais  das  repúblicas  em contraste 

velado com os princípios que acabara de oferecer. Estes, por sua vez, são sumarizados 

momentos  antes  do  início  do  contraste  com  os  exemplos  históricos  e  podem  ser 

entendidos  do  seguinte  modo.  Uma  república  é  um  governo  livre  de  qualquer 

hereditariedade, sustentado na igualdade política, em que o senado propõe, a assembleia 

popular decide e a magistratura executa as leis. Além disso, a soberania reside nas leis 

(HARRINGTON, Oceana, p. 173-174). A ordem de exposição dos exemplos históricos 

parece pretender um distanciamento valorativo, visto ser cronologicamente construída e, 

salvo o primeiro caso, as instituições republicanas são apresentadas em poucas linhas, 

motivo pelo qual,  pode-se interpretar,  o contraste com os princípios fica ainda mais 

nítido.

Israel, o primeiro exemplo apresentado, cumpre com todos os quesitos, a não ser 

pelo fato de que, raras vezes, o senado assume uma função executiva (HARRINGTON, 

Oceana, p. 175-176). Atenas obteve sua ruína porque a assembleia popular, além de 

decidir, também debatia. A Lacedemônia errou ao aceitar a existência de reis e no fato 

de haver  uma pluralidade de magistraturas  executivas que,  por  isso,  não seguiam o 

mesmo comando legal. Já Cartago teve como erro o inverso do de Atenas, o senado 

além  de  propor,  decidia.  Em  Roma,  a  assembleia  popular  também  decidia,  o  que 

provocou a criação de muitos órgãos executivos, resultando, portanto, em dois erros. O 

primeiro  exemplo  moderno,  Veneza,  também incorre  em dois  equívocos:  o  senado 

decidia,  gerando igualmente  a  criação  de  muitos  magistrados.  Por  fim,  a  Suíça  e  a 

Holanda padecem do mesmo mal  de não serem bicamerais e suas federações serem 

62 Na  tradução  para  o  italiano:  “Nascerà  di  sì  nobile  stirpe  Cesare  Trade/  che  stenderà  l'imperio 
all'Oceano e la fama alle stelle” (In: VIRGILIO, Tutte le opere. A cura e traduzione di Enzio Cetrangolo. 
Firenze: Sansoni Edirore, 1966).
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fracas (HARRINGTON, Oceana, p. 177-178). O critério utilizado para a classificação 

das  repúblicas  não  é  senão  a  compatibilidade  entre  uma determinada  função  e  sua 

respectiva instituição, rigorosamente aos moldes descritos anteriormente e nomeados de 

princípios. Tem-se, então, um grande mosaico do trato com o Estado, de modo que os 

exemplos oferecem, historicamente, problemas e soluções que nunca foram combinados 

em nenhum período ou lugar. Pelo fato de a perfeição do governo existir apenas em 

repúblicas, seu modelo não pode ser outro que não este (DAVIS, 1983, p. 215). Lurbe 

(2007, p. 75-76) responde a Davis diferenciando república de utopia pelo imperativo da 

participação naquela e a prioridade institucional existente nesta, o que torna a utopia um 

não-lugar e a república, um projeto a ser executado. 

Publicado originalmente em 1658, Brief Directions é um texto curto, divido em 

duas  partes.  Na primeira,  Harrington  relata  sete  tipos  (modells)  de Estados,  que  na 

edição de Toland de 1700, possivelmente inserido por ele próprio, carrega no subtítulo 

seis exemplos republicanos: Israel, Esparta, Atenas, Roma, Veneza e Holanda, a sétima 

referencia, possivelmente, é à Turquia, pois trata-se de um Estado em que as vontades 

do rei são leis (HARRINGTON, 1700, p. 585-586). Há uma complementariedade com a 

explicação  inicial  de  Oceana para  a  falência  dos  modelos  das  republicas  históricas, 

porém,  neste  texto,  aborda,  pormenorizadamente,  a  composição  e  função  das 

instituições políticas e jurídicas, sempre, tendo por fim, a apresentação de como as leis 

são feitas, incluindo os casos onde o governo é dos reis, como Turquia e Esparta. A 

segunda parte segue a primeira em seu escopo, porém, trata-se da formulação proposta 

em  Oceana.  O  ponto  interessante  do  texto,  para  o  que  ora  estudamos,  reside  no 

parágrafo que faz ligação entre a primeira e a segunda parte: “If these models [...] be not 

all, in the mouths of great men and in pampllets, for chimeras or utopias, it is great 

chance;  yet  contain  they  no  less  than  the  whole  revolution  of  popular  prudence” 

(HARRINGTON,  Brief Directions, p. 590). Harrington deixa claro que tais modelos, 

embora  incompletos,  são  uma  ótima  oportunidade  para  a  revolução,  isto  é,  a 

reordenação do regime inglês (STRUMIA, 1991, p. XV)63. Porém, não é possível negar 

o  caráter  irônico  com  que  trata  quimeras  e  utopias,  mesmo  que  não  as  critique 

diretamente. Possivelmente respondendo a seus primeiros críticos, a passagem confirma 

a  incompletude  dos  exemplos  históricos.  Chama a  atenção  o  destaque  concedido  à 

existência de leis, que, em todas as repúblicas, são governantes, onde há reis, são apenas 

63 Sobre o emprego de revolução naquele contexto inglês, veja Ostrensky (2006, p. 26-30).
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seus recursos institucionais (LURBE, 2007, p. 81). Nesse sentido, o equívoco de uma 

pode ser contrariado pelo acerto de outra, de modo que nenhuma delas seja um exemplo 

completo em si mesma, mas, pinçando cada acerto, tem-se a perfeição: a república de 

Oceana. Caso as utopias sejam classificadas como tais na medida em que produzem 

modelos, como o “modell of the commonwealth of Oceana”, inexistentes historicamente 

em  sua  completude,  poder-se-ia,  sim,  classificá-la  como  parte  da  tradição,  o  que 

provaria  sua  aplicabilidade,  pelo  menos,  parcialmente  inspirada  no  realismo 

maquiaveliano (RUYER, 1950, p. 182). Por outro lado, se utopia for definida como uma 

cidade  ficcional  (MANUEL  and  MANUEL,  1980,  p.  336)  ou  de  perfeição  ideal 

(BLITZER, 1970, p. 32) e, por isso, irrealizável, Oceana, não é parte (CENGIAROTTI, 

2010, p. 18). Nas palavras de Ruyer, “Oceana est à peine une utopie” (RUYER, 1950, p. 

181),  que  parece  ser  completada  nos  anos  seguintes  por  Toth,  uma  “exceptionally 

mundane utopia” (TOTH, 1975, p. 317).

A posição de Manuel e Manuel a respeito deste quesito se mostra interessante na 

medida  em  que  Oceana é  lida  como  um sonho  que,  para  realizá-lo,  não  se  pode 

dispensar  a  ação:  “[A]ll  constitution-making  is  in  a  way  utopian”  (MANUEL and 

MANUEL,  1980,  p.  366).  O  que  contraria  um determinismo  da  forma  republicana 

através  da  distribuição  de  propriedade:  “Oceana  could  be  England  in  the  future” 

(HANSOT,  1974,  p.  103),  não  apenas  do  ponto  de  vista  positivo,  mas  também 

normativamente  orientado.  Contudo,  o  pressuposto  histórico-materialístico 

(CARANDINI,  1972,  p.  447)  permite  a  Harrington  construir  a  passagem da  utopia 

(CARANDINI,  1972,  p.  467)  para  a  previsão  do  futuro,  sempre,  em  perspectiva 

histórica da acumulação de riquezas (CARANDINI, 1972, p. 463). 

3.1.2. A leitura materialista

Basta uma primeira leitura das interpretações mais correntes de Harrington para 

observar que a maioria dos comentadores atribui a ele a originalidade de identificar na 

dimensão econômica os determinantes das instituições políticas, talvez, por ele próprio 

fazer  isso  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  180-181)64.  As  fundações  (foudations)  ou 

distribuição  de  propriedades  seriam  a  base  econômica  dos  sistemas  políticos 

64 Uma exceção é J. W. Gough (1930, p. 404), que afirma que a única originalidade de Harrington é a 
divisão das funções legislativas, uma vez o fundamento da propriedade estaria em Virgílio. Aqui, Gough 
parece desenvolver uma sugestão apenas suscitada por Russel-Smith (1914, p. 7-8), que não adentra no 
ponto. Confira também Watson (1956). 
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(superstructure),  que  se  compatibilizam por  um determinado  equilíbrio  (balance)65.  

Recorrentemente, Harrington afirma que a superstructure segue (follow) a balance,  ou 

seja,  há  uma  temporalidade  nas  mudanças  estruturais,  primeiro  a  economia, 

especialmente  a  propriedade,  e  depois  as  instituições  políticas.  Assim,  não  é  difícil 

encontrar quem identifique em Harrington elementos precursores do marxismo, ou de 

uma gama mais ampla do materialismo histórico, e quem, negando o que poderia se 

acusar  de  teleologia  ou  determinismo  histórico,  observa  apenas  uma  determinação 

contingente (BLITZER, 1970, p. IX). De fato,  tanto na posição marxista,  quanto na 

apenas  econômica  aquém  do  marxismo,  nesse  conjunto  de  intérpretes,  alguns 

contemporâneos apontam que foi Eduard Bersnstein o primeiro a classificar Harrington, 

em  1908,  como  um  materialista  (CENGIAROTTI,  2010).  Nesse  ponto,  a  tensão 

conceitual entre materialismo e marxismo stricto sensu importa. 

Em 1886, Achille Loria, reconhecido economista italiano, publicou  La Teoria 

Economica  della  Costituzione  Politica.  A obra  pretende  mostrar,  a  partir  de  cinco 

abordagens distintas,  que as instituições políticas são determinadas, necessariamente, 

pela economia. Em qualquer organização social capitalista, as riquezas são divididas 

entre rendas e salários, a primeira pode ser financeira ou proprietária (LORIA, 1886, p. 

9-13).  Não surpreenderia  que,  a  partir  do  uso  que  o  autor  faz  de  uma tradição  de 

pensadores alemães (de Gothe a Engels, passando por Hegel) e escrevendo na sugestiva 

década de 1880, se debruça sobre Marx. Do ponto de vista da teoria econômica, alguns 

pontos centrais podem diferenciá-los. Sua perspectiva materialista, heterodoxa do ponto 

de vista marxista, inclui autores como Lassale, Spencer, James Mill e John Stuart Mill. 

Em alguns momentos,  aproxima-se bastante do positivismo francês e, em outros, da 

historiografia  alemã,  sobretudo  de  Leopold  von  Ranke  (LORIA,  1886,  p.  76). 

Particularmente interessa a  Loria,  são os  modos pelos quais  as rendas  e  os  salários 

rebatem nas  diversas  formas  políticas  que  assumem como classe  dirigente  e  classe 

oprimida. Observa, como Marx, no desenvolvimento histórico inglês, o lócus preciso 

dos  determinantes  econômicos  que  formaram  o  Estado  e,  durante  as  revoluções 

inglesas,  a  primazia  da  classe  burguesa  se  deslocou  da  Holanda  para  a  Inglaterra, 

assumindo, a partir de então, o controle sobre os impostos indiretos (LORIA, 1886, p. 

20) e conclui “che il sistema economico determina il sistema politico” (LORIA, 1886, p. 

32). 

65 Repare-se ainda no emprego de “proletary” (HARRINGTON, Oceana, p. 312).
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O passo seguinte da argumentação é a respeito da determinação das formas de 

governo: a oligarquia se estabelece quando uma pequena classe de grandes proprietários 

se impõe sobre os pequenos; uma monarquia absoluta, quando apenas uma forma de 

renda  se  sobrepõe  às  demais  e  se  concentra  no  rei  ou  quando  o  rei  representa  os 

interesses  dos  grandes  proprietários  (LORIA,  1886,  p.  33-34).  Fica  clara  uma 

compatibilidade  com  o  pensamento  harringtoniano,  incluindo  o  uso  do  mesmo 

vocabulário  (monarquia,  monarquia  absolta  e  oligarquia).  A  mesma  palavra  que 

Harrington emprega para os determinantes econômicos é usada por Loria na conclusão 

de seu argumento: a distribuição de terras na Inglaterra na transição do feudalismo para 

o  capitalismo  produziu  uma  forma  “perfetta”  (LORIA,  1886,  p.  38).  E  acrescenta: 

“mentre la forma monarchica, quando pure persiste, non è più che nominale” (LORIA, 

1886, p. 38). Contudo, é no quinto capítulo do livro, “La Proprietà e la Costituzione 

Politica”, que o tema “più importante” (LORIA, 1886, p. 105) aparece. A partir daqui, 

emerge  uma crítica  às  ciências  sociais  e  jurídicas  por  estas,  segundo  Loria,  jamais 

atentarem  para  o  fato  de  que  as  instituições  políticas,  a  “superestruttura”,  são, 

necessariamente, determinadas pela distribuição de propriedade, e garantidas pelas leis 

(LORIA, 1886, p. 107). 

Un fatto  veramente  caratteristico,  è  che  queste  verità 
evidenti,  ignorate  dagli  economisti  moderni,  fuorono 
perffetamente comprese da parecchi  scittori  dei  secoli 
scorsi.  È  infatti  nel  1656,  che  l’inglese  Harrington 
espone per la prima volta la teoria, la quale raffigura la 
costituzione  politica  come  un  prodotto  dei  rapporti 
economici. (LORIA, 1886, p. 108)
 

Após  algumas  longas  citações,  também  discute  aqueles  que  teriam  seguido 

Harrington:  fisiocratas,  Adam Smith,  Burke,  “e  tale  concetto  si  riscontra  ancora  in 

Jones, Proudhon, Scheel, Engels, Marx” (LORIA, 1886, p. 111). De Harrington a Marx, 

a teoria da determinação econômica se consolida com o próprio Loria,  segundo ele, 

obviamente. 

A importância de Loria para o desenvolvimento das leituras de Harrington reside 

em um ponto singular. O economista não se coloca como um intérprete de Harrington, 

nem mesmo como um historiador das ideias. Desse modo, o uso que faz do autor de 

Oceana  funciona  como  uma  ancoragem  teórica  em  favor  do  desenvolvimento  das 

ciências  sociais,  caso raro das leituras  harringtonianas.  Além disso,  trata  Harrington 

como  um dos  pensadores  integrantes  dos  grandes  nomes  do  Ocidente,  ao  lado  de 
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Maquiavel, Espinosa, Mill e Marx. Esta peculiaridade é importante porque apresenta 

mais do que uma reprodução, porém uma atualização para o século XIX do pensamento 

harringtoniano. Mas não foi o economista italiano o único a pensar em uma tradição que 

une  Harrington  e  Marx,  passando  pela  reflexão  de  Maquiavel  e  Espinosa  (LORIA, 

1886, p. 117). Um pouco mais de um século depois, o livro de um conterrâneo fará algo 

semelhante. 

Antonio Negri, buscando os fundamentos das “normas constitucionais” (NEGRI, 

2002, p. 8) do Ocidente moderno, insere o autor de Oceana na tradição maquiaveliana, 

mas com a peculiaridade do destaque para o problema da propriedade como categoria 

explicativa dos fenômenos políticos, através da ruptura entre a propriedade e os direitos 

sociais (NEGRI, 2002, p. 159). A dimensão positiva da teoria política de Harrington 

ganha um contorno materialista. Porém, a superação dos determinantes históricos pelos 

ciclos  polibianos  de  governo  é  a  forma  pela  qual  Harrington  posicionou-se 

contrariamente ao capitalismo nascente. É comum das interpretações que buscam fazer 

de Harrington um atualizador das reflexões de Maquiavel, sobretudo os que o fazem sob 

o primado do materialismo, opô-lo à metafísica hobbesiana,  em sentido histórico.  O 

processo  de  acumulação  iniciado  pelos  reinados  de  Henrique  VII  e  Henrique  VIII 

liberaram não apenas  o  universo  de  valores  e  ações  burguesas,  como também seus 

antagonistas (BARROS, 2013, p. 162; NEGRI, 2002, p. 180) e, por isso, “Harrington 

não é utópico” (NEGRI, 2002, p. 190-191)66, uma vez que reconhece o primado da luta 

de classes (Cfr. DOWNS, 1977, p. 17). 

Embora  menos  ambicioso,  Eduard  Bernstein  já  havia  apontado as  categorias 

centrais do Harrington antecipador de Marx: oposição à teoria do contrato hobbesiana 

através  do  materialismo,  primazia  da  economia  sobre  a  política  e  a  observação  do 

processo  histórico  como  chave  para  a  acumulação  (Cfr.  DICKINSON,  1983,  p.  4; 

GOUGH, 1930, p. 397). Porém, o esforço de Bernstein incide ainda sobre a tecedura de 

um  paralelo,  com  o  devido  cuidado  de  não  incorrer  em  anacronismos,  com  o 

pensamento socialista do século XIX (BERNSTEIN, 1980, p. 193)67. Interessante ainda 

notar  que  sua  justificativa  quanto  ao  materialismo reside,  primeiramente,  no  último 

66 Poucas são as vezes em que os comentadores se mostram tão taxativos assim, dentre elas, lê-se em 
Barros (2013, p. 154): “Não é propriamente um texto utópico, no sentido de um não lugar ou um lugar 
imaginário, como a Utopia, de Thomas Morus, ou a Nova Atlântida, de Francis Bacon”. 

67 O livro de Bernstein foi escrito para compôr o conjunto de volumes organizados por Karl Kautsky 
sobre a história do socialismo, o que torna compreensivo o impulso do autor em abordar o tema.
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texto  de  Harrington,  The  Mecanicks  of  Nature,  escrito  para  confrontar  a  avaliação 

médica de que ele estaria sob uma crise mental. Bernstein extrai daí os fundamentos 

materiais  da  natureza  em  conformidade  com  Marx  (BERNSTEIN,  1980,  p.  199), 

sempre,  calibrados por Maquiavel (BERNSTEIN, 1980, p. 205) e pelo cientificismo 

(BERNSTEIN, 1980, p. 206). “In this sense it will certainly be no exaggeration for us to 

describe him as a precursor, not in his postulates but in his theoretical expositions of 

modern scientific socialism” (BERNSTEIN, 1980, p. 211).      

Possivelmente, Christopher Hill seja o intérprete mais importante de Harrington 

neste campo. Embora sua produção direcionada especificamente a Harrington não seja 

extensa,  motivo  pelo  qual  nos  centraremos  no  texto  mais  afeito  ao  tema,  suas 

contribuições ao período como um todo habitam a galeria dos cânones da historiografia. 

A partir da conhecida relação entre a propriedade e a superestrutura, ponto ao qual não 

se atém, Hill parte para o entendimento conceitual de “povo” (people) e seu significado 

político. Depois da realocação de propriedade iniciada com Henrique VII, o povo se 

encontrou independente da aristocracia e da monarquia (HILL, 1958, p. 301). Como de 

costume, o historiador identifica a originalidade de Harrington nos determinantes da 

fundação em compasso estreito com sua sustentação na lei agrária. Apesar de, a partir de 

então, o sistema político inglês estar submetido à lógica da supremacia da classe rica, 

uma vez que as leis são a garantia da propriedade (HILL, 1958, p. 306-307), Harrington 

não chega a atingir o ponto nefrálgico do marxismo, porque “he never even approached 

that conception of class struggle as the motive force in history which Marx held to be 

this chief contribution” (HILL, 1958, p. 312). A análise de Hill  se torna ainda mais 

interessante quando se observa que, paralelamente aos comentários teóricos, contrasta o 

desenvolvimento  posterior  dos  acontecimentos,  como  as  revoluções  americana  e 

francesa (HILL, 1958, p. 312).  

Um modo alternativo de se pensar a base econômica da política, que não diz 

respeito à leitura marxista, é produzido por Michael Downs. Para ele, as exceções do 

modelo explicativo de Harrington são elementos suficiente para desautorizar qualquer 

leitura  determinista  (DOWNS,  1977,  p.  21),  o  que  pode,  de  fato,  se  coadunar  com 

revisões marxistas posteriores ao próprio Marx. Não  apenas  os  fundamentos  do 

materialismo  histórico  encontrados  na  obra  de  Harrington  justificam  a  leitura  de 

antecipador de Marx (MELAMED, 1983, p. 509), mas, também, a própria avaliação 
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comparativa dos conceitos-chave dos dois autores68. O famoso capítulo de O Capital, A 

Chamada Acumulação Primitiva,  identifica,  utilizando Francis  Bacon como fonte,  o 

ponto de inflexão da dissociação entre trabalho e meios de produção, a partir do reinado 

de Henrique VII, e que duraria mais cento e cinquenta anos, o justo momento no qual 

Harrington escreve.  O segundo capítulo do primeiro livro de  The Art of  Lawgiving, 

igualmente  tendo  Bacon  como fonte,  faz  o  mesmo:  “The  lands  in  the  hold  of  the 

nobility and clergy of England, till Henry the Seventh, cannot be esteemed to have over-

balanced those in the hold of the people less than four to one. Whereas in our days, the 

clergy being destroyed, the lands in hold of the people over-balance those in the hold of 

the nobility, at least nine in in ten” (HARRINGTON, The art of lawgiving, p. 606)69. Em 

suma, a interpretação materialista de Harrington, sob os auspícios econômicos de sua 

teoria, encontra nele um observador atento às transformações de seu tempo, do mesmo 

modo que as leituras liberais o fazem.      

3.1.3. A leitura liberal

Desde a publicação de Teoria Política do Individualismo Possessivo, em 1962, 

os estudos sobre o pensamento político inglês do século XVII passaram a incluir alguma 

avaliação sobre a tese de Macpherson. Particularmente, sua interpretação de Harrington 

teve  forte  presença  nos  estudos  subsequentes.  O  homem burguês,  forjado  por  uma 

ambiguidade teórica de Harrington, estaria em constante tensão entre a empreitada para 

adquirir  propriedade  e  aquela  em  direção  à  política.  Sem  mencionar  Marx  e  seus 

seguidores, Macpherson comenta os cento e cinquenta anos, de Henrique VII à guerra 

civil,  de  transformações  na  distribuição  de  propriedade,  igualmente  calibrado  por 

Maquiavel (MACPHERSON, 1979, p. 175-177), porém, as conclusões são diferentes. A 

partir de uma análise minuciosa dos palavras e dos valores monetários utilizados por 

Harrington, o intérprete encontra no deslocamento geográfico do poder, do campo para 

68 Engels, respondendo diretamente a Loria, afirma no seu suplemento ao terceiro livro de O Capital que 
o  economista  italiano  revela  uma  total  desfaçatez  ao  afirmar  que  nem  ele,  nem  Marx  seriam  os 
verdadeiros criadores do materialismo histórico.  Ironizando tal  posição, Engels ataca o argumento de 
Loria, com Aristóteles e Harrington, a fim de convencer o leitor da originalidade de Marx. O debate 
travado entre estes dois autores revela, pelo menos, que Harrington era um autor conhecido já naquela 
geração e associado ao desenvolvimento das ideias econômicas.      

69 A  distinção  analítica  entre  Harrington  e  Marx  reside  fundamentalmente  na  interpretação  da 
concentração (Marx) ou desconcentração (Harrington) de terras, mas o ponto de contado importante é a 
partir da acumulação.

72



o parlamento, o foco da análise do autor de Oceana. Quesito necessário para o mundo 

que  alvorecia,  a  urbanização  estava  em conformidade  com a  expansão  comercial  e 

manufatureira. Assim, Macpherson (1979, p. 186) avalia que Pocock (1987c) não teria 

ido longe o suficiente para compreender que a dimensão econômica da teoria não se 

restringe à distribuição de propriedade. De fato, a alocação dos imóveis, móveis e do 

dinheiro – elemento explicativo das superestruturas – depende de se reconhecer como 

pressuposto uma economia de mercado, da prática de cobrança de juros e da mobilidade 

social  (MACPHERSON,  1979,  p.  187).  “A  essas  indicações  de  que  Harrington 

reconhecia a persistência dos padrões burgueses entre as pessoas que integram 'o povo', 

podemos acrescentar que tinha alguma noção dos elementos da economia de mercado, e 

que não era hostil às suas implicações sociais” (MACPHERSON, 1979, p. 188). 

O sistema constitucional de  Oceana é organizado de tal modo que a diferença 

das classes sociais  é incorporada,  através do impacto dos respectivos interesses, nas 

duas casas legislativas existentes.  Ao imperativo interesseiro que conduz a ação dos 

homens,  argumenta  Macpherson,  insere-se  o  pressuposto  moderno  de  igualdade  de 

oportunidades para realizá-los e isso somente pode ser feito com o controle jurídico da 

propriedade agrária. “A defesa de Harrington da agrária como garantia suficiente de 

equilíbrio igual contra os ataques de uns poucos, repousa, portanto, sobre a concepção 

de igualdade caracteristicamente burguesa” (MACPHERSON, 1979, p. 197). Por essa 

chave, mesmo aqueles intérpretes que não afirmam contundentemente que Harrington 

seja parte do liberalismo nascente, aproximam-se daqueles que o fazem por sua dívida 

para com o autor de Leviatã. A postulação da proximidade com Hobbes encontraria solo 

fértil  naqueles  que  se  diferenciariam  de  Pocock  nas  décadas  subsequentes,  o  que 

começou com uma correção a respeito da profundidade da interpretação aterrissou em 

uma polaridade binária quase mutuamente excludente. 

Jonathan  Scott  foi  quem  mais  tencionou  essa  divergência,  elegantemente, 

expressando sua dívida para com Pocock numa referência ao próprio Harrington e sua 

posição  similar  para  com  Hobbes.  “Oceana is,  in  fact,  a  deliberate  subversion  of 

classical  republicanism with  its  root  in  a  post-humanist  rebellion  linked  to  that  of 

Hobbes” (SCOTT, 1993, p. 146). Assim, Harrington seria herdeiro direto de Hobbes na 

compreensão  do  interesse  como  corolário  da  lei  natural.  O  que  teria  impulsionado 

ambos os autores, a guerra civil, traçaria cada um dos percursos em direção à ordem e à 

paz,  fitando  a  perpetuidade  da  república  (SCOTT,  1993,  p.  149).  Em  termos 

institucionais, a participação cívica foi abolida em Oceana, rompendo, desse modo, com 
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um dos principais  sustentáculos do humanismo cívico do  quattrocento italiano e do 

republicanismo maquiaveliano (Cf. ADVERSE, 2013a). 

A  virada  harringtoniana  se  dá  em  um  dos  pilares  mais  importantes  da 

interpretação antagônica da de Scott: o governo misto. De acordo com essa leitura, a 

balance produtora de estabilidade diferencia-se da tradicional junção das formas puras 

de governo advindas de Políbio. Aliás, Arihiro Fukuda se mostra bastante interessante a 

esse  respeito.  Os  dois  modelos  de  governo misto  à  disposição  de  Harrington  eram 

aquele  desenvolvido  por  Políbio e  outro,  de matriz  inglesa,  produzido por  Sir  John 

Fortescue. De acordo com Fukuda (1997, p. 17-22), a linguagem da ancient constitution 

reverberava em Harrington de modo bastante negativo e representava, definitivamente, 

a prudência moderna, isto é, o governo de facto70. O interessante dessa avaliação é que o 

intérprete reconstrói o debate com Hobbes deslocando o eixo central da liberdade para 

as formas mistas, evidentemente, tendo Hobbes como contraponto. A questão a que ele 

se propõe a responder vincula-se à soberania e como a resposta de Harrington a Hobbes 

envolve o governo misto, a partir do império da lei (SCOTT, 2004, p. 53; FUKUDA, 

1997,  p.  72).  Porém,  do  mesmo  modo  que  Scott,  Fukuda  identifica  a  recepção 

harringtoniana de Hobbes no interesse (FUKUDA, 1997, p. 98-99)71.    

Corroborando com a ruptura, a intensidade com a qual Scott atribui importância 

ao uso que Harrington faz do interesse, está diretamente em conformidade, não obstante 

as  importantes  peculiaridades,  com  a  interpretação  aburguesada  de  Macpherson. 

Direcionando sua leitura  para as premissas metodológicas  de Harrington,  a  filosofia 

natural  da  época,  em  grande  parte  por  responsabilidade  de  Bacon,  e  a  teoria  do 

movimento  supostamente  advinda  de  Hobbes,  afirma  que  esta  foi  responsável  pela 

substituição  da  história  pela  prudência  (SCOTT,  1993,  p.  156-157;  Cf.  POCOCK, 

1987b, p. 438-439). Importante ainda notar que parte significativa dos argumentos de 

Scott  repousa sobre a comparação com outros autores do período, entre eles,  Henry 

Neville e Algernon Sidney, cujas principais  obras somente seriam publicadas após a 

morte de Harrington. Antes de enfraquecer o argumento, tal perspectiva contribui na 

precisão da linguagem empregada e nos usos conceituais em comum dos pensadores. 

Novamente,  como  temos  procurado  mostrar,  o  desenvolvimento  da  reflexão  de 

70  Sobre o contexto do conceito de facto veja Pocock (1977, p. 28-33).

71 Em nota, Fukuda (1997, p. 113, n. 11) resume a diferença de interpretações entre Pocock e Scott, mas 
não se posiciona. Na verdade, sua obra busca uma síntese que aponta as contradições das leituras e apenas 
raramente (Cfr. FUKUDA, 1997, p. 114, n. 14) se diferencia de outros intérpretes.  
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Harrington nos anos que sucederam sua morte contribuíram incisivamente para forjar o 

modo pelo qual ele é classificado. 

Não  obstante  a  decisiva  contribuição  de  Scott,  Wettergreen  se  mostra  mais 

radical. A diferença entre o republicanismo e o liberalismo, segundo o autor, reside no 

uso  de  estado  de  natureza  e  direitos  individuais  contidos  em  Hobbes 

(WETTERGREEN,  1988,  p.  665).  Buscando  as  proximidades  entre  esses  autores, 

Wettergreen centra-se nestas categorias. “His [de Harrington] posittion is founded on a 

notion  of  a  state  of  nature;  he  embraces  natural  rights  and  natural  law” 

(WETTERGREEN, 1988, p. 668). Citando um manuscrito que ele atribui a Harrington, 

e é negado por Pocock (1977, p. XII, n. 4), o intérprete destaca a expressão “state of 

Nature”  em linhas  divergentes  daqueles  hobbesianas,  embora  aproxime a função da 

propriedade  harringtoniana  com  o  Estado  artificial  de  Hobbes.  Nesse  sentido, 

Harrington seria parte do liberalismo na concordância de que a arte formata a natureza 

em  direção  aos  interesses  humanos  pela  capacidade  do  exercício  da  razão 

(WETTERGREEN, 1988, p. 675). O pressuposto do argumento de Wettergreen é de que 

havendo leis naturais, necessariamente, estas levam ao consenso através dos interesses 

inatos (WETTERGREEN, 1988, p. 681). Desse  modo, o desenvolvimento subsequente 

do liberalismo auxilia Wettergreen na sua análise: “Indeed, the decisive importance of 

natural  property for  liberal  politics  can  be  seen  more  clearly in  Harrington  than  in 

Locke” (WETTERGREEN, 1988, p. 672)72. O autor vai além e insere, no espírito dos 

checks and balances do século XVIII, a versão newtoniana das leis da natureza para 

explicá-las em Harrington (WETTERGREEN, 1988, p. 676). 

Paul Rahe divide com Wettergreen a forte herança straussiana em suas leituras 

centradas  no  individualismo  do  pensamento  moderno.  A  partir  da  tensão  entre 

aristotelismo  e  hobbesianismo,  o  pensamento  de  Harrington  estaria  calibrado  pela 

racionalidade deste último (RAHE, 2008, p. 325), dado que os homens são interessados 

o suficiente para internalizar o consentimento público de serem governados (RAHE, 

2008, p.  333-4) e livrarem-se do imperativo da participação (RAHE, 2008, p.  335). 

Além  da  perspectiva  contextualista  de  Rahe,  ele  destaca  ainda  a  primazia  das 

instituições sobre a educação (RAHE, 2008, p. 327) e sobre a moral (RAHE, 2008, p. 

329)  e  do  comércio  sobre  a  expansão  militar  (RAHE,  2008,  p.  338),  como marcas 

72 Sem levar a análise ao liberalismo, Fukuda (1997, p. 125) expressa a mesma dívida de Harrington 
para com Locke e, como de costume, adentra nas reflexões neo-harringtonianas como explicações para o 
autor de Oceana. 
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distintivas do liberalismo moderno frente ao republicanismo antigo. De fato, todas essas 

categorias podem ser lidas em Harrington, porém, a dificuldade reside no quão intensos 

os termos são para o seu sistema reflexivo.

Tencionando  um  ponto  não  identificado  em  Rahe,  Remer  (1995)  procura 

diferenciar  Harrington  dos  antigos,  particularmente  daqueles  ícones  do  pensamento 

republicano,  a  partir  da  deliberação  e  da  retórica.  De acordo com o  comentador,  a 

retórica deliberativa entre os antigos requeria a fala pública, a paixão e a resolução. No 

trato  com o  senado,  o  autor  de  Oceana teria  deslocado  esses  elementos  para  uma 

assembleia fechada, dotada de razão e interesse, que não delibera, mas propõe. Desse 

modo, o uso retórico no debate estaria divorciado da resolução (REMER, 1995, p. 541). 

O argumento busca identificar no cálculo racional privado dos homens a essência do 

individualismo moderno,  mas,  para  que  se  sustente,  Remer  deve  afirmar  “that  élite 

thinks rationally and the masses are predisposed to emotionalism” (REMER, 1995, p. 

542).  A dificuldade,  contudo,  reside  em comprovar  isso  textualmente,  uma vez  que 

Harrington é claro quanto à universalidade da composição da alma humana em razão e 

paixão e quanto à distinção da aristocracia natural ser pela sabedoria, e não pela razão 

(Cfr. DOWNS, 1977, p. 61-65 e HARRINGTON, Oceana, p. 173-174, 261, 284,  The 

prerogative of popular government, p. 416 e Policaster, p. 721)73.   

No  já  longínquo  ano  de  1930,  Gough  expressou  de  modo  contundente  o 

distanciamento  teórico  que  envolvia  o  uso  da  história  em contraposição  ao  direito 

natural (GOUGH, 1930, p. 397). Porém, destacou acertadamente que o amplo uso do 

vocabulário  jusnaturalista  não  incidia,  necessariamente,  no  direito  natural.  “In  this 

[natural law], however, he was not alone, for a Law of Nature (as distinct from a theory 

of  Social  Contract)  was  the  principle  on  which  the  Independents  and the  Levellers 

habitually based their political theory” (GOUGH, 1930, p. 397). A análise de Gough 

ficou esquecida por décadas74 e, mesmo durante os intensos debates que surgiram após a 

publicação de  Teoria Política do Individualismo Possessivo, essa distinção conceitual 

73 A análise de Remer parece mais promissora quando se aproxima da proporção entre sabedoria, razão e 
paixão e suas diferentes composições exemplares do homem, o que, de fato, permitiria justificar uma 
cisão importante com os antigos. A respeito desse ponto, Hammersley (2013a, p. 364-365) o desenvolve 
mais profundamente.  

74 Mesmo  sem  citar  diretamente  este  ponto  da  interpretação  de  Gough,  Downs  (1977,  34)  para 
reconhecê-lo ao buscar a explicação da lei da natureza como correlato às leis físicas, distanciando-se, 
assim, do envolvimento com o mundo moral e político. Russel-Smith (1914, p. 18), ao contrário, afirma 
que Harrington não se posiciona contrariamente, mas apenas omite a teoria do contrato, como se esta 
estivesse subentendida.  
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não estava posta. Aliás, em resposta a Macpherson, New propõe unir o mundo burguês 

em emergência com a perspicácia histórica de Harrington. Desse modo, seu realismo, 

consistiria em fundamentar seus argumentos em uma estrutura burguesa de competição 

mercadológica e não no maquiavelismo (NEW, 1963, p. 75).

3.1.4. A leitura republicana

Basta observar as leituras divergentes para se ter ideia da importância da vertente 

maquiaveliana, particularmente, com a obra de Pocock, na interpretação de Harrington 

inserida  no  republicanismo75.  Direcionada  a  uma  perspectiva  fundamentalmente 

historiográfica,  os  textos  de  Pocock produziram um deslocamento,  majoritariamente 

utilizado até então, das interpretações que incidiam sobre as consequências e passaram a 

buscar as causas, sobretudo, nas fontes. Entretanto, o projeto historiográfico idealizado 

em fins  dos  anos  1940 adentra  a  teoria  política  stricto  sensu três  décadas  depois  e 

inscreve,  definitivamente,  o  nome  de  Harrington  na  história  das  ideias  políticas. 

Todavia, entre a publicação de sua tese de doutorado (1987c [1957]) e sua obra mais 

influente  (2003),  Judith  Shklar  afirmou  que  Harrington  foi  “the  only  avowed 

Machiavellian  of  the  time” (SHKLAR,  1959,  p.  662).  Fitando contrariar  as  leituras 

marxistas, a intérprete marca os pontos que aprofundar-se-iam nas décadas seguintes, 

como a  diferença  com Hobbes,  a  qualidade  absoluta  da  república  frente  às  demais 

formas  de  governo  e  a  teoria  polibiana  dos  ciclos  históricos  (SHKLAR,  1959,  p. 

671-672). Porém, o que parece mais contundente nessa análise, àquela altura bastante 

original, é a insistência na contradição entre direito natural e maquiavelismo (SHKLAR, 

1959, p. 673).   

“Harrington, we must keep in mind, was a Machiavellian” (POCOCK, 1987c, p. 

129).  A justificativa para tal  assertiva insere-se,  de acordo com Pocock,  na tradição 

florentina cuja atribuição da cidadania carregava consigo o imperativo militar da defesa 

da cidade como atribuição necessária da virtude nas ações políticas (POCOCK, 1977, p. 

32). A contribuição harringtoniana a este quesito reside, justamente, na identidade entre 

o proprietário de terras, e por isso autônomo frente a terceiros, e o soldado. “The end of 

75 Não será possível nessa seção analisar a vasta obra de Pocock sobre o tema, nos restringiremos aos 
textos mais representativos ou que geraram mais controvérsias. Muito também já se produziu sobre as 
interpretações de Pocock e, em especial, a respeito de Harrington e seus seguidores. Do mesmo modo, 
apresentaremos  o  desenvolvimento  dos  debates  apenas  quando  o  ponto  for  imprescindível  para  a 
argumentação.
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property was stability and lisure: it anchored the individual in the structure of power and 

virtue, and liberated him to parctice these as activities” (POCOCK, 2003, p. 391). Em 

outros termos, a capacidade de alguém se sustentar é a mesma daquela que sustenta um 

exército e, assim, garantir a cidadania e, com ela, a participação. A centralidade dessa 

interpretação radicaliza-se na definição harringtoniana de ancient prudence, daí, Pocock 

extrai as categorias centrais da revivência das formas mistas de governo oriundas de 

Aristóteles  e  Políbio  (POCOCK, 1987c,  p.  145;  POCOCK, 1977,  p.  17;  POCOCK, 

2003,  p.  386-387).  Desse  modo,  Harrington  teria  produzido  uma  “machiavellian 

meditation upon feudalism” (POCOCK, 1987c, p. 147), dado que é a partir dos escritos 

do florentino que o autor de  Oceana  se encontra com o republicanismo clássico (Cfr. 

WORDEN, 1994b, p. 86).

Dentre  os  temas  recepcionados  de  Maquiavel,  Pocock  busca  destacar  as 

categorias centrais que colocam o autor dos  Discorsi  em um ponto singular. A síntese 

maquiaveliana da redução aos princípios (Discorsi,  III, 1) exerceu, em Harrington, o 

papel da compreensão da política em suas categorias primeiras e claramente inteligíveis 

pelo estudo da história  (Cfr.  DOWNS, 1977,  p.  95).  Harrington  oferece,  assim,  um 

modelo derivado dos antigos, particularmente em resposta à  anakuklosis (POCOCK, 

1977, p. 20-31), cuja originalidade se assenta na possibilidade de uma república imortal 

(WORDEN, 1994b, p. 88).   

De fato, a extensão do republicanismo clássico que aterrissou na Inglaterra do 

interregno através do pensamento político florentino havia sido apontada já em 1945. 

Zera  Fink,  em  texto  fundador,  argumentou  que  Harrington  percebia  em  Veneza  a 

explicação da estabilidade constitucional moderna, sobrevivência da prudência antiga, a 

partir do governo misto maquiaveliano (FINK, 1967, p. 54). Além disso, Fink (1967, p. 

83) encontrara em Harrington a continuidade das ideias republicanas de Maquiavel na 

dimensão expansionista do Estado, elemento igualmente presente em Pocock (1977, p. 

19 e p. 51; 2003, p. 393). Entretanto, para o autor de The Machiavellian Moment, o nexo 

teórico  estabelecido  a  partir  de  conceitos  oriundos  de  diferentes  fontes  aporta  um 

sistema  reflexivo  inovador  e  capaz  de  formar  uma  síntese  que  terá  um importante 

legado na tradição atlântica. Nessa leitura, o que Maquiavel não percebeu, de acordo 

com Harrington, foi que o cidadão-soldado necessita, primeiramente, ter a posse das 

condições de sustentação de suas armas (POCOCK, 1978, p. 26; Cfr. DOWNS, 1977, p. 

125;  GEUNA, 2013,  p.  303),  “based on a Machiavellian theory which depicted the 

possession of arms as crucial to both the distribution of power and the exercise or civic 
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virtue” (POCOCK, 2003, p. 385). Assim, Harrington pôde atualizar a secular teoria da 

cidadania republicana para a  Inglaterra  de seu tempo (CROMARTIE,  1988,  p.  988; 

POCOCK, 1977, p. 15). 

Do ponto de vista institucional, estes conceitos se imiscuiriam no governo misto 

em oposição à common law (POCOCK, 2003, p. 388). Isso significa, para Pocock, que a 

eliminação de todas as formas feudais e monárquicas de autoridade (POCOCK, 1977, p. 

48-49) – incluindo-se a tríade  King,  Lords e  Commons – produziria uma estabilidade 

nunca antes vista no mundo moderno, pois as condições históricas eram favoráveis para 

isso e para a substituição por  um, poucos  e  muitos  (POCOCK, 1977, p.  16).  Nesse 

sentido, o papel do fundador é eminentemente prestigiado por Harrington no intuito de 

transpôr a virtù individual maquiaveliana (POCOCK, 1977, p. 53) para um mecanismo 

político  no  seio  do  poder  legislativo,  de  modo  que  seus  integrantes  atuem 

desinteressadamente e, por consequência, atinjam o interesse público (POCOCK, 2003, 

p. 394). 

Diferentemente da análise liberal76, Pocock supõe que, para Harrington, a ação 

virtuosa e desinteressada se embricam de modo tal que não haja mais seu confronto com 

a fortuna (POCOCK, 1977, p. 21; POCOCK, 2003, p. 385)77.  A questão, entretanto, 

como apontam Scott e Rahe, é que, em nenhum momento da obra, Harrington põe como 

certeira a máxima de que a república bem-ordenada, necessariamente, anula o interesse 

próprio  (HARRINGTON,  Policaster,  p.  719)78.  De  fato,  este  continua  sendo  um 

pressuposto importante de sua teoria. Tencionando as duas leituras ao limite, pode-se 

dizer que, dificilmente, Harrington é um inteiro partidário do que seria desenvolvido 

como a produção de virtudes públicas a partir de interesses privados ou de bem comum 

a  partir  de  virtudes  privadas  (Cf.  BARROS,  2013,  p.  158),  mais  ou  menos 

institucionalizadas, como fará no século seguinte Montesquieu com a distinção entre 

monarquia  e  república,  respectivamente.  A posição  de  Harrington  é  anterior  a  essa 

76 No prólogo de  The Machiavellian Moment   (2003, p.  553-583),  mais do que na versão original, 
Pocock centra sua atenção nos conceitos de liberdade antiga e moderna e afirma (2003, p. 579, n. 60), 
categoricamente, não adentrar no debate entre republicanos e liberais na recepção das ideias inglesas na 
formação norte-americana. 

77 Sobre o uso de fortuna (fortune) e suas divergências com Maquiavel, veja Ostrensky (2011, p. 175). 

78 Apesar da taxativa afirmação estar presente no seu livro mais importante (2003), em outros textos 
(1977,  p.  32;  1978,  p.  25),  Pocock  parece  conceder  uma  certa  dívida  para  com  o  personalismo 
hobbesiano.
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dicotomia, revelando, pois, que, para ele, ela não está disponível, do mesmo modo que 

não estava para seus contemporâneos (HAMMERSLEY, 2013a, p. 363-364), mas sua 

gênese estava em franco desenvolvimento com a ambivalência entre interesse público e 

privado a partir de categorias dos antigos: “As far as the contents of the Harringtonian 

antithesis are concerned, it is worth recalling that the antithesis: common interest vs. 

private  interest  [...]  has  clear  Aristotelian  roots”  (GEUNA,  2013,  p.  293),  o  que  é 

diferente de afirmar que a antítese é solucionada pelo racionalismo jusnaturalista ou por 

uma economia de mercado. Para Worden (1994b, p. 90-91), a inovação de Harrington 

reside em manipular o instinto humano por uma arquitetura política capaz de produzir, 

mesmo que involuntariamente, resultados coletivos positivos.     

Isso pode ser em parte  explicado pelo complexo emaranhado de conceitos  a 

respeito da composição da alma. Voltaremos a esse ponto, mas deve-se adiantar que a 

preocupação  de  Harrington  em  definir  razão  e  interesse  como  equivalentes 

(HARRINGTON, Oceana, p. 171), interesse e virtude como opostos (HARRINGTON, 

Oceana,  p.  169),  mas  que,  através  do  interesse/razão  se  pode  atingir  a  virtude 

(HARRINGTON,  Oceana,  p.  164).  “[W]hat  made  it  [empire  of  law]  possible  for 

Harrington to function both as theorist of virtue and as upholder of the rule of law was 

that both law and virtue were defined in terms of interest” (CROMARTIE, 1988, p. 

993). Essa leitura de Cromartie pretende criticar os eixos centrais da interpretação de 

Pocock sem, com isso, negar a influência de Maquiavel (Cfr. CROMARTIE, 1988, p. 

1000-1001).  O  desenvolvimento  das  ideiais  políticas  posteriores  tornou, 

majoritariamente, estes conceitos opostos uns aos outros. Mas é justamente pelo esforço 

de uni-los que se pode afirmar que Harrington ofereceu subsídios importantes para as 

gerações futuras.  Não admira,  então,  que o debate tenha se aprofundado a partir  do 

conceito de liberdade. “If freedom must be related to property, and if the transmission of 

property defined secular history, there was logical need for a theory of freedom which 

would show it as growing out of the historical diversities of property” (POCOCK, 1977, 

p. 27; Cf. POCOCK, 2003, p. 570-572). A liberdade é, possivelmente, o elemento que 

mais difere os intérpretes do Harrington devedor do republicanismo cívico. 

Em consagrada obra concedida a uma vasta gama de autores ingleses do século 

XVII,  Skinner  busca  a  unidade  de  um  determinado  grupo  no  que  ele  nomeou  de 

liberdade  neo-romana.  O  argumento  de  Skinner  vai  ao  encontro  do  que  seria 
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posteriormente  desenvolvido  por  Philip  Pettit  de  liberdade  como não-dominação79 e 

busca afirmar que, mesmo entre não republicanos, disseminava-se a ideia em torno da 

qual  a  garantia  da  liberdade  era  a  de  não  estar  sujeito  às  vontades  arbitrárias  de 

terceiros, o que levaria à necessidade do autogoverno (Cf. HARRINGTON, A discourse 

upon  this  saying,  p.  740-741).  Dentro  dessa  perspectiva,  Harrington  está  entre  os 

principais expoentes (SKINNER, 1999, p. 66-67). De modo a fundamentar sua posição, 

Skinner  utiliza  a  conhecida  passagem  na  qual  Harrington  critica  Hobbes  sobre  a 

liberdade  na  cidade  de  Lucca,  cujas  leis  são  produzidas  pelos  próprios  cidadãos 

(HARRINGTON, Oceana, p. 170-171)80, o que caracteriza o autogoverno e a liberdade 

(HARRINGTON, Oceana, p. 327-331). Interessante notar que o intérprete reconhece a 

divergência  com  outros:  “Scott,  1993,  p.  155-163,  parece-me  passar  por  alto  o 

significado desta passagem ao descrever Harrington como um discípulo de Hobbes que 

sacrifica as bases morais do republicanismo clássico” (SKINNER,1999, p. 73, n. 62).  

Não obstante as peculiaridades de cada leitura sobre o conceito de liberdade, 

ambos os intérpretes, com intensidades distintas, reconhecem a divergência para com 

Hobbes  e,  pode-se  dizer  com  Pettit,  a  proposição  de  um  conceito  de  liberdade 

alternativo  à  tradição  liberal.  O  sumo  dessa  interpretação,  entretanto,  aloca  no 

humanismo cívico e em Maquiavel, “the only politician of later ages” (HARRINGTON, 

Oceana, p. 162), o fundamento central do republicanismo de Harrington. Não se pode 

negar que o extenso uso que o autor faz do florentino, por vezes em oposição à Hobbes 

(HARRINGTON,  Oceana,  p.  161),  é  elemento  mais  que  suficiente  para  chamar  a 

atenção para sua importância.                      

  

3.1.5. Considerações

Um  intérprete  nem  sempre  devidamente  reconhecido  pela  literatura 

especializada,  James  Cotton,  apesar  de  extensa  e  profícua  dedicação  à  obra  de 

Harrington, merece, neste ponto, um breve comentário. Dentre seus textos a respeito do 

autor de  Oceana, destacam-se dois:  James Harrington as Aristotelian (1979) e  James 

Harrington  and  Thomas  Hobbes (1981).  Apenas  pelos  títulos,  é  possível  supor  a 

79 Embora inclua, pontualmente, Harrington, as obras de Pettit não pretendem debatê-lo em si mesmo, 
apenas o utiliza como parte de sua definição da tradição republicana.

80 Um modo alternativo de abordar a crítica a Hobbes é discutido por Downs (1977, p. 111). Sobre a 
relação  entre  participação  e  liberdade,  confira  Russel-Smith  (1914,  p.  58),  Parkin  (2007,  p.  178)  e 
Tahvainen (2012, p. 163).
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peculiaridade  desse  estudioso  no  que  tange  a  alocação  em uma ou  outra  forma  de 

pensamento político. Cotton não toma como questão fechada de que o posicionamento 

de Harrington penderia apenas, ou majoritariamente, para um ou outro pensador que lhe 

antecedeu.  A  abordagem  de  Cotton  para  com  Harrington  inicia-se,  como  parte 

significativa  dos  comentadores,  com o  tema  da  propriedade.  Contudo,  ao  invés  de 

apenas marcar a suposta originalidade, o intérprete encontra em Aristóteles (Política,  

1284a e 1302b) a explicação de que a propriedade é, de fato, o elemento fundante da 

política (COTTON, 1979, p. 375). A clara referência às três ordens de bens – do corpo, 

da  fortuna  e  da  mente  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  163)  –  não  seria  apenas  uma 

inspiração, mas praticamente uma tradução de uma passagem da Política (1323a)81. No 

trabalho que compara Harrington e Hobbes, Cotton discute as distinções metodológicas 

entre os autores e destaca a ambição do rigor na empreitada harringtoniana (COTTON, 

1981, p. 408). Além de retomar a discussão anterior da propriedade, Cotton aponta para 

a  importância  da  distinção  entre  poder  e  autoridade  como elemento  dependente  do 

governo dos homens ou das leis (COTTON, 1981, p. 410; Cf. DOWNS, 1977, p. 25; 

HAMMERSLEY, 2013a, p. 366; RUSSEL-SMITH, 1914, p. 86). Depois, argumenta 

que a preocupação com a possibilidade de a religião produzir guerra é solucionado por 

Harrington alocando-a no mundo público82, o que Hobbes havia feito na esfera da vida 

privada (HARRINGTON, Oceana, p. 307; COTTON, 1981, p. 413).

Em linhas gerais, as interpretações de Cotton são bastante interessantes, porque 

fogem  dos  paradigmas  tradicionais  da  disputa  que  envolve  o  antagonismo  entre  a 

tradição republicana, dos antigos a Maquiavel, e aquela reflexão política inaugurada por 

Hobbes.  O  comentador  nos  apresenta  um  Harrington  complexo  e  livre  dessa 

ambivalência,  cuja  compreensão  somente  pode  ser  feita  pelo  entendimento  de  suas 

dívidas intelectuais caso a caso. Portanto, não se desprestigia nenhum dos diversos usos 

de pensadores que o antecederam. Isso aponta para um Harrington pouco consciente de 

suas próprias predileções, mas constata que sua classificação como parte integrante de 

alguma tradição bem definida é, no mínimo, problemática. Davis (1981, p. 686) chama 

a  atenção  para  a  armadilha  envolvida  nisso,  no  sentido  de  não  se  saber  mais  se 

Harrington é parte de uma tradição ou se uma tradição somente pode assim ser definida 

81 Sobre este ponto, veja a leitura crítica de Geuna (2013, p. 295).

82 Aliás,  é  bastante  provável  que  a  inspiração  para  Harrington  dessa  solução  seja  retirada  dos 
historiadores de Israel, principalmente, Carlo Sigonio (1992, p. 250; The hebrew republic, VI, 7).
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por  causa  de  Harrington.  Fugir  dessa  armadilha  circular  envolve  reconhecer  as 

particularidades do autor. Aprofundando a perspectiva de Cotton, pode-se afirmar um 

Harrington desprendido de um único ponto fixo, mas que possui em suas próprias obras 

a chave para a compreensão de sua diversidade de leituras. 

Às  quatro  vertentes  apresentadas  aqui  poder-se-ia  incluir  uma  crescente 

literatura que não aborda o autor em si mesmo, mas o coloca como parte imprescindível 

de  teorias,  temas  e  conceitos  políticos  desenvolvidos  na  modernidade.  O  caminho 

oposto, contudo, cobriria uma bibliografia ainda mais especializada do que a tratada 

aqui,  ou  seja,  interpretações  específicas  a  respeito  de  pontos  de  sua  obra.  Nos 

depararemos com algumas delas nas páginas seguintes. Como temos procurado mostrar, 

o  sistema  de  Harrington  pode  ser  lido  de  muitas  maneiras,  principalmente  porque 

mobiliza um conjunto grande de conceitos que estava em franco desenvolvimento no 

século XVII (RUSSEL-SMITH, 1914, p. 23) e ganhou espaço nos séculos posteriores. 

“In fact this diversity of interpretation reflects a key feature of Harrington's text: its 

deliberate, and strategic, multi-vocality” (SCOTT, 2011, p.191; Cf. BLITZER, 1970, p. 

277). Desse modo, o cuidado deve ser redobrado a fim de evitar leituras teleológicas 

como se o futuro das ideias políticas pudesse explicar o passado. Igualdade, liberdade, 

razão, interesse, virtude e propriedade – para citar apenas os exemplos mais evidentes – 

são  termos  que  serão  aprofundados  na  trajetória  ocidental  e,  em  larga  medida, 

conformará tradições ambivalentes ou mesmo opostas. A interdependência dos mesmos 

na obra de Harrington, antes de refletir um sistema consistente, apresenta-se em forma 

multi-vocal,  como  diz  Scott,  de  modo  estratégico.  Mas  essa  estratégia  supõe  que 

Harrington estava consciente de seu empreendimento e da diversidade conceitual nele 

mobilizada, o que, textualmente, é bastante difícil de se comprovar.     

Parece tentador também contrastá-lo com outros autores contemporâneos seus de 

modo a perceber as diferenças das soluções para a guerra civil inglesa do período. Nesse 

sentido, é interessante que seja o próprio Poccok a alertar para os limites interpretativos 

postos na Inglaterra de Cromwell: “But Oceana is one of those works that transcend 

their  immediate  context”  (POCOCK,  2003,  p.  384).  Toland  afirma  que  Harrington 

dedicou cerca de oito anos para compor Oceana e, ainda assim, inseriu, nas primeiras 

páginas, o livro de Hobbes publicado apenas cinco anos antes (Cf. WORDEN, 1994a, p. 

113)83. Isso pode, em parte, explicar o diversificado conjunto de conceitos mobilizados. 

83 Ele faz isso com outros autores, mas Hobbes é o caso mais chamativo.
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Sua teoria estava sendo apurada havia anos, muito provavelmente, desde suas viagens 

pelo continente ainda nos anos 1630 e, à medida que novas publicações implicassem em 

algum desacordo, elas seriam paulatinamente inseridas. Infelizmente, não há elementos 

textuais que comprovem isso,  e as informações disponíveis sobre sua biografias são 

demasiadamente  esparsas.  Porém,  é  claro  que  a  composição  teórica  entre  antigos  e 

modernos produziu uma variedade conceitual ímpar na história do pensamento político 

(Cf. RAHE, 1994b, p. 180).      

Dentre  os  pontos  de  acordo  entre  as  principais  correntes  de  interpretações, 

alguns destaques podem ser feitos. Não há dúvidas de que Harrington pautou seu debate 

tendo constantemente em sua mente, pelo menos, Maquiavel e Hobbes, e, a partir da 

inserção de Aristóteles, opunha um ao outro. Também não se pode colocar sob dúvida 

sua defesa do governo misto, da cidadania militar, do império da lei e sua total aversão a 

qualquer forma hereditária na condução dos negócios públicos (POCOCK, 1977, p. 46). 

De fato, esses são termos bastante característicos do republicanismo, em suas diversas 

definições, e, mais especificamente, da definição empregada neste estudo. Procuraremos 

apresentar, na parte do trabalho sobre Harrington, que não apenas a proximidade com 

Maquiavel, mas sobretudo as divergências, permitem, efetivamente, enquadrá-lo como 

republicano, nos termos aqui empregados.      

3.2. Medicina e história

3.2.1. O método análogo: umori e anatomia

What stuff is  here for mathematicians,  upon which to 
usurp  demonstration  in  such  wise  that  it  must  be 
forbidden unto all the rest of mankind? […] Remember, 
sir, anatomy is an art; but he that demonstrates by this 
art demonstrates by nature.
Harrington, Policaster, II

Já  nas  primeiras  páginas  de  Oceana,  encontra  Harrington,  em  Hobbes,  o 

principal  adversário  no que diz  respeito  ao modo de compreensão da política  e em 

Maquiavel, um grande aliado (SULLIVAN, 2004, p. 17). Logo após descrever suas duas 

definições de governo, Harrington confronta os dois autores e, ironicamente, conclui por 

um terceiro. O que nos interessa, entretanto, é a própria crítica ao autor do Leviatã. A 

avaliação de Hobbes sobre pensadores caros ao republicanismo recebe uma réplica que 

pretende não dever nada aos anseios hobbesianos (Cf. OSTRENSKY, 2009).  
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[...] as he saith of Aristotle and of Cicero, of the Greeks 
and of the Romans, who lived under popular states, that 
they  ‘derived  those  rights  not  from  the  principles  of 
nature, but transcribed them into their books out of the 
practice of their own commonwealths, as grammarians 
described the rules of language out of poets’. Which is 
as if a man should tell famous Harvey that he described 
his circulation of the blood not out of the principles of 
nature,  but  out  of  the  anatomy of  this  or  that  body. 
(Harrington, Oceana, p. 162)
 

A interpretação de Harrington da passagem por ele citada de Hobbes não deixa 

dúvida de que este crê que o erro de Aristóteles e Cícero consiste em tornar universal 

aquilo que se conhecia particularmente, suas próprias cidades. Um segundo aspecto é a 

referência  aos  gramáticos.  O  ofício  destes  versa  sobre  a  descrição  das  línguas  de 

determinados  poetas  e  não,  como parece  querer  Hobbes,  entender  o  funcionamento 

universal  dos  idiomas84.  Assim,  além  de  não  precisar  ou  definir  a  natureza  das 

comunidades  políticas,  o  que  os  referidos  antigos  fariam,  erroneamente,  é  relatar  o 

funcionamento de todas as comunidades descrevendo apenas as suas. Isso significa que 

não se encontra um paradigma universal confiável, ou ainda, que não compreende-se a 

natureza das leis políticas de modo que o corolário seja aceito por todos que, como se 

sabe, para Hobbes, significa o contrato social e o estabelecimento da soberania. 

A curta resposta de Harrington, característico de sua escrita, traça apenas uma 

comparação com o naturalista Wiliam Harvey (Cf. CAMBIANO, 2000). Uma vez que 

este estudioso da anatomia compreende o funcionamento da circulação sanguínea em 

um corpo humano, todos os demais corpos igualmente humanos, necessariamente, serão 

regidos pelas mesmas regras (COHEN, 1994, p. 205; BLITZER, 1970, p. 99; DOWNS, 

1977, p. 110). “Harrington's methodology was a conscious attempt to apply a similar 

approach to the study of politics” (RAAB, 1965, p. 199). O pressuposto aqui é de que a 

observação de apenas um aparelho circulatório permite inferior o modo pelo qual todos 

os  outros  operam.  Em  outras  palavras,  ao  contrário  do  que  afirma  Hobbes,  as 

particularidades oferecem entendimento das generalizações se, e somente se, tratar-se 

que objetos de mesma natureza. 

84 Não obstante a comparação entre gramáticos e pensadores políticos, sob um ponto de vista metafórico, 
característico  de  Hobbes,  a  ancoragem  no  direito  natural  do  sistema  hobbesiano  impõe  que  o 
conhecimento,  do idioma ou das  cidades,  seja universal.  Harrington aceita  a utilização de metáforas, 
como à frente será visto, mas não por serem universalmente aceitas por causa de qualquer direito natural. 
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Assim sendo, clarifica-se a diferença cabal entre Hobbes e Harrington não no 

que  diz  respeito  ao  imperativo  universalista  da  compreensão  dos  objetos  políticos 

(RAAB, 1965, p. 196), mas no modo de fazê-lo. Distanciam-se, entretanto, no exato 

fato  de  que,  para  o  primeiro,  o  correto  entendimento  de  uma  cidade,  tomada 

isoladamente, não significa que se possa extrapolar para outras. No sentido contrário, 

Harrington  se  posiciona  favoravelmente  à  proposição,  de  modo  que,  fixando-se  um 

ponto  de  apoio,  torna-se  possível  concluir  generalidades  tomando  por  base  casos 

isolados (DOWNS, 1977, p. 111). 

A estrutura argumentativa de Harrington, seguida fielmente em toda sua obra, 

parte  de uma conjetura.  A possibilidade  de se  inferir  generalizações  não se  dá pela 

dedução geométrica hobbesiana, mas pelo modo empírico de compreensão dos corpos 

naturais85. Nas palavras de Harvey: “I profess both to learn and to teach anatomy, not 

from books but from dissections; not from the positions of philosophers but from the 

fabric of nature” (HARVEY, 1952, p. 268). Esta frase foi seguida quase literalmente por 

Harrington: “ for books (I grant) if they keep close to nature must be good ones, but I 

deny that nature is bound by books” (HARRINGTON,  Oceana,  p. 329). Observar a 

circulação sanguínea em um corpo é condição suficiente e necessária para a seguinte 

dedução de que todos os corpos de mesma natureza funcionam do mesmo modo. Isso 

não significa que a relação causal seja a mesma. Pelo contrário, é justamente a analogia 

o campo em que Harrington se defende das críticas postas nas  Considerations on Mr 

Harrington’s Commonwealth of Oceana de Matthew Wren86: 

What I produce as a similitude he [Matthew Wren] calls 
an objection, where I say ‘as’ he says ‘because’; what 
ingenouos  man  doth  not  detest  such  a  cheat!  A 
similitude is brought to show how a thing is or may be, 
not to prove that it is so; it is used for illustration, not as 
an  argument. (HARRINGTON,  The  prerrogativa  of  
Popular Government, p. 403) 

85 Blitzer (1970, p. 90) afirma que, antes de uma rejeição a Hobbes, Harrington nega qualquer forma de 
conhecimento político abstrato, que poderia ser sintetizado em três áreas do conhecimento: geometria, 
matemática e filosofia natural. Confira ainda Toth (1975, p. 321).

86 Na verdade, a analogia entre o corpo político e o corpo civil já era bastante disseminada na Inglaterra 
seiscentista (OSTRENSKY, 2006, p.  51-54).  O que chama a atenção,  entretanto,  é que Wren,  franco 
seguidor  de  Hobbes,  procura  criticar  Harrington  por  esta  via,  sobretudo  porque  “o  emprego  dessas 
analogias não significa que o autor [Hobbes] raciocine com base nas crenças de seus contemporâneos, ou 
que precise dessas  crenças  para confirmar seus  argumentos” (OSTRENSKY, 2006, p.  55),  embora o 
próprio Hobbes as empregue.   
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Afastando-se da racionalidade hobbesiana, Harrington evoca a metáfora (as) não 

como  uma  justificativa  em  si  mesma,  mas  por  uma  mais  adequada  fonte  de 

conhecimento (BLITZER, 1970, p. 92). Rigorosamente, o autor de Oceana reafirma sua 

posição na resposta a Matthew Wren como uma ilustração e não como uma justificativa 

(CAMBIANO, 2000, p. 247). Assim, sugere-se com isso que Harrington oferece uma 

explicação do modo de proceder  dos  anatomistas  e pensadores  políticos  e não uma 

necessária relação matemática de causa e efeito (Cf. PEZZATO, 2005, p. 228). Esta 

relação, por seu lado, é oriunda do procedimento de Harvey, a empiria da dissecação e 

observação dos  corpos.  Com isso,  Harrington transfere  a  autoridade metodológica e 

apenas aceita-a como válida e, aprofundando a diferença com Hobbes, não propõe um 

método próprio. Em um de seus últimos textos, justifica a crítica desferida a Hobbes em 

Oceana: 

that the whole force of his argument amounted but to 
this,  that  because  grammarians  describe  the  rules  of 
language  out  of  the  practice  of  the  times,  therefore 
Aristotle  and  Cicero  did  so  in  their  discourses  of 
government;  what  would you  have said?  But  because 
Mr Hobbes doth not prove, but illustrate what he saith 
by way of similitude, therefore I answer him by way of 
similitude. (HARRINGTON, Policaster, p. 725)
 

Contudo, complementa: “though a similitude have not that proof in it which may 

draw a man, yet it hath such inducement in it as may lead a man” (HARRINGTON, 

Policaster,  p.  725).  Analogamente,  descrever  as  próprias  repúblicas,  em se  tratando 

daquilo que é universal, conduz à dedução de que todas elas possuem a mesma relação 

de  causa  e  efeito,  por  se  tratar  de  mesma  natureza  (HARRINGTON,  The  art  of  

lawgiving, p. 605). Supõe-se, portanto, uniformidade nos fenômenos naturais e políticos 

(BLITZER, 1970, p. 93)87. 

I appeal to Mr. Hobbes: 'All true ratiocination (saith he) 
which  taketh  its  beginning  from  true  principles, 
produceth  science,  and  is  true  demonstration'.  This 
afterwards he declares 'in all sorts of dostrines' or arts, 
and  consenquently  in  the  politics,  to  be  holding. 
(HARRINGTON, Politicaster, p. 722) 

87 O aristotelismo de Harrington fica aqui latente. Os homens, como animais políticos, organizam-se de 
modo diverso, variando menos de acordo com a língua do que com a distribuição da propriedade, o que 
ele próprio nomeia de art (HARRINGTON, Valerius and Publicola, p. 785). Mas, como vivem juntos, a 
existência da sociedade política é natural, por isso, pode ser tratada como fenômeno da natureza.
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“Moreover the reason why Harrington found the suggestion in Leviathan that 

Aristotle  and  Livy  did  not  'write...  out  of  nature'  an  'injurious  accusation',  is  that 

Harrington shared this Hobbesian methodological ambition” (SCOTT, 2004, p. 163; Cf. 

RAAB, 1965, p.  192-193; RAHE, 2006, p.  23; ZAGORIN, 1997, p.  133).  Não é  o 

imperativo compreensivo da relação de causa e efeito que o diferencia de Hobbes, mas a 

ciência  análoga;  para  Hobbes,  a  geometria,  para  Harrington,  a  medicina88.  “What 

miracles hath Mr Hobbes done in this kind! And how many more are there will make 

you a king by geometry!” (HARRINGTON, Politicaster, p. 716). O esforço contido na 

argumentação  é  de  deslocar  a  proposição  hobbesiana  para  fora  de  qualquer 

originalidade metodológica, de modo que ambos sejam igualmente seguidores de um 

modo de conhecer diverso daquele da filosofia civil. O acréscimo contido em Policaster 

consiste em questionar a suposta originalidade de Hobbes89.  

Agora sim, o ponto de contato com Maquiavel pode ser estabelecido.  Assim 

como o secretário de Florença,  Harrington julga pertinente que os corpos naturais e 

políticos  possuam  um  mesmo  comportamento  de  fundo  (BLITZER,  1970,  p.  138; 

SCOTT, 2004, p. 165)90. Se para Maquiavel os humores são aquilo que permitem as 

analogias, para Harrington, o que cumpre com o mesmo papel é a propriedade, que será 

visto  mais  à  frente.  Adianta-se  que  as  formas  de  governo  são  o  reflexo  de  uma 

determinada distribuição das propriedades. Ponto de partida da análise harringtoniana, 

esta  correlação  pretende  corrigir  o  erro  de  Maquiavel  (HARRINGTON,  Oceana,  p. 

166), a partir do óikos aristotélico (CAMBIANO, 2000, p. 251; POCOCK, 1977, p. 44; 

POCOCK, 1989, p. 110;  POCOCK, 2003, p. 386; SULLIVAN, 2004, p. 149), de não 

88 Explicitamente,  na  segunda  parte  das  preliminares  de  Oceana,  Harrington  critica  a  abordagem 
geométrica com relação aos direitos. Não apenas pelo fato de que é insuficiente para que alguém abdique 
de suas vontades individuais em prol da vontade de terceiros conformando o contrato (HARRINGTON, 
Oceana,  p.  199),  mas,  sobretudo,  porque  o  contrato  é,  em  si  mesmo,  uma  explicação  falha 
(HARRINGTON, Oceana, p. 165). Sem nobreza e exército, os regimes não passam de palavras, tal como 
a geometria não é capaz de intervir nos corpos políticos (ver, por exemplo, Praz, 1962, p. 110), por isso, 
irrelevante (BLITZER, 1970, p. 91; Cf. HARRINGTON, The Art of Lawgiving, p. 656). Para Scott (1993, 
p. 158-161) o fato de ambos os autores partirem para proposições generalizantes, porque fundadas na 
natureza, é suficiente para que defendam o mesmo modo de conhecer da política, por isso, não atribui 
qualquer relevância à distinção entre geometria e anatomia.

89 A argumentação harringtoniana não é apenas a de reconhecer que Hobbes e ele próprio são igualmente 
devedores de outras áreas  do conhecimento,  mas o fato de que Harrington mesmo aceita  a premissa 
hobbesiana da comparação. Parte da estratégia argumentativa é operar no mesmo modo de exposição do 
adversário.  A  resposta  de  Harrington  utilizando  uma  similitude,  tal  qual  o  faz  Hobbes,  segundo 
Harrington, significa que ele desbanca os argumentos de Hobbes pelo seu próprio modo de proceder.

90 O contraste dos dois corpos,  em Harrington, possui uma inspiração hobbesiana.  Mas é necessário 
atentar-se para o fato de que ele não marca a distinção entre corpos naturais e artificiais, o que o libera, 
como premissa, da teoria do contrato.
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observar  que  a  origem da  diversidade  de  humores  é  justamente  o  desejo  por  mais 

propriedade, relacionada ao interesse (WORDEN, 1994b, p. 91). 

Equal distribution of land, as if one man or a few men 
have one half of the territory and the people have the 
other half, causes privation of government, and a state 
of civil war; for, the lord or lords on the one side being 
able to assert their pretension or right to rule, and the 
people on the other their pretension or right to liberty, 
that  nation  can  never  come  under  any  form  of 
government  till  that  question  be  decided. 
(HARRINGTON, A system of politics, p. 835) 

Postos em desequilíbrio pela ausência de concentração de propriedade necessária 

à manutenção da paz, o senhor de terras apresenta-se como governante, ao passo que o 

povo, como livre.  Aqui,  Harrington se adianta  na sequência  maquiaveliana sobre os 

conflitos  entre  os  que  desejam  governar  e  os  que  desejam  não  ser  governados,  e 

comprova a substituição dos humores pela propriedade agrária, retomaremos esse ponto 

mais à frente.

Um dos pontos mais controversos e de difícil solução na obra de Maquiavel, se é 

que existe alguma, é o problema do método (CHABOD, 1958, 126-148; DIONISOTTI, 

1980, p. 13; MANSFIELD, 1983, p. 21; MANSFIELD, 1998, p. 225; RENAUDET, 

1965,  p.  150-152;  STRAUSS,  1978,  p.  29-30).  O  fato  de  ele  quase  nunca  fazer 

referências explícitas ao modo pelo qual o conhecimento político pode ser adquirido não 

é menos importante do que o fato de ele se utilizar livremente do que aprendeu com a 

história dos antigos e a constante observação dos modernos (MACHIAVELLI, Principe, 

dedica,  2).  A  maioria  das  interpretações  caminha  para  atribuir  à  historiografia 

maquiaveliana o fundamento explicativo de suas formulações (Cf. RENAUDET, 1965, 

p.  82).  A história,  como um punhado de  exemplos  virtualmente  infinitos,  oferece  a 

possibilidade para a compreensão da ação e de seus resultados (CHABOD, 1958, p. 

129), uma vez que a natureza humana é relativamente imutável no tempo (SKINNER, 

1996, p. 189). 

De modo mais  comedido,  alguns  comentadores  destacam uma vertente  mais 

analítica  das  interpretações  realizadas  por  Maquiavel  dos  fenômenos  políticos  e 

históricos. As eventuais comparações entre o corpo natural dos seres vivos e o corpo 

político das cidades (BERARDI, 1975, p. 14; SKINNER, 1999, p. 301) não necessitam, 
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por seu lado, de comprovações históricas (DOTTI, 1979, p. 96)91. Porém, a comparação, 

como  muito  precisamente  destacou  Inglese  (1992b),  está  longe  de  ensejar 

determinismos. “Machiavelli aspira alla regole generale; e vuole che la politica divenga 

una scienzacome la medicina” (DOTTI, 1979, p. 149; ver CHABOD, 1958, p. 132) e, 

acrescenta  Lucchese  (2004,  p.  10  e  201),  esta  é  a  medicina  grega.  Funda-se,  desse 

modo,  em  um  método  alternativo,  que  não  descarta  a  complementaridade  com  a 

história. Comparar o corpo natural com o político não significa se aproximar de uma 

perspectiva transcendente ou afeita ao jusnaturalismo, mas apresenta um mecanismo 

interpretativo comum. Para Maquiavel, seres biológicos e políticos podem ser saudáveis 

ou corrompidos e, para corrigir possíveis infortúnios, lança mão do uso de “remédios”. 

Pressupõe Maquiavel a milenar interpretação médica da teoria dos humores. Assim, a 

compreensão  das  mazelas  dos  corpos  políticos  se  relaciona  diretamente  com  seu 

equilíbrio,  os  desequilíbrios  necessitam,  pois,  de  remédios.  Por  isso,  o  método 

alternativo à história não é senão a teoria dos humores. 

Ao  longo  de  sua  obra,  o  secretário  florentino  não  perde  a  oportunidade  de 

afirmar que em todas as cidades existem dois humores (umori): o dos grandes e o do 

povo.  O nono capítulo  de  O Príncipe clarifica  bem a ideia.  A própria  definição  de 

principado civil, objeto do capítulo, carrega consigo o pressuposto:

 
uno privato cittadino [...] si ascende a questo principato 
o  con  il  favore  del  populo  o  con  quello  de’ grandi. 
Perché in ogni città si truovano questi dua umori diversi: 
e  nasce,  da questo,  che il  popolo desidera non essere 
comandato  né  oppresso  da’  grandi,  ed  e’  grandi 
desiderano  comandare  e  opprimere  el  populo. 
(Machiavelli, Principe, IX, 1-2)

A pouca  explicação  que  Maquiavel  nos  concede  em sua  obra  sobre  em que 

consiste o fundamento de cada humor revela tão somente que as comunidades humanas 

são dividas aos pares (BIGNOTTO, 1991, p. 91): os que querem governar e os que 

querem não ser governados. O plano de fundo de tal assertiva incide diretamente sobre 

uma teoria de como os grupos políticos e sociais se formam (INGLESE, 1992b, p. 14; 

SASSO, 1993,  p.  169).  Essa estratificação,  que opera nos  mesmos moldes  daqueles 

91 De fato, a comparação entre os corpos naturais e artificiais remonta aos antigos gregos e medievais 
(CONDORELLI,  1923,  p.  8),  o  que  pretendemos  argumentar  pela  comparação  entre  Maquiavel  e 
Harrington é uma proximidade maior que o simples emprego da metáfora que, certamente, tem um fundo 
em comum em ambos.
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descritos nos ciclos de governo92, posta em ação, reflete o núcleo diretivo de sua teoria 

dos  umori e  com  eles  a  centralidade  do  conflito  como  intrínseco  à  política 

(BIGNOTTO, 1991, p. 85; CHABOD, 1958, p. 180; DOTTI, 1979, p. 80; INGLESE, 

1992b, p. 17; LUCCHESE, 2004; NADEAU, 2003, p. 326-329; RENAUDET, 1965, p. 

221;  SKINNER,  1996,  p.  201;  SKINNER,  2002,  p.  162;  STRAUSS,  1978,  p.  46; 

VIROLI, 1999, p. 160). A profundidade deste conflito reside no fato de ambos os umori 

serem positivos (ADVERSE, 2007; FROSINI, 2005; SASSO, 1993, p. 174): os grandi 

desejam dominar e o popolo deseja não ser dominado. Cada um dos estratos deseja algo 

que se opõe ao desejo do oponente (INGLESE, 1992b, p. 27-28; SKINNER, 1996, p. 

146). “E’ si conosce facilmente per chi considera le cose presenti e le antiche, come in 

tutte le città e in tutti i popoli sono quegli medesimi desideri e quelli medesimi omori, e 

come vi furono sempre” (MACHIAVELLI,  Discorsi, I, 39, 2).  Além da comprovação 

de que os  umori são os mesmos em todas as cidades e tempos,  a  sentença permite 

entrever que tal constância atribui alguma previsibilidade das ações humanas e de seus 

resultados93.  

Maquiavel  descreveu na  História de  Florença  (III,  8)  que,  sob determinadas 

circunstâncias, o conflito deixa de ser político e decai em guerra civil (POCOCK, 1977, 

p. 121). Isso ocorre quando os limites das ordens não são respeitados, para Harrington, 

o mesmo se dá quando não há concentração de terras (WORDEN, 1994b, p. 87). Não é 

pouco  significativo  que  ambos  os  autores  percebam  que  o  parâmetro  capaz  de 

universalizar  a  compreensão  das  cidades  é  o  mesmo capaz de gerar  desordem civil 

(HARRINGTON,  A system of politics,  X, 11, p. 852). Novamente, o pressuposto de 

ambos,  humores  ou  propriedade  de  terras,  se  fixa  na  natureza  das  comunidades 

políticas, sempre análogas aos corpos vivos. É verdade que Harrington não teoriza sobre 

a natureza da propriedade como algo análogo aos corpos biológicos, mas põe como algo 

fora de questão que sejam naturais e, portanto, universais, como faz Maquiavel com os 

92 Diferentemente da tradição antiga,  particularmente em relação a Políbio, Maquiavel não atribui  à 
natureza o motivo de variação das formas constitucionais (vide 3.8). Ao invés disso, argumenta que a 
contrariedade entre a decadência das cidades, motivada pela hereditariedade na sucessão dos governos, e 
a grandeza, motivada pela memória dos regimes livres, produz a sucessão das formas de governo. De 
cunho sociológico (NAMER, 1979, p. 6-7), essa perspectiva identifica na tensão entre hereditariedade e 
memória a causa dos ciclos. De modo análogo, os estratos sociais são o resultado, a consequência, dos 
umori.    

93 Dedicaremos uma seção para o estudo do conflito em Harrington e sua recepção de Maquiavel.
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humores.  Com isso,  as distinções entre as cidades são apenas marginais,  tal  qual as 

distinções do funcionamento do sistema circulatório nos seres humanos. 

Não obstante a crítica pontual ao secretário de Florença, por não ter percebido a 

correta origem dos conflitos, a concordância de fundo entre os dois é latente, uma vez 

que  ambos  partem  das  analogias  médicas.  O  próprio  Harrington  reconhece  isso: 

“Corruption in government is to be read and considered in Machiavel, as diseases in a 

man’s body are to be read and considered in Hippocrates” (HARRINGTON, A system of  

politics, X, 22, p. 854). O evidente elogio aqui despendido ao seu mestre não se deve 

apenas à concordância analítica entre corrupção e doenças, ou mesmo à referência ao 

fundador da medicina, mas, sobretudo, pelo fato de ambos buscarem curas para mazelas 

cuja responsabilidade não lhes cai sobre os ombros: 

Neither Hippocrates nor Machiavel introduced diseases 
into man’s body, nor corruption into government, which 
were before their times; and seeing they do but discover 
them, it  must be confessed that so much as they have 
done tends not to the increase but cure of them, which is 
the truth of these two authors. (Harrington, A system of  
politics, X, 23, p. 854)
 

Assim como Maquiavel, o próprio Harrington pretende-se parte da tradição que 

cura doenças. Os dois pensadores assumem a posição de médicos do corpo político. 

Mesmo que a intensidade no uso da metáfora em Harrington não reconheça qualquer 

originalidade do ponto de vista metodológico, a sequência de seus argumentos deixa 

claro que o paralelo médico insere conflitos políticos ou até decai em guerra. Maquiavel 

e  Harrington  utilizam  as  analogias  como  alternativas  a  quaisquer  perspectivas 

transcendentes  do  universo  político  e,  dentre  as  prediletas,  as  metáforas  do  corpo 

político94. Porém, diferentemente dos corpos naturais, os políticos possuem história que 

não se atrelam a determinações a priori.                  

                 

3.2.2. A história: continuidade e ruptura

 

Os estudos  sobre  Maquiavel  e  Harrington  a  respeito  do  emprego da  história 

como  fonte  de  conhecimento  político  são  bastante  conhecidos.  Com  relação  à 

exemplaridade  dos  acontecimentos  e  possíveis  aplicações  nas  ações  políticas,  não 

94 Seria exaustivo e desnecessário analisar caso a caso a utilização de tal metáfora. Apontamos apenas a 
compatibilidade entre o uso instrumental da medicina e as analogias entre o corpo vivo e o corpo político 
que deverá ser retomada a partir dos conflitos.
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teríamos  muito  a  acrescentar  ao  enorme  debate  já  largamente  divulgado  (Cf. 

GREENLEAF, 1964, p. 234). Todavia,  existe uma perspectiva comum em ambos os 

autores que é praticamente negligenciada por seus estudiosos. Trata-se da percepção de 

que a história humana produz rupturas e continuidades. A perspectiva harringtoniana 

dos cortes históricos95 segue, em parte, as bases desenvolvidas por Maquiavel (RAAB, 

1965, p. 190; ZAGORIN, 1997, p. 133). A formação da unidade inglesa no século XVII 

como  marco  importante  de  ruptura  já  estava  suficientemente  desenvolvida  quando 

Harrington interpreta as continuidades e descontinuidades da história européia96.  Por 

outro lado, se a queda de Roma foi um marco na historiografia maquiaveliana, não o foi 

menos para o pensador inglês (LEFORT, 1986, p. 103; POCOCK, 2004, p. 131). 

O  objeto  central  das  duas  partes  das  preliminares  de  Oceana se  direciona 

justamente  para  a  definição  dos  dois  modos  pelos  quais  os  governos  operam  e, 

inclusive,  lhes  conferem  características  próprias.  Harrington  inicia  a  argumentação 

utilizando-se da autoridade de um historiador italiano:

Giannotti,  the  most  excellent  describer  of  the 
commonwealth of Venice, divideth the whole series of 
government into two times or periods. The one ending 
with the liberty of Rome, [...] as I may call it, of ancient 
prudence, first discovered unto mankind by God himself 
in the fabric  of  the commonwealth  of  Israel,  and [...] 
followed  by  the  Greeks  and  Romans.  The  other 
beginning with the arms of Caesar, extinguishing liberty, 
were  the  transition  of  ancient  into  modern  prudence. 
(HARRINGTON, Oceana, p. 161)

95 A interpretação mais fecunda de que Harrington produz uma teoria do corte histórico é de Skinner 
(2002b,  p.  160).  Alternativamente,  Worden  (1994b,  p.  84)  defende  que  os  marcos  históricos  são 
determinados pela providência divina. Embora Harrington atribua o surgimento da prudência moderna à 
república de Israel, oferecida pelo próprio deus, não parece haver evidências significativas de que as 
rupturas sejam atributos além das invasões ao império romano. Por outro lado, também interpreta, do 
ponto de vista da tradição utópica, que um dos focos da teoria harringtoniana reside em “freeze the flow 
of history” (WORDEN, 1994b, p. 94). Essa sugestão deve pressupor que Harrington julgava pertinente 
que os homens são capazes de limitar a ação da providência divina e que a história se faz pela oscilação 
entre prudências antigas e modernas.

96 O segundo capítulo do primeiro livro de  The art of lawgiving é inteiramente dedicado à avaliação 
histórica  da  transição  das  propriedades  da  nobreza  para  o  povo.  Dada  a  nova  concentração  de 
propriedade, a Inglaterra não poderia ser outra coisa que não uma república. Mesmo que a narrativa não 
trate explicitamente da relação entre concentração de propriedade e unidade territorial, a percepção de que 
tal concentração determina a distribuição de poderes pode ser identificada com a descrição maquiaveliana 
da concentração de poderes  no governo.  Além disso,  ambos tratam o processo sob uma perspectiva 
histórica (BLITZER, 1970, p. 183-195; POCOCK, 1977, p. 105; POCOCK, 2004, p. 142; SMITH, 1914, 
p. 18). Assim, embora não seja a unidade nacional seu tema, Harrington sugere que a propriedade, como 
fonte de poder, é o elemento agregador de um Estado.
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A referência a Donato Giannotti parece mesmo um recurso estilístico do autor de 

Oceana mais do que uma sustentação teórica,  visto o pouco desenvolvimento que o 

historiador de Veneza confere a tal distinção. Os temas de Giannotti oferecem sequência 

aos já formulados por Maquiavel no que se refere à virtude dos antigos e à capacidade 

de os modernos os imitarem (SKINNER, 1996, p. 179-180; Cf. SKINNER, 2004, p. 

253-258): “Niuno è che non celebri con amplissime lodi le virtù degli antichi, e non 

mostri  di  essere  di  quelle  studiosissimo  imitatore”  (GIANNOTTI,  1840,  p.  253; 

Repubblica  e  magistrati  di  Venezia).  Ele  pouco inova  quanto  a  esta  interpretação  e 

talvez menos ainda quanto ao marco histórico na queda de Roma: “l'ambizine di Giulio 

Cesare” (GIANNOTTI, 1840, p. 253; Repubblica e magistrati di Venezia)97 e a seguinte 

invasão bárbara (GIANNOTTI, 1840, p. 26; La repubblica fiorentina, I, 5). Até aquele 

momento, Roma não se encontrava presa das armas do imperador (Cf. POCOCK, 1977, 

p. 44), mas, em seguida, caindo em tamanha desgraça, enfraqueceu-se e, por isso, foi 

ocupada  por  Hunos,  Godos,  Vândalos  e  Lombardos  (GIANNOTTI,  1840,  p.  263; 

Repubblica  e  magistrati  di  Venezia).  Nesta  inflexão  se  concentra  o  surgimento  da 

prudência moderna, inidentificável na obra de Giannotti. A contribuição do historiador 

parece se restringir  ao que Maquiavel  formulara no proêmio do segundo discurso a 

respeito do corte histórico. Aprofundando os termos postos por Giannotti, devidamente 

calibrados  pela  leitura  dos  Discorsi,  Harrington  adota  os  critérios  maquiavelianos 

(DOWNS, 1977, p. 96; POCOCK, 1977, p. 19). A obscuridade no trato de Giannotti por 

Harrington insere-se em uma explicação mais profunda. Na sequência de Oceana, lê-se: 

The former kind is that which Machiavel (whose books 
are neglected) is the only politician that hath gone about 
to  retrieve,  and  that  Leviathan  (who  would  have  his 
book  imposed  upon  the  universities)  goes  about  to 
destroy. For it is (saith he) ‘him when he obeyeth not? 
Or who believes that the law can hurt him, which is but 
words and paper without the hands and swords of men’? 
(HARRINGTON, Oceana, p. 162)

O capítulo 46 da quarta parte do Leviatã é quase integralmente dedicado à crítica 

aos aspectos mais destacados em seu tempo da filosofia de Aristóteles. O assunto sob 

análise  de  Harrington  centra-se  na  parte  correspondente  ao  que  Hobbes  nomeou 

filosofia civil e, particularmente, à crítica hobbesiana à defesa do império das leis em 
97 Barros (2013, p. 154) defende que Harrington aplica à Roma o que Giannotti defendia como parte da 
história da Itália. De todo modo, Giannotti é explícito quanto à referência à Roma, seja porque é parte da 
península  itálica,  seja  porque  parte  da  história  europeia.  Procuraremos  argumentar  que  Harrington 
aprofunda a distinção e inclui categorias inexistentes em Giannotti.
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Aristóteles (Cf. RAHE, 2006, p. 23). Uma vez que apenas homens podem coagir outros 

homens  através  do  uso  da  força,  argumenta  o  autor  de  Leviatã,  as  leis  estão,  por 

definição, sempre e necessariamente, submetidas ao arbítrio dos homens, de modo que 

não haveria sentido algum em uma proposição como a de Aristóteles sobre o império 

das leis. A resposta de Harrington é que há diferença quando as leis são produzidas por 

um governo puro, que não traz qualquer diferença entre lei e arbítrio do governante, ou 

por  um  governo  misto,  cujo  resultado  é  uma  lei  à  qual  todos  se  submetem 

(CAMBIANO, 2000, p. 231; FINK, 1962, p. 55; POCOCK, 1977, p. 51; POCOCK, 

2004, p. 145; RAHE, 2006, p. 25-28; RAHE, 2008, p. 342; RUSSEL-SMITH, 1914, p. 

74; SCOTT, 2004, p. 24 e 133)98. 

Para a interpretação do corte histórico, importa menos a resposta de Harrington 

do que sua escolha da passagem citada de Hobbes. Assumindo, aparentemente, o divisor 

de águas supostamente colocado por Giannotti,  não consegue esconder Harrington a 

proposição do historiador italiano: 

Per la qual cosa, giudicando Aristotile, [...] compose de' 
governi  di  tutte  le  repubbliche,  le  quali  al  tempo suo 
viveano, ed erangli note, libri particulari. Nè penso che i 
tempi suoi non avessino qualche cosa, la cui intelligenza 
potesse essere [...] Ma quelli che vivono in questa nostra 
età,  sì  come  dall'altre  virtù  degli  antichi  sono  assai 
lontani,  così  ancora  di  questa  sono  del  tutto  privati. 
(GIANNOTTI, 1840, p. 254; Repubblica e magistrati di  
Venezia)99

 
O evidente elogio a Aristóteles, mesmo que se passe explicitamente menos pelo 

império da lei do que pela virtude dos antigos, revela a opção harringtoniana pelo autor. 
98 Em The art of lawgiving, Harrington afirma: “all laws are made by men”, quando por um ou poucos, 
tem-se o governo dos homens, mas se for feita por muitos, “means this amounteth unto a government of 
laws” (HARRINGTON,  The art of lawgiving, p. 603).  A identificação do governo de muitos, que em 
Oceana ganhava o rótulo de governo puro, tem sua justificativa no governo popular e não na democracia. 
Ao  contrário  do  que  afirma  Wettergreen  (1988,  p.  682),  a  participação  de  todos  não  significa  um 
fundamento  igualitário  do  direito  natural,  mas  a  maior  proximidade  com  o  interesse  nacional 
(HARRINGTON,  Oceana,  p.  171-172; POCOCK, 1977, 79-80; POCOCK, 2003, p.  394),  do mesmo 
modo que ocorre em Maquiavel (POCOCK, 2003, p. 62). E é nesse ponto que a democracia e o governo 
popular  se  aproximam  (HARRINGTON,  The  prerogative  of  popular  government,  I,  12,  p.  479; 
HAMMERSLEY, 2013a, p. 365).

99 Repare-se que os termos do elogio de Giannotti a Aristóteles são os mesmos com os quais Hobbes 
tecerá sua crítica e  Harrington rebaterá o autor de  Leviatã.  Por  outro lado, a  observação dos “livros 
específicos” parece contradizer a posição de Harrington e Harvey quanto à utilização de livros. De todo 
modo, a passagem corresponde ao fato de que Aristóteles, mesmo no trato de repúblicas singulares, era 
capaz  de  generalizar  suas  reflexões,  do  mesmo  modo  que  Harvey  generalizava  suas  descobertas 
observando corpos singulares. É possível que a leitura harringtoniana de Giannotti não seja apenas com o 
fito diferenciar dois períodos, mas também marcar a unidade entre a compreensão de governos e corpos 
naturais, tendo em vista generalizações.
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Ora, sendo a prudência antiga, virtude dos antigos segundo Giannotti, o império da lei, a 

sua derrocada não resultaria em outra coisa que não a ascendência de pensadores como 

Hobbes. Confrontando Giannotti e Hobbes, Harrington torna clara sua preferência por 

Maquiavel (Cf. SCOTT, 2004, p. 134-135). São dois os motivos que o levaram a tal 

opção.  Primeiro,  Maquiavel  é  o  autor,  entre  os  modernos,  que  melhor  buscou  a 

compreensão e restabelecimento da prudência dos antigos. Segundo, Maquiavel observa 

na queda de Roma o declínio de um regime que nunca mais se levantou. O próprio 

Giannotti segue os termos maquiavelianos na contraposição entre tempos presentes e 

antigos  (GIANNOTTI,  1840,  p.  262;  Repubblica  e  magistrati  di  Venezia),  mas  não 

oferece  nada  além  do  marco  da  queda  de  Roma  (GIANNOTTI,  1840,  p.  263; 

Repubblica e magistrati di Venezia)100. Desse modo, Harrington utiliza-se da autoridade 

de  Giannotti  para  apresentar  dois  modelos  de  governos  que  são,  por  assim  dizer, 

propriamente seus. Esta diferença não é estranha a Maquiavel, o florentino apenas não 

produziu uma classificação historicamente orientada. Em outros termos, a distinção que 

opera em Maquiavel simultaneamente em tempos antigos e modernos, em Harrington se 

torna justamente o ponto de inflexão entre os dois períodos históricos (BLITZER, 1970, 

p. 177; SCOTT, 2004, p. 206), com o objetivo de neutralizar a decadência (WORDEN, 

1994b, p. 88-89). 

O corte histórico possui duas causas coincidentes: a invasão bárbara e lei agrária, 

mesmos argumentos de Maquiavel (CAMBIANO, 2000, p. 83; ESPOSITO, 1984, p. 

197; POCOCK, 2003, p. 211; SKINNER, 2002b, p. 176; SULLIVAN, 2004, p. 47). 

“The date of this kind of policy is to be computed, as was shown, from those inundation 

of  Goths,  Vandals,  Huns  and  Lombards  that  overwhelmed  the  Roman  Empire” 

(HARRINGTON,  Oceana,  p.  188).  A passagem  é  quase  que  um  resumo  dos  sete 

primeiros capítulos do primeiro livro de  História de Florença e reproduz os mesmos 

termos de Giannotti (GIANNOTTI, 1840, p. 263; Repubblica e magistrati di Venezia). 

A lei agrária foi o motivo interno da decadência romana: “this example of the Romans 

who, through a negligence committed in their agrarian laws, let in the sink of luxury, 

and  forfeited  the  inestimable  treasure  of  liberty  for  themselves  and  posterity” 

(HARRINGTON,  Oceana,  p.  188).  O mesmo diz  Maquiavel:  “Da questo  nacque il 

100 Uma vez que o objeto de análise de Giannotti é Veneza, suas instituições e costumes políticos, como 
um exemplo de sobrevivência moderna das virtudes dos antigos, bastou-lhe que apresentasse a inflexão 
sem que necessitasse teorizar sobre ela, salvo o ponto distintivo da virtude.
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morbo  che  partorì  la  contenzione  della  legge  agraria,  che  infine  fu  causa  della 

distruzione della Republica” (Discorsi, I, 37, 7).

No quinto capítulo do segundo discurso, o florentino teoriza, como poucas vezes 

faz em sua obra, a respeito do alcance e da contiguidade históricos de cada civilização. 

Dois  são os  motivos  pela  perda  dos  registros  (memoria)  passados:  os  naturais  e  os 

humanos.  “Quelle  che  vengono  dagli  uomini  sono  le  variazioni  delle  sètte  e  delle 

lingue” (MACHIAVELLI,  Discorsi, II, 5, 3). Em cada momento que surge uma nova 

religião (sètta) e quando esta altera a língua oficial, o passado é perdido para sempre 

(MACHIAVELLI,  Discorsi,  II,  5,  9).  Com  o  advento  do  cristianismo,  o  esforço 

incorrido por ele para a substituição dos costumes e instituições (ordini) antigos, com o 

fito de findar com as antigas seitas, por ter sido ineficiente, foi incapaz de estabelecer 

uma inflexão histórica. Apesar do fracasso da empreitada, devido à desunião original da 

igreja (MACHIAVELLI,  Istorie Fiorentine, I, 5), e em total coerência com análise da 

fraqueza da nova religião (BIGNOTTO, 1991, p. 98), os dois termos – a religião e a 

língua – explicam mudanças estruturais (GRAZIA, 2000, p. 82)101.   

O  elevado  nível  de  abstração  das  frases  deste  capítulo,  incomum  em  seus 

escritos,  não  anula  a  pertinência  de  sua  aplicação.  Pelo  contrário,  existem  duas 

evidências: uma que aponta para a continuidade e outra para a ruptura. O fato de a 

religião cristã ter adentrado pelo império romano e ocupado os espaços das seitas pagãs 

confirma a inflexão de uma civilização para outra. Por outro lado, a manutenção do 

idioma  predominante,  que  ainda  resiste  intelectualmente  no  tempo  de  Maquiavel, 

permite a manutenção do acesso aos escritos antigos pré-cristãos. Assim, o limite da 

história  conhecível  é  barrado pela  mudança  do paganismo para o  cristianismo,  mas 

mantido pelo idioma. “Vero è che non gli è riuscito spegnere in tutto la notizia delle 

cose fatte dagli uomini eccellenti di quella; il che è nato per avere quella mantenuta la 

lingua latina [...]  Perchè se l’avessono potuto scrivere con nuova lingua [...]  non ci 

sarebbe ricordo alcuno delle cose passate” (MACHIAVELLI,  Discorsi, II, 5, 6-7). O 

secretário florentino oferece um exemplo fracassado, o que comprova a regra. A partir 

da necessidade de buscar  novas terras,  imposta  pela fome ou pela  guerra,  os povos 

bárbaros invadiram Roma. 
E  questi  tali,  o  e’  sono  gran  numero:  e  allora  con 
violenza  entrano  ne’  paesi  d’altrui,  ammazzano  gli 

101 Em  O Príncipe (III,  8)  já  ocorre  a  interpretação  da  língua  como elemento  necessário  à  análise 
principesca  de  anexação  de  territórios.  Embora  não  diga  respeito  a  cortes  históricos,  sugere  uma 
proximidade ou distanciamento de uma cidade frente a outras, argumento também presente nos Discorsi.  
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abitatori, poseggono i loro beni, fanno uno nuovo regno, 
mutano  il  nome  della  provincia,  come  fece  Moisè  e 
quelli popoli che occuparono lo Imperio romano. Perché 
questi  nomi  nouvi,  che  sono  nella  Italia  e  nelle  altre 
provincie,  non  nascono  da  altro  che  da  essere  state 
nomate cosi da’ nouvi occupatori: come è la Lombardia 
che si chiamava Gallia Cisalpina; la Francia si chiamava 
Gallia  Transalpina,  e  ora è  nominata da’ Franchi,  che 
cosi  si  chiamavono  quelli  popoli  che  la  occuparono. 
(MACHIAVELLI, Discorsi, II, 8, 17-18)
 

A mudança de nome é própria da sobreposição de uma civilização por outra 

(MACHIAVELLI,  Istorie Fiorentine, I, 2), ao fazê-lo, os povos invasores redefiniriam 

as  fases  históricas  (CAMBIANO, 2000,  p.  64;  STRAUSS,  1978,  p.  142).  Mas  não 

foram completamente felizes na empreitada e o latim sobreviveu. Mesmo a tentativa do 

papa Gregório em acabar  com as  reminiscências  pagãs,  com a queima de obras  de 

poetas  e  historiadores  antigos,  foi  incapaz  de  exterminar  suas  memórias 

(MACHIAVELLI,  Discorsi, II, 5, 8). “Talché, se a questa persecuzione egli avessono 

aggiunto  una  nouva  lingua,  si  sarebbe  veduto  in  brevissimo  tempo  ogni  cosa 

dimenticare” (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 5, 9). Pressupõe-se aqui que o idioma e a 

religião sintetizam um conjunto de hábitos e instituições, como quando ocorreram as 

invasões, as províncias italianas “non solamente variorono il governo e il principe, ma 

le  leggi,  i  costumi,  il  modo  del  vivere,  la  religione,  la  lingua,  l’abito,  i  nomi” 

(MACHIAVELLI,  Istorie  Fiorentine,  I,  5,  p.  319).  Com isso,  constituíram-se novas 

línguas  pela  mistura  do  latim  com  os  idiomas  dos  invasores.  No  mesmo  estilo, 

Harrington (Cf. Oceana, p. 192) amplia a proposição maquiaveliana na qual os nomes 

das cidades são mudados tanto quanto os da geográfica natural: 

And  such  was  the  transition  of  ancient  into  modern 
prudence, or that breach which, being followed in every 
part of the Roman Empire with inundations of Vandals, 
Huns, Lombards, Franks, Saxons, overwhelmed ancient 
languages, learning, prudence, manners, cities, changing 
the  names  of  Rivers,  countries,  seas,  mountains  and 
men. (HARRINGTON, Oceana, p. 190)
 

Além da identificação dos povos responsáveis pela queda, já feita páginas antes, 

a passagem traz também a estratégia deles para manter o domínio, já reconhecida por 

Maquiavel:  utilizar  o  próprio  idioma.  “Hanno,  oltre  di  questo,  variato  il  nome non 

solamente le  provincie,  ma i  laghi,  i  fiumi,  i  mari  e  gli  uomini”  (MACHIAVELLI, 

Istorie Fiorentine, I, 5, p. 319).       
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Outro ponto de contato,  menos explícito,  reside nos elementos que permitem 

continuidade  do  mundo  dos  antigos  para  com o  dos  modernos.  O  legado  romano, 

mantido apenas pelo uso moderno de seu idioma e suas derivações, não apenas oferece 

o  acesso  aos  textos  antigos,  como  também  conforma  a  religião  predominante  no 

Ocidente após a queda da república. 

[...] the Teutons had the arts from no other hand is plain 
enough by what is derived from the Latin. Furthermore, 
by  the  help  of  these  arts  so  learned,  we  have  been 
capable of that religion which we long since received; 
wherefore  it  seemeth  unto  me  that  we  ought  not  to 
detract  from  the  memory  of  the  Romans. 
(HARRINGTON, Oceana, p. 192) 

Não apenas o conteúdo interpretativo, língua e religião, pode ser identificado na 

recepção  harringtoniana  de  Maquiavel,  mas  também,  o  que  pode  ser  ainda  mais 

sintomático, a uso da memória. Cara a Maquiavel, a memória dos povos é garantia de 

acesso ao mundo dos antigos, como meditação e como exemplo. Com isso, justifica-se o 

elogio  de  Harrington  ao  “único  político  dos  tempos  modernos”,  pois  foi  ele  quem 

“restabeleceu a antiga prudência”. Desse modo, Donato Giannotti se inscreve na obra de 

Harrington como uma autoridade externa ao embate entre Maquiavel e Hobbes, para 

que,  assim  sendo,  Harrington  possa  elaborar  uma  classificação  dos  dois  tempos 

históricos aparentemente abdicando da classificação maquiaveliana, uma vez que ele é 

parte de uma das prudências. Não se invalida, assim, que seja Maquiavel a referência 

mais  importante  para  a  marcação  de  cada  período  e  também  das  possíveis 

continuidades.  Pelo  contrário,  a  estratégia  argumentativa  de  Harrington,  em  opor 

Maquiavel  e  Hobbes,  necessita  de  um observador  externo,  Donato  Giannotti,  caso 

contrário,  poder-se-ia criticá-lo por defender Maquiavel através de parâmetros que o 

próprio florentino desenvolve. Mas é justamente isso que Harrington faz102. 

Embora Harrington não reconheça a emergência dos Estados modernos como 

ponto de inflexão da história europeia, como faz Maquiavel (POCOCK, 1977, p. 73), 

aceita os fundamentos explicativos do florentino sobre a ruptura e a continuidade. Antes 

de  uma  classificação  dos  governos,  objetivo  mestre  das  preliminares  de  Oceana,  a 

distinção entre a prudência antiga e a moderna requer a compreensão de que a história 

102 Ao tentar convencer o leitor que ele próprio argumenta com pressupostos distintos daqueles postos 
por Maquiavel, Harrington utiliza-se da mesma estratégia com a qual acatou Hobbes no que se refere à 
sua crítica a Aristóteles e Cícero acima debatida.
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ocidental possui dois momentos. Encontram-se estes, graças à percepção de Maquiavel, 

revividos modernamente através do contato pela língua e religião dos tempos antigos.

3.3. Natureza humana e governo: virtù, reason, interest, passion 

…quelle  speculazioni  d’Iddio  in  speculazioni  del 
mondo [l’uomo] converte. […] Ma noi siamo ingannati 
dalla libidine, involti nelle errori e inviluppati ne’ lacci 
del pecato, e nelle mani del Diavolo ci troviamo.
Machiavelli, Esortazione alla penitenza

And  he  that  will  erect  a  commonwealth  against  the 
judgment of Machiavel is obliged to give such reasons 
for his enterprise
Harrington, Oceana

3.3.1. Prudência moderna e prudência antiga

 Antes de entrarmos nos termos a respeito da natureza humana, é necessário um 

comentário sobre a distinção entre prudência antiga e moderna. Isso se deve ao fato de 

que as categorias centrais do que Harrington nomeia de composição da alma humana 

estarem diretamente  associadas  às  duas  formas  de  prudência.  Fukuda (1997,  p.  17) 

sugeriu que Harrington toma como referência Fortescue e Parker para a definição de 

prudência moderna e Políbio para a antiga. O argumento amplamente divulgado que 

remete  ao  dominium  politicum  et  regale afirma  sua  distinção  para  com  o  simples 

dominium regale, no qual o primeiro reside o governo das leis produzidas pelo rei e 

consentidas pela sociedade política e o segundo apenas pelo arbítrio real (OSTRENKY, 

2006, p.  101). Coerentemente com a tradição dos espelhos dos príncipes medievais, 

Fortescue encontra na tradição aristotélica, recepcionada pelo cristianismo tomista,  a 

fórmula para o reinado legítimo da  ancient constitution inglesa (POCOCK, 1987c, p. 

32-33). De fato, Fortescue anuncia a tríade rei, lordes e comuns, embora seu foco resida 

no rei e os demais. Por outro lado, não é a imagem produzida entre as divisões sociais 

aquilo que mais afeta Harrington, mas sim a produção das leis ser apenas consentida 

pelo resto todo dos súditos, sem qualquer envolvimento em sua tecedura. Para Políbio, 

entretanto, a mistura dos regimes seria o modo pelo qual as constituições sobrevivem 
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sem cair no ciclo103. “Here we can distinguish two ideas of mixed government, to which 

Harrington's  two  traditions  of  prudence  correspond”  (FUKUDA,  1997,  p.  19).  O 

problema da interpretação de Fukuda é que ela supõe uma relação de necessidade entre 

o  dominium politicum et regale e  o governo misto.  As principais  obras políticas de 

Fortescue  não  adentram,  de  modo  peremptório,  ao  tema  do  governo  misto  e,  nas 

esparsas vezes que se aproxima do assunto, o faz com a comparação entre o rei e o 

conselho,  equivalente  romano  de  senado.  O  único  caso  que  se  aproximaria  da 

degeneração, o que poderia levar a um paralelo positivo com Políbio é o que se segue: 

“The people reijoice in the same way under a king ruling only royally, provided he does 

not degenerate  into a  tyrant”  (FORTESCUE, 2002, p.  17;  In Praise of  the Laws of  

England,  IX).  Diversos  aspectos  podem  aproximar  Harrington  de  Fortescue,  mas 

dificilmente a prudência moderna, uma vez que o imperativo da lei continua presente e 

livre do arbítrio real, o que não quer dizer que Harrington concorde com isso. 

A respeito de Henry Parker, Fukuda se refere a um texto de 1640, The case of  

Shipmoney  Briefly  Discoursed.  Os  termos  são  bastante  similares  entre  os  autores  – 

prerogative, subject's liberty, faction, party etc. – em direção da justificativa da “ancient 

Law and usage of England” (PARKER, 1999, p. 98;  The case of Shipmoney Briefly  

Discoursed).  Contudo,  dois  elementos  que  aterrissarão  com  força  em  Harrington 

distinguem os  autores.  O discurso  de  Parker  tende  a  inflamar  o  poder  das  leis  em 

detrimento  do  rei  (BARROS,  2013,  p.  143-144),  ou  seja,  ao  invés  do  monarca  ser 

colocado ao lado das leis, por vezes, está abaixo delas (PARKER, 1999, p. 100;  The 

case  of  Shipmoney  Briefly  Discoursed).  Além  disso,  ele  cogita  a  possibilidade  da 

dicotomia  entre  “king  and  Commonwealth”  (PARKER,  1999,  p.  100;  The  case  of  

Shipmoney Briefly Discoursed; Cf. TUCK, 1978, p. 99), inexistente na análise inglesa 

do autor de  In Praise of the Law of England104. Por outro lado, Fukuda tem razão ao 

deduzir a proximidade entre Fortescue, Parker e o ambiente dos anos 1640, sobretudo 

103 Apesar da plausibilidade dessa interpretação, o texto não é taxativo o suficiente para que se afirme 
que os regimes,  necessariamente,  uma vez cumpridas as exigências,  não decaiam. Antes disso,  como 
veremos à frente,  a  naturalização polibiano dos ciclos  enseja o nascimento,  crescimento e  morte dos 
Estados  (ARAÚJO, 2013, p. 15; CARDOSO, 2013, p. 34-38).

104 O argumento de Fukuda se sustenta fundamentalmente no uso que Fortescue e Parker fazem dos 
“three estates” tradicionais da Inglaterra, que se diferenciaria dos governos mistos antigos. Em Fortescue, 
encontramos apenas a referência ao comentar a França (FORTESCUE, 2002, p. 88; The Governance of  
England,  III).  Referência aos  três  estados aparece,  em Fortescue,  em  De Natura Legis  Naturae,  por 
exemplo,  parte  I,  capítulo  XVI,  texto  não  citado  por  Fukuda.  Não  fomos  capazes  de  localizar  tal 
referência em Parker.  
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com a  publicação  de  The answer  of  the  XIX  propositions  made by  both  houses  of  

parliament, por Carlos I, em 1642, o que está longe de equivaler ao que Harrington 

aponta como prudência moderna (Cf. POCOCK, 1977, p. 22; SCOTT, 2004, p. 134). 

Para  Harrington,  a  prudência  moderna  é  o  governo  de  facto,  controlado por 

homens e não por leis, do qual se sobressai o interesse privado, cuja principal referência 

intelectual é Hobbes. O comentário sobre o trabalho de Fukuda se fez necessário porque 

evidencia  bem  uma  posição  recorrente  entre  os  comentadores  de  Harrington:  a 

complacência  em aceitar  qualquer  composição  governamental  alternativa  às  formas 

puras como se fosse o governo misto harringtoniano. Porém, o mais importante nesse 

ponto, e daí chegaremos à natureza humana, é a interpretação de que, dada a suposta 

oposição entre interesse e virtude,  a prudência dos modernos não operaria em outra 

chave que não em uma ou em outra, exclusivamente. A interpretação de Fukuda nos deu 

a oportunidade de inserir  o tema da natureza humana a partir  de categorias binárias 

recorrentemente aceitas como opostas, mas que possui uma chave comum que as liga. 

“Wherefore if we have anything of piety or of prudence, let us raise ourselves out of the 

mire of private interest unto the contemplation of virtue” (HARRINGTON, Oceana, p. 

169).

A passagem não, necessariamente, opõe interesse e virtude, como se esperaria 

nas duas formas de prudência, o que é bastante significativa para esse debate, sobretudo, 

se se considerar o marcante desenvolvimento que esses dois termos tiveram para as 

trajetórias  do  liberalismo  e  do  republicanismo,  como  expressões  máximas  de  suas 

ancoragens teóricas, em muitas leituras. A análise harringtoniana é mais complexa do 

que uma bifurcação entre antigos e modernos105.  Pode-se acessar a contemplação da 

virtude através da prudência, mas também através da piedade106. Este conceito não é 

desenvolvido  por  Harrington,  mas,  se  comparado  ao  interesse,  virtude  e  razão,  é 

possível lê-lo como algo simplório e espontâneo,  característica intrínseca ao homem 

(Cf.  CAMBIANO, 2000,  p.  231),  o  que lhe permite  entrar  na  composição da alma 

humana, que se divide em duas partes: razão e paixão.

105 As recorrentes sínteses com as quais muitos comentadores interpretam essa relação acabam por pôr 
de lado o tema da piedade que apenas raramente é tratado.

106 Embora não com o mesmo significado, o paralelo entre virtude e piedade já estava no  Toletarion 
Justified de William Walwyn (Cf. WALWYN, 1998, p. 23; Toletarion Justified).
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3.3.2. Razão e paixão 

The  soul  of  man  (whose  life  or  motion  is  perpetual 
contemplation or thought) is the mistress of two potent 
rivals,  the  one  reason,  the  other  passion,  that  are  in 
continual suit; and according as she gives up her will to 
these or either of them, is the felicity or misery which 
man  partakes  in  this  mortal  life.  (HARRINGTON, 
Oceana, p. 169) 

A passagem é bastante interessante não apenas porque marca a forte oposição 

entre razão e paixão, mas, sobretudo, pelos motivos que levam a alma humana a tal 

bifurcação, isto é, o motion ou thought. A perspectiva do movimento, oriundo da física 

de seu tempo e,  importante  destacar,  também dos primeiros capítulos de  Leviathan,  

carrega consigo, quando adentra no universo político, a dimensão da ação. A princípio, 

os  termos  se  mostram  paradoxais  quando  se  observa  que,  de  um  lado,  há  a 

contemplação e o pensamento, carregados de aristotelismo, e, de outro, o movimento 

gerador de ação perpétua (Cf. WORDEN, 1994a, p. 111)107. Novamente, aqui pode ser 

lida, como já apontamos anteriormente a respeito dos corpos políticos e naturais, uma 

comparação do ser humano com a cidade. Do mesmo modo que o indivíduo possui a 

capacidade natural de movimento e ação, a cidade, a partir de suas instituições políticas, 

se mostra capaz de uma perpetuidade na dinâmica política (POCOCK, 1977, p. 91). De 

fato, o que põe a razão e a paixão em andamento é a alma humana (HARRINGTON, 

Oceana,  p.  230)108,  mesmo substrato capaz  de oferecer  a  ação  e  a  contemplação,  o 

movimento e o pensamento. “Politics, for Harrington as for the Humanists of sixteenth-

century England, are a public projection of the war netween reason and passion in the 

soul  of  man”  (WORDEN,  1994b,  p.  107).  A  premissa  teórica  não  se  refere  à 

sobreposição de uma para com a outra, mas, ao invés disso, uma constante tensão que, 

sob condições diversas, apresenta uma inclinação para uma ou outra. 

Não obstante haver uma clara preferência da razão em detrimento da paixão, 

para  o  estabelecimento  do  governo  reto,  Harrington  não  admite  que  haja  uma 

plausibilidade lógica da premência de uma sobre a outra (Cf. RAHE, 2008, p. 328). 

107 Seria tentador, embora provavelmente irresponsável, assumir que Harrington estivesse empregando 
simultaneamente a discussão aristotélica sobre a ação e a contemplação com a sua física a respeito dos 
movimentos dos objetos. Teremos oportunidade de retomar este ponto e ver que ele estava bem alinhado 
com a ciência mãe de seu tempo.

108 Algo bastante semelhante foi escrito por Giannotti (1840, p. 314; Della repubblica e magistrati di  
Venezia).
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Aqueles  que  defendem  um  Harrington  “moderno”,  afeito  às  categorias  centrais  do 

liberalismo, tendem a inserir  o interesse como uma das paixões inatas (HAMMILL, 

2012, p. 223; RAHE, 1994a, p. 257) e somente podem ser controladas na medida em 

que possam ser contrabalançadas por coerções  externas (HAMMILL, 2012, p.  221), 

sejam estatais, sejam outros interesses109. A fragilidade dessa leitura reside no fato de 

que o próprio Harrington desconsidera que o interesse seja uma paixão, pelo contrário, 

afirma, explicitamente, que o interesse é equivalente à razão (HARRINGTON, Oceana, 

p. 171)110. Veremos à frente este ponto com mais calma, porém é necessário adiantar que 

a equação interesse/razão afasta-o tanto da leitura greco-romana (e fundamentalmente 

aristotélica), quanto da hobbesiana. Se o argumento puder ser generalizado, afirmar-se-

ia que, na comum recepção feita à época de Harrington, para antigos e modernos, a 

razão é aquilo que, por definição, se opõe ao interesse (HIRSCHMAN, 2002, p. 64-65). 

Em artigo consagrado,  Skinner (2002b, p.  160-185) concedeu a Maquiavel o 

papel inovador quanto ao trato do conceito de corrupção. Para o florentino, segundo o 

estudioso, corrupção é um erro de racionalidade, isto é, aqueles que se comportam de 

maneira  corrupta  não  apenas  preterem  os  benéficos  coletivas  para  priorizar  os 

individuais,  mas,  no  ato  de  corrupção,  constrangem tanto  as  vantagens  individuais, 

quanto as coletivas. Tomando por hipótese, apenas por um momento, que o impulso 

para a corrupção não seja outra coisa que não a paixão, pode-se concluir que há uma 

tensão entre paixão, ou pelo menos uma delas, e razão dentro de cada indivíduo, de 

acordo com Maquiavel e com Harrington111. O que chama a atenção, entretanto, é o fato 

de que ambas, razão e paixão, põem o indivíduo em movimento, e o autor de Oceana 

completa, para o pecado ou para a virtude (HARRINGTON, Oceana, p. 182). Do ponto 

de vista interno, do  motion  ou  thought,  a razão é responsável pela ação virtuosa, do 

mesmo modo que a paixão o é pelo pecado (Cf. SOMOS, 2013, p. 100). Páginas antes, 

Harrington (Oceana, p. 163) havia descrito os dois princípios de governo, os goods of  

mind e os goods of fortune, onde o primeiro é caracterizado pela autoridade, e não pelo 

109 Apesar da interpretação mais radical ser de Hammill, confira outras semelhantes (RAHE, 1994b; 
2006; 2008; REMER, 1995; 2006; SCOTT, 1993; SULLIVAN, 2004; 2006). 

110 Diferentemente de  Hobbes,  com quem Harrington discute  claramente o ponto,  ele  não atribui  à 
paixão um ponto fixo de seu significado,  como o medo da morte violenta,  de modo que possa,  daí, 
deduzir termos políticos.

111 Na verdade, essa singela hipótese não é tão descabida se tomada à luz do próprio texto de Skinner, 
uma vez que ele próprio insere Harrington na análise.
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poder (POCOCK, 1977, p. 54), que é a ancient prudence e que, agora se confirma, dela 

se deriva a ação virtuosa. Isso quer dizer que, num certo sentido, o motion ou o thought 

são os impulsos iniciais para a prudência antiga.   

E così fa la poca prudenzia degli uomini qualche volta 
che,  non sapiendo né potendo difendere se medesimi, 
vogliono prendere impresa di difendere altrui [...] talché 
il Console [romano], ridendosi di questa proposta, alla 
presenza di detti ambasciatori fece sonare a battaglia e 
al suo esercito comandò che andasse a trovare il nimico, 
mostrando ai Tarentini con la opera e non con le parole 
di  che  risposta  essi  erano  degni.  (MACHIAVELLI, 
Discorsi, II, 11, 5)
 

O trecho de Maquiavel mostra, claramente, que a ação, no caso militar, depende 

da prudência, tal como Harrington, e insere, além disso, um outro critério. Dependendo 

da qualidade da prudência, percebe-se o tipo de ação, e não de palavras, que deve estar 

envolvida na circunstância, ou seja, se um exército nem mesmo consegue se defender, 

não poderia defender terceiros. Apesar da palavra não aparecer no trecho citado, é a 

virtù a responsável pela ação em si, mas a percepção que se faz da ação é atributo da 

prudência (POCOCK, 1977, p. 64).  

A mesma forma de argumentar ocorre em Harrington. A prudência, caracterizada 

como a  dos  antigos,  leva  à  ação  virtuosa.  Em outros  termos,  a  virtude  é  parte  da 

prudência112. Porém, não há a inserção do critério da razão e, do mesmo modo que a 

prudência antiga necessita tanto de virtude quanto da fortuna, que veremos a seguir, a 

alma humana não pode ser distinguida entre a paixão e a razão (Cf. FINK, 1962, p. 

60-61). A separação dessas duas categorias se faz necessária sob um prisma analítico, o 

que  é  bastante  diferente  de  afirmar  que  são  a  mesma  coisa.  Na  verdade,  a 

impossibilidade  de  tal  distinção  nas  ações  correntes  do  universo  político  força 

Harrington a tratar do tema de modo exclusivamente teórico e não é pouco significativo 

que durante toda essa argumentação não haja sequer um único exemplo, raridade de seu 

estilo. Assim como a prudência antiga não é apenas o governo da virtude, devido ao 

imperativo  da  força,  a  composição  da  alma  é  igualmente  feita  com  pecado  (Cf. 

STRUMIA, 1991, p. 12-14). E segue do seguinte modo: 

For as whatever was passion in the contemplation of a 
man, being brought forth by his will into action, is vice 
and the bondage of sin; so whatever was reason in the 

112 Veremos à frente a composição da virtude e sua relação com Cícero e Maquiavel. 
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contemplation of a man, being brought forth by his will 
into  action,  is  virtue  and  the  freedom  of  the  soul. 
(HARRINGTON, Oceana, p. 169)
  

Nesse ponto, a herança maquiaveliana é bastante presente, embora a diferença 

entre os dois pensadores seja significativa. No segundo capítulo do primeiro discurso, 

Maquiavel  afirma  que  a  dificuldade  de  se  separar  as  fomas  de  governo  retas  das 

degeneradas reside na inevitável proximidade entre o vício e a virtude. O que o leva a 

concluir,  no  capítulo  seguinte,  que  o  legislador  que  ordena  uma  república  deve 

“presupporre tutti gli uomini rei” (MACHIAVELLI,  Discorsi,  I, 3, 2). E Harrignton o 

segue: “it is the duty of a legislator to presume all men to be wicked” (HARRINGTON, 

Oceana, p. 290). Para ambos, o problema reside na contraposição entre vício e virtude. 

Mas,  o  que  para Maquiavel  é  uma proximidade  conceitual,  para  Harrington,  é  uma 

impossibilidade  de  separação  prática  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  292),  embora 

permita  um quadro esquemático muito  bem definido (Cf.  DAVIS,  1981,  p.  695).  A 

paixão produz vício que, por sua vez, produz arrependimento e vergonha para si mesmo 

e desprezo e piedade para os outros. A razão, por sua vez, produz virtude e a virtude 

produz  honra  para  si  mesmo e  autoridade  para  os  outros  (Cf.  BLITZER,  1970,  p. 

140-141). Em ambos os casos, há um conectivo que liga respectivamente a paixão ou a 

razão, ao vício ou à virtude: a vontade. A partir da vontade é que se chega à virtude ou 

ao vício. Da virtude se chega à autoridade e honra a partir da ação e é também a partir 

da  ação  que  o  vício  produz  arrependimento/vergonha  e  desprezo/piedade 

(HARRINGTON, Oceana, p. 170). Isso quer dizer que paixão e razão, por si mesmas, 

são incapazes de gerar qualquer conseqüência pública ou privada, ambas necessitam de 

um mecanismo condutor neutro, na verdade, de dois mecanismos: a vontade e a ação. 

Interessante ainda notar que a ação é originária da vontade. “Again, as those actions of a 

man that were sin, acquire unto himself repentance or shame, and affect others with 

scorn or pity; so those actions of a man that are virtue, acquire unto himself honour, and 

upon others authority” (HARRINGTON, Oceana, p. 170). 

O  argumento  conforma  uma  linearidade  expositiva  que  se  inicia  com  a 

composição binária da alma e se encerra na consequência pública. Em todo o processo, 

a vontade e a ação conduzem cada etapa, a primeira cumprindo com um papel interno, a 

segunda,  externo;  a  primeira  estática,  a  segunda móvel.  A vontade,  por  si  somente, 

apenas oferece uma das duas predisposições: à virtude ou ao vício. Mas é incapaz de por 

o indivíduo em ação. Apenas depois que se introjeta a vontade por honra ou para evitar 
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o arrependimento (repentance) e a vergonha (shame) é que a ação pode ser consumada, 

de modo virtuoso ou vicioso. Aqui o argumento se fecha, o  motion e o  thought não 

podem ser separados da alma humana porque a vontade e a ação são os elementos que 

conduzem a interioridade ao exterior. O raciocínio fica mais claro se apresentado pela 

negativa. As quatro consequências possíveis da composição da alma humana (internas: 

honra ou vergonha e externas: autoridade ou piedade) não são senão aquilo que permite 

a  identificação  das  partes  da  alma,  isto  é,  somente  se  torna  possível  conhecer  a 

composição da alma humana porque no que ela se permite ver há alguma das quatro 

consequências possíveis (DOWNS, 1977, p. 112). Justamente porque se pode identificar 

nos efeitos públicos das paixões, as causas podem ser teorizadas e classificadas. 

Essa  abordagem não se  limita  à  natureza  humana,  pelo  contrário,  é  bastante 

característica  de  Harrington.  Respondendo  a  Wren,  a  respeito  de  uma  contenda 

filológica do grego antigo, escreve: 

But, Mr Wren, true it is that the demonstration given is 
but hoti, that is, from the effect; which, though a certain 
effect imply a certain cause, and come after that manner 
to  be  as  good  and  undeniable  a  proof  as  the  other 
demonstration, yet, because this is not so honourable an 
argument as the other, I shall now give you the same 
dihoti, or from the cause. (HARRINGTON, Policaster,  
p. 724)

 O fato de um determinado defeito produzir uma determinada causa permite ao 

observador  concluir  as  causas  apenas  observando  os  efeitos  (Cf.  RUSSEL-SMITH, 

1914, p. 79). Mas, questiona-se, não se pode fazê-lo quando há mais de uma causa para 

um mesmo efeito. Harrington é bastante consciente disso e, desse modo, busca cercar 

por  todos  os  lados  a  composição  da  alma  humana.  Pode-se  ver  novamente  o 

compartilhamento  da  ambição  hobbesiana  para  a  construção  de  um  conhecimento 

seguro e preciso (HILL, 1958, p. 300) – a partir da lógica de causas e efeitos – que, para 

Harrington,  não  se  coaduna  à  matemática,  mas  à  composição  do  corpo,  humano  e 

político. 

A partir deste ponto, a argumentação de Harrington se torna mais complexa e 

abrange as categorias mais debatidas pelos intérpretes contemporâneos. A proposição 

teórica, iniciada com a contraposição entre  virtue e  interest, abarca uma determinada 

interpretação do comportamento humano que parte de uma psicologia das paixões até 

chegar  às ações públicas (BLITZER, 1970, p.  136; PARKIN, 2007, p.  180).  Parece 

perfeitamente  coerente  que  as  interpretações  recentes  se  bifurquem  a  partir  da 
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contraposição entre antigos e/ou republicanos e modernos e/ou liberais. Mesmo que essa 

classificação  seja  demasiadamente  forçada,  e  é,  a  linearidade  da  exposição 

harringtoniana  permitiria  que seja  lida,  de  uma ponta  a  outra  do discurso,  em duas 

chaves ambivalentes e mutuamente contrapostas, senão por um detalhe. 

Na introdução do tema, no mesmo parágrafo que insere a contraposição entre 

virtude e interesse, afirma que não é necessário muito para se contemplar a virtude. Vale 

a pena reler a frase: “Wherefore if we have anything of piety or of prudence, let us raise 

ourselves  out  of  the  mire  of  private  interest  unto  the  contemplatio  of  virtue” 

(HAARINGTON,  Oceana,  p.  169).  Não  é  necessário  que  alguém  tenha  qualquer 

prudência para contemplar a virtude, basta que tenha alguma piedade. O conteúdo desse 

sentimento, em si mesmo, importa menos do que a sequência da exposição das relações 

de  causa  e  efeito.  A  paixão,  após  ser  impulsionada  pela  vontade  (will),  age 

viciosamente,  gerando  para  si  o  arrependimento  ou  a  vergonha,  e  para  os  outros, 

desprezo  ou  piedade.  Esta  descrição  é  nitidamente  circular,  num  desencadeamento 

lógico de relações de suficiência, sem haver qualquer necessidade. Em outros termos, é 

suficiente que haja piedade para que qualquer um contemple a virtude, do mesmo modo 

que é suficiente  que o vício produza piedade para que,  a  partir  desta,  qualquer  um 

consiga contemplar a virtude. 

Todo este  desenrolar  mostra  que,  dadas  as  devidas  condições,  a  virtude  e  a 

prudência são perfeitamente dispensáveis. O problema reside justamente no fato de que 

estas  condições  não  podem  ser,  perenemente,  mantidas  politicamente.  O  que 

originalmente  parecia  um  mero  detalhe  de  imprecisão  conceitual,  agora  se  mostra 

efetivamente importante e coerente. Bastam duas maneiras para que se leve alguém à 

contemplação  da  virtude  (a  prudência  ou  a  piedade)  e  duas  são  as  conseqüências 

possíveis de uma ação viciosa (o desprezo ou a piedade). Isso significa que existem dois 

momentos condicionantes da ação humana para que a prudência e a virtude não sejam 

necessárias.  O  primeiro,  que  alguém  seja  levado  à  contemplação  da  virtude  pela 

piedade,  o  segundo,  que  a  ação  virtuosa  de  alguém  produza,  nos  outros,  piedade. 

Mesmo que a ordem lógica seja inversa desta, que é exposta pelo autor – primeiro, a 

produção de piedade pela ação viciosa, segundo, a contemplação da virtude por essa 

piedade – o fato é que existem dois condicionantes com os quais a ordenação pública 

não pode se dar ao luxo de contar. Nesta circunstância contingencial, quando da piedade 

se  atinge  diretamente  a  contemplação  da  virtude,  a  razão  pode  igualmente  ser 

dispensada. 
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Entretanto, para isso, é preciso que se considere, e o texto corrobora com isso, 

uma distinção significativa entre contemplar a virtude e a ação virtuosa. Ora, uma vez 

que a virtude não é senão o impulso da razão através da vontade (BLITZER, 1970, p. 

137),  contemplá-la  significa  reconhecer  que  alguém  ou  algum  ato  é  virtuoso.  O 

argumento se sustenta em Maquiavel ao afirmar que a virtude pode ser publicamente 

reconhecida a partir de um ato cometido por alguém (MACHIAVELLI, Discorsi, III, 1, 

19). Mas para isso é preciso que este alguém ou ato possa ser observado. Compreende-

se  aqui  porque  Harrington  insere  a  ação  como  o  conectivo  entre  a  virtude  e  suas 

consequências públicas (autoridade) e privadas (honra). “We may say that authority is 

the  active  form of  honor,  that  is,  the  form which  influences  the  actions  of  others” 

(BLITZER, 1970, p. 138). Os que contemplam a virtude somente são capazes de o fazer 

na medida em que a ação se deixa ver e é neste instante que se formam simultaneamente 

a  honra  e  a  autoridade,  atributos  igualmente  maquiavelianos.  Essa  possibilidade  de 

atingir a autoridade e a honra sem precisar de qualquer razão é apenas plausível, mas 

improvável.  Em suma, é preciso uma sequência  de eventos coincidentes para que a 

virtude  e  a  prudência  ou  a  razão  sejam  dispensáveis.  Eventos  estes  capazes  de 

proporcionar uma comoção pública piedosa diante daquela ação viciosa, justamente por 

isso é que, em seguida, Harrington insere o governo no debate.

3.3.3. Alma e governo

Antes de adentrarmos no tema do governo, é preciso ainda esclarecer um breve 

ponto  a  respeito  das  consequências  da  ação  virtuosa  e  da  viciosa.  Uma vez  que  a 

estrutura esquemática desse esquema não permite qualquer inserção dos condicionantes 

materiais, como os bens da fortuna, não é difícil identificar a perfeita compatibilidade 

entre a virtude e a prudência dos antigos, o vício e a prudência dos modernos. Fosse o 

caso  de  o  argumento  se  encerrar  aqui,  não  seria  possível  afirmar  a  existência  do 

imperativo  dos  bens  da  fortuna  para  a  sustentação  de  qualquer  governo.  Porém, 

diferentemente do que ocorre com a alma, o governo necessita dos bens da fortuna, e a 

alma,  por  seu  lado,  não  consegue  livrar-se  do  vício.  “L'identificazione  tra  soul  e 

government  si  applica ad ogni entità  vivente,  a prescindere dalle dimensioni  e dalla 

forma”  (CAPOZZI,  1996,  p.  34).  Por  isso,  a  colocação  do  governo,  em  clara 

comparação  com  a  alma,  permite  descrevê-lo  a  partir  das  mesmas  categorias, 

evidentemente, com conteúdos diferentes. 
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Now government is no other than the soul of a nation or 
city; wherefore that which was reason in the debate of a 
commonwealth, being brought forth by the result, must 
be virtue; and for as much as the soul of a city or nation 
is  the  sovereign  power,  and  whose  virtue  is  law. 
(HARRINGTON, Oceana, p. 170)
 

Sendo a  razão individual  uma parte da alma humana, ela ganha destaque no 

governo porque,  neste  sim,  pode  ser  inserida  artificialmente113,  o  que  lhe  confere  a 

diferença.  “Interest,  it  should  seem  then,  is  not  the  first  and  remotest  notion  of 

government” (HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 2, p. 402). A 

parte racional da alma da nação, a virtude, não é senão o debate e o resultado, ou seja, a 

encarnação do processo de deliberação (Cf. RAHE, 2008, p. 332-333). Insere-se, então, 

dois  termos  até  aqui  ausentes  e  de  grande  importância  para  o  pensamento 

harringtoniano: o debate e o resultado. Teremos chance de, à frente, detalhar melhor 

essas duas categorias, por ora, basta somente identificar o uso delas. 

Ocorre uma distinção sutil e importante entre a composição da alma humana e a 

alma  da  nação.  Nos  humanos,  a  virtude  é  a  projeção  da  razão  pela  vontade;  nos 

governos é o imbricamento entre debate e resultado.  O primeiro depende apenas da 

sobreposição  de  uma  parte  da  alma  humana  (razão)  a  outra  (paixão),  o  segundo, 

depende  apenas  da  criação  de  dois  organismos  artificiais,  o  debate  e  o  resultado 

(TAHVAINEN, 2012, p. 169). Em outros termos, Harrington não conta com a natureza 

para  a  criação  de  virtude  no  governo,  pelo  contrário,  sua  teoria  busca,  antes  de 

negligenciar, dispensar sua necessidade. Ao contrário da razão na alma humana, a razão 

na alma da nação pode ser criada institucionalmente. Todo o argumento da composição 

da alma humana gira em torno de termos lineares, uma coisa produz outra etc., com 

relação ao governo,  são necessárias duas coisas simultaneamente.  Isso mostra que a 

artificialidade exige  da ordenação política  uma complexidade  maior  que  aquela  que 

compõe e define o próprio ser humano. Antes de uma natureza humana desprovida de 

conteúdo,  o  objetivo  de  Harrington  aqui  é  cercar  as  diferentes  possibilidades  do 

comportamento  humano  de  modo  que,  coletivamente,  sempre  esteja  submetido  ao 

critério da prudência dos antigos. Não seria exagero, então, afirmar que a artificialidade 

inserida  na  alma  da  nação,  de  fato,  conduz  a  uma  contraposição  institucional  das 

113 Porque não pode ser inserida artificialmente na alma humana, a teoria busca uma situação que a 
razão seja dispensável. Assim, a oposição razão X paixão, mesmo que permaneça válida (REMER, 1995, 
p. 542), se torna inócua para algumas situações contingentes. Harrington resolve o problema de que se 
deve contar com a razão humana desenvolvendo um argumento que abdica da razão humana.
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diversas formas com as quais a alma humana se manifesta, ou seja, a singularidade da 

virtude  na  alma  humana,  para  transformar-se  em  virtude  do  governo,  necessita  de 

pluralidade, debater e resolver. A partir daí se entende o engenho com o qual Harrington 

opera  as  categorias  da  natureza  humana,  uma  mecânica  natural  (HAMMERSLEY, 

2013a, p. 369). O complexo emaranhado de relações de causa e efeito que constitui a 

natureza humana, da alma à ação, se deixado a si mesmo não faz outra coisa que não se 

reproduzir no coletivo. E, como na alma humana, não se pode contar com a sequência 

improvável de causas e efeitos que se realiza na  ancient prudence. O mais provável, 

entretanto, é a dissolução do governo. Pode-se dizer, então, que este é o mais próximo 

que Harrington chegou, sob a perspectiva de uma sociedade política, de uma teoria do 

estado de natureza, hobbesiano ou não: a guerra civil. 

As primeiras linhas de  A system of Politics opõe o estado de governo civil ao 

estado de guerra civil. “A people is either under a state of civil government, or in a state 

of civil war; or neither under a state of civil government, nor in a state of civil war” 

(HARRINGTON,  A  System  of  Politics,  p.  834;  Cf.  The  prerogative  of  popular  

government, I, 12, p. 485). Difícil não lembrar do estado de guerra de todos contra todos 

hobbesiano,  quando Harrington opõe os dois estados (POCOCK, 1977, p.  119).  Por 

outro lado, deve-se ter em mente, também, que a descrição de Hobbes do estado de 

natureza  está  longe  de  ser  a  de  uma  constante  guerra  civil,  antes  disso,  é  a 

imprevisibilidade que marca esta situação com, de fato, um potencial para a guerra. 

Harrington descreve aqui uma situação objetiva e concreta que contrapõe a guerra ao 

governo e, o que se opõe ao governo, se aproxima mais da licença do que do estado de 

natureza114. Além disso, a dimensão naturalista do estado de natureza não é a mesma da 

da guerra: “Unnatural force is an external or adventitious opposition to the vigour of 

principles  and their  necessary working,  which,  from a violation  of  nature,  is  called 

violence” (HARRINGTON, A System of Politics, p. 834), e a força natural advém não 

das capacidades físicas e mentais, mas da riqueza (POCOCK, 1977, p. 121). 

  Interessante notar que a sequência da apresentação dos conceitos é a mesma 

para a alma humana, quando inserida de razão, e a alma da nação. Neste último caso, 

consuma-se com a lei, ausente na descrição dos humanos, o que indica, novamente, uma 

artificialidade da ordenação política (Cf. POCOCK, 1977, p. 80)115. A consequência da 

virtude na alma humana é a produção de autoridade do virtuoso para com o coletivo e 

114 O uso de licença, por Harrington, se aproxima, em alguma medida, do de Maquiavel (Discorsi, I, 2 e 
Principe, IX). 
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de honra para aquele que age virtuosamente. O modo de amarrar a honra e a autoridade, 

em se tratando do governo, é através da lei. Isso significa que a prudência dos antigos – 

o regime  de jure – possui uma justificativa teórica para a necessidade do império das 

leis. Para além do fato, descrito nas primeiras páginas de Oceana, de que o império das 

leis  elimina as  arbitrariedades,  ele  serve também de sustentáculo para a  virtude e a 

liberdade (Cf.  WORDEN, 1994b, p. 104-106). O debate e o resultado são, assim, os 

dois  termos  pelos  quais  as  leis  são  produzidas  e,  com elas,  a  soberania  da  nação 

(POCOCK, 1977, p. 94; ROUX, 2013, p. 189).  Assim, a compatibilidade entre este 

modo “racional” de organizar a produção de leis deve ser feita com a composição da 

alma humana (ZAGORIN, 1997, p. 134). Assim, se faz necessário um aprofundamento 

no estudo da razão. 

3.3.4. Interesse e razão

Para Harrington,  razão é  equivalente  a  interesse:  “reason is  not  but  interest” 

(HARRINGTON,  Oceana,  p. 171). A taxativa sentença revela a complexidade de seu 

pensamento e parece contrariar a maior parte das afirmativas que insistem em enquadrar 

Harrington como apenas antigo, ou apenas moderno (Cf. RAHE, 2008, p. 325). Se, de 

acordo com a prudência antiga, a razão conduz à virtude e, de acordo com a afirmativa 

acima citada,  a razão é interesse,  logo,  pode-se concluir  que o interesse é  capaz de 

produzir virtude. Ora, se ele próprio havia contraposto ambos os termos, interesse e 

virtude  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  171),  como  podem  ser,  simultaneamente, 

equivalentes e contrapostos é a questão central. Para responder a essa questão é preciso 

que fique clara a tensão existente na alma humana ou na alma da nação, e, neste ponto, 

Harrington insere os primeiros aspectos do conflito maquiaveliano. 

Primeiramente,  o  uso  que  ele  faz  de  interesse  apresenta  algumas 

particularidades. Interesse só é verdadeiro se for genuíno: 

Publicola.  By giving  them a  form that  must  preserve 
their liberty. 
Valerius.  I  little doubt but  there is in your form a full 
security unto the people of their liberty; but do you think 
that there is in it any full security that the people shall 
not cast off this form?
Publicola. If it secure their liberty, why should they?

115 De fato, a dimensão da artificialidade do corpo político tem suas dívidas com Hobbes, mas seus 
fundamentos não se encontram na racionalidade humana, mas no ato de fundação da república bem-
ordenada.
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Valerius.  My  question  is  not  why  they  should,  but 
whether they can.
Publicola. They cannot, without going against their own 
interest.
Valerius. But they can go against their interest.
Publicola.  Nay,  remember  yourself,  whether  the  form 
shown be not such as you have already granted can in no 
wise  go  besides  the  inetrest  of  the  whole  people. 
(HARRINGTON, Valerius and Publicola, p. 795)
 

Não é possível haver uma situação em que alguém, individual ou coletivamente, 

aja contrariamente ao seu interesse. Em outros termos, em se tratando de interesses, o 

modo pelo qual ele se apresenta à pessoa ou ao coletivo é rigorosamente o mesmo pelo 

qual ele opera (Cf. HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 8, p. 

424). Em outro texto, a formulação é direta: “Sir, if a man know not what is his own 

interest, who should know it?” (HARRINGTON, Politicaster, p. 719; Cf. POLIN, 1952, 

p. 27). Se, de fato, determinado objeto estiver no horizonte de ação de alguém, este não 

poupará esforços para realizá-lo, pondo em funcionamento o que tem de mais refinado, 

sua  capacidade  de  estabelecer  correlações  entre  causas  e  efeitos  (HARRINGTON, 

Politicaster,  p. 724). Para Hobbes, a evidência de que os homens são racionais é que 

sabem contar. O estabelecimento das proporções entre quantidades diferentes, a partir 

do  primado  da  concepção  de  quantidade,  é  condição  suficiente  para  diferenciar  os 

homens dos outros seres. Uma vez feito isso, as relações de causa e efeito podem ser 

estendidas a outros objetos que não apenas os números, embora operem igualmente de 

modo  matemático.  Conscientes  de  que  a  situação  de  estado  de  natureza  é  de  total 

imprevisibilidade – e deriva-se disso o imperativo da autopreservação – e atentos à 

possibilidade de superá-la, abdica-se do exercício do direito natural com o contrato. 

Harrington (The prerogative of  popular government,  II,  5, p.  542) segue,  em 

parte, esse ponto. O fundamento da explicação de Hobbes reside na capacidade humana 

de estabelecer relações de causa e efeito, o mesmo ocorre com Harrington. Contudo, ao 

invés de uma correlação matemática – modernamente, um funcionalismo matemático – 

que estabelece razões e proporções entre objetos quantificáveis, a razão harringtoniana 

advém da compatibilidade entre meios e fins. Uma vez que as paixões são responsáveis 

pelos fins, anima-se a razão fitando cumpri-los. Assim, a incompatibilidade entre razão 

e  paixão  não  se  assenta  nas  ações,  apenas  na  alma,  e  isso  é  confirmado  pela 

circularidade do papel da piedade acima discutido. A distinção entre a esfera privada e a 

pública é de fundamental importância para o argumento de Harrington, provavelmente, 

calibrada de aristotelismo (Cf. SULLIVAN, 2004, p. 149). Porém, o ponto diferencial de 

113



Harrington é maquiaveliano. Não há qualquer imperativo  a priori nem imposição de 

conteúdo nas paixões humanas. Para Maquiavel, um príncipe deve agir, por exemplo, de 

tal ou tal maneira se desejar obter determinados resultados (MACHIAVELLI, Principe, 

II, 3; III, 32; XI, 13; XIV, 1; XIX, 37; XXIII, 9). Isso significa que os rumos políticos e 

militares não são resultados de imposições aos governantes dada anteriormente à sua 

vontade, nem suas ações. Harrington se aproxima dessa perspectiva ao se afastar do 

racionalismo hobbesiano no instante em que admite a composição da paixão e a razão 

(Cf. SULLIVAN, 2004, p. 165).  

Outro  aspecto,  externo  às  considerações  de  Hobbes  e  Harrington,  pode 

diferenciá-los quanto à natureza humana. Acima adiantamos o contraste entre o modo 

geométrico  hobbesiano  e  o  empírico  harringtoniano.  De  fato,  a  sustentação  do 

argumento do autor de Oceana requer um empreendimento da observação (BLITZER, 

1970, p. 95). Ao contrário de Hobbes, que encontra singularidades humanas naquilo que 

apenas  se  pode  observar  divergências  e  essas  singularidades  são  efetivamente 

importantes  para  a  política,  Harrington  aceita,  por  pressuposto,  que  a  pluralidade 

observável dos homens é, ela própria, determinante no universo político. Por outro lado, 

o que Harrington aceita como universal na natureza humana, a composição da alma do 

homem,  pelo  menos  em parte,  tem suas  dívidas  com o  racionalismo hobbesiano  e, 

quiçá, cartesiano. 

A parte da razão dos homens não pode ser, em si mesma, observada, apenas suas 

consequências, que à frente estudaremos. Todas as formas de razão somente podem ser 

inferidas quando decorrem em atos públicos na sociedade política. Se a razão está para a 

alma humana assim como as leis estão para a república, a passagem de uma para outra 

ainda não é clara. Acima, afirmamos a pluralidade binária da razão da alma da nação, 

debater e resolver, em oposição à unidade singular da razão da alma humana e que este 

ponto  permite  entrever  uma  importante  dimensão  maquiaveliana.  Agora,  podemos 

retomá-lo. Dado um objetivo qualquer, diferentes razões são mobilizadas por indivíduos 

diferentes que, apenas sob a artificialidade das instituições políticas, torna-se possível a 

resultante  virtuosa  (HARRINGTON,  Politicaster,  II,  p.  715  e  719).  Novamente,  a 

intensidade que se coloca no interesse ou na virtude carrega a leitura a uma dimensão 

mais ou menos liberal ou republicana, respectivamente. 

“Il  principio  del  legame  colletivo  nella  determinazione  dell’interesse  vitale 

introduce una gradualità tra tendenza sociale ed antisociale della ragione, tra altruismo 

ed egoismo” (CAPOZZI,  1996,  p.  36).  Uma explicação  conceitual  e  alternativa aos 
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debates que mais ganharam espaço nos últimos anos é oferecida por Capozzi, mesmo 

que o comentador não se debruce sobre a contraposição.  Comentando a perspectiva 

organística do pensamento político harringtoniano, a identidade entre interesse e razão 

deve ser lida a partir da ideia de “ragione governante” (CAPOZZI, 1996, p. 34) como 

uma das formas hierárquicas do interesse. Dado que existe uma racionalidade intrínseca 

à natureza, provocada por deus no ato da criação, o governo da razão não é senão a 

compatibilidade  entre  a  dimensão  natural  ordenada  pelo  criador  e  o  interesse  das 

criaturas  na  realização  da  intenção  original.  Nesse  sentido,  a  parcela  individual  do 

interesse somente se mostra incompatível com a parcela coletiva quando não calibrada 

pela  razão.  Mesmo  que  Capozzi  não  utilize  as  categorias  ciceronianas,  é  possível 

identificá-las.  

Para  o  autor  de  Oceana,  a  racionalidade  não  é  apenas  compatível  com  o 

interesse,  mas,  ao  invés  disso,  é  o  próprio  interesse.  Poder-se-ia  ainda  inserir  uma 

determinada dimensão aristotélica, quiçá teleológica, da equação interesse/razão, uma 

vez que o primeiro tem sua finalidade, no sentido de realização, na segunda. “Reason is 

now  to  be  defined  as  action  in  accordance  with  some  specific  interest;  but  as  a 

consequence we now find also that there exists a hierarchy of reason” (BLITZER, 1970, 

p. 142). O fato de, por definição, o interesse ser genuíno (HARRINGTON, Policaster, 

II, p. 719; Valerius and Publicola, p. 795), razão é aquilo que se mobiliza para cumprir 

uma meta qualquer. Por isso, há diferentes razões do mesmo modo que há diferentes 

interesses, sem que haja imposições dadas  a priori a nenhum deles. Do mesmo modo 

que não há imperativos para o conteúdo do interesse, sua hierarquia não se comporta do 

mesmo modo, embora o pressuposto harringtoniano permaneça válido de que as leis da 

natureza limitam o interesse e a razão. 

In  realtà  la  ragione  dell'individuo,  del  gruppo e  dello 
stato è pur sempre minore rispetto a quella dell'umanità, 
e può più o meno adattarsi ad essa: ma proprio in ciò si 
definisce il suo grado di 'naturalità'. Se pure l'interesse 
parziale  può  essere  perseguito  senza  considerare  gli 
interessi della totalità, delle entità più vaste, tuttavia tale 
condotta si rivelerà in ultima analisi meno razionale di 
quanto  lo  sarebbe  stata  se  si  fosse  accordata  con 
l'interesse generale. (CAPOZZI, 1996, p. 36) 
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3.3.5. Hierarquia dos interesses e direito

This is thought to be a shrewd saying, but will do no 
harm;  for  be it  so  that  reason  is  nothing but  interest, 
there be divers interests, and so divers reasons. As first, 
there  is  a  private  reason,  which  is  the  interest  of  a 
private man. Secondly, there is reason of state, which is 
the interest  (or error,  as was said by Solomon) of the 
ruler or rulers, that is to say of the prince, of the nobility, 
or of the people. Thirdly, there is that reason which is 
the  interest  of  mankind  or  of  the  whole. 
(HARRINGTON, Oceana, p. 171)
 

Não diferencia Harrington, na passagem, a razão privada da discussão anterior a 

respeito da composição da alma humana, por isso, ele não necessita de explicações. 

Porém, insere a razão de estado, e não parece que a expressão seja despropositada. Por 

fim, há o interesse da humanidade ou de todos (mankind ou whole). Primeiramente, é 

necessário  destacar  a  ambivalência,  coerentemente  posta,  entre  os  termos  interest  e 

reason, de um modo praticamente intercambiável. A hierarquia dos interesses, e razões, 

parece acompanhar a tipologia das formas de governo anteriormente apresentadas em 

um, poucos e  muitos.  Contudo,  existe  uma peculiaridade que foge às  temáticas das 

classificações  constitucionais.  O  fato  de  as  diferentes  razões/interesses  serem 

classificadas  numericamente,  assim  como  é  feito  com  as  formas  de  governo,  não 

significa que uma seja dignatária da outra. Isso mostra, por seu lado, que as formas de 

governo  e  as  categorias  de  interesse/razão  são  ambas  oriundas  de  uma  tipologia 

piramidal  normativamente  orientada  para  a  base.  E,  além  disso,  evidencia  uma 

sistematicidade interna no modo de organização conceitual.  

A razão  de  estado,  além de  todos  aqueles  atributos  contidos  em pensadores 

antecessores, em Harrington, não se diferencia do princípio numérico das tradicionais 

formas de governo. Para Harrington, prince, nobility e people significam cada uma das 

formas puras que não necessariamente se relaciona com sua tipologia dos regimes retos. 

Diferentemente  do  que  faz  com  a  razão  de  estado,  as  formas  de  governo  são 

classificadas em governo de um, dos melhores ou de todos. A distinção entre nobreza e 

os melhores é pela sabedoria, e entre people e whole people (HARRINGTON, Oceana,  

p. 163) é  que o primeiro é parte da tripartição tradicional e o segundo a quantidade total 

de habitantes da nação.  Por isso,  a razão de Estado somente pode ser realizada por 

governos puros, sejam eles quais forem. Tal interpretação pode ser confirmada pelo fato 

de que, em seguida, apresenta a terceira razão/interesse, de mankind ou de whole, esta 

sim, a mesma palavra utilizada para designar, aristotelicamente, o governo reto de todos 
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que se apresentam sob forma de governo misto. Sem adentrar no tema da propriedade, 

argumento  essencial  para  o  governo  misto,  Harrington  o  justifica  tão  somente  pela 

superestrutura.  Apenas  para  mostrar  a  coerência  interna  do  argumento,  e  a 

sistematicidade de seu raciocínio, adianta-se aqui este ponto, voltaremos a ele logo à 

frente. 

“A party constituting the majority is not a welcome prospect to Harrington, for 

what he most fears is not a clash between the common interest and private interests but 

one between 'the interest of the many' and 'the interest of of the few'” (FUKUDA, 1997, 

p. 106). Não obstante a precisão do comentário de Fukuda, não se pode perder de vista 

que  o  interesse  dos  muitos  não  é  equivalente  ao  interesse  de  todos.  A divisão  da 

propriedade pode ser feita de três modos: um, poucos e muitos. A quarta alternativa não 

é  uma  combinação  das  três,  mas  a  equalização  para  todos  os  cidadãos.  Apenas  o 

governo misto é capaz de sustentar essa peculiar distribuição da propriedade (POCOCK, 

1977,  p.  51).  Embutida  nessa  classificação  reside  a  distinção  entre  people (ou 

democracia)  e  whole  (governo  misto).  E  é  a  partir  da  mistura  e  contraposição  dos 

interesses parciais que o interesse de todos (whole) emerge. A partir de então, o conflito 

pode ser inserido. 

In  altri  termini,  quanto più semplice è  la costituzione 
dell'organismo  tanto  più  questo  deve  comporre  nella 
propria  ragione  uma  maggiore  scala  di  interesse 
differenti  e  potenzialmente  tra  loro  contraddittorii,  e 
tanto  più  facilmente  dunque  esso  sarà  portato  a 
confondere il proprio immediato ed isolato interesse, in 
conflitto  con  quello  altrui  e  quello  generale,  con 
l'interesse naturale. (CAPOZZI, 1996, p. 37)
 

No trato do interest of the whole reside um dos pontos mais controversos de toda 

a obra de Harrington. O formato piramidal da hierarquia dos interesses, tal qual ocorre 

com sua classificação das formas de governo, remete a Aristóteles. O fato de as razões 

serem privadas, de Estado ou de todos, não as tornam, a priori, incompatíveis entre si, 

mas apenas quando uma contraria outra (BLITZER, 1970, p. 144-145). Alguém que, por 

hipótese,  tem sua  alma  animada pela  razão  e  não  pela  paixão  age  virtuosamente  e 

produz honra e autoridade. Neste caso, não há contrariedade entre nenhuma das três 

formas de razão, apenas uma abrangência expansiva do topo para a base da pirâmide. O 

problema é que esta situação não pode ser observada, pois, na prática, não existe, uma 

vez que a alma humana é necessariamente divida em razão e paixão. Poder-se-ia levar o 

argumento  ao  limite  permitido  pelo  texto  e  afirmar  que  a  razão,  sob  determinadas 
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circunstâncias, desconhecidas, seria capaz de se impor frente à paixão. Em decorrência 

disso, algum vício ainda persistiria nos atos virtuosos. Mesmo que essa interpretação 

seja válida,  e ela é coerente com o sistema, jamais seria a alma humana totalmente 

desprovida de alguma paixão, o que impediria, por necessidade, a razão de todos. Neste 

ponto reside uma das mais importantes recepções aristotélicas116.

O livro três da Política aristotélica, sobretudo a partir do quarto capítulo, analisa, 

pormenorizadamente, as diferentes constituições sob o prisma do bom governo à luz do 

critério numérico. Um modo pertinente de diferenciar as formas retas das corrompidas é 

justamente  sob  a  insígnia  da  prudência  (phrônesis)  e  da  virtude  (areté) 

(ARISTÓTELES, Política, 1277b). A distribuição das qualidades entre os homens não 

respeita a mesma frequência em todas as cidades: “embora um homem ou uns poucos 

homens possam preponderar por suas qualidades, quando o número é maior passa a ser 

difícil  que  todos  atinjam  a  perfeição  em  todas  as  qualidades”  (ARISTÓTELES, 

Política, 1279b). Um regime monárquico, por exemplo, é o melhor dos governos se, e 

somente  se,  o  monarca concentrar  em si  uma virtude tal  que supere toda a  virtude 

coletiva (ARISTÓTELES, Política, 1281a). Mas, apesar da distribuição da virtude não 

ser  homogênea  nas  cidades,  de  algum  modo,  ela  segue  alguma  normalidade:  “o 

princípio de que a maioria é necessariamente mais apta a exercer o poder soberano do 

que uns poucos homens excelentes pode justificar-se, e embora talvez levante algumas 

dificuldades  ele  é  provavelmente  verdadeiro”  (ARISTÓTELES,  Política,  1281b). 

Porém, “não é evidente que esta superioridade coletiva da maioria comparada com os 

poucos homens excelentes possa efetivamente existir a respeito de todas as democracias 

e de todas as maiorias” (ARISTÓTELES, Política, 1281b). Os homens, de modo geral, 

possuem uma  virtude  mais  ou  menos  equivalente  aos  demais,  o  que  implica,  para 

Aristóteles, na necessidade do império das leis, dado que não se pode confiar que haverá 

o governo dos virtuosos (ARISTÓTELES, Política, 1282b). O mesmo argumento pode 

ser  lido,  em  chave  inglesa,  a  partir  da  recepção  tomista  de  Fortescue  da  obra  de 

Aristóteles:  “The people  rejoice  in  the  same way under  a  king  ruling  only royally, 

provided he does not degenetrate into a tyrant. Of such a king, the Philosopher said in 

the third book of the Politics that 'It is better for a city to be ruled by the best man than 

by the best law” (FORTESCUE, 2002, p. 17; In praise of the laws of England, IX). A 

noção do rei no parlamento, acomodada com o corporativismo medieval do domínio 

116 Cotton (1979), apesar do artigo ser dedicado exclusivamente à recepção aristotélica de Harrington, 
ignora este ponto.
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político  e  real  repercute,  em  Fortescue,  na  dupla  responsabilidade  do  rei  como 

representante da cabeça da nação (Cf. OSTRENSKY, 2006, p. 51-57 e 101-103). 

A rejeição da dimensão monárquica do argumento, em Harrington, é evidente, 

mas o autor de Oceana não nega a plausibilidade da variedade humana. Isso significa 

que, do ponto de vista harringtoniano, a partir da composição da alma que, em linhas 

gerais, segue um padrão assimilado na proporção de razão e paixão, a consequência 

pública da virtude não pode ser garantida senão pela lei, do mesmo modo que conclui 

Fortescue  (Cf.  POCOCK,  2003,  p.  18).  Ocorre  que  esta  linha  que  conduz  a  razão 

privada à de todos,  caso fosse possível uma alma humana sem paixões,  apresenta a 

repercussão exatamente das hierarquias das formas de governos retos de Aristóteles, da 

monarquia à politeia (1286b). O que em Aristóteles é uma dificuldade de se encontrar 

exemplos, em Harrington torna-se uma impossibilidade prática117. Fica a questão ainda 

insolúvel: dados os condicionantes da natureza humana, como o interesse de todos pode 

ser produzido?

Harrington justifica sua posição com as palavras de Hooker. A curta frase que 

define a terceira ordem de razão (Cf. DOWNS, 1977, p. 63), o interesse da humanidade 

ou de todos (interest of mankind or of the whole) é seguida de uma longa citação, para 

os padrões harringtonianos, do The Laws of Ecclesiastical Polity. Nela, clara, mas não 

explicitamente,  referindo-se  a  Aristóteles,  Hooker  identifica  os  agentes  naturais  que 

possuem,  neles  mesmos,  leis  que  os  colocam  na  direção  da  perfeição  (Cf. 

HARRINGTON,  The  prerogative  of  popular  government,  I,  5,  p.  414). 

Complementando o argumento com a clássica teleologia aristotélica, Hooker afirma que 

“which toucheth them as they are sociable parts united into the body” (HARRINGTON, 

Oceana, p. 171). A lei que direciona tais agentes não é senão uma lei natural, uma lei 

que afirma a natureza sociável dos homens. Esse aristotelismo, filtrado pela moralidade 

do pensamento político romano e pelo anglicanismo,  desembocará no ápice de uma 

teoria da lei da natureza harringtoniana (Cf. DOWNS, 1977, p. 34). “There is a common 

right,  law  of  nature,  or  interest  of  the  whole,  which  is  more  excellent,  and  so 

ackowledge  to  be  by  agents  themselves,  than  the  right  of  the  parts  only” 

(HARRINGTON,  Oceana,  p.  171).  Harrington  praticamente  repete  as  palavras  de 

Hooker, incluindo nelas, o direito e o interesse (Cf. HARRINGTON, The prerogative of  

117 Repare-se que a posição de Harrington frente a Aristóteles não se diferencia, em essência, de sua 
posição frente a Maquiavel  no que se refere à impossibilidade prática da contraposição entre vício e 
virtude. 
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popular government, I, 2, p. 401). Todavia, o fato de os homens serem naturalmente 

seres  sociáveis  não  significa  que,  por  decorrência,  o  interesse  da  humanidade  seja 

cumprido. Afirma-se, apenas, que os homens são seres sociáveis, pressuposto para que 

se produza o interesse de todos. Respondendo às críticas de Wren a respeito de Israel 

(Cf. PARKIN, 2007, p. 183), como era característico do período (MIEGGE, 1996, p. 

35-37), escreve: 

As if for a Christian commonwealth to make so much of 
Israel  as  the  Roman  did  of  Athens  (whose  laws  she 
transcribed)  were  against  the  interest  of  the  clergy, 
which, it seems, is so hostile unto the popular power that 
to say the laws of nature, though they be the fountains of 
all civil law, are not the civil law till they be the civil 
law – or thus,  that  'thou shalt not  kill',  'thou thalt  not 
steal', 'though they be in natural equity, yet were not the 
laws of Israel or of England, till voted by the people of 
Israel  of  the parliament  of England – is  'to assert  the 
people into the mighty liberty of  being free from the 
whole moral law'. (HARRINGTON, The Prerogative of  
Popular Government, p. 420-421)
 

Percebe-se que, na réplica ao seu adversário, Harrington insere trechos dele de 

modo a apresentar as contradições de seu argumento. Dentre elas, a correlação entre 

igualdade natural dos homens e a lei da natureza. O poder popular continua sendo a lei 

da natureza, porém, complementa Oceana na negação de que ela não é, em si mesma, a 

lei civil, mas sua base. Harrington avança nos conceitos desenvolvidos em  Oceana  a 

respeito do poder, que antes era tratado como interesse ou razão, e na definição de lei 

natural  como permeada de  diversidade humana.  Desse  modo,  a  lei  da natureza não 

corresponde às leis civis (BLITZER, 1970, p. 100), apenas afirma o modo pelo qual a 

razão e o interesse são capazes, indeterminadamente, de se assentarem na autoridade do 

poder popular.   

Em suma, Harrington afirma que existe um interesse de todos que é melhor do 

que os interesses das partes, e os próprios envolvidos são capazes de reconhecer isso. A 

questão que ele ainda não enfrentou, mas o fará páginas à frente, é como este interesse 

pode ser efetivado. Assim, a lei da natureza é a parte oferecida por ela, natureza, para 

que os homens realizem o interesse de todos,  sem qualquer  determinante  envolvido 

nisso.  Portanto,  são  duas  características  da  lei  da  natureza:  os  homens  são  seres 

sociáveis e capazes de perceber o interesse comum. Todavia, as duas premissas não são 

igualmente válidas para todos os homens.  As evidências de que os homens não são 

igualmente sociáveis não se referem à natureza de cada um, mas ao trato diferenciado 
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com que ocorre entre pais e filhos e a de que não possuem a mesma capacidade de 

compreender o interesse coletivo é a sabedoria da natural aristocracy (HARRINGTON, 

Oceana,  p.  173).  É  justamente  a  diversidade  humana  quanto  à  sociabilidade  e  a 

capacidade compreensiva do interesse coletivo que imputa à república uma ordenação 

tal que essa diversidade seja respeitada sem que isso incorra em desigualdade política. 

Decorre disso a defesa do governo popular. “Mankind then must either be less just than 

the creature,  or acknowledge also his  common interest  to  be common right.  And if 

reason be nothing else but interest, and the interest of mankind be the right interest, then 

the reason of mankind must be right reason” (HARRINGTON, Oceana, p. 171-172). 

O direito comum, sinônimo da lei da natureza, é realizado sob uma circunstância 

muito particular: quando o interesse comum é seu equivalente. De fato, os significados 

são, por definição, distintos. Uma vez que todos conseguem desfrutar de seus interesses 

próprios, que não se distinguem do de todos, estes possuem os mesmos direitos (Cf. 

SCOTT, 2004, p. 183). O único modo de equivaler direito e interesse só pode ser tornar 

todos iguais no desfrute de sua própria natureza, isto é, a argumentação que se estende 

da composição da alma às suas consequências públicas, neste ponto, torna a razão, aqui 

substituída pelo equivalente (interesse), o foco da análise. Existe uma variedade tal dos 

direitos que é condicionada pela possibilidade de se pôr a razão própria em ação e, por 

isso, o direito depende da razão. Compreende-se, assim, que a razão humana não é algo 

externo  ao  homem,  ou  mesmo  que  exige  um esforço  além da  normalidade,  não  é 

também uma abstração dissociada do mundo ordinário. Pelo contrário, a razão é uma 

característica humana diretamente associada ao mundo prático que, uma vez posta em 

andamento,  conquistam-se objetivos  dados  pelas  paixões.  É  justamente  durante  este 

processo de conquistas dos objetivos apaixonados que se constroem os direitos. Não é 

exagero afirmar, então, que direitos são conquistas racionais das paixões humanas. Mas, 

quando são parciais,  uma conquista limita,  ou mesmo impede,  outras. Quando, pelo 

contrário, são de todos, não há limite para nenhum dos envolvidos. Ao inserir os direitos 

na  argumentação,  Harrington  complexifica  a  equação  antes  desenvolvida  da 

equivalência entre interesse e razão. Diferentemente desses dois termos, o direito só se 

torna parte dessa relação identitária na medida em que ele não conhece limites, e isso só 

ocorre quando todos desfrutam do mesmo processo de conquistas. 

A relevância republicana de tal argumentação se insere não exatamente no fato 

de necessitar da razão para a construção de direitos, mas na isonomia necessária para 

este processo (Cf. POCOCK, 1977, p. 124; RUSSEL-SMITH, 1914, p. 86). Em toda a 
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argumentação,  Harrington  não  insere  o  problema  da  igualdade,  mas  ao  tratar  da 

equivalência de todos (direito, interesse e razão), afirma que esta é a lei da natureza. 

Seria confortável, embora interpretativamente perigoso, aproximar esta versão da lei da 

natureza com a hobbesiana. O problema disso é que no que se refere ao common right, 

não há evidências de que a reciprocidade hobbesiana seja o operador, mas sim o igual 

desfrute do direito, de acordo com a razão. Trata-se de isonomia, e não de igualdade 

substancial.  Como  à  frente  veremos,  o  problema  da  igualdade,  como  na  equal  

commonwealth,  não  se  passa  por  uma  distribuição  igual  da  propriedade,  isto  é, 

Harrington  não  advoga que  todos  tenham a  mesma quantidade  de  propriedade  (Cf. 

WORDEN, 1994b, p. 98), mas que tenham a quantidade compatível com sua razão. A 

questão se aprofunda quando se percebe que não há razões fundamentalmente diferentes 

entre  os  homens,  por  isso,  a  variedade  da  propriedade  é  pouco significativa  para  a 

distribuição de poderes (Cf. POCOCK, 1977, p. 42). De modo similar, Harrington não 

defende  que  todos  tenham direito  igual  em tudo  (PEZZATO,  2005,  p.  236),  o  que 

provocaria uma igualdade substancial, mas uma igualdade perante os direitos provoca o 

interesse comum. Este, realizado no direito comum, conforma uma igualdade que não 

existe na alma humana, conforma uma igualdade artificial.

3.3.6. Natural right e diversidade humana

 

Chega-se, assim, ao conhecido problema do bolo (HARRINGTON, Oceana, p. 

172).  A metáfora  construída  por  Harrington  de  duas  meninas  dividindo  um bolo  é 

exemplo  máximo  de  isonomia.  Por  outro  lado,  é  a  partir  dele  também  que  se 

compreende a desigualdade natural dos homens (Cf. HARRINGTON, The prerogative 

of popular government, I, 5, p. 415). O fato de uma menina cortar e outra escolher o 

pedaço do bolo simboliza uma igualdade que apenas coletivamente pode ser exercida, 

dada a natureza sociável dos homens (POCOCK, 1977, p. 65). Isso não significa que 

elas sejam iguais, pelo contrário, é justamente porque são diferentes que deve haver 

diferenças de funções, uma corta, outra escolhe. É essa diferença natural que Harrington 

nomeia de  natural right, uma simples e singela constatação de que, por natureza, os 

homens são diferentes (Cf. BARROS, 2013, p. 158; ROUX, 2013, p. 192). Apesar de 

poucas vezes, existem ainda outras ocorrências da expressão em sua obra, buscaremos 

testar se existe uma coerência interna.  
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O segundo livro de The Art of Lawgiving é inteiramente dedicado à república de 

Israel,  sua  fundação  e  ordenações,  fortemente  vinculado  a  referências  bíblicas 

(BLITZER, 1970, p. 40). Em certa altura do texto, Harrington escreve: “All the first 

born (saith God) are mine. In wich words is implied that the priesthood, or right of 

prieaching, instructing, or administering divine things, belonged, as it were of natural 

right, unto fathers of families or the first born” (HARRINGTON, The Art of Lawgiving, 

p.  622).  Em  nenhum  momento  de  sua  obra,  Harrington  se  permite  questionar  a 

autoridade bíblica, pelo contrário, assume para si a responsabilidade de trazer para seu 

campo republicano os ditames cristãos, incluindo, o que considerava a palavra divina. O 

trecho não expressa nada além do reconhecimento de que as referências bíblicas não são 

senão confluentes  ao  direito  natural  (Cf.  HARRINGTON,  The Art  of  Lawgiving,  p. 

673). Mas ainda é possível encontrar a distinção feita entre os priesthoods e os demais 

(BARDUCCI,  2013,  p.  75).  O  pertencimento  destes  como  chefes  de  família  fora 

naturalmente estabelecido como direito porque, simultaneamente a esta criação, surgiu 

também a  natureza  (STRUMIA,  1991,  p.  25).  Criações  divinas,  a  natureza  e  uma 

determinada forma de direito não se separam quando a fonte da análise é a bíblia.

Outra ocorrência importante está nas últimas máximas de  Aphorisms Political, 

vale a pena ler toda a frase: 

Where such elections are proposed as, being made by 
the people,  must  needs produce a  well-ordered  senate 
and popular assembly, and the people (who, as we have 
already found by experience, stick not at like work) elect 
accordingly;  there  not  the  proposers  or  any power  in 
themselves, but the whole people by their peculiar and 
natural  right  and  power,  do  institute  and  ordain  their 
whole  commonwealth.  (HARRINGTON,  Aphorisms 
Political, CXIX, p. 778)118

 
Diferentemente da autoridade paterna (HARRINGTON,  Oceana,  p. 172 e  The 

prerogative of popular government, I, 5, p. 416) e autoridade bíblica, neste momento, 

Harrington inclui outra dimensão do que nomeia natural right. Ao invés de comparar a 

sabedoria do pai com a do senado, o povo tem, exclusivamente, o direito natural, porque 

nele reside o poder (Cf. HARRINGTON, The art of lawgiving, III, 1, p. 673). Veremos à 

frente com mais detalhes a importância da distinção entre poder e autoridade, por ora, 
118 O aforisma 72 da primeira edição é quase igual a este: “Where such elections are proposed unto the 
people as, being made accordingly, must needs produce a well-ordered commonwealth, and the people 
(who never stick at such work) elect accordingly, there not the proposers of any power in them, but the 
people by their peculiar and natural right and power, do institute and ordain their whole commonwealth” 
(HARRINGTON, Aphorisms Political, p. 778).
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basta adiantar que, uma vez detentor de propriedade, o povo é igualmente aquela parte 

da república na qual se concentra o poder119. Numa república bem-ordenada, o senado 

desfruta  de  autoridade,  porque  detentor  de  sabedoria,  e  o  povo  de  poder,  porque 

transmite com maior precisão o interesse de todos. A passagem é forte e singular em sua 

obra e marca o caráter próprio de seu uso do natural right. Os homens são, por natureza, 

desiguais e, assim sendo, coerentemente, exercem funções diferentes na república bem-

ordenada.          

Neste ponto da metáfora das meninas, o argumento se torna mais radical: “nor 

hath God (if his work in nature be undestood) left so much unto mankind to dispute 

upon as who shall divide and who choose, but distributed them for ever into two orders, 

whereof  the  one  hath  the  natural  right  of  dividing,  and  the  other  of  choosing” 

(HARRINGTON, Oceana, p. 172). Não cabe aos homens arbitrar os que são mais aptos 

a cortar e os que o são para escolher (Cf. HARRINGTON, The prerogative of popular  

government, I 5, p. 419), o próprio deus já fez isso quando da criação da natureza ao 

criar os homens diferentes e estes são os “principles of a commonwealth out of nature” 

(HARRINGTON,  Oceana,  p. 174).  Todos os homens possuem um mesmo substrato 

básico de paixões e razão, o que os diferencia é a proporção de cada uma e capacidade 

maior  ou  menor  de  exercer  a  segunda.  Coerentemente,  justifica  Harrington  a 

impossibilidade lógica de se defender a igualdade substancial.  Existem homens mais 

inteligentes que outros e, por isso, mais capazes de cumprir suas metas determinadas 

pelas paixões, a questão é como fazer com que esta diferença natural,  dado que não 

pode ser suprimida, não interfira no interesse de todos (FUKUDA, 1997, p. 99-100). 

Novamente,  entra  em ação o engenho humano, a mecânica da natureza: instituições 

políticas. A natureza não é capaz de produzir essa igualdade, apenas em comunidade, 

com a  artificialidade  das  instituições  políticas,  ela  surge.  Compreende-se,  assim,  o 

motivo da inserção dos termos aristotélicos da natureza humana descritos por Hooker 

como lei  natural.  A lei  natural  não  é  necessária,  mas  pode  ser  realizada  quando  a 

sociedade política atinge o interesse comum: 

like those of God in nature, shall be able to constrain 
this or that creature to shake off that inclination which is 
more peculiar unto it, and take up that which regards the 
common good or interest, all this is to no more end than 

119 Harrington parece ter invertido a explicação de Nedham (2010, p. 26; The excellencie of a free-state) 
de que o “Power of the Great Ones” e os “Rights of the People” são o modo moderado de se organizar o 
Estado. Para Harrington, é justamente o contrário: no povo deve residir o poder, e o direito nos grandes. 
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to persuade every man in a popular government not to 
carve himself of that which he desires most, but to be 
mannerly at public table, and give the best from himself 
unto  decency  and  the  common  interest. 
(HARRINGTON, Oceana, p. 172)
               

Agora é possível um comentário, parcialmente conclusivo, a respeito do uso dos 

termos direito natural e da lei da natureza por Harrington. Primeiramente, é necessário 

esclarecer, sem necessidade de artifícios metodológicos sofisticados, que os vocábulos 

em si mesmos dizem pouco a respeito da posição teórica do autor. De fato, à época, o 

emprego  generalizado  de  tais  termos  não  podem  ser  transpostos  acriticamente  à 

contemporaneidade,  nem mesmo em vistas  à  filiação  de  um autor  a  uma  tradição. 

Alguns  comentadores  seguem  a  dicotomia  do  direito  natural  e  história  quase 

acriticamente (BLITZER, 1970, p. 106-107) expressando apenas a variedade das fontes. 

“The logical starting-point,  then,  of Harrington's  republicanism was not any abstract 

notion of rights or of natural law; it was the convinction that an ascertainable historical 

necessity made a republic the only possible form of government” (ZAGORIN, 1997, p. 

137). Um bom exemplo do uso do direito natural no período é o The Case of Shipmoney 

Briefly Discoursed, de Henry Parker, publicado primeiramente em 1640. 

Como  um dos  mais  ardorosos  defensores  do  Parlamento  na  ocasião,  Parker 

discute pontualmente as alegações a respeito da prerrogativa real quanto aos direitos de 

governar (Cf. OSTRENSKY, 2006, p. 108-109; SKINNER, 1999, p. 15). Do mesmo 

modo que recusa a lei da natureza como fonte do poder do rei (OSTRENSKY, 2006, p. 

159), com ou sem consentimento do Parlamento (PARKER, 1999, p. 97;  The Case of  

Shipmoney  Briefly  Discoursed),  estabelece  o  imperativo  da  liberdade  popular  como 

compatível com as prerrogativas reais. Seu argumento caminha para uma conclusão que 

desafia as prerrogativas reais e, com elas, o uso da lei da natureza como justificativa 

para tal. Todavia, insere em seguida: “nature's law hath made this [common defence] a 

tie  not  to  be  changed”  (PARKER,  1999,  p.  101;  The  Case  of  Shipmoney  Briefly  

Discoursed). O desenvolvimento teórico da soberania parlamentar se sustenta, ao menos 

em parte,  em deus e na natureza (PARKER, 1999, p.  100;  The Case of Shipmoney 

Briefly Discoursed) do mesmo modo que o autor revela suas críticas ao modo mais 

radical da defesa dos privilégios do rei. Seria perfeitamente coerente se nos usos de lei 

da natureza Parker disputasse com seus adversários o conteúdo desta lei  o que, nos 

referidos trechos, não ocorre. Nesse sentido, para Henry Parker, o emprego de lei da 

natureza é corriqueiro e não necessariamente parte de um sistema filosófico.   
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Os termos eram correntes e se tornariam conceitualmente mais relevantes não 

apenas  pela  importante  expressão  que  ganharam após  as  publicações  das  obras  de 

Grotius e Hobbes, mas também porque se relacionavam em grande medida às ciências 

naturais  da  época,  com  destaques  evidentes  para  Galileu  e  Harvey.  Não  seria 

despretensioso lembrar que a chamada revolução científica daquele século teve como 

um de seus alvos centrais o pensamento aristotélico (BAUMER, 1977, vol. 1, p. 65-99), 

da física galileana à filosofia civil hobbesiana, para não mencionar a repercussão do 

racionalismo cartesiano (Cf. LOTTES, 2014, p. 55). Na esteira deste movimento,  as 

teorias do contrato social não poderiam estar em maior coerência com ele. Assim, a 

busca por parâmetros universalizantes da política expressavam-se em significados muito 

incisivos sob a insígnia de direito natural e lei da natureza. É verdade que a densidade 

colocada por Harrington na aferição das verdades políticas nada deviam ao autor de 

Leviatã. Todavia, em nenhum momento, o texto autoriza uma leitura imaterial do direito 

natural ou da lei da natureza (NEGRI, 2002, p. 201). Deve-se admitir tão somente que 

os homens são diferentes, simplesmente porque a natureza assim os fez. “Harrington's 

republic, like Aristotle's polis, rested upon a relation of equality between persons who 

were unequal in their capacities” (POCOCK, 1977, p. 66). Em decorrência disso, da 

diversidade de inteligências, adquirem, se deixados à parte das instituições políticas, 

mais de seu interesse que os menos inteligentes.  

A comparação com Hobbes não é apenas pertinente, mas imprescindível. Tanto a 

lei  natural  quanto o direito  natural  hobbesianos  estabelecem universalidades,  pontos 

evidentes  nos  quais  os  homens  são  iguais,  porque  a  lei  da  natureza  afirma  a 

reciprocidade entre eles e o direito natural o de autodefesa (Cf.  Elementos do direito  

natural e político,  II,  2, 2). Todos os homens, sem restrição, porque racionais, estão 

submetidos à tensão entre lei e direito. Em situação não artificial, para Hobbes, o estado 

de natureza, a igualdade é regida pela natureza, no mesmo molde que qualquer triângulo 

possui a soma de seus ângulos internos igual à soma de dois ângulos retos (Leviathan, I, 

4). Harrington não é parte dessa coalizão anti-aristotélica, não obstante sua importante 

dívida para com Hobbes e, sobretudo, a ciência de seu tempo (CENGIAROTTI, 1988, 

p.  89;  PARKIN,  2007,  p.  177;  SULLIVAN,  2004,  p.  167;  TAHVAINEN,  2012,  p. 

170-171).  Para  ele,  a  lei  natural  não  é  um  determinante  externo  e  impositivo  do 

comportamento  humano  e  o  direito  natural  é  a  evidência  de  que  os  homens  são 

significativamente diferentes, uma perfeita inversão de Hobbes. 
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Apesar de o ponto ser exposto inicialmente com uma constatação, o autor opta 

por  desenvolver  mais  o  argumento,  de  modo  a  justificar  duas  de  suas  principais 

instituições políticas. Convidando o leitor a um exercício reflexivo, Harrington constrói 

a hipótese de uma república composta por vinte homens, dos quais seis são mais sábios 

(wiser) que os demais, mesmo que todos sejam idiotas (idiots) (HARRINGTON,  The 

prerogative of popular government, I, 5, p. 416). Não importa se, em termos absolutos, 

os homens são ou não sábios, mas que a diferença nas sabedorias separa os homens em 

dois grupos. Novamente, a distinção com Hobbes é latente. Para o autor de Leviatã, o 

fato  de  os  homens  saberem  reconhecer  proporções,  uma  vez  que  sabem  contar,  é 

evidência suficiente para que se afirme uma racionalidade absoluta, mesmo que haja 

variações.  O que importa  para Hobbes  é  esse mínimo comum de todos os  homens; 

inversamente, o que importa para Harrington é a diferença entre eles, mesmo que o 

mínimo  de  racionalidade  não  possa  ser  confirmada.  Como  é  comum  em  seus 

argumentos centrais, Harrington assume uma posição inversa da de Hobbes de modo 

que  não  se  negue  a  plausibilidade  da  posição  de  seu  adversário.  Neste  caso,  se  os 

homens possuem um mínimo comum de racionalidade, basta que a diversidade desta 

seja reconhecida. De fato, a crítica velada de Harrington a Hobbes é interna ao próprio 

argumento hobbesiano, salvo por um detalhe. 

Hobbes  emprega o conceito  de razão (reason),  tanto quanto Harrington faria 

anos  à  frente,  porém,  para  a  identificação  da  natureza  humana,  Harrington  utiliza 

sabedoria (winsdom).  Para ele, razão é uma parte constitutiva da alma humana, sem 

dúvida,  quesito  necessário  para  a  sabedoria  que  compõe  a  natural  aristocracy  (Cf. 

POCOCK, 2003,  p.  414),  mas não apenas  isso.  Uma diferença  importante  nos  dois 

termos, que explica porque o uso das duas palavras não é arbitrário, pode ser lido a 

seguir: 

The winsdom of the few may be the light of manking, 
but the ineterest of the few is not the profit of mankind, 
nor  of  a  commonwealth;  wherefor,  seeing  we  have 
granted interest to be reason, they must not choose, lest 
it  put  out  their  light;  but  as  the  council  dividing 
consisteth of the wisdom of the commonwealth, so the 
assembly  or  council  choosing  should  consist  of  the 
interest  of  the  commonwealth.  (HARRINGTON, 
Oceana, p. 173)
 

A natural aritocracy concentra a sabedoria, mas não o interesse. Ora, se a razão 

é interesse, e a sabedoria é distinta do interesse, logo, razão não é sabedoria, pelo menos 
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em se tratando de natural aristocracy e de suas funções. Essa distinção conceitual não é 

menor ou um simples detalhe lógico. A natural aristocracy necessita de algo além da 

razão que a defina como tal, isto é, uma característica que a diferencie do povo, dos que 

não são naturalmente parte desse um terço. Para compreender esse caráter específico, é 

preciso, antes, ter clara a função da aristocracia: propor as leis capazes de serem aceitas 

pela assembleia. A razão é aquilo capaz de conduzir o homem a realizar suas paixões; a 

sabedoria, por seu lado, é aquilo capaz de conduzir todos ao interesse comum. Num 

misto de razão e sabedoria, a natural aristocracy propõe leis que sejam aceitáveis pela 

assembleia,  leis  estas  condizentes  com  o  interesse/razão  dela  própria  e  com  o 

interesse/razão da assembleia, a união dessas duas razões/interesses somente pode ser 

percebida por um corpo de sábios. “Believing as he did in the wisdom of members [do 

senado], who would be elected by his elaborate system, he left them in entire liberty to 

act  according  to  their  own  principles”  (RUSSEL-SMITH,  1914,  p.  50).  Assim,  a 

sabedoria extrapola a razão na medida em que consegue antecipar a posição do outro, 

isto  é,  prever  o  comportamento  racional  e  interessado  da  assembleia.  É  isto  que 

distingue um terço dos homens e, nesta altura da exposição, entrevê-se uma presença de 

Maquiavel. 

Expusemos à cima, e retomaremos o tema mais à frente, o papel da  virtù em 

Maquiavel de modo a construir singularidades. Por ora, basta apenas frisar que para 

ambos  os  autores,  Maquiavel  e  Harrington,  a  parte  que  importa  para  a  política  da 

natureza humana é sua diversidade e, em decorrência disso, os homens são classificados 

aos  pares.  Para  Harrington,  um  terço  dos  homens  constitui,  por  natureza,  uma 

aristocracia, o que significa que naturalmente possuem a faculdade de propor as leis. Do 

mesmo modo que a  virtù  do príncipe, em oposição à fortuna, pode ser lida como a 

constante ação do homem. Em ambos os casos, em Maquiavel e Harrington, a sabedoria 

e a virtude são os elementos que buscam controlar, de algum modo, as consequências 

dos atos em direção ao interesse/humor.  Para Harrington,  a  sabedoria proporciona a 

aceitação geral de um ato específico, a criação de leis, para Maquiavel, a ação virtuosa 

limita  as  consequências  inesperadas  delas  mesmas.  Características  essas  que  não 

residem em todos, apenas em alguns.       

Por  fim,  resta  ainda  um  último  ponto  a  respeito  da  relação  entre  natureza 

humana e governo. Uma expressão corrente na obra de Harrington é perfection of the  

government. O autor a utiliza de muitas maneiras, mas todas elas se desenvolvem pela 

compatibilidade entre dois conceitos. O modo mais expressivo é a compatibilidade entre 
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a propriedade e a  superestrutura que constituiria um determinado nexo praticamente 

inquebrável,  uma vez construído adequadamente.  Em termos de natureza humana,  a 

perfectibilidade do governo deve considerar a igualdade das paixões e as desigualdades 

na capacidade de realizá-la. A máxima é conhecida: “la natura há creati gli uomini in 

modo che possono desiderare ogni cosa e non possono conseguire ogni cosa; talché, 

essendo sempre maggiore il desiderio che la potenza dello acquistare, ne risulta la mala 

contentezza di quello che si possiede, e la poca sodisfazione d'esso” (MACHIAVELLI, 

Discorsi,  I,  37,  4;  Cf.  AMES, 2009).  O modo harringtoniano de impedir  que  essas 

frustrações prejudiquem o governo se faz pela perfeição (POCOCK, 1977, p. 55). A 

justa colocação da distribuição de funções de acordo com a natureza de cada um oblitera 

as frustrações.  A perspectiva da perfeição não se vincula,  em Harrington,  à tradição 

utópica, mas à ordenação que atribui a função política correta à natureza daquele que a 

cumpre. “Harrington sosteneva che, se un governo non si adeguava alla natura umana, 

non poteva dirsi perfetto” (STRUMIA, 1991, p. 128). 

O sumo de toda essa complexa argumentação reside no que se poderia chamar 

de uma psicologia das paixões e interesses. A arregimentação dos conceitos envolvidos 

– paixão, razão, interesse etc. – pretende cercar por todos os ângulos as possibilidades 

das  consequências  da composição  da alma humana.  Em outras  palavras,  Harrington 

constrói um modelo, termo característico de sua escrita, para o comportamento humano. 

Embora tal  complexidade permita leituras diferentes, o que chama a atenção, para a 

composição  da  república,  é  a  diferença  natural  dos  homens  que  se  organiza 

binariamente  nas  instituições  políticas.  Inegavelmente,  esta  é  uma  dívida 

maquiaveliana:  há  os  que  desejam governar  e  os  que  desejam não ser  governados. 

Contudo, a questão se aprofunda, como muito precisamente colocou Blitzer (1970, p. 

76), quando tem-se em destaque a passagem da modelagem teórica da natureza humana 

para os determinantes econômicos da vida em comunidade. A resposta oferecida pelo 

comentador (BLITZER, 1970, p. 75) revela que é através da psicologia coletiva que se 

atinge o direito.      
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3.4. Determinantes: autonomia da política e balance

La division des sociétés en différents ordres de citoyens 
dont les uns exercent l'autorité souveraine sur les autres 
détruit  l'intérêt  général  de  la  nation,  et  introduit  la 
dissension des intérêts particuliers entre les différentes 
classes de citoyens; cette division intervertirait  l'ordre 
du gouvernement d'un royaume agricole qui doit réunir 
tous les intérêts à  un objet  capital,  à  la prospérité  de 
l'agriculture, qui est la source de toutes les richesses de 
l'État et de celles de tous les citoyens.
François  Quesnay,  Maximes  Générales  du 
Gouvernement  Économique  d'un  Royame  Agricole, 
1767

Monarchy cannot possibly be admitted for the future in 
these nations, because its support is taken way.
Generall  Monk,  Animadversions  on  the  letter  to  the  
Gentry of Devon, 1659

Uma das contribuições mais frutíferas de Felix Gilbert para a interpretação de 

Maquiavel, além de ser parte ao lado de Hans Baron da importante geração que abriu os 

caminhos  para  o  republicanismo  maquiaveliano,  reside  na  tão  divulgada  ideia  de 

autonomia da política. De acordo com Gilbert (2012, p. 109), o ponto nefrálgico da 

originalidade  do  florentino  reside  propriamente  na  contribuição  de  sua  “visão  da 

política”. Numa singular posição que se diferencia dos humanistas e dos aristocratas 

florentinos (GILBERT, 2012, p. 110), Maquiavel, esse singular leitor da história e da 

política (GILBERT, 2012, p. 111), esse teórico assistemático (GILBERT, 2012, p. 115) e 

adaptador  dos exemplos  históricos ao que lhe interessava (GILBERT, 2012, p.  116) 

reconhece que em todas as sociedades existem governantes e governados (GILBERT, 

2012,  p.  119).  “Sebbene  Machiavelli  non abbia  mai  teorizzato  l'idea  dell'autonomia 

della politica, i suoi scritti implicano che la politica è separata da tutte le altre sfere 

dell'atività  umana”  (GILBERT,  2012,  p.  121).  Muito  bem,  este  é  o  ponto  que 

gostaríamos de destacar. A inflexão de Gilbert nos estudos de Maquiavel lança luz sobre 

a  ausência  teórica  sobre  autonomia  da  política  ao  mesmo  tempo  que  propõe  uma 

definição:  separação  de  todas  as  outras  esferas  da  vida  humana.  Tal  separação, 

complementa Wolin (2003, p. 203), acaba por jogar os meios materiais e imateriais de 

determinação da política para uma esfera outra que não a vida fora da política (Cf. 

VIROLI, 1992, p. 486). O sumo das duas leituras poderia ser sintetizado pelo emprego 

de  autonomia  não  como  algo  indeterminado,  mas  cuja  determinação  seja  dada  tão 

somente pelas condições históricas e objetivas (Cf. GILBERT, 2012, p. 124).            
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O dilúvio, provocando peste e fome, quando os homens habitam as montanhas 

se salvam, mas,  por isso,  se esquecem do passado deles mesmos (MACHIAVELLI, 

Discorsi, II, 5, 12-13), a peregrinação de Moisés pelo deserto que favoreceu o encontro 

de com seu povo (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 1, 11; Cf. POCOCK, 2003, p. 170-171): 

exemplos claros do que Wolin (2003, p. 196) sintetizou como a produção de catarses 

pelas condições impostas pela natureza. Além dos condicionantes do cielo, há também o 

dos homens, com o devido destaque para os costumes narrados em forma de religião e 

língua (MACHIAVELLI,  Discorsi,  II, 5, 2-5). De fato, não há qualquer determinante 

universal  e  a  priori,  mas  sim,  um conjunto  virtualmente  infinito  de  condições  que 

podem levar a ordenação de um Estado a uma ou outra instituição ou forma de governo 

(INGLESE, 1992b, p. 47). Essas são categorias próprias do realismo político – a partir 

da necessità – que exige que a política não seja vista como algo que flutue e esteja de 

fora  de quaisquer  outras  relações  humanas  e naturais  (Cf.  BALESTRIERI,  2010,  p. 

471). Maquiavel aponta apenas indiretamente alguns exemplos e jamais teoriza sobre 

eles.  Se  por  autonomia  da  política  entende-se  que  não  há  qualquer  determinante 

conjuntural  que  possa  forçar  uma  situação,  definitivamente,  Maquiavel  não  é  um 

defensor  da  autonomia.  Porém,  se  por  autonomia  da  política  entende-se  que  os 

determinantes não podem ser identificados  a priori dos acontecimentos e eles podem 

envolver  uma  vasta  e  imprevisível  gama,  Maquiavel  é  o  principal  defensor  da 

autonomia. A diferença com Harrington, contudo, reside, a partir da propriedade, em 

que este define um parâmetro anterior, universal e previsível, sem que, com isso, recaia 

em determinismos (DICKINSON, 1983, p. 11; RAAB, 1965, p. 216), uma vez que ele 

próprio apresenta as situações contrárias ao determinante da propriedade (POCOCK, 

1977, p. 54). De fato, há uma linha tênue entre essa determinação harringtoniana e os 

diversos modos de determinismos, o que não significa que não haja diferenças. 

The doctrine of the balance is that, though he strain at it, 
which chokes the Prevaricator;  for  this of  all  other  is 
that  principle which makes the politics (not  so before 
the invention of the same) to be undeniable throughout; 
and  (not  to  meddle  with  the  mathematics,  an  art  I 
understand as little as mathematicians do this) the most 
demonstrable of any whatsoever. (HARRINGTON, The 
prerogative of popular government, I, 3, p. 404) 

O fato de sua doutrina da balance ser a mais demonstrável, e se diferenciar da 

matemática,  aponta para que não seja determinista,  embora permaneça como a mais 
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segura explicação120. Citando Platão, Aristóteles, Cícero e Plutarco, Harrington escreve 

que o domínio da propriedade é  o  princípio  organizador  da política  (Cf.  NELSON, 

2004, p. 90). “This principle, being now sufficiently known, is the cause, it may be why 

you chose in this place to speak rather like a divine, as you suppose, than a politician” 

(HARRINGTON, The stumbling-block, p. 572). O político, como Maquiavel é mais de 

uma vez chamado pelo autor de Oceana, é, antes de tudo, aquele capaz de reconhecer 

nas determinações o princípio dessa atividade exclusiva dos homens121. 

 

3.4.1. A lei agrária e a propriedade         

Quando as terras conquistadas pelos romanos passaram, sob os irmãos Gracos, a 

ser destinadas como propriedade do povo, devido à sua demanda anterior, houve uma 

reação dos nobres contra tal lei e, em seguida, provocou a contrarreação do povo que 

desejava mais. 

But because in this you may be deceived by pretences 
which, continuing for a while specious, may afterwards 
vanish, the other is more certain, and that is if she be 
capable  of  an  equal  agrarian;  which  that  it  was  not 
observed  by  excellent  Aemilius,  in  his  donation  of 
liberty  and  introduction  of  popular  state  among  the 
Macedonians, I am more than moved to belive, for two 
reasons; the first because at the same time the agrarian 
was odious unto the Roman patricians; the second, that 
the  pseudo-Philip  could  afterwards  so  easily  recover 
Macedon, which could not  have happened but by the 
nobility, and their impatience, having great estates, to be 
equalled  with  the  people;  for  that  the  people  should 
otherwise, at the mere sound of a name, have thrown 
away their liberty, is incredible. Wherefore be assured 
that  the  nation  where  you  cannot  establish  an  equal 
agrarian is  incapable of her  liberty,  as  to this kind of 
donation.  For  example,  except  the  aristocracy  in 
Marsepia  be  dissolved,  neither  can  that  people  have 
their liberty. (HARRINGTON, Oceana, p. 330-331)
 

120 Essa  perspectiva  parece  se  assimilar  bastante  a  Luzzatto:  “Le  materie  politiche  sono  piene 
d'alterazioni, e contingentie, et in questo Discorso mi son proposto seguir a guisa di nouvo accademico il 
probabile, et il verisimile, non come matematico l'assoluto demonstrabile, et irrefragabile” (LUZZATTO, 
2013, p. 33-34; Discorso, VIII).

121 Repare-se que o emprego de  princípios  está diretamente associado às páginas iniciais de  Oceana 
quando, naquela ocasião, classificou a prudência dos antigos e a dos modernos. Agora, o princípio lhe 
serve de recurso explicativo para os determinantes materiais.   
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A avaliação de Harrington é de que a lei agrária, produzida em conformidade 

com os interesses dos nobres, fixa a relação de domínio de tal maneira que dificilmente 

se  desfaz  (MILLAR,  2002,  p.  90).  Por  outro  lado,  como o  exemplo  da Macedônia 

permite concluir, pode ser também um instrumento de equalização da república. “He 

denied that it was responsible for the evil consequences ascribed to it, and mantained, 

on the contrary,  that  republics in the past  had survived only while they had had an 

agrarian law, or something that had produced the same effect of keeping possessions 

relatively  equal”  (ZAGORIN,  1997,  p.  139).  Para  Maquiavel,  o  problema  é 

precisamente o inverso: 

perché  alla  Plebe  romana  non  bastò  assicurarsi  de' 
nobili per la creazione de' Tribuni, al quale desiderio fu 
costretta per necessità; che lei subito, ottenuto quello, 
cominciò a combattere per ambizione, e volere con la 
Nobilità  dividere  gli  onori  e  le  sustanze,  come  cosa 
stimata più dagli uomini. (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 
37, 6) 

Cada um dos  autores  enfatiza  um dos  aspectos  da  implementação  da lei,  do 

mesmo modo que cada um enfatiza um dos períodos do conflito romano, antes e depois 

da violência (vide 3.7). Mas ambos concordam que o resultado foi catastrófico: para 

Maquiavel, porque foi tardia (LUCCHESE, 2001, p. 84; SILVA, 2013, p. 56-62), para 

Harrington, além de tardia (Oceana,  p. 310), porque não limitou o poder da nobreza 

(HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 8, p. 428), culminando na 

ascensão de César (POCOCK, 1977, p. 48)122. “Se si considera bene il procedere della 

Republica romana, si vedrà due cose essere state cagione della risoluzione di quella 

Republica:  l'una  furon  le  contenzioni  che  nacquono  dalla  Legge  Agraria” 

(MACHIAVELLI, Discorsi, III, 24, 2).                 

Maquiavel, sobretudo nos Discorsi, insiste que a medida adotada pelos romanos 

desfavoreceu a grandeza e a virtude ou mesmo teve como legado a ruína da cidade (Cf. 

LUCCHESE, 2001, p.  75).  Isso porque ela foi  responsável por um desequilíbrio  no 

acesso  à  terra,  culminado,  assim,  em  escassez  e  privilégios.  Os  termos  são  quase 

reproduzidos por Harrington: “The Romans, being the wisest of all  people, went no 

farther towards the remedy of their grievances than to strive for the introduction of an 

122 A distinção das duas posições pode, em parte, ser explicada pela diferença das fontes. Nesse ponto 
explicativo, evidentemente não se referenciando a Roma, mas às causas da  stásis, Harrington prioriza 
Aristóteles (Política,  1302b-1303a), ao passo que Maquiavel se apega mais a Tito Lívio (História de 
Roma, I, 43 e VI, 35). Confira Nelson (2004, p. 91-95).  
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agrarian,  in  which  they  fainted  too,  even  to  the  destruction  of  that  government” 

(HARRINGTON,  The  Prerogative  of  Popular  Government,  I,  8,  p.  429).  Para 

Harrington,  a  lei  agrária  é  um  dos  fundamentos  mais  importantes  de  seu 

republicanismo123. O pressuposto, tal qual o da teoria do bolo, é que a propriedade, e 

particularmente a propriedade agrária, é, de fato, responsável pelo poder político. Além 

do pano de fundo de que a agricultura é base fundamental para qualquer república bem 

ordenada  (MACHIAVELLI,  Discorsi,  I,  2,  14;  HARRINGTON,  Oceana,  p.  304), 

ambos concordam ainda que o desequilíbrio entre a propriedade e o poder político causa 

a  falência  das  cidades124.  Os  homens,  mais  desejosos  de  poder  do  que  conseguem 

efetivamente possuir, ambicionam sempre mais. Por isso, a plebe não se contentou com 

a  criação  dos  tribunos,  sua  legítima  casa  representativa,  e,  em  seguida,  desejaram 

compartilhar com a nobreza seus cargos e patrimônios. 

Da questo nacque il  morbo che partorì  la contenzione 
della legge agraria, che infine fu causa della distruzione 
della  Republica.  E perché  le  republiche  bene  ordinate 
hanno a tenere ricco il publico e gli loro cittadini poveri, 
convenne che fusse nella città di Roma diffeto in questa 
legge. (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 37, 7-8)
 

Da ambição desenfreada do povo emergiu o desequilíbrio político e o conflito 

sanguinário.  Cabe  aqui  destacar  que  o  objetivo  da  lei  era  dividir  os  cargos  e  os 

patrimônios  entre  os  dois  segmentos  da  cidade.  Interessa-nos  particularmente  o 

problema do patrimônio. 

De acordo com Maquiavel, a maior concentração de terras nas mãos dos nobres 

foi capaz de manter a cidade em equilíbrio por muito tempo. Além disso, a nobreza 

também dispunha de maior autoridade política com o senado. A conjunção desses dois 

123 Uma das referências importantes de Harrington, Petrus Cunaeus (2006, p. 14; The hebrew republic, I, 
2), discute com riqueza de detalhes a origem da propriedade e distribuição das terras entre os israelitas, 
república largamente debatida por Harrington (BARDUCCI,  2013, p.  74;  BORALEVI,  2011, p.  117; 
STRUMIA, 1991, p. 32). Um de seus argumentos se sustenta no fato de que Moisés, no ato da fundação, 
conferiu-lhe leis capazes de se sustentarem no tempo, de modo que as ordenações antigas pudessem ser 
mantidas e as novas não as alterassem, o que lhe garantiria igualdade entre os cidadãos. Esse ponto será 
importante para Harrington como causa da estabilidade conferida tanto pelas terras quanto pelas leis e 
também pelo primado da igualdade a partir da distribuição de terras.    

124 Fortescue havia defendido que a fertilidade do solo, bem como o patrimônio a ele associado eram 
causas  importantes  da  grandeza  dos  Estados,  de  modo  que,  em  determinado  momento,  os  recursos 
naturais em comum, tornam-se privados. A análise de Fortescue faz referências às terras comuns antes de 
Henrique VII, o mesmo que faz Harrington, como veremos à frente. Confira Fortescue (2002, p. 42-44; In  
praise of law of England, XXIX-XXX). Melamed (1983, p. 508) afirma que há uma presença de Luzzatto 
neste ponto de Harrington. 
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fatores repercutia em estabilidade e moderação. De um lado, a dimensão política, de 

outro, a econômica. A correspondência desses dois elementos permitia à nobreza manter 

o ânimo do povo contido em sua esfera, a representação pelo tribunato da plebe e uma 

menor quantidade de propriedade. Assim que a ambição popular se tornou capaz de 

ampliar os limites de seu poder político, desejaram também adquirir mais propriedade. 

Aveva  questa  legge  due  capi  principali.  Per  l'uno  si 
disponeva  che  non  si  potesse  possedere  per  alcuno 
cittadino più che tanti iugeri  di terra;  per l'altro che i 
campi di che si privano i nimici si dividessero intra il 
popolo  romano.  Veniva  pertanto  a  fare  di  dua  sorte 
offese ai nobili: perché quegli che possedevano più beni 
non permetteva la legge (quali erano la maggiore parte 
de' nobili) ne avevano a essere privi; e dividendosi intra 
la plebe i beni de' nimici, si toglieva a quegli la via dello 
arricchire. (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 37, 9-11)

Destaca-se ainda o fato de que o secretário reconhece a ambição desmesurada da 

nobreza,  que  levou  à  reação  do  povo.  Desejando  angariar  todas  as  novas  terras 

conquistadas,  não permitiam o acesso do povo,  de modo que este  reagiu com a lei 

agrária. 

In modo che, se la contenzione della legge agraria penò 
trecento anni a fare Roma serva, si sarebbe condotta per 
avventura molto più tosto in servitù, quando la plebbe, e 
non questa  legge  e  con altri  suoi  appetiti,  non avesse 
sempre frenato l'ambizione de' nobili. Vedesi per questo 
ancora,  quanto gli  uomini stimano più la roba che gli 
onori. (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 37, 23-24)

Raras  são  as  vezes  que  Maquiavel  atribui  destaque  aos  temas  econômicos. 

Mesmo a propriedade não é assunto recorrente em suas obras. Chama a atenção que seja 

a lei agrária de Roma a responsável pelos conflitos sanguinários e, em última instância, 

pela instalação da tirania com César e a seguinte derrocada da república e do Estado 

(Discorsi, I, 37, 20). A pequena narrativa maquiaveliana revela uma posição interessante 

para um pensador político pouco afeito à economia. A conexão, descrita como quase 

inevitável, entre o patrimônio e o poder político de um segmento social é a peça chave 

para  a  compreensão  do  desequilíbrio  de  poder.  Ambos,  o  povo  e  os  nobres, 

ambicionavam  manter  o  que  tinham  e  aumentar  suas  fortunas.  A  inevitável 

correspondência entre propriedade e poder político, de igual modo interpretada pela lei 

agrária  de  Roma  antiga,  é  um dos  principais  fundamentos  do  pensamento  político 

harringtoniano  (POCOCK,  1977,  p.  61).  Por  vezes,  interpreta-se  a  originalidade  do 
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pensador  inglês  em  reconhecer  que,  de  fato,  tal  correspondência  exista 

independentemente  das  vontades  políticas  envolvidas  (CAMBIANO,  2000,  p.  245; 

WORDEN,  1994b,  p.  86).  Porém,  a  correlação  entre  propriedade  e  uma  lei  que  a 

sustente já se encontrava nos Levellers, como lei positiva (LILBURNE, 1998, p. 6; On 

the 150th page:  an untitled broadsheet  of  august  1645;  Cf.  GOUGH, 1930,  p.  402; 

POCOCK, 2003, p.  375-376),  ou como lei  natural  (OVERTON, 1998,  p.  p.  55;  An 

arrow against all tyranny;  Cf. COTTON, 1980, p. 53; DOWNS, 1977, p. 91; HILL, 

2002, p. 128; OSTRENSKY, 2006, p. 273-280; POCOCK, 1977, p. 27). A conhecida 

distinção hobbesiana entre posse e propriedade também dependia da existência de um 

soberano que conferisse à segunda um status  jurídico (HOBBES,  Leviathan,  I, 13, p. 

188)125.  Mesmo Marchamont Nedham, que comenta o tema a partir da lei agrária de 

Roma, afirma que  “the people made a Law to curb them [o senado]” (NEDHAM, 2010, 

p. 96;  The excellencie of a free-state). Havia, então uma tríade propriedade-lei-poder 

costumeiramente  argumentada  a  partir  de  relações  normativas  de  causa  e  efeito, 

porquanto a lei garante e deve garantir a propriedade. Para Harrington, a propriedade é 

determinante  do poder  político  que,  por  sinal,  faz  as  leis.  Com isso,  Harrington  se 

diferencia  de  pensadores  ingleses  anteriores  que  defendiam  normativamente  a 

compatibilidade entre propriedade e poder político afirmando, positivamente, que isto 

sempre ocorre (BLITZER, 1970, p. 108; CAMBIANO, 2000, p. 235; PINCUS, 1998, p. 

707; POCOCK, 1987, p. 128; POLIN, 1952, p. 25; RUSSEL-SMITH, 1914, p. 24-25) 

“Wherefore the fundamental laws of Oceana, or the centre of this commonwealth, are 

the agrarian and the ballot: the agrarian by the balance of domion preserving equality in 

the root” (HARRINGTON, Oceana, p. 231).

A  décima  terceira  ordem  de  Oceana define  a  distribuição  equitativa  da 

propriedade. Não há necessidade de adentrar aos meandros da lei para perceber que, 

dentre  seus  objetivos,  destaca-se  a  correção  dos  equívocos  romanos,  entre  eles,  a 

limitação  do  tamanho  das  terras  e  um critério  universal  para  a  sua  realocação  aos 

herdeiros. O discurso de Philautus de Garbo, jovem aristocrata que cumpre com um 

papel de confrontação  (POCOCK, 1977, p. 74) apresenta objeções à lei agrária:

 
an agrarian is altogether unnecessary; secondly, that it is 
dangerous  unto  a  commonwealth;  thirdly,  that  it  is 
insuficient  to  keep  out  monarchy;  fourthly,  that  it 

125 Downs (1977, p. 25) observa que Hobbes e seus seguidores rejeitavam a determinação do poder pela 
propriedade por uma divergência com Aristóteles.  
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destroys families, fifthly, that it  destroys industry; and 
last of all, that, though it were indeed of any good use, it 
will be a matter of such difficulty to introduce in this 
nation. (HARRINGTON, Oceana, p. 231-232)
 

Apesar  da  reposta  vir  paulatinamente,  das  seis  objeções,  apenas  a  última  é 

realmente levada a sério por Harrington, pelo simples fato de que a experiência, através 

dos exemplos históricos, comprova o contrário. Não obstante a pouca importância da 

resposta à segunda objeção, a referência direta a Maquiavel nos obriga ao comentário: 

“Secondly,  that  an agrarian is  dangerous unto a commonwealth is affirmed upon no 

slight authority, seeing Machiavel is that it was the dissension which happened about the 

agrarian that caused the destruction of Rome” (HARRINGTON,  Oceana,  p. 232). A 

sentença é importante porque confirma a autoridade de Maquiavel quanto ao assunto, 

principalmente  no  resultado  destrutivo  da  guerra  civil.  Compreende-se  ainda  que 

Harrington tinha perfeita consciência de sua divergência com Maquiavel apenas quanto 

à ênfase de cada aspecto da lei agrária e que, no quadro geral, estava de acordo. A crítica 

de  Maquiavel,  de  ter  sido  tardia,  não  é  a  mesma  da  de  Harrington,  de  ter 

demasiadamente favorecido os nobres, mas são, ambas, complementares. Fosse o caso 

de  uma ação  virtuosamente  precisa,  com o  princípio  tradicionalmente  florentino  de 

gozar  os  benefícios  do  tempo (VILLARI,  1927 vol.  2,  p.  135),  é  possível  que  não 

provocasse as mais imoderadas reações do povo: “temporeggiandolo, o il male viene 

più tardo,  o per se medesimo, col tempo, avanti  che venga al  fine suo, si spengne” 

(MACHIAVELLI, Discorsi, I, 37, 27). 

O  contraste  com  Harrington  está  subentendido  no  seguinte  ponto.  Para 

Maquiavel existira uma saída política para o infortúnio da lei e esta dependeria da ação 

dos homens; ao passo que, para Harrington, a superestrutura já havia sido determinada 

quando  da  distribuição  das  terras  e  consumado  pelo  promulgação  da  lei.  Ponto  de 

ancoragem do governo,  a  distribuição de terras  têm seu exemplo  mais  preciso com 

Israel e, salvo a falha não expansionista, Esparta: “For that the agrarian of Israel or that 

of Lacedaemon might stand is no such miracle, the lands, without any consideration of 

the former proprietor, being surveyed and cast into equal lots, which could neither be 

bought,  nor  sold,  nor  multiplied,  so  that  they  knew  whereabouts  to  have  a  man” 

(HARRINGTON, Oceana, p. 233). 

Harrington conjuga seus dois modos argumentativos, razão e experiência, no uso 

dos exemplos e nos aspectos teóricos desenvolvidos nessas passagens. Porém, o modo 

mais  claro  de  se  observar  as  duas  abordagens  é  através  da  república  de  Israel 
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(NELSON, 2006, cap. 3; SCOTT, 2004, p. 81). A possibilidade de escolher um rei, via 

eleição, concedida ao povo de Israel, deve-se ao fato de ser a propriedade distribuída de 

modo equitativo (HARRINGTON,  Oceana,  p. 236). Já em Simone Luzzatto havia tal 

premissa  que  se  contrastava  com  a  romana,  oferecendo  a  ocasião  para  Harrington 

corrigir a lei agrária: “L'egual divisione delle Terra Santa fra Hebrei fu senza seditione 

[...]  Le leggi agrarie  furorno piuttosto seminarii  de tumulti  appresso li  Romani,  che 

correttioni  de  disordini”  (LUZZATTO,  2013,  p.  29;  Discorso  circa  lo  Stato  degli  

Hebrei,  VII)126.  Veremos  mais  tarde  que  essa  desordem  referia-se,  como no escritor 

veneziano, aos conflitos sangrentos. 

A  estrutura  da  lei  agrária  incide  fundamentalmente  sobre  a  propriedade 

(BLITZER,  1970,  p.  162).  Diferentemente  de  Hobbes  e  outros  contemporâneos, 

Harrington  não  teoriza  sobre a  propriedade  e,  apesar  de  uma discreta  referência  ao 

trabalho (Cf. POLIN, 1952, p. 28), não antecipa Locke no ponto: “take heed how you 

admit  of  such  assaults  and  sallies  upon  men's  estates  as  may slacken  the  nerve  of 

labour”  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  232).  Desse  modo,  Harrington  opõe assalto  a 

trabalho e, em seguida, comércio à guerra. Antes de um status jurídico concedido pelo 

Estado  através  do  contrato  hobbesiano,  distinguido  posse  de  propriedade,  ou  da 

naturalização  da  propriedade  através  do  trabalho,  Harrington  apenas  constata  a 

existência de propriedade que, de fato, pode ser garantida pelo Estado através de suas 

leis (HARRINGTON,  The prerogative of  popular government,  I,  11, p. 467). Geuna 

(1998,  p.  127)  sugeriu  que  a  origem  intelectual  da  propriedade  de  Harrington, 

positivamente correlacionada com a cidadania, pode ser lida em Giannotti. De fato, há 

passagens marcantes, mas uma em particular (GIANNOTTI, 1840, p. 74; La repubblica 

dei fiorentini,  I,  5) opõe os bens estáveis aos móveis, de modo similar do que faria 

Luzzatto  um  século  a  frente,  justificando,  assim,  a  necessidade  da  lei  agrária 

(MELAMED, 1983, p. 512).  

Dentre os principais estudiosos de Harrington, Michael Downs foi aquele que 

mais  destacou a  amplitude do uso da propriedade.  Nela,  por sua vez,  se  encontram 

126 Mesmo  que  Luzzatto  não  seja  citado  explicitamente  por  Harrington,  grande  parte  de  seus 
comentadores  concorda que ele  seja  uma fonte importante.  De fato,  o  Discorso circa lo Stato degli  
Hebrei fora publicado em Veneza no momento que se acredita que Harrington estava na cidade, além do 
fato de repetidas fontes  históricas  judaicas,  como Carlo Sigonio e Petrus Cunaeus (Cf.  BARDUCCI, 
2013, p. 64), largamente empregadas pelo autor de  Oceana, serem, para ele, fonte de confirmação de 
teses desenvolvidas em Luzzatto. O que torna Luzzatto mais interessante do que os outros dois é que se 
dedica com mais afinco aos aspectos políticos e teóricos da república de Israel e não tanto às contendas 
historiográficas.    
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subsumidos os bens imóveis, os bens móveis e o dinheiro (Cf. HARRINGTON,  The 

prerogative of  popular  government,  I,  3,  p.  404).  A primazia,  contudo,  dos imóveis 

rurais deve-se ao fato de serem eles os responsáveis pela produção alimentícia e isso 

pode historicamente ser comprovado (Cf. BLITZER, 1970, p. 127). Uma explicação 

complementar sugerida por Downs (1977, p. 22) é que o grau de liquidez dos bens 

móveis e do dinheiro os tornariam mais sensíveis às alterações contingenciais, de modo 

que a segurança do patrimônio residiria na propriedade fixa. Nos momentos em que se 

esperaria  o  desenvolvimento  de  uma  teoria  unificadora  das  três  vertentes  da 

propriedade, Harrington declina e azeita o conceito aos exemplos e à teoria da balance.  

Sua perspectiva da propriedade agrária se distancia de uma de suas fontes sobre o tema, 

Luzzatto (2013, p. 12;  Discorso,  II),  para quem os imóveis urbanos têm supremacia 

sobre os rurais devido ao valor de mercado127.    

Há evidências,  por outro lado,  que apontam para a inutilidade da lei  agrária. 

Comentando o discurso de Philautus, Lord Archon afirma que a utilidade de tal lei está 

apenas em função de cumprir com seu objetivo final, isto é, a garantia de igualdade. 

“For when the law commands an equal, or near equal, distribution of a man's estate in 

land among his children, as in those countries, a nobility cannot grow, and so there 

needeth no agrarian, nor is one” (HARRINGTON, Oceana, p. 234). Assim, a lei agrária 

não é outra coisa além de um instrumento, um mecanismo institucional que torna os 

homens iguais o suficiente para que desfrutem da autonomia necessária para a cidadania 

(POCOCK, 1977, p. 57)128 e, quando agregados, conformam diferentes partes do todo 

que sustenta a república (HARRINGTON, The Prerogative of Popular Government,  I, 

9,  p. 436). A recusa em afirmar a indispensabilidade da lei agrária leva Harrington a 

declinar o argumento para a esfera estritamente política. Porém, necessário frisar, a lei 

agrária é o modo mais eficiente de sustentar a igualdade necessária à república. “For 

Laconic, I shall  reserve the farther explication of it,  as my lord also did,  to another 

127 Harrington  parece  negligenciar  a  dimensão  valorativa  dos  bens,  embora  suponha a  consistência 
mercadológica na qual eles se inserem. Esse momento da formação da economia política moderna, antes 
do desenvolvimento da fisiocracia, é bastante interessante porque permite que se observe um personagem 
como Harrington,  atento  à  propriedade  e aos  bens,  incluindo-se uma determinada  hierarquia  de suas 
importâncias políticas, ao mesmo tempo que pouco discute a importância dos preços relativos e Luzzatto 
(2013, p. 14-15; Discorso, III) que, discutindo-a, juntamente com a exigência da demanda (2013, p. 19; 
Discorso,  III),  mas  não  concede  tanta  importância  à  produção  alimentícia.  Ambos  os  aspectos  se 
coadunariam com os fisiocratas. Sobre esse ponto, confira Scott (2004, p. 94-95).       

128  Repare-se que não insere uma igualdade substancial, apenas mais ou menos igual, isso confirma que 
pode haver algum grau de desigualdade.
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place; and first see whether an agrarian, proportioned unto a popular government, be 

sufficient  to  keep  out  monarchy”  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  236).  Desse  modo, 

retomando  o  exemplo  israelita,  Harrington  apresenta  a  conclusão  parcial.  “And  the 

agrarian, notwithstanding the monarchy thus introduced, so faithfully preserved to the 

root of that commonwealth that it shot oftener forth, and by intervals continued longer 

than, any other government” (HARRINGTON, Oceana, p. 236). Em outros termos, a lei 

agrária  é,  por  definição da  balance,  superior  a  qualquer  forma de governo.  “But  in 

holding  such  an  hand  upon  them,  you  may  settle  the  agrarian;  and  in  settling  the 

agrarian, you give the people not only liberty, but lands; which makes your protection 

necessary to their security, and their contribution due unto your protection, as to their 

own safety” (HARRINGTON, Oceana, p. 241). 

Dado  que  os  exemplos  históricos  comprovam  a  eficácia  do  mecanismo 

institucional, pode-se confiar-lhe totalmente ao modelo oceânico a limitação do poder 

dos poucos pela divisão mais ou menos precisa da propriedade em cinco mil lotes:

 
So the land of Oceana, being thus distributed, and bound 
unto this distribution, can never fall unto fewer than five 
thousand proprietors.  But  five thousand proprietors  so 
seised will not agree to break the agrarian, for that were 
to  agree  to  rob  one  another;  nor  to  bring  in  a  king, 
because  they  mjust  maintain  him  and  can  have  no 
benefit by him; nor to exclude the people, because they 
can have as little by that, and must spoil their militia. 
(HARRINGTON, Oceana, p. 236)
 

O modelo parece completo.  O número padrão sustenta  a república,  interna e 

externamente, e oblitera a monarquia, quesitos necessários para sua imortalidade.  

3.4.2. Determinantes do governo, virtude e fortuna

Para Harrington,  a polarização binária  expressa nas categorias classificatórias 

iniciais dos governos –  de jure e  de facto,  court e  country,  preservação e expensão, 

agricultura e comércio,  razão e paixão – não são efeitos,  mas causas das formas de 

governo129. A explanação do argumento, contudo, segue paralelamente a exposição dos 

princípios de governo, retirados dos antigos, mas antes fora necessária a ponderação de 

129 As classificações dos regimes aos pares é bem característica de Maquiavel. Um principado pode ser 
novo ou velho, o novo pode ser totalmente novo ou acrescentado etc. Desenvolvemos este ponto em 
Falcão (2013a). Mesmo que o conteúdo das divisões seja diferentes, destaca-s que Harrington também 
divide os regimes aos pares. Sobre Maquiavel, confira ainda Nadon (2009, p. 536).
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que os  governos,  seguindo os  antigos  e  Maquiavel,  são de três  tipos:  um (one),  os 

melhores  (better  sort),  ou  todos  (whole  people)  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  162). 

Claramente, a dívida é para com a tradição Greco-romana (BLITZER, 1970, p. 80) e o 

segundo  capítulo  do  primeiro  discurso.  Maquiavel  prioriza  o  vocabulário  latino  – 

Principato,  Ottimati e  Popolare – e  não o grego, como faz Harrington: “monarquy, 

aristocracy and democracy” (HARRINGTON, Oceana, p. 162)130. A opção pelos termos 

talvez não seja significativa, como claramente destaca Pocock (1977, p. 16; 1987b, p. 

445; 2003, p. 70 e 357) em seus escritos sobre o “one, few and many”, como correlatos 

ao vocabulário de Maquiavel. Apesar de existirem evidências de que o “one, few and 

many” de Harrington seja efetivamente uma orientação aristotélica (HARRINGTON, 

The Art of Lawgiving, II, 1; p. 604; The rota, p. 808), há motivos para que se avente a 

hipótese de uma diferença significativa no governo dos poucos e isso é parte de um 

argumento mais abrangente. Harrington (Oceana, p. 172) também emprega, no lugar de 

aristocracy e optimacy, o termo “best”, indicando, assim, uma tradução literal de aristós 

ou aristói.    

Numa leitura atenta das passagens, fica claro que na descrição das formas retas 

de governo o emprego de “melhores” é condizente com seu correlato grego ao mesmo 

tempo em que “optimate” restringe-se ao uso negativo de oligarquia131. É bastante difícil 

afirmar que ocorreu uma mudança de posição do autor entre  Oceana (1656) e  Pour 

Enclouer  le  Canon (1659),  mas,  a  diferenças  do  contexto  de  cada  publicação  pode 

oferecer indicações (Cf. POCOCK, 1977, p. 97). Após a morte de Cromwell, o debate 

em torno da sustentação da república estava vinculado à manutenção de uma única 

câmara legislativa como soberana e Harrington observava nesta possibilidade a ruína de 

seu  projeto  de  1656.  Diversas  hipóteses  poderiam  ser  aventadas  neste  ponto,  por 

exemplo,  poder-se-ia  negligenciar  a  ausência  de  uma  clara  diferenciação  ou  uma 

adequação à situação instaurada (FUKUDA, 1997, p. 92). Todavia, o fato é que não se 

trata de qualquer grupo de “poucos”, em ambos os casos. A marcação maquiaveliana de 

ottimati ou governo  di pochi (Discorsi,  I,  2,  21),  tomada literalmente,  encontra  um 

distanciamento significativo em Harrington, uma vez que quando utiliza “poucos” (few) 
130 Há passagens, incomuns é verdade, em que Harrington prioriza o vocabulário latino adotado por 
Maquiavel (Cf. Pour enclouer le canon, p. 732).  

131 Thomas Smith (1982, p. 50;  De republica anglorum; I, 3), ao contrário, emprega optimatum como 
adjetivo de republica no mesmo sentido de aristocracia, sem sequer fazer a transliteração para o alfabeto 
latino, em contraposição à oligarquia e  paucorum potestatem.  Isso indica que a divisão entre as duas 
formas de governo dos poucos podem igualmente ser descritas com vocábulos gregos e latinos. 
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se  refere  aos  melhores  ou  a  uma  definição  neutra,  e  optimate,  sempre  no  sentido 

negativo. Independentemente do emprego das palavras, o fato é que ambos os autores 

empregam sentidos  binários  e  concordam com o  fato  de  que  tal  distinção  é  pouco 

frutífera para compreensão das repúblicas (POCOCK, 1977, p. 115).

A constante  preocupação  de  Pocock  (1980;  2003,  p.  404)  em  diferenciar  a 

proposta real em Answer to the nineteen propositions dos três estados rebate no fato de o 

intérprete  aceitar  que  não  são  quaisquer  formas  tríades  aceitas  por  Harrington.  Em 

outros termos, não é qualquer classificação em três partes e/ou governos que Harrington 

emprega, mas, aristotelicamente, exigem-se qualificativos.    

Uma  crítica  textual  poderia  ainda  questionar  a  palavra  “one”,  porque,  para 

mostrar coerência com ele mesmo, deveria ser substituída talvez por “best”. A segunda 

questão é que ele não escreve “muitos”, mas sim “todo o povo” (whole people) ao se 

referir ao que deveria ser a democracia, o que produz uma ideia de que não se trata de 

uma terceira parte da tríade discricionária dos segmentos que compõem a sociedade, ou 

seja, não se trata do “demos”. Este é um ponto de distinção entre “muitos” e “todos” 

com relação ao governo democrático em contraste com o governo misto. Se, por um 

lado, seria possível afirmar que a essência da argumentação é a mesma – um, poucos e 

muitos – e, por isso, compatível com Maquiavel, por outro, não se pode negar que o 

“popolare” de Maquiavel será compreendido por Harrington de modo diverso. 

Em  seguida,  Harrington  insere  a  tradicional  classificação  das  formas 

corrompidas,  mas sob novos critérios:  a  razão e  a  paixão,  que apenas  à frente  será 

definida. Mas ele já adianta que a paixão, de acordo com o que ele próprio considera 

dos antigos, insere a corrupção. Porém, não diz o que seria o que se chama comumente 

de governo reto, apenas que “is one thing and the corruption of government by passion 

is  another  thing,  but  not  always  another  government”  (HARRINGTON,  Oceana,  p. 

162).  Impossível  não  lembrar  da  proximidade  entre  vício  e  virtude  em  Maquiavel 

(Discorsi, I, 2, 13) e, principalmente, da proximidade entre o bem e o mal (Discorsi, I, 

37). Não se trata aqui, uma vez corrompido, de um renascimento do corpo político, mas 

da geração de um novo, sob um mesmo Estado. A diferença com Políbio e Maquiavel é 

marcante, a morte de um, enseja o outro e isso se deve à sua especificidade teórica (Cf. 

CAMBIANO, 2000,  p.  72-73;  RAHE,  2008,  p.  346).  Mas antes  de  comentarmos a 

possível originalidade de Harrington nesse quesito, é necessário um último ponto sobre 

as formas de governo. 
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Diferentemente dos antigos gregos, onde a democracia é a corrupção da politeia, 

para Harrington, trata-se da anarquia, termo que se aproxima da licença maquiaveliana 

(HARRINGTON, The art of lawgiving, III, 1, p. 676; Aphorims Political, LXXXIV). É 

bem verdade que mais à frente em Oceana substitui a palavra, mas mantém o sentido: 

“Wherefore what should hinder the people of Oceana, if they happen not to regard an 

oath, from assuming debate, and making themselves as much an anarchy as those of 

Athens?” (HARRINGTON, Oceana, p. 268). Em Maquiavel: 

E  perché  tutti  gli  stati  nel  principio  hanno  qualche 
riverenzia, si mantenne spenta che fu quella generazione 
che l'aveva ordinato; perché subito si venne alla licenza, 
dove non si temevano né gli uomini privati né i publici; 
di qualità che vivendo ciascuno a suo modo si facevano 
ogni dì mille ingiurie, talché, costretti per necessità o per 
suggestione  d'alcuno  buono  uomo,  per  fuggire  tale 
licenza. (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 2, 23)
 

A origem da anarquia reside no povo, para Maquiavel, na pureza de seu regime, 

para Harrington, na ausência do cumprimento certeiro de suas funções. Seria forçoso 

creditar apenas a Maquiavel a inspiração de que a má ordenação popular é responsável 

pela  produção  de  licença  ou  anarquia.  Porém,  o  ponto  reside  em ambos  e  em um 

contemporâneo. Para Hobbes, a igualdade de poder leva à anarquia (FUKUDA, 1997, p. 

86; Cf. BLITZER, 1970, p. 119). Do mesmo modo, em parte seguindo os antigos, em 

parte  seu  “learned  disciple”  e  escondendo  a  dívida  para  com  Hobbes,  Harrington 

apresenta sua posição: o governo misto como solução para a anarquia. O entendimento 

do governo misto, contudo, depende da classificação dos bens. 

Existem três bens que compõem a análise dos princípios dos antigos. O primeiro 

deles, os bens da mente, são os princípios internos; o segundo, os bens da fortuna, são 

externos. É possível encontrar uma referência em Maquiavel, seguramente conhecida 

por Harrington, que os aproximam: “Debbe pertanto mai levare il pensiero da questo 

essercizio della guerra; e nella pace vi si debbe piú essercitare che nella guerra, il che 

può fare  in  dua modi:  l'uno,  con  le  opere;  l'altro,  con  la  mente”  (MACHIAVELLI, 

Principe, XIV, 7). O objeto sob análise é, verdadeiramente, distinto, mas não é apenas o 

uso  da  mesma  palavra  (mente)  que  os  aproximam.  Harrington  opõe  as  condições 

materiais  de  domínio  –  os  bens  da  fortuna  –  às  condições  internas  de  governo. 

Maquiavel, por seu lado, afirma que o exercício para a guerra deve ser igualmente feito 

com a mente. Ora, sendo os bens da fortuna o sustentáculo dos exércitos e, com eles, do 

domínio, a distinção reside no fato de Harrington deslocar para fora da coerção física os 
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bens  da  mente.  Algo  similar  ocorre  com os  bens  da  fortuna:  “Non  si  può  ancora 

chiamare virtú ammazzare e' suoi cittadini, tradire gli amici, essere sanza piatà, sanza 

religione:  e'  quali  modi  possono  fare  acquistare  imperio  ma  non  gloria” 

(MACHIAVELLI, Principe, VIII, 10). Importa aqui a distinção entre império e glória. A 

mesma oposição encontra-se em Harrington entre poder e autoridade que se traduz em 

bens internos e externos, oriundos de Tito Lívio e de seus contemporâneos (BLITZER, 

1970, p. 112-113; TAHVAINEN, 2012, p. 173). Existe ainda um terceiro bem, goods of  

body, que são as caraterísticas físicas de cada pessoa: beleza, saúde e força. Todavia, 

afirma  Harrington,  esse  bem não  importa  para  o  governo,  somente  os  outros  dois 

(HARRINGTON,  Oceana,  p. 172; Cf. COTTON, 1979, p. 378). São apenas algumas 

linhas dedicadas aos bens do corpo para concluir que para seus propósitos ele é inútil. 

Não parece imprudente questionar os motivos de sua inclusão no texto. Uma hipótese 

plausível seria a de supor que Harrington possui uma reflexão filosófica que não se 

limita aos temas políticos ou até mesmo transcende o texto de Oceana e a inclusão aqui 

significa apenas o seu reconhecimento, em bases claramente hobbesianas. Além disso, 

os três são descritos por Aristóteles (Política, 1323a-1324a).   

Os  princípios  internos  são  a  virtude  natural  ou  a  virtude  adquirida132 e  os 

externos a fortuna ou riqueza. Não seria aqui descabido opor virtude e fortuna, por outro 

lado, não parece pertinente que seja apenas Maquiavel a referência (Cf. DOWNS, 1977, 

p. 60).  “The good of mind are natural or acquired virtues, as wisdom, prudence and 

courage, etc. The goods of fortune are riches” (HARRINGTON, Oceana, p. 163). 

Em  conhecido  ensaio,  Skinner  (2002b,  p.  186-212)  argumentou  que  a 

originalidade de Maquiavel, no trato da virtude, reside, tão somente, na neutralização de 

uma das quatro virtudes cardeais ciceronianas: a justiça (Cf. STRAUSS, 1978, p. 36). E 

isso  faria  dele  um realista  político,  reconhecedor  da  autonomia  da  política  frente  à 

moral. Harrington cita três exemplos de virtude e neles a justiça não está incluída133, 

apesar de ter um “etc.” que, em determinada leitura, poderia ser a própria justiça ou a 

ampliação  do leque  descrito  em  De Officiis,  isto  é,  a  combinação de  duas  ou mais 

132 É possível  que essas  duas virtudes  tenham origem em Hobbes (Leviathan,  I,  8),  não obstante a 
diferença de significado.

133 Existem  muitas  passagens  que  Harrington  cita  a  justiça,  mas  apenas  raramente  discute-a 
conceitualmente. Dentre elas, tão somente a opõe à força (HARRINGTON,  Valerius and Publicola, p. 
796). Confira Pocock (1987b, p. 447)
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virtudes que, entremeadas, produziriam diferentes unidades134. Por outro lado, poder-se-

ia simplesmente ignorar, como faz Blitzer (1970, p. 111), a possível dívida para com os 

antigos e que os bens da mente descritos são exemplos rasos e insignificantes para a 

construção de sua teoria. De todo modo, a sentença expressa uma preocupação menor 

com o desenvolvimento do tema. A constante referência a Aristóteles e o nome das 

classificações – prudência antiga e moderna – aponta para que a phrônesis aristotélica 

seja  coadunada  com a  virtutem ciceroniana,  de  modo  que  a  prudência  dos  antigos 

(Aristóteles) é composta parcialmente pela virtude (Cícero) e parcialmente pela fortune, 

como bem material, força e riqueza (Harrington).    

O  uso  que  Harrington  faz  de  fortune,  de  um ponto  de  vista  exclusivamente 

literal, é de um substitutivo perfeito para riqueza, como contemporaneamente se usa a 

palavra  (Cf.  DAVIS,  1981,  p.  687;  POCOCK, 1977,  p.  56).  “Já  emprego do  termo 

'Fortuna' havia algo que o distanciava dos republicanos clássicos” (OSTRENSKY, 2011, 

p. 175). Mas, como aponta Ostrensky na sequência da citação, a fortuna assume dois 

sentidos.  A oposição  feita  com os  goods  of  mind,  ou com as  virtudes,  denota  uma 

contraposição  nos  dois  termos,  antes  da  bifurcação  da  própria  fortuna  (Cf. 

HARRINGTON, Oceana, p, 244). De fato, os dois modos pelos quais o governo se fixa 

se  mostram  em  constante  tensão.  Assim,  uma  vez  que  as  riquezas  podem,  sob 

determinadas  circunstâncias,  deslocarem-se  de  mãos  –  “moving  of  property” 

(HARRINGTON,  The  Art  of  Lawgiving,  I,  1; p.  603)  –  de  modo  mais  ou  menos 

aleatório, igualmente ocorre com os bens da fortuna135. Este pressuposto é uma precisa 

explicação para o fato de Harrington centrar  na lei  agrária romana e  negligenciar a 

israelense.  De  acordo  com Cunaeus,  “This  was  the  agrarian  law,  which  prohibited 

anyone from transfering the full ownership of his property to someone elsewhether by 

sale or by any sort of contract” (CUNAEUS, 2006, p. 15; The hebrew republic, I, 2). O 

fato de Harrington não cogitar uma lei agrária que impedisse a realocação de terras (Cf. 

DOWNS, 1977, p. 104), tendo em vista sua consulta a Cunaeus sobre Israel, sugere que 

ou este lei já não era mais cabível, ou não era desejável. De qualquer modo, ele opera 

com a livre circulação de bens.   
134 Os  escritos  de  Harrington  não  permitem que  se  extraia  qualquer  teoria  contundente  da  justiça. 
Pretendemos argumentar mais à frente que Harrington ignora a justiça como uma categoria importante 
para a república (Cf.  WORDEN, 1994b, p. 106). Para uma leitura contrária, confira Pezzato (2005, p. 
222).

135 O pressuposto de que as riquezas possuem livre fluxo é de que há uma sociedade comercial (Cf. 
MACPHERSON, 1972).
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O paralelo que Luzzatto (2013, p. 30-31; Discorso, VIII) faz entre o Estado e o 

corpo humano relaciona o espírito ao príncipe, os órgãos aos ministros e o sangue aos 

comerciantes.  A circulação  deste  último,  afirma  o  veneziano,  depende de  condições 

outras que não aquelas politicamente determinadas: “Voglio dire al nostro proposito, che 

gli  huomini  guidono  li  commercii  ove  gli  agrada,  e  ne  sono  affatto  arbitri” 

(LUZZATTO, 2013, p. 23; Discorso, IV). A aleatoriedade na qual o dinheiro se dissipa 

nos países ganha, devidamente impulsionada pelo interesse (LUZZATTO, 2013, p. 37; 

Discorso,  IX),  em Luzzatto (2013, p. 14-15 e 21;  Discorso,  III  e IV),  o nome aqui 

empregado por Harrington: fortuna.  A fortuna como riqueza,  para Harrington,  não é 

fundamentalmente  diferente,  em uma  sociedade  comercial,  do  que  a  fortuna  como 

acaso.  Na  verdade,  é  uma  composição  de  ambas.  De  fato,  Giannotti,  constante 

referência de Harrington,  já havia  descrito algo semelhante  ao afirmar que “le virtù 

avanzano le richezze e tutti gli altri beni della fortuna” (GIANNOTTI, 1840, p. 262; 

Della repubblica di Venezia). Além da contraposição com a virtude, a fortuna é uma das 

formas de riqueza, em clara associação com o dinheiro. Na Inglaterra, logo depois de 

citar  Maquiavel,  Francis  Bacon  escreve  que  a  nobreza  onera  a  fortuna  do  rei  e, 

elevando-se à nobreza, os homens incrementam suas virtudes (BACON, 1955, p. 37; 

Essays,  Of  nobility),  tratando-se,  evidentemente,  de  poder  político  e  de  riquezas 

materiais (Cf. HILL, 2002, p. 36). Porém, não deixa de lado a herança maquiaveliana: 

“It  cannot  be  denied,  but  outward  accidents  conduce  much  to  fortune;  favor, 

opportunity, death of others, occasion fitting virtue” (BACON, 1955, p. 105; Essays, Of 

fortune). Esta precisa síntese entre os dois modos pelos quais entendia a fortuna possui 

ainda paralelos maiores com Harrington. As diversas referências à fortuna nos ensaios 

subsequentes podem ser sintetizadas assim: “Fortune is like a market” (BACON, 1955, 

p. 59; Essays, Of delays). Somado a Luzzatto - “il mondo è simili ad un gran mercato” 

(LUZZATTO,  2013,  p.  77;  Discorso,  XV)  –,  entende-se  a  variedade  de  fontes 

harringtonianas para a fortuna. Sobre o ponto, mesmo sem desconsiderar Bacon, escreve 

Pocock (2003, p. 385): “we will not expect to find Harrington, in the role of an English 

Machiavelli, staging a dramatic conflict between virtue and fortune”. Talvez, realmente, 

não seja dramático e, se for o caso, mantemos a crítica à metáfora teatral. 

Uma  passagem praticamente  negligenciada  nas  interpretações  de  Harrington, 

que nos parece de fundamental importância para o tema, é a que se segue: “Upon this 

encouragement I offered this paper to goods hands, but it was (according to the custom) 

thrown after me. So it went in the Protector's time, in every revolution since. La fortuna 
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accieca gli animi degli huomini; but that is atheism, that's Machiavel” (HARRINGTON, 

The Ways and Means, p. 825). A assertiva não se explica, parece estar fora do contexto 

do curtíssimo escrito e é a mais forte crítica harringtoniana já desferida ao florentino. 

Escrevendo no momento em que a autoridade do parlamento se encontra em franca 

decadência  e  da  eminente  restauração  monárquica,  Harrington  busca,  por  todos  os 

modos  possíveis  que  lhe  restaram  de  suas  formulações  teóricas,  demonstrar  a 

impossibilidade do convívio entre  o  senado e a  assembleia  com um rei.  Harrington 

observa ruir diante de seus olhos a maior aposta que sua teoria produziu desde Oceana e 

foi  por  ele  confirmada em todos  os  textos  posteriores,  até  este.  Com a  distribuição 

equitativa  das  propriedades,  iniciada  ainda  sob  o  reino  de  Henrique  VII  (Cf. 

HARRINGTON, The art of lawgiving, appendix, p. 702; OSTRENSKY, 2006, p. 297), 

não haveria outro caminho para a Inglaterra que não a república e o modelo de Oceana, 

antes  de  necessária  consequência,  era  o  que  mais  se  aproximaria  de  estabilidade  e 

imortalidade (Cf. POCOCK, 1977, p. 45). 

Muitos caminhos poderiam ser escolhidos nos poucos escritos que se seguiram 

ao fatídico ano de 1659 como, por exemplo,  reconhecer as supostas  fragilidades da 

teoria, readaptar a teoria à nova situação ou apostar ainda mais na impossibilidade da 

sustentação monárquica. É possível que, em parte, Harrington tenha seguido cada um 

deles, mas o mais significativo ainda é o fato de ele atacar a fortuna. A voracidade com 

que  acusa  Maquiavel  de  ateísmo  não  parece  revelar  nada  muito  frutífero  de  seu 

pensamento, o que pode explicar a ausência de comentários à passagem. A revolução 

em curso não é outra que não a decadência do regime de Cromwell e a fortuna assume, 

simultaneamente,  os  dois  aspectos  desenvolvidos  por  ele  anteriormente  (POCOCK, 

1977, p. 52-53)136. A declaração de Breda no mesmo ano da publicação de Harrington, 

exalta Carlos II como rei, novamente, por direito divino, ofende o período republicano 

nomeando-o de miserável e sofrido. Além disso, reclama ao rei, quando empossado, a 

garantia das “lives, liberties or estates” de seus súditos (Cf. The declaration of Breda, In 

KENYON,  1969,  p.  357).  Dado  o  conteúdo  do  The  ways  and  means,  fortemente 

preocupado com a relação do parlamento com o rei, seria difícil negligenciar uma de 

suas frases: “But, this or the like being once done, immediately the line of the late king 

and  the  people  become  rivals,  in  which  case  they  will  never  restore  monarchy” 

136  Devido à escassez de fontes sobre o momento da composição do texto, para alé, do ano de 1660, é 
possível apenas especular a respeito do alvo de Harrington.  
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(HARRINGTON, The ways and means, p. 825). É bastante provável que o alvo seja o 

documento assinado em Breda.  

A citação em italiano da passagem é do título do capítulo 29 do segundo livro 

dos  Discorsi.  O  capítulo  trata  do  desenrolo  dos  acontecimentos  históricos  sob  a 

perspectiva das coisas humanas e das do céu e diminui a responsabilidade dos romanos 

por um fracasso da república. Naquela circunstância, os romanos estavam sob severa 

ameaça  de  ataques  externos.  Sabendo disso,  optaram por  não  adotarem os  recursos 

costumeiros,  o  exílio  e  a  ditadura,  a  fim  de  barrar  o  avanço  inimigo.  Depois  de 

desbaratado o exército já enfraquecido, Roma se via sitiada. 

Fa  bene  la  fortuna  questo,  che  la  elegge  uno  uomo, 
quando la voglia condurre cose grandi, che sia di tanto 
spirito e di tanta virtù che ei conosca quelle occasioni 
che la gli  porge.  [...]  Conoscesi  questo benissimo per 
questo texto, come la fortuna per fare maggiore Roma a 
condurla  a  quella  grandezza  venne,  giudicò  fussi 
necessario batterla. (MACHIAVELLI,  Discorsi,  II,  29, 
16 e 19)
 

Harrington  observa  a  última  oportunidade,  já  relatada  no  famoso  vigésimo 

quinto capítulo de O Príncipe: manter-se em ação contra a fortuna, de modo a açoitá-la 

fortemente. Um de seus últimos textos, com o sugestivo título de The ways and means, 

pode ser lido como um manifesto de conclamação à ação anti-restauração, já que “to 

affirm that a senate and a popular assembly thus constituted can procreate monarchy is 

to affirm that a horse and a mare can generate a cat” (HARRINGTON, The ways and 

means, p. 825). Mas também pode ser a semente da aceitação do irremediável: 

gli  uomini  possono  secondare  la  fortuna  e  non 
opporsegli;  possono  tessere  gli  orditi  suoi  e  non 
rompergli.  Debbono  bene  non  si  abbandonare  mai; 
perché non sappiendo il fine suo, e andando quella per 
vie  traverse  e  incognite,  hanno  sempre  a  sperare  e, 
sperando, non si abbandonare in qualunque fortuna e in 
qualunque  travaglio  si  truovino”  (MACHIAVELLI, 
Discorsi, II, 29, 24-25)
 

Quando,  então,  completa  Harrington  ironicamente  opondo  o  grande  orador 

romano ao secretário florentino, sem desmerecer nenhum dos dois: “either the kings 

ought not to have been driven out, or the people to have their liberty not in word but in 

deed; but that is heathenism, that's Cicero” (HARRINGTON, The ways and means, p. 

826). Nessa altura, parece improvável se opor: “If it be according into wisdom and the 
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interest of the nation, upon mature debate, that there be a king, let there be a king” 

(HARRINGTON, The ways and means, p. 825)  

O fato, porém, é que Harrington mira o termo maquiaveliano mais utilizado para 

empregar  indeterminações.  É  sua  fúria  contra  o  imprevisível  e,  possivelmente,  a 

negação  dos  fatos  diante  de  sua  teoria  que  levou  Harrington  a  se  armar  contra  o 

secretário, ou, mais precisamente, contra a dimensão incontrolável da reflexão política 

de Maquiavel. Assim, não admite Harrington que aquela parte da fortuna advinda do 

comércio e da herança (Cf. POCOCK, 1977, p. 62), que havia feito da Inglaterra uma 

república, seja de tal monta que subverta as determinações teóricas por ele formuladas. 

A subversão do regime  de jure,  ainda não conformado, por um apenas  de facto traz 

novamente a Inglaterra aos ditames da prudência dos modernos e, por isso, de acordo 

com Blitzer (1970, p. 70-71), justificar-se-ia o retorno teórico aos antigos através de 

Maquiavel. Junto com seu projeto político, Harrington observa o enterro dos goods of  

mind no justo momento em que a corrupção venceu a boa ordenação, caindo, assim, em 

ateísmo e maquiavelismo no sentido mais corriqueiro e vulgar do termo. 

 

3.4.3. Da economia política à tipologias de governo

É justamente essa incapacidade determinante que a fortune harringtoniana pode 

ser lida,  em parte,  como fortuna maquiaveliana.  Cabe destacar ainda que esses dois 

modos de se interpretar a fortune – indeterminação e dinheiro – não são incompatíveis. 

O  uso  ambíguo  de  fortune em  Harrington  se  encontra  simultaneamente  em  uma 

explicação dos determinantes do poder e uma impossibilidade prática de identificação 

precisa de sua ocorrência. Por um lado, a  fortune é a composição da distribuição de 

riquezas – terras, bens móveis e dinheiro – que determina a superestrutura, por outro, 

ela não pode ser identificada a priori das ocorrências históricas. Por exemplo, Veneza e 

Esparta são cidades que, por acaso, possuem poucas terras cultiváveis e, em decorrência 

disso, priorizaram os bens móveis e o dinheiro. Neste caso, é possível, teoricamente, 

saber que são os determinantes dos bens móveis e do dinheiro aqueles responsáveis pela 

superestrutura, mas não é possível discorrer longamente sobre quais seriam as precisas 

consequências desse processo acumulação e/ou distribuição. Nas situações em que haja 

terras, como no exemplo inglês, sabe-se que são elas os determinantes dos governos, 

mas fora possível identificar, como quando ocorreu com Henrique VII, quais os modos 

de distribuição que o futuro reserva.  Nesse sentido,  a relação de causa e efeito não 
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permite ser extrapolada para previsões futuras, a menos que o processo já esteja em 

curso  (SULLIVAN,  2004,  p.  151-153).  O  comércio  e  as  heranças  são  modos  que 

redistribuem as riquezas de tal maneira que qualquer aposta futura não passaria de mera 

especulação. A fortune é riqueza e a riqueza muda de modo mais ou menos aleatório de 

local,  ou seja,  há  uma imprevisibilidade  quanto  à  alocação de  bens  fixos  e  móveis 

(HARRINGTON,  The prerogative of popular government,  I,  3, p. 405-406). Pode-se 

aventar,  como  alguns  comentadores  fazem,  uma  leitura  mercantilista  ou  mesmo 

fisiocrata  de determinação da riqueza pelo comércio ou pela  terra,  respectivamente. 

Alguns estudiosos (HILL, 1958, p. 308; POCOCK, 1977, p. 115; RUSSELL-SMITH, 

1914,  p.  130-131;  SCOTT,  2004,  p.  310;  WORDEN, 1994b,  p.  136)  destacam que 

William Petty fez parte do Rota Club nos fins dos anos 1650 e que ele poderia ter sido 

um interlocutor importante de Harrington. Certamente ele conhecia a máxima de Bacon 

que “[t]he improcement of the ground is the most natural obtaning of riches; for it is our 

greater mother's blessing,  the earth's” (BACOM, 1955, p. 93;  Essays,Of riches).  Tal 

relação com o surgimento da economia política é bastante plausível137, contudo, não se 

pode esquecer que Harrington possui uma argumentação própria sobre o assunto:

To begin with riches, in regard that men are hung upon 
these, not of choice as upon the other, but of necessity 
and by the teeth: for as much as he who wanteth bread is 
his  servant  that  will  feed  him,  if  a  man thus  feed  an 
whole  people,  they  are  under  his  empire. 
(HARRINGTON , Oceana, p. 163) 

Para usar uma expressão anacrônica, dadas as “condições objetivas”, ou uma do 

próprio Harrington, “real or personal” (HARRINGTON, Oceana, p. 170) – os homens 

sentem  fome  –  aqueles  responsáveis  pela  produção  dos  alimentos  têm  também  a 

oportunidade de controlar todos os que não conseguem produzir, tornando-se senhores 

dos servos (FUKUDA. 1997, p. 79; GREENLEAF, 1964, p. 239; SHKLAR, 1959, p. 

670). Esse nexo de dependência reflete, necessariamente, uma relação de dominação ou 

império,  para usar as palavras dele mesmo. Lêem-se aqui as condições materiais  de 

domínio, uma vez que os homens não têm escolha (choice) (HARRINGTON, Oceana,  

p.  170).  O  domínio  real  é  fundado  na  terra,  o  pessoal,  nos  bens  e  no  dinheiro 

137 Em seu  fabuloso  History  of  economic  analysis,  Schumpeter  destaca  a  importância  das  utopias 
modernas para a arregimentação da cidade do ponto de vista da economia política através da recepção dos 
gregos antigos.  No trecho, destaca Bacon, Campanela,  Morus e Harrington, mas,  com relação a este 
último afirma, surpreendentemente,  que “Oceana are of no interest  at all” (SCHUMPETER, London: 
Routeledge, 1981, p. 200).

150



(HARRINGTON,  Oceana,  p.  165).  Essa  distinção  não  é  apenas  importante  porque 

incide sobre a classificação de governos, mas principalmente, porque distingue aqueles 

que são mais estáveis que outros. Porque os homens sentem fome é que, da necessidade 

que deriva disso, submetem-se a outros, mas também é porque a propriedade agrária 

não transcende divisas que ela conforma as  foundations de um Estado (GOODALE, 

1980, p. 239). O dinheiro e os produtos, por outro lado, concentram-se e dissipam-se 

sem que  seja  possível  o  controle  estatal.  Apenas  em condições  muito  específicas  a 

propriedade  fundiária  desestabiliza  o  governo,  são  elas  as  invasões  externas  que 

desordena a propriedade estabelecida ou as forças militares (HARRINGTON, Aphorims 

Political, LX, p. 769; Valerius and Publicola, p. 783; COTTON, 1979, p. 378) que, com 

um só fôlego, assumem o governo. Não parece coincidência que Marchamont Nedham, 

já em 1650, tenha argumentado, contra os realistas, a respeito da impossibilidade de se 

restaurar  a  monarquia  por  dois  motivos  centrais.  Primeiro,  as  demais  monarquias 

europeias  estavam  demasiadamente  ocupadas  com  seus  problemas  para  auxiliar  os 

realistas ingleses. Segundo, os exilados da guerra civil não tinham condições materiais 

de  organizarem  uma  milícia  (NEDHAM,  1969,  p.  53-57;  The  case  of  the 

commonwealth,  II,  1;  Cf.  POCOCK, 1978,  p.  24-25).  Em certo  sentido,  Harrington 

reproduz estes argumentos,  mas sob uma perspectiva teórica e não aplicada ao caos 

inglês.  Quando,  por  outro  lado,  o  processo  é  lento  e  fruto  do  desenvolvimento  do 

comércio  e  da  realocação  ou  mesmo  pela  ação  do  Estado  (HARRINGTON,  The 

prerogative  of  popular  government,  I,  7),  como  ocorreu  com  Henrique  VII,  a 

superestrutura é parte da reordenação distributiva e compatível com ela.

Lands, or the parts and parcels of a territory, are held by 
the proprietor or proprietors, lord or lords of it, in some 
proportion;  and  such (except  it  be in  a  city that  hath 
little or no land, and whose revenue is in trade) as is the 
proportion or balance of dominion or property in land, 
such  is  the  nature  of  the  empire.  (HARRINGTON, 
Oceana, p. 163)

Três são as condições nas quais as terras não importam, como fica claro no texto, 

todas, objetivas: sua inexistência, total ou parcial, ou o comércio. Este, por seu lado, é o 

substitutivo lógico da produção agrícola (POCOCK, 1977, p. 60). A partir desse ponto, 

estabelecida  a  correlação  determinante  entre  a  propriedade  e  o  império,  Harrington 

inicia o estudo das proporções de propriedade que o definem. De acordo com o autor, 

três quartos da propriedade de todo o território é suficiente para que um determinado 
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segmento –  one,  better,  whole – controle os outros dois, ou, para usar sua expressão, 

overbalance.  Um  ponto  importante  do  argumento  é  que  Harrington  pressupõe  a 

ocorrência  de  uma  compatibilidade  entre  as  três  formas  de  governo,  descritas 

anteriormente, e a possibilidade de cada uma delas concentrar terras. Não há qualquer 

evidência que apresente uma relação de necessidade no fato de haver três formas de 

governo e três possibilidades de concentração de terras, a não ser pelo repetido uso de 

uma tripartição, o que, de fato, não parece coincidência.  Porém, o argumento pode ser 

invertido: o fato de existirem três modos de concentração de terras produz três formas 

de governos. O próprio Harrington admite haver alguma arbitrariedade na escolha da 

proporção  necessária  de  três  quartos  quando  afirma  que  isso  se  faz  “for  exemple” 

(HARRINGTON, Oceana, p. 163), o que significa que até mesmo uma quantia menor 

que  três  quartos  pode,  sob  determinadas  circunstâncias,  gerar  a  forma  de  governo 

compatível e, obviamente, também ocorre com uma fração maior que três quartos. 

Assim, quando um homem “overbalance”, ele é um grande senhor, como ocorre 

na Turquia, e o regime é uma monarquia absoluta. Quando poucos ou a nobreza, ou a 

nobreza junto com o clero,  overbalance,  como ocorreu na Europa após  a queda de 

Roma, a “Gotick balance”, é uma monarquia mista. Esta diferença já estava contida em 

Bacon:  “A monarchy where  there  is  no nobility  at  all,  is  ever  a  pure  and absolute 

tyranny;  as  that  of  the  Turks”  (BACON,  1955,  p.  36;  Essays,  Of  nobility).  Bacon 

justifica sua posição pelo fato de a nobreza possuir patrimônio (estate), o que limita o 

pode do rei. A democracia, por seu lado, dispõe de igualdade. Bacon não desenvolve 

muito o argumento, mas é possível entrever uma clara recepção em Harrington. Quando 

todo  o  povo  (whole  people)  overbalance,  tem-se  uma  república  (commonwealth) 

(HARRINGTON,  Oceana,  p.  163-164).  Cabe  lembrar  que,  quando  apresentou  as 

formas  de  governo,  Harrington  não  utilizou  o  critério  do  número  para  o  que 

tradicionalmente se reconhece como aristocracia, mas o dos melhores (BLITZER, 1970, 

p.  122-123),  como Bacon também não o fez.  Ao tratar  da  balance,  por  outro lado, 

explicita  que  trata-se  de  poucos,  aos  moldes  do  vocabulário  maquiaveliano.  Essa 

diferença  não  é  arbitrária,  pelo  contrário,  é  coerente  e  compatível  com  o  sistema 

harringtoniano138. O governo dos melhores refere-se explicitamente ao critério clássico, 

138 Harrington se dedica mais às formas de governo que lhe são caras: a aristocracia, a oligarquia e a 
monarquia mista, justamente porque, segundo ele, são os regimes encontrados na Europa de seu tempo e, 
particularmente, na Inglaterra. 
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já o governo de poucos diz respeito à quantidade de pessoas que obtém a maior parte da 

propriedade o que, hipoteticamente, pode não se referir ao mesmo grupo. 

Outro  marco  importante  nessa  tipologia  da  propriedade  reside  na  equação 

aristocracia e monarquia mista. Harrington rompe aqui com a tripartição clássica por 

reconhecer que quando a propriedade se concentra em poucas mãos, esse regime pode 

ser tanto uma monarquia, quanto uma aristocracia. No primeiro caso, o monarca limita-

se a exercer seu poder de acordo com os desejos e interesses dos proprietários139. No 

segundo, os proprietários governam diretamente. O germe desse argumento é possível 

que tenha sido retirado de Sigonio: “But this kind of aristocracy [de Israel], in which the 

law  above  all  held  power  alongside  God,  was  repleced  by  an  actual  monarchy” 

(SIGONIO, 1992, p. 27; The hebrew republic, I, 5). É verdade que a distinção aqui entre 

os regimes ainda é acentuada, mas parece significativo que no contraste e aproximação 

entre a aristocracia e a monarquia israelita opõe com vigor a monarquia absoluta no 

justo  momento  em  que  discute  a  distribuição  de  propriedade.  Em  Harrington,  a 

dimensão  “mista”  da  monarquia  busca  destacar  a  necessária  concessão  feita  aos 

proprietários.  O  quarto  capítulo  de  O  Príncipe expressa  uma  análise  bastante 

semelhante. Comparando a França à Turquia, Maquiavel desenvolve uma tipologia de 

duas  monarquias  diferentes.  A primeira  é  governada  por  um príncipe  e  barões  por 

sangue, o costume não se altera no tempo e a autoridade é sobre súditos (Principe, IV, 

2-3)140.  A segunda  é  governada  por  um  príncipe  e  seus  ministros,  escolhidos  pelo 

próprio, o costume se altera constantemente, e todos são servos e escravos (Principe, IV, 

2-5 e 8-10). O que mais interessa Maquiavel nessa análise é a facilidade com qual se 

mantém o regime turco e se conquista o francês em contraste com a dificuldade de 

conquistar o turco e manter o francês. Isso se deve ao fato de o pode restar mais ou 

menos  concentrado  nas  mãos  do  príncipe.  Na  França,  ele  não  possui  opção  senão 

governar com os barões visto serem de “antiquità di sangue [que] tengano quel grado141 

[e] [q]uesti tali baroni hanno stati e sudditi proprii, li quali ricognoscono per signori e 

hanno  in  loro  naturale  affezione”  (Principe,  IV,  2-3),  ao  passo  que  na  Turquia,  a 

139 Interessante notar que determinadas interpretações marxistas argumentam, a partir do conceito de 
classe social, que o limite do poder do rei  é dado pelos interesses da classe à qual  ele representa:  a 
nobreza.

140 Harrington comenta esta passagem em Oceana, p. 197. 

141  “Grado” funciona como um título senhorial que remete aos proprietários
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propriedade é concentrada no monarca, o que se apresenta como correlato ao principado 

absoluto  (Principe,  IX,  24).  Indiretamente,  a  referência  francesa  à  “moltitudine 

antiquada di signori” (Principe, IV, 7) remete a um domínio feudal de terras e de armas 

(Cf. MALLETT, 1990). Apesar de esse não ser um ponto crucial em Maquiavel, pode-se 

encontrar uma proximidade com Harrington. 

A França de Maquiavel se transforma, em Harrington, na Espanha, na Polônia e, 

claro,  na França (PROCACCI, 1995,  p.  240-241;  Cf.  GUARINI,  1990, p.  28) e  no 

medievo inglês (Oceana). Mas a Turquia não sofre alteração. Não apenas os exemplos, 

que  foram  complementados  por  Harrington,  são  os  mesmos  nos  dois  autores  para 

designar dois modos distintos de monarquias/principados, sendo um mais centralizado 

que  o  outro,  mas  também a  origem feudal  distintiva  de  cada  um dos  modelos.  É 

necessário destacar que Harrington tende a fortalecer seu argumento sustentando-se nas 

armas e terras, o que em Maquiavel era a função cumprida pela “memoria” dos barões 

ou  dos  servos  (Cf.  POCOCK,  2003,  p.  416).  A monarquia  mista  harringtoniana, 

sobretudo com o exemplo ocidental da Gothick Balance, possui claras afinidades com o 

exemplo francês de Maquiavel e a monarquia absoluta com o turco.  

Além disso, é possível uma comparação entre a república stretta maquiaveliana 

(Discorsi,  I, 6, 12) e a aristocracia de Harrington. Ambos referem-se aos modelos de 

Esparta e Veneza como os principais exemplos, da antiguidade e da modernidade, de 

repúblicas aristocráticas. Neste caso, diferentemente de quando apresenta a tipologia de 

inspiração polibiana,  a  recusa de Maquiavel  pelos  vocábulos  gregos não incorre em 

qualquer desvio conceitual da tríade clássica. Do mesmo modo, Harrington aceita as 

características centrais das duas cidades – voltadas para a conservação e aristocráticas – 

mas,  agora sim, sustentadas na  overbalance dos poucos. Porém, não obstante serem 

claras  as críticas,  não fica  evidente ainda se Harrington as considera aristocratas ou 

oligarcas.  As  duas  monarquias  –  mista  e  absoluta  –  diferem-se,  pois,  em graus  de 

distribuição da propriedade que rebate na superestrutura. Há, portanto, em Harrington, 

uma gradação dos regimes que se sustenta em cada forma pela qual a propriedade é 

alocada, da monarquia absoluta à república.    

O motivo que leva Harrington a aproximar a monarquia mista da aristocracia, e 

com isso se afastar da tipologia tradicional, é a elevação da propriedade como critério 

classificatório.  A diferença nos dois regimes é,  apenas,  na superestrutura,  e não nas 

fundações e aqui reside um ponto de discórdia com Maquiavel. O exemplo francês do 

florentino  é  o  que  mais  se  aproxima  da  unidade  harringtoniana  entre  aristocracia  e 
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monarquia mista. Porém, vale destacar o uso que Maquiavel faz de principado misto 

(Cf. INGLESE, 1992b, p. 11) tem como homônimo mais próximo a monarquia mista 

em Harrington. O terceiro capítulo de O Príncipe dedica-se exclusivamente a este ponto 

e  nele  fica  claro  que  sua  definição  se  passa  pelo  modo  de  obtenção  do  que  pelas 

tradicionais classificações das formas de governo. Sendo, o principado misto, a soma de 

um hereditário,  adquirido  pelo  sangue,  com um novo,  conquistado  pelo  principado 

antigo, ele é misto no sentido de unir duas formas diversas de obtenção. Este é um dos 

momentos interessantes do contraste entre os dois autores em que a simples reprodução 

das palavras não carrega consigo um alinhamento conceitual142. Ainda com relação ao 

príncipe,  Maquiavel  já  havia  defendido  que  um  principado  civil  (Principe,  IX)  é 

sustentado pelo  favor  do  povo ou  dos  grandes,  de  modo  que  a  peculiaridade  deste 

principado se deve ao fato de o príncipe ter que escolher em governar com um ou com 

outro. O argumento é reproduzido mudando apenas de personagem: “An aristocracy or 

state of nobility, to exclude the people, must govern by a king; or to exclude a king, 

must govern by the people” (HARRINGTON, The art of lawgiving, I, 4, p. 611). Parece 

claro que, dada a distribuição de terras entre poucos, estes não possuem outro caminho 

que não escolher entre o rei  e o povo. Novamente,  Harrington insere a propriedade 

como uma categoria explicativa ao modelo maquiaveliano.    

3.4.4. Degeneração e sustentação: força, principado, classe e soberania 

A sequência  do  argumento,  seguindo  de  perto  Aristóteles,  apresenta  as  três 

formas degeneradas de cada um dos regimes, mas por motivos diferentes do filósofo de 

Estágiros.  Como é sabido,  Aristóteles diferencia  o governo reto do degenerado pela 

finalidade do exercício do poder, isto é, em prol de quem se governa, se de todos ou do 

próprio governo. A distinção proposta por Harrington é outra.  Para ele,  o critério se 

estabelece na força. “For as landed property gradually passes to new social groups, the 

existing superstructure ceases to be stable and can be maintained only by force. It is the 

violent preservation of the superstructure against a new balance which brings on civil 

war” (ZAGORIN, 1997, p. 136). Com violência, um governo pode se sustentar, precária 

e temporariamente (Cf. SCOTT, 2004, p. 224),  e disso resultam três coisas:  a força 

enquadra  a  fundação,  a  força  enquadra  o  governo  (superestrutura)  ou,  fugindo  da 

142 Ignoramos aqui a distinção, possível de ser debatida, entre principado e monarquia ou príncipe e 
monarca. Para a comparação, basta que se aceite que ambos são formas de um único governante.
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balance, o governo se transforma em tirania, oligarquia ou anarquia. Os dois primeiros 

casos,  o  enquadramento  da  fundação  ou  do  governo,  são  aqueles  em  que  os 

determinantes econômicos permanecem válidos. A alteração de um governo pela força 

reordena a distribuição de propriedade de acordo com quem utilizou-se da força ou 

reordena a superestrutura de acordo com a nova distribuição de propriedade. Essa linha 

de  raciocínio  apresenta  aspectos  funcionalistas  bastante  interessantes,  a  balance  e  a 

superestrutura precisam, de algum modo, se adequar uma à outra. Nos raros casos em 

que isso não ocorre, apenas a violência é capaz de alterar o regime transformando-o em 

uma das três formas degeneradas. E ainda somente consegue se sustentar na medida em 

que mantém o uso da força: “against the nature of the balance which, not destroyed, 

destroyeth that which opposeth it” (HARRINGTON, Oceana, p. 164) e, como é sabido, 

a  violência  é  a ação contrária  à  natureza (HARRINGTON,  The art  of  lawgiving,  I, 

preface, p. 603). 

O trecho é corrido demais para que se extraiam conclusões complexas como 

aqueles  tão desenvolvidas  a  partir  dos  marcos  aristotélicos.  Entretanto,  contrastando 

com a exposição precedente, podem-se levantar duas hipóteses. A primeira delas pode 

aproximar o regime degenerado com o governo animado exclusivamente pelas paixões, 

a segunda, com a total ausência de prudência, seja antiga, seja moderna: “neither ancient 

nor modern prudence can show any avowed example of the like”  (HARRINGTON, 

Oceana, p. 204)143. Apesar da aparente coerência com os princípios internas e externos, 

respectivamente com a composição da alma e da nação, não se pode deixar de ter claro 

que a  alma humana não  existe  apenas  pela  paixão.  “as  reason and passion are  two 

things, so government by reason is one thing and corruption of government by passion 

is  another  thing”  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  162).  Repare-se  que  é  a  paixão  a 

responsável pela corrupção e não, diretamente, pela condução do governo. Com relação 

à prudência, antiga ou moderna, não há qualquer evidência textual que permita afirmar a 

possibilidade de um regime sem prudência, pois, por definição, é o regime de jure ou de 

facto, não há alternativas a esta ambivalência. Isso significa que os regimes degenerados 

assim o são tão somente pela força, pois o que é o governo sem leis que não o governo 

143 De acordo com Negri (2002, p. 176) e Fukuda (1997, p. 4), “[i]n Harrington's view, the history of 
political  theory is  composed  of  three  items  –  ancient  prudence,  modern  prudence,  and  Hobbes”.  A 
oposição de Maquiavel a Hobbes é suficiente para mostrar que Harrington opõe a prudência antiga e 
Maquiavel  a  Hobbes e  a  prudência  moderna.  Como mostra  Skinner  (2002a,  p.  182),  a  definição de 
prudência moderna é feita  pelo governo dos homens e não das  leis tendo, em Hobbes seu principal 
representante.
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dos  homens?  E  este  somente  existe  pela  força144.  Mesmo  que  ela  não  seja 

constantemente  empregada,  a  sustentação  de  um  exército  através  da  produção  de 

alimentos em propriedades fundiárias é condição suficiente para o domínio e até mesmo 

o império145. O tema à frente será importante para nossa análise, o que importa frisar 

aqui é que um regime como este não tem duração. 

Cabe, neste momento, um destaque harringtoniano que se diferencia dos gregos 

e,  principalmente,  aristotélica.  A  degeneração  do  regime  popular,  chamado  por 

Aristóteles  de  democracia,  em  Harrington  ganha  o  nome  que,  em  grego,  significa 

ausência de governo. Maquiavel já havia feito o mesmo (Discorsi, I, 2 e Principe, IX) e 

Hobbes seguia os gregos, quanto à ausência de governo (DOWNS, 1977, p. 18-19), 

como já tivemos chance de apontar. Repare-se que no nono capítulo de  O Príncipe, 

Maquiavel analisa as três possíveis consequências do conflito de humores: principado, 

licença ou liberdade.  Maquiavel  nunca usa os  termos gregos e  licença parece ser  o 

escolhido para substituir anarquia. O mesmo faz Harrington, sem mencionar o conflito, 

já  expresso  em  Maquiavel.  Ao  invés  de  principados  ou  repúblicas,  afirma  serem 

monarquias (absolutas ou mistas) ou repúblicas. O mesmo argumento está em ambos os 

autores, ou seja, há basicamente dois regimes: plurais ou singulares. Mas a bifurcação 

de dois para três é diferente nos dois: em Maquiavel é a república que se divide em 

larga ou stretta, para Harrington, é a monarquia que se divide, em mista ou absoluta146. 

144 Este argumento não era estranho a autores com os quais Harrington simpatizava. O quarto capítulo de 
The case of the commonwealth of England, de Marchamont Nedham - “That a government erected by a 
prevailing part of the people is as valid de jure as if it had the ratifying consent of the whole” - argumenta 
que, não obstante a liberdade que todo povo tem de definir a sua própria forma de governo, qualquer que 
seja ela necessita de força para se manter. Para justificar sua posição, cita o exemplo do profeta armado 
de  O Príncipe. Em seguida, sugere ser de Solon a sentença grega reproduzida e traduzida da seguinte 
forma:  “by  coupling  law  and  force,  making  authority  and  power  walk  hand  in  hand  together” 
(NEDHAM, 1969, p. 35; The case of the commonwealth of England, I, 4). A justificativa para unir lei e 
força, autoridade e poder, apesar dos termos serem os mesmos, não é  mesma da de Harrington (Cf. The 
prerogative of popular government, II, 5, p. 563). Para Nedham, é o consenso de todos que legitima a 
união,  para  Harrington  é  a  distribuição  da  propriedade.  Porém,  ambos  concordam  que  a  união  é 
necessária para a manutenção de qualquer regime, o que faz com um regime de jure precise do de facto. 

145 É possível que a sustentação do exército pela produção de alimentos tenha sua origem em Políbio: 
“O cônsul, ao partir com o seu exército, investindo nos poderes já mencionados, parece ter realmente 
autoridade absoluta em todos os assuntos relacionados com a realização de seus planos; em verdade, 
porém, ele depende de beneplácito de povo e do Senado, e não é capaz de levar as operações até o fim 
sem a colaboração de ambos, pois obviamente, as legiões necessitam de suprimentos constantes, e sem a 
aprovação do Senado nem o trigo nem as roupas nem o dinheiro para o pagamento dos soldos poderiam 
ser obtidos” (POLÍBIO, História, VI, 15).

146 Desenvolvemos este ponto em Falcão (2013c, capítulo 1).
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A proximidade dos autores se aprofunda quando se observa que é a partir de uma 

ambivalência  que eles  constroem seus argumentos.  Quando o povo e os  grandes se 

encontram em situação de equilíbrio, afirma Maquiavel, estabelece-se uma república. 

Do lado oposto, Harrington afirma que quando a propriedade é dividida ao meio entre 

classes, emerge a guerra civil. O ponto de partida é o mesmo, embora as consequências 

sejam inversas. Harrington coloca duas situações: 
where a nobility holdeth half the property, or about that 
portion,  and  the  people  the  other  half;  in  which  cae, 
without altering the balance, there is no remedy but the 
one must eat out the other, as the people did the nobility 
in Athens, and the dominion, and the people the other 
half  –  which  was  the  case  of  the  Roman  emperors, 
planted  partly  upon their  military colonies  and  partly 
upon  the  senate  and  the  people.  (HARRINGTON, 
Oceana, p. 164)
 

A primeira situação é aquela que descreve o conflito fratricida entre os muitos e 

os poucos, a mesma de Maquiavel. Harrington insere, devido à sua monarquia bipartida, 

à análise maquiaveliana, a possibilidade de haver uma tensão entre um e muitos. Mas, 

poder-se-ia questionar o motivo pelo qual Harrington não completa as possibilidades 

combinatórias. “Harrington stranamente considerava sediziosa soltanto ogni forma di 

dissenso che potesse scaturire dal contrasto tra parti dello stato: le contese tra senato e 

popolo nelle repubbliche, tra re e nobili nelle monarchie aristocratiche, tra principe e 

soldati nelle monarchie assolute” (STRUMIA, 1991, p. 57). 

A ausência da tensão entre o príncipe e os poucos não é explicada pelo autor. A 

resposta mais simples é facilmente verificada seguindo a passagem textualmente. Os 

exemplos históricos de Roma republicana e Atenas, para o primeiro caso, e de Roma 

imperial e a Inglaterra de seu tempo para o segundo apontam para uma simples ausência 

de ocorrência histórica de uma situação cujo monarca se contraponha apenas à nobreza. 

Estendendo  tal  interpretação  não  seria  despropositado  afirmar  que,  teoricamente,  a 

submissão dos muitos – pelo imperativo da fome – não pode ser eterna, assim, no exato 

instante que se estabelece, se destrói. Isso significa afirmar que necessariamente há de 

haver alguma participação do povo quando a propriedade está divida ao meio, e, quando 

divida de outra forma, deve o povo participar da partilha mesmo que sob a forma de 

servidão. 

Porém,  numa  leitura  um  pouco  mais  atenta,  tendo  em  vista  sua  posições 

anteriores, o argumento pode tomar uma forma mais robusta. Acima, comentamos que a 

equação entre  a  monarquia  mista  e  a  aristocracia  releva  uma originalidade  frente  à 
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tripartição  clássica.  Nessa  situação,  o  rei  está  limitado pelo  poder  dos  proprietários 

aristocratas e, quando não corresponde aos seus anseios, é facilmente substituído por um 

governo diretamente  exercido  por  eles  mesmos.  Aliás,  esta  é  sua  explicação  para  a 

decapitação do rei em 1649. Em chave hobbesiana, o ponto pode ser lido como um 

pacto entre os nobres e o povo, com o fito de excluir o povo e, nesse caso, o monarca 

não seria nada além de um “representante” ou um porta-voz. Porém, a situação histórica 

que  permitiu  a  alteração  da  superestrutura  em  função  das  mudanças  passadas  da 

balance com a vitória do parlamento sobre Carlos I contradiz tal assertiva, de modo que, 

uma vez concentrada a propriedade nas mãos de poucos não há qualquer possibilidade 

de uma monarquia absoluta. “Secondo Harrington infatti la monarchia costituzionale, 

ben lunghi dall’essere il regime più stabile perché fondato su patti, era il più soggetto 

alle guerre civili che scaturiscono daí conflitti tra re e nobilità” (STRUMIA, 1991, p. 

102). Compreende-se, então, a importância da tensão entre o príncipe e os nobres e o 

imperativo maquiaveliano de saber tratar os grandi: 

E per chiarire meglio questa parte dico come e' grandi si 
debbono considerare in dua modi principalmente:  o si 
governono in modo col procedere loro che si obligano e 
non sieno rapaci si debbono onorare e amare. Quelli che 
non si obligano si hanno a essaminare in dua modi; o e' 
fanno  questo  per  pusillanimità  e  diffeto  naturale 
d'animo: allora tu te ne debbi servire, maxime di quelli 
che sono di buono consiglio, perché nelle prosperità te 
ne onori e non hai nelle avversità a temere di loro; ma 
quando e' non si obligano a arte e per cagione ambiziosa 
è segno come pensano piú a sé che a te: e da quelli si 
debbe el principe guardare e temergli come s'e' fussino 
scoperti nimici perché sempre nelle avversità aiuteranno 
ruinarlo. (MACHIAVELLI, Principe, IX, 10-13)
 

A conclusão de Maquiavel de que é melhor o príncipe civil se sustentar no povo 

deve-se, em parte, à impossibilidade de, num espaço razoável de tempo, se sustentar nos 

grandes: “È necessitato ancora el principe vivere sempre con quello medesimo populo, 

ma può bene fare sanza quelli medesimi grandi, potendo farne e disfarne ogni dí e tòrre 

e dare a sua poste reputazione loro” (MACHIAVELLI, Principe, IX, 9). Como conciliar 

um humor que deseja dominar com um príncipe que efetivamente demanda mais poder 

quando a fortuna pende para os grandes é o objeto de Maquiavel neste ponto, a solução 

é fugir  dos grandes e se sustentar  no povo, que deseja não ser dominado.  Por uma 

argumentação diversa daquela apresentada por Harrington, Maquiavel concorda que não 
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é possível que a divisão do poder seja feita apenas entre os grandes e o príncipe de 

modo sustentável. 

Duas são as situações descritas pelo autor de Oceana neste quesito. A primeira é 

o estabelecimento do governo com a concentração de propriedade. Quando três quartos 

da propriedade está nas mãos de poucos tem-se uma aristocracia ou monarquia mista. A 

segunda é quando a propriedade está dividida ao meio e, nesse caso, não há a ocorrência 

de  divisão  entre  um e  poucos.  O  encaixe  teórico  é  perfeito.  Uma  vez  que,  sob  a 

concentração de três quartos, não há distinção nas fundações entre monarquia mista e 

aristocracia (Cf. HARRINGTON, The art of lawgiving, I, 1, p. 604) divida ao meio, não 

pode essa divisão residir  no seio do governo (poucos e um),  senão romperia com a 

própria definição de governo pela concentração de terras. Isso explica porque a divisão 

pela  metade não é  possível  existir  entre  um e poucos,  o que pode ser comprovado, 

segundo Harrington, pela ausência de exemplos históricos.     

Mesmo  que  o  próprio  Harrington  admita  que  não  se  pode  exigir  um  rigor 

demasiado nas proporções que ele propõe, parecem interessantes algumas comparações. 

Existe uma zona cinzenta na distribuição de propriedade, mais da metade e menos que 

três quartos, que torna a classificação do regime, no mínimo, complexa. Harrington é 

taxativo ao afirmar que na primeira situação há as confusões (confusions;  Oceana, p. 

164) e na segunda, a segurança de que o regime é estável. Qualquer distribuição entre 

esses dois valores não pode ser, ou não parece prudente afirmar que seja, determinada 

teoricamente,  apenas  sob  as  circunstâncias  historicamente  determinadas.  Trata-se  de 

nada menos que um quarto do total das propriedades existentes que pode desequilibrar o 

regime em direção à estabilidade (três quartos) ou à confusão (metade). Dependendo do 

rumo que esse percentual assuma, deslocando-se pela influência da força, do comércio, 

da herança, dos bens móveis, do dinheiro ou da coerção estatal, o Estado é levado à 

derrocada ou ao sucesso. A responsabilidade pela direção do regime reside, pois, em 

25% da propriedade,  muito similar,  como veremos à frente,  é a responsabilidade da 

aristocracia natural que é composta por 30% dos homens. 

New (1963a, p. 77) aproxima-se dessa abordagem, mas observa uma correlação 

entre  a  riqueza  e  a  propriedade,  aos  moldes  desenvolvidos  por  Macpherson  na 

conhecida  publicação  de  1962.  A partir  de  uma  aritmética  simples,  calibrada  pelas 

páginas  escritas  por  Harrington,  New  busca  afirmar  que  o  critério  numérico  das 

diferentes  formas  de  governo  reside  na  distribuição  de  terras  entre  3  mil  e  5  mil 

proprietários. Qualquer número abaixo do primeiro, tem-se uma monarquia, acima do 
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segundo, uma república e entre eles, uma aristocracia. Nesse sentido, a “naturalidade” 

de cada regime pode ser entendida em oposição à “artificialidade”: “It is very true; but 

first, this happened not from a cause natural unto popular government, but from a cause 

unnatural unto popular government, yea, so unnatural unto popular government that the 

like hath not been found in any other commonwealth” (HARRINGTON,  The art  of  

lawgiving,  II,  4,  p.  643).  A  sugestão  numérica  é  importante  porque,  uma  vez 

estabelecida a proporção – determinada quantidade de riqueza divida por determinada 

quantidade de proprietários – é possível operar com valores absolutos, como, de fato, é 

corrente em Harrington. A interpretação proposta por New, e seguida por Cengiarotti 

(1988, p. 91), para o ponto de inflexão em 5 mil, que parece bastante arbitrário, é de que 

em Tucídides há a indicação de que a Assembleia de Atenas era composta por este 

número de cidadãos,  justificando,  assim,  uma compatibilidade surpreendente entre  a 

teoria  harringtoniana da cidadania pautada na propriedade e suas fontes.  De fato,  o 

próprio Harrington indica isso (Oceana, p. 208; Valerius e Publicola, p. 479; Cf. Davis, 

1983, p. 208-209). 

Subjacente a esta perspectiva há um claro limite interpretativo. Uma vez que não 

existem  evidências  de  quanto  Harrington  considerava  a  população  inglesa,  a 

comparação entre suas proporções de proprietários como fiel da balança do governo e o 

quanto ele próprio indicaria como um número plausível na superestrutura é bastante 

difícil de ser feita. Porém, um artifício ainda pode ser considerado. A proposta de New é 

de tratar a distribuição da propriedade pelo somatório dos indivíduos, bem característico 

de seu argumento em favor de uma leitura burguesa de Harrington,  ao passo que o 

próprio  autor,  na  maior  parte  dos  casos  e  em todos  aqueles  nos  quais  se  refere  a 

determinação da superestrutura, refere-se a uma das três partes constitutivas das formas 

de governo: o rei,  a aristocracia e a democracia (Cf.  POCOCK, 1977, p. 36).  Seria 

necessário, para resolver tal impasse, uma avaliação que congregue a distribuição de 

propriedade entre  indivíduos  e  entre  as “classes” proprietárias (Cf.  HARRINGTON, 

Discourse upon this saying, p. 737). O problema da interpretação de New é que ele não 

desconsidera  a  possibilidade  de  haver  distribuição  diferente  entre  os  indivíduos  na 

mesma classe, na verdade, ele nem indica que entre a distribuição individual de uma 

classe e a de outra há um hiato do qual Harrington pouco se atém, a não ser pelos tão 

debatidos valores monetários que determinam a cidadania, referentes à capacidade de 

subsistência de cada um, de modo que conceba autonomia frente a propriedade alheia 

(DOWNS, 1977, p. 17). 
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Apesar  de  sua  grande  eloquência  em  favor  da  igualdade  como  substrato 

fundamental para sua reflexão republicana, Harrington não afirma que cada indivíduo 

deva ter a mesma quantidade de propriedade que os demais. “This strong commitment 

to political equality, which Harrington maintained was altogether different from equality 

in wealth” (DOWNS, 1977, p. 105). Existem dois níveis com os quais a propriedade 

pode  ser  tratada.  Primeiramente,  a  sua  alocação  distribuída  individualmente  e,  em 

segundo lugar, o somatório das propriedades individuais em cada classe. A preocupação 

de Harrington com o primeiro caso reside apenas em tornar os indivíduos autônomos 

frente  a  outros,  de  modo  que  possam ter  discernimento  no  momento  de  exercer  a 

cidadania e,  com isso,  deixar que seus interesses fluam de tal  modo que não sejam 

comprometidos pelo imperativo da fome. Na relação entre a propriedade e sua alocação 

nas classes (DOWNS, 1977, p. 18), o argumento se centra, agregando as propriedades, 

na  composição  da  fundação  do  governo  e  é  neste  ponto  em  que  se  estabelece  a 

estabilidade  na  concentração  de  três  quartos  e  instabilidade  na  divisão  ao  meio 

(POCOCK,  1989,  p.  116),  independentemente  de  como  são  alocadas  entre  os 

indivíduos.   

Por  causa  da  possibilidade  de  confusões,  devido  à  ocorrência  de  uma 

distribuição de propriedade que não determinante do poder político, outros artifícios são 

ainda necessários para a manutenção da estabilidade: “In this case to fix the balance is 

to  entail  misery;  but  in  the  three  former  not  to  fix  it  is  to  lose  the  government” 

(HARRINGTON,  Oceana,  p.  164).  Mas  quando  a  concentração  é  suficiente  para 

determinar  o  poder  político,  é  preciso  uma  legislação  propriamente  destinada:  “the 

balance is fixed by the law” (HARRINGTON, Oceana, p. 164). E ainda: 

This kind of  law fixing the balance in  lands is  called 
agrarian, and was first introduced by God himself, who 
divided the land of Canaan unto his people by lots, and 
is  of  such  virtue  that,  wherever  it  hath  held,  that 
government hath not  altered,  except by consent;  as in 
that unparalleled example of the people of Israel, when 
being in  liberty they would needs choose a  king.  But 
without an agrarian, government, whether monarchical, 
aristocratical  or  popular,  hath  no  long  lease. 
(HARRINGTON, Oceana, p. 164) 

Reside  aqui,  claramente,  a  confiança  harringtoniana,  que  ficará  exposta  à 

tradição  constitucionalista  ocidental,  de  que  as  leis  são,  efetivamente,  capazes  de 

controlar o poder dos homens (HARRINGTON, The Art of Lawgiving, III, 1, p. 665). 
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Subjacente à análise das relações de poder estabelecidas pela  balance, há um 

ponto de contato com a explicação da autonomia individual. Uma vez que esta última é 

realizada pela obliteração da fome, este elemento torna-se central no que poder-se-ia 

chamar de economia política harringtoniana (POLIN, 1952, p. 28-29). A explicação da 

correlação de forças situa-se no fato de ser a propriedade o quesito necessário para a 

produção de alimentos e, a partir dele, a sustentação de um exército. Portanto, o ponto 

final de ambos os argumentos reside, pois, na capacidade de homens promoverem o 

sustento de outros homens. Nessa esteira, a quantidade maior de propriedade se mostra 

capaz  de  manter  um exército  maior  e  este  é  superior  a  um exército  menor.  Como 

Maquiavel, há um certo desprezo com relação à tecnologia bélica e à possibilidade de 

dos bens móveis, com particular ênfase no dinheiro, alterar os rumos da guerra ou do 

domínio.  Além  do  fato  de  ambos  não  creditarem  qualquer  validade  ao  exército 

profissional.  

O  texto  de  Harrington  é  construído  de  um  modo  tal  que,  como  alguns 

comentadores interpretam (BLITZER, 1970, p. 135), a bifurcação inicial dos princípios 

dos governos entre goods of mind e goods of fortune pode levar à falsa ideia de que os 

primeiros referem-se ao governo de jure dos antigos e os outros ao governo de facto dos 

modernos. É tentador enquadrar a obra nessas duas categorias, claras e analiticamente 

bem concebidas.  Mas há  um problema nessa  posição.  Ambos  os  bens  possuem um 

determinante anterior aos princípios, isto é, a necessidade material de controle do poder 

ou da autoridade. Do mesmo modo que afirma Hobbes sobre o fato de palavras sem 

espada não valerem de nada, Harrington admite a indispensabilidade da propriedade ou 

da força física (BLITZER, 1970, p. 117). “For the learning or prudence of a man is no 

more  power  than  the  learning  or  prudence  of  a  book  or  author,  which  is  properly 

authority” (HARRINGTON,  Oceana,  p. 163). Assim, um governo sustentado apenas 

nos  goods  of  mind jamais  teria  duração,  por  outro  lado,  um governo  baseado  tão 

somente nos goods of fortune possui uma vida mais longa. “His republic existed both de 

facto and de jure” (POCOCK, 1977, p. 41). Todavia, uma immortal commonwealth só 

existe na medida em que ambos se unem. “I come unto principles of authority, which 

are internal and founded upon the goods of the mind. These the legislator that can unite 

in his government with those of fortune, cometh nearest unto the work of God, whose 

government  consisteth  of heaven and earth” (HARRINGTON,  Oceana,  p. 169).  Em 

suma, a autoridade não pode dispensar o poder, o que garante a sua soberania.
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Não obstante as contundentes críticas a Hobbes, um ponto de convergência é 

fundamental:  “magistratus  est  lex  armata”  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  162)  ou 

“Covenants, without Sword, are but words, and of no strength to secure a man at all” 

(HOBBES,  1985,  p.  223;  Leviathan,  II,  17).  Ambos  concordam  a  respeito  da 

necessidade da soberania (FUKUDA, 1997, p. 93-94; OSTRENSKY, 2006, p. 299-300; 

RAHE, 1994a, p. 260), mesmo que para Hobbes a divisão do poder seja sua morte, e 

para Harrington, a garantia do regime  de jure. É no ponto da lei que reside, assim, a 

possibilidade de uma soberania  de jure, mas, necessariamente, baseada na balance. A 

comparação entre a Turquia e a Oceana medieval apresenta o ponto:

 
Wherefore, it being unlawful in Turkey that any should 
possess land but the grand signor, the balance is fixed by 
the  law,  and  that  empire  firm.  Nor,  though the  kings 
often fell,  was the throne of Oceana known to shake, 
until the state of alienations broke the pillars, by giving 
way  unto  the  nobility  to  sell  their  estates. 
(HARRINGTON, Oceana, p. 164)
 

Deve existir um nexo entre a foundation e a superstructure, aquilo que garante a 

sustentação legal entre a riqueza e o poder político. A argumentação não se passa por 

um perspectiva normativa, como já foi destacado, mas que, de fato, isso ocorre. Dado 

que a propriedade agrária tem primazia sobre as outras formas de riqueza, a lei que 

confere sustentação ao regime não pode ser outra que não uma lei agrária. 

3.5. Superestrutura: governo misto e perfeição 

The  formation  of  a  model  of  government  requires  a 
strong faculty of invention
James Harrington, Brief Directions

3.5.1. Perfeição: tipo e governo

A  maioria  das  interpretações  materialistas  de  Harrington  tende, 

surpreendentemente,  a  negligenciar  suas  explicações  sobre  a  conexão  entre  as 

foundations e a  superestructure.  Em alguns casos, deve-se reconhecer, os pontos mais 

evidentes  dessa  conexão  são  postos  em  destaque,  como  a  lei  agrária  e  as  ordens 

constitucionais (CARANDINI, 1972), em outros, como no acirrado debate publicado na 

revista Past and Present de 1963, centram-se os comentadores nas definições de gentry,  
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nobility  e  burgesse  em  termos  qualitativos  e  quantitativos.  Entretanto,  há  uma 

explicação alternativa aos aspectos institucionais e conceituais que elucidam tal nexo.

Criticando Hobbes sobre as vantagens da monarquia, Harrington classifica duas 

perfeições nas organizações políticas: a primeira delas é a perfeição do tipo (perfection 

of  kind)147,  a  segunda  do  governo  (perfection  of  government),  neste  caso,  ambas 

aplicadas à monarquia. Os termos pressupõem uma necessária disparidade entre tipo e 

governo, de modo tal que podem ser compreendidos, analiticamente, como categorias 

isoladas.  Dentre  os  tipos  de monarquias,  há aquelas  sustentadas  nas  armas,  como a 

Turquia, e as sustentadas na nobreza, como Oceana feudal. Como é bem característico 

de seu modo complexo de classificação, a perfeição pode incidir sobre o tipo ou sobre o 

governo, seu objetivo na crítica de  Leviathan  é justificar a inexistência da perfeição 

monárquica no governo, embora reconheça a perfeição no tipo monárquico. 

Apesar da diferenciação analítica, há uma hierarquia dos conceitos de modo que 

a perfeição do tipo determine a perfeição do governo quando se trata de um regime 

popular.  De  modo  inverso,  quando  há  perfeição  no  tipo  da  monarquia,  jamais  se 

consegue desenvolver a perfeição no seu governo. Nesse ponto, o trato da relação entre 

monarquia e regime popular apresenta uma dificuldade de fundo. A monarquia somente 

se sustenta se seu tipo for perfeito, e nunca atinge ao governo perfeito (HARRINGTON, 

The prerogative of popular government, I, 9, p. 432). Por outro lado, o regime popular, 

capaz de ser perfeito no governo, não necessariamente tem sua perfeição no tipo. 

Historicamente  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  180;  BLITZER,  1970,  p.  105), 

porque sustentada nas armas, a Turquia se estabeleceu com perfeição no tipo, e não no 

governo.  Novamente,  Harrington  lança  mão  da  exemplaridade  histórica  fitando 

enquadrar o caso ao seu modelo teórico. Isto é, o fato de a monarquia turca se manter 

pelas armas produziu a perfeição de seu tipo,  o que não significa,  como se poderia 

supor, que apenas os Estados sustentados em armas produzem perfeição do tipo. Como 

é bastante característico de seu modo determinante, e não determinístico, de argumentar, 

essa  relação de causa e  efeito  não impede que  outras  causas  produzam os  mesmos 

efeitos. Oceana, após a queda da prudência antiga, também possuía a perfeição no tipo, 

porém apoiada na nobreza. Ambos os casos são constatações históricas, porque apenas 

através de um processo secular os dois Estados atingiram a perfeição. Nesse sentido, 

perfeição no tipo não carrega qualquer significado moral, apenas prático e, segundo ele, 

147 Em inglês, kind pode assumir muitos correspondentes válidos em português, por exclusão de outros 
termos empregados por Harrington, optamos por “tipo”.
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descritivo. Em outros termos, existe uma objetividade na perfeição do tipo, aos moldes 

similares das leituras materialistas acima referidas, que independe se o regime é relativo 

ao de jure ou o de facto. A perfeição do tipo é o reflexo dos determinantes materiais da 

sustentação do Estado, as armas ou a nobreza nas monarquias. Nos dois casos, e isso 

pode ser expandido para regimes não monárquicos, os determinantes últimos, para usar 

uma expressão sugestiva, são a propriedade. 

Os  exércitos  são  sustentados  pela  propriedade  agrária,  pois  os  homens  têm 

dentes,  isto  é,  precisam de  alimento,  e  a  nobreza  se  define  justamente  por  possuir 

propriedade  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  163).  Como,  então,  poderiam  as  armas 

sustentarem a perfeição do tipo se em ambos os casos é a propriedade a explicação, seja 

direta, seja indiretamente? Não é difícil encontrar quem ignore essa ambivalência nas 

relações  de  causa  e  efeito,  da  propriedade,  exército  e  domínio  político,  apontando, 

inclusive, contradições (NEW, 1963a, p. 79). Caso raro entre os comentadores, Michael 

Downs (1977, p. 17) percebe essa possível incongruência na classificação dos dois tipos 

sustentados, ambos, na mesma explicação. Sem mencionar a dimensão materialista, o 

intérprete coloca sob análise a relação entre aqueles que possuem propriedade e os que 

não possuem, os primeiros dominando os segundos devido, sempre, à necessidade de 

alimentação e daí o controle do exército. Porém, isso ainda não explica porque existem 

dois tipos de monarquias. Para responder a questão, é necessário observar de perto o 

exemplo turco. Este sim, é exceção à regra: “of all models [de monarquias pelas armas] 

that ever were cometh up unto the perfection of the kind” (HARRINGTON, Oceana, p. 

179). A Turquia só se tornou perfeita no tipo pelo uso indiscriminado das armas. Assim, 

é necessário lembrar que, na Turquia, três quartos da propriedade está concentrada no 

monarca,  por  isso,  uma  monarquia  absoluta.  A rejeição  haringtoniana  dos  reinos 

(kingdoms)  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  179),  regimes  monárquicos  criados  pelo 

soberano  e  administrados  por  ele  juntamente  por  um  conselho,  evidencia  a 

impossibilidade prática da existência de uma perfeição de tipo ancorada em outra coisa 

que  não  a  propriedade148.  Poder-se-ia  ainda  aventar  a  plausibilidade  de  um regime 

pautado exclusivamente nas armas. De fato, essa é uma possível leitura do que ocorreu 

após a primeira década da guerra civil inglesa e o sequente estabelecimento do governo 
148 Esse  rejeição  o  diferencia  de  autores  como  Fortescue  que,  a  partir  do  dominium  regale e  do 
dominium politicum et regale, diferencia os dois tipos de reinos (kingdoms): “And they differ in that the 
first king may rule his people by such laws as he makes himself and therefore he may ste upon them taxes 
and  other  impositions,  such  as  he  wills  himself,  wihout  their  assent”  (FORTESCUE,  2002,  p.  83; 
Government of England, I). Mesmo que a criação propriamente dita do reino não seja algo na alçada do 
rei, sua sustentação depende exclusivamente dele, o que, em Harrington, jamais poderia ocorrer. 
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de Cromwell,  quando a força enquadrou a fundação, porque a rebelião é do próprio 

exército (Cf. POLIN, 1952, p. 36). Assim, é preciso que a revolução seja rápida, caso 

contrário,  quem  detém  a  propriedade  consegue  se  manter  ou  impedir  a  revolução 

(HARRINGTON, Oceana, p, 210). Mas essa é uma exceção, e não a regra que tem suas 

especifidades.  

As leituras do texto de  Oceana voltadas para aquele momento político inglês 

tendem a observar uma correspondência entre a dimensão positiva e a normativa da 

análise. “The English armies are popular armies” (HARRINGTON, Aphorims Political, 

C,  p.  775).  Uma  vez  que,  pelas  armas,  a  monarquia  encontrou  seu  fim,  não  há 

alternativa senão construir um regime sem rei. O caso é emblemático, pois revela um 

compasso  da  distribuição  de  propriedade  ocorrida  nos  séculos  anteriores  com  a 

formação de um exército capaz de superar as forças reais. Nesse sentido, a perspectiva 

histórica se projeta para o futuro a partir do fundamento teórico da correlação entre 

propriedade e força. Porém, de um ponto de vista contra-factual inglês e factual turco, 

há, sempre, a possibilidade das armas enquadrarem a fundação e reordenarem o tipo de 

cada Estado. 

Historiadores  contemporâneos  (POCOCK,  1992,  p.  XVII;  WORDEN,  2009) 

tendem a inverter a relação de causa e efeito estabelecida até a primeiro metade do 

século vinte a respeito da ruptura com a monarquia e o desenvolvimento da reflexão 

republicana.  Ao  invés  de  serem as  ideias  republicanas  responsáveis  pela  queda  da 

monarquia, na verdade, foi o vácuo produzido pela decapitação de Carlos I que levou a 

reflexão  política  a  cogitar  um  regime  sem  reis149.  Esta  explicação  se  encaixa 

perfeitamente  na análise produzida por Harrington de que são as armas capazes de 

enquadrar o governo. Sua explicação, entretanto, é de que para que as armas pudessem 

fazê-lo, foi primeiro necessária uma distribuição de propriedade, coerentemente com a 

posição de Downs sobre o determinante último. Nesse sentido, o tipo do governo da 

monarquia inglesa não era perfeito.       

Cabe aqui uma ligeira digressão sobre o uso de tipo (kind). A palavra é utilizada 

por  Harrington  em  dois  sentidos.  O  primeiro,  desenvolvido  acima,  revela  o  modo 

objetivo de sustentar um regime, no caso monárquico, pelas armas ou pela nobreza, que 

pode ser generalizado para as outras formas de governo do seguinte modo: “empire 

149 Às vezes se aponta o fato de Hobbes ter alterado o personagem da soberania em 1642 e em 1651. No 
De Cive, ele aplica homem, no Leviatã, um homem ou uma assembleia de homens, já que entre as duas 
publicações ocorreu a queda da monarquia.

167



followeth the nature of property, that the kind of empire or government dependeth upon 

the kind of distribution” (HARRINGTON,  The Art of Lawgiving,  III, 1, p.  664). À 

frente veremos como as repúblicas se sustentam em termos de tipo. O outro, descrito no 

começo  de  Oceana (p.  172),  refere-se  ao  governo  democrático,  aristocrático  e 

monárquico.  A distinção  dos  dois  usos  é  relevante  porque  marca  a  tríade  grega  e 

identifica o governo de modo teórico, embora o tipo seja historicamente determinado, 

como  mostramos  com a  Turquia  e  a  Inglaterra,  e  as  classificações  das  formas  de 

governo sejam feitas com exemplos históricos, como Israel,  Atenas, Esparta etc (Cf. 

HARRINGTON, The art of lawgiving, III, 4).

 Em The Prerogative of Popular Government, Harrington se aprofunda no tema e 

dedica um capítulo inteiro a ele. Diferentemente do que havia feito em Oceana, opta, 

neste momento, por inserir o argumento do tipo a partir da república. Após afirmar que 

um homem só, rico ou pobre, não possui condições suficientes para desestabilizar um 

regime,  e  por  isso  necessita  de  um  grupo,  Harrington  aposta  que,  não  havendo 

diferenças  significativas  entre  os  homens,  não  há  como  nenhum  deles  subverter  a 

ordenação republicana (HARRINGTON, The Prerogative of Popular Government, I, 8, 

p. 424). O argumento é apresentado justamente de modo inverso daquele exposto sobre 

a Turquia em  Oceana: a perfeição do tipo da república depende de uma distribuição 

equitativa de propriedades (Cf. HARRINGTON, Valerius and Publicola, p. 803), “so in 

an  equal  commonwealth  the  few  depend  upon  it  are  included  in  the  many” 

(HARRINGTON,  The  Prerogative  of  Popular  Government,  I,  8,  p.  425).  Uma  vez 

distribuída corretamente as condições materiais de sustentação do regime, tem-se um 

Estado imortal. Seja na monarquia, seja na república, o tipo é aquilo que faz o regime se 

sustentar. 

O segundo uso de tipo, que acima chamamos de exemplar, não possui diferenças 

significativas com as tradicionais teorias das formas de governo: “Government [...] is of 

three kinds: the government of a man, or of the better sort, or of the whole people” 

(HARRINGTON, Oceana, p. 162). Já discutimos acima este ponto com relação aos seus 

determinantes  (2.4.3),  não  é  necessário  retomá-lo.  Gostaríamos  apenas  de  marcar  a 

distinção para com o tipo referido à sustentação e, por isso, sua concordância com o 

debate  contemporâneo.  “There  being  three  kindes  of  Government  amongst  men, 

Absolute Monarchy, Aristocracy and Democracy” (CHARLES I, 1999, p. 167; Answer 

to XIX propositions).  É verdade que a máxima real  –  king,  lords and commons – é 
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rejeitada por Harrington (The prerogative of popular government, I, 9, p. 435), mas não 

este emprego de tipo.             

Por  outro  lado,  a  perfeição  do  governo  depende  da  qualidade  dele  em  si 

mesmo150. Neste caso, faz todo sentido enquadrá-la nas formas iniciais  de jure ou  de 

facto, quando perfeito ou não, respectivamente. Ironizando Hobbes, quanto à afirmativa 

de  que  somente  existem Estados  monárquicos  ou  populares151,  procura  descrever  a 

perfeição  das  repúblicas.  Em  seguida,  enumera  cinco  características  da  república 

popular, que podem ser resumidas no fato de que “an equal commonwealth is that only 

which  is  without  flaw  and  containeth  in  it  the  full  perfection  of  government” 

(HARRINGTON,  Oceana,  p. 180).  Ao contrário  da perfeição do tipo,  que pode ser 

monárquico, sustentada nas armas ou na nobreza, a perfeição do governo apresenta-se 

como regime popular. Uma classificação não apresentada por Harrington em Oceana, 

mas cabível no quadro por ele construído, é um regime popular perfeito quanto ao tipo 

e, inversamente, uma monarquia perfeita quanto ao governo (HARRINGTON, Oceana,  

p. 189;  The prerogative of popular government, I, 3, p. 405). O primeiro caso não é 

apenas  plausível,  mas  realizável  no  Estado  cuja  distribuição  de  propriedade  seja 

equitativa.  O  segundo  somente  existiria  caso  fosse  possível  uma  igualdade  na 

superestrutura com desigualdade nas fundações, o que é uma contradição. Por definição, 

um regime de jure não pode se sustentar na desigualdade das fundações.  

 O  que  faz  a  perfeição  no  governo  republicano  é  justamente  aquilo  que  o 

caracteriza como tal, “the senate proposing, the people resolving, and the magistracy 

executing, yet some are not so good at these orders as others, through some impediment 

or defect in the frame, balance, or capacity of them, according unto which they are of 

divers kinds” (HARRINGTON, Oceana, p. 180).  Em outros termos, é a diferença dos 

tipos que provoca a diferença nos governos e quanto mais uma república caminhar para 

a igualdade mais será, do ponto de vista do governo, perfeita. Porém, “[i]mperfections 

of balance, that is where it is not good or downweight, cause imperfect governments” 

(HARRINGTON, The art of lawgiving, I, 1, p. 605). Essa perfectibilidade depende, sim, 

de  uma  distribuição  equitativa  de  propriedade.  Nesse  ponto,  insere  Harrington  sua 
150 Fukuda (1997, p. 94) não diferencia as duas formas de perfeição e atribui a ambas o primado da 
estabilidade.

151 Lembre-se  que  a  classificação  em  três  coloca  dois  tipos  de  monarquia.  Harrington  conclui, 
ironicamente, que se a perfeição não estiver na monarquia, logo, só pode estar no governo popular, mas “I 
have more to say [sobre o governo popular] than Leviathan hath said or ever will be able to say for 
monarchy” (HARRINGTON, Oceana, p. 179).
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dimensão  normativa  e  teórica  de  um modelo  que  até  então  se  mostrava  descritivo. 

Compreende-se  aqui  que  a  contingencialidade  e  dificuldade  do  regime  republicano 

reside, pois, em unir a perfeição do governo com a perfeição do tipo.

3.5.2. Governo misto e enquadramento: fundação e superestrutura  

 Dentre os estudiosos de Harrington, Fukuda foi um dos que mais se dedicou ao 

tema do governo misto. Diferenciando-se de Pocock, ele aloca na origem da prudência 

antiga o modelo romano descrito por Políbio e não na combinação entre oligarquia e 

democracia aristotélica (FUKUDA, 1997, p. 8). Quanto à prudência moderna, como já 

tivemos oportunidade de comentar (2.4), o intérprete localiza na tradicional definição 

dos três estados ingleses a origem do governo misto, particularmente com Fortescue, e 

de seu debate nos anos 1640-1650. Pocock (1977, p. 66; 1980) já havia se posicionado 

contrariamente a esta versão. De fato, não é possível negligenciar a importância dos três 

estados – king, lords e commons – na história do pensamento político britânico, o que é 

bastante diferente de afirmar que Harrington aceite os três estados como governo misto.

 Mesmo dentro da tradição é possível encontrar esta distinção anteriormente a 

Harrington. Thomas Smith escrevendo na segunda metade do século XVI, portanto, um 

século  após  Fortescue,  reconstrói  as  linhas  mestras  das  formas  de  governo  gregas, 

basicamente inspirado na  República  de Platão.  Depois de definir o governo de “one 

alone”, de “smaller number” e da “multitude”, citando como complemento os termos 

gregos, afirma que “To rule, is understoode to have the supreme and highest authoritie 

of commaudement” (SMITH, 1982, p. 49;  De republica anglorum, I, 1). A opção por 

“authoritie”  (SMITH,  1982,  p.  78;  De  republica  anglorum,  II,  1)  talvez  esteja 

relacionada ao correlato grego “kratós”, em oposição às formas degeneradas (SMITH, 

1982;  De  republica  anglorum,  I,  3).  Ao  tratar  dos  governos  mistos,  insere  uma 

observação importante que talvez seja advinda de Aristóteles, embora a marcação seja 

bem definida (Cf. FINK, 1962, p. 23). Para Thomas Smith,  a maioria dos governos 

consiste em regimes mistos e “not that ye shall finde the one utterly perfect without 

mixtion” (SMITH, 1982, p. 52; De republica anglorum, I, 6). Do mesmo modo ocorre 

em  Harrington:  “Whence,  though  for  discourse  sake  politicians  speak  of  pure 

aristocracy  and  pure  democracy,  there  is  no  such  thing  as  either  in  nature,  art  or 

example” (HARRINGTON,  The Art of Lawgiving, I, 4, p. 611). A questão, portanto, 

com a qual Smith se confronta, e atingirá Harrington, não é a plausibilidade do governo 
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misto,  mas  sua  qualidade,  uma  vez  que  “so  seldome  or  never  shall  you  finde  any 

common wealthe or governement which is absolutely and sincerely made of the one 

above named” (SMITH, 1982, p. 52;  De republica anglorum, I, 6). Todos os regimes 

são, de algum modo, mistos, resta saber aqueles que pendem mais para a forma reta e os 

que o fazem para as degeneradas152. Nesse sentido, o paralelo com Harrington se faz 

pelo fato de que, primeiro, é possível debater na tradição inglesa formas mistas que não 

devam nada à tríade king, lords e commons; segundo, e bem adequado a Maquiavel, não 

é qualquer forma mista de governo que pode ser definida como reta.           

Embebidos  do  mais  profundo  espírito  de  Sir  John  Fortescue,  os  autores  da 

Answer to the Nineteen Propositions, assinada pelo ainda rei Carlos I em 1642, buscam 

escorarem-se  na  tradição  inglesa  e  na  máxima  do  dominium politicum et  regale.  A 

centralidade  do  argumento  não  debate  cada  questão  proposta  meses  antes  em seus 

fundamentos primeiros, mas busca um espírito geral de concórdia e paz sustentado nas 

prerrogativas e liberdades reais e do parlamento (OSTRENSKY, 2006, p. 162). O rei 

deve atuar publicamente em conformidade com ambas as casas legislativas e não, como 

parece sugerir as Nineteen Propositions, contrariamente a elas. Não surpreende, então, 

que  um  dos  principais  focos  do  texto  seja  a  confecção  e  execução  das  leis 

(OSTRENSKY,  2006,  p.  163).  Esquivam-se  os  autores  de  afirmarem  de  modo 

categórico que o monarca está submetido a elas, embora “to preserve the Law, which 

ought to be the Rule of every one of the three [Estates]” (CARLOS I, 1999, p. 169; 

Answer to the Nineteen Propositions), mas deixam claro que seu poder e autoridade são 

partes da função legislativa: “but then you must admit Us to be a part of the Parliament” 

(CHARLES I, 1999, p. 164; Answer to the Nineteen Propositions). Isso significa que os 

poderes  estão  em  conformidade  com  as  leis,  garantias  mútuas  de  sustentação, 

dificultando qualquer hierarquia entre o governo dos homens ou das leis (CHARLES I, 

1999, p. 154;  Answer to the Nineteen Propositions;  POCOCK, 2003, p. 377). “[S]uch 

matters [great affairs of the kingdom] as concern the public, and are proper for the High 

Court of Parliament, which is your Majesty's great and supreme council, may debated, 

resolved  and  transacted  only  in  Parliament,  and  not  elsewhere”  (NINETEEN 

PROPOSITIONS,  1906,  p.  250-251).  A resposta  vem com a  inversão  da  demanda: 

“Orders and Ordinances made only by both houses (tending to a pure Arbitrary power)” 

152 Veremos na parte sobre Sidney que este argumento se repete sob o prisma jusnaturalista, apontando 
para uma constante da reflexão inglesa.
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(CHARLES I, 1999, p. 155; Answer to the Nineteen Propositions). Aquilo que se temia 

que o rei fizesse, serviu a ele próprio de resposta àqueles que temiam.   

Desse modo, o texto precipita-se ao tema do governo misto de uma maneira 

indireta  ou  mesmo  inadvertida.  Possivelmente,  a  importância  das  afirmativas  ali 

contidas estavam fora dos objetivos iniciais traçados pelo rei e seus conselheiros. O que 

se iniciou como a tentativa de amenizar as acusações de abusos por parte de Carlos I, 

tornou-se  uma  justificativa  para  futuras  demandas.  Rejeitando  peremptoriamente 

transformar-se em um Duque veneziano, proposta que corria as ruas à época, apresenta 

em tom ameaçador que, caso isso ocorresse, o reino (Kingdom) se transformaria em 

uma república (Republique). A solução se mostra à moda inglesa: “The experience and 

wisdom of our Ancestors hath so moulded this out of a mixture of these [three kindes of 

government], as to give to this Kingdom (as far as human prudence can provide) the 

conviniencies of all three, without the inconveniences of any one” (CHARLES I, 1999, 

p.  167;  Answer  to  the  Nineteen  Propositions).  O  singular  momento  dessa  assertiva 

mostrou ao público um rei que, agora, pretende negociar e se colocar em seu lugar com 

o tradicional critério da divisão de funções inserido na divisão de poderes. Nesse ponto 

emerge com clareza as duas alternativas de governo misto disponíveis à solução para a 

crise inglesa: o monárquico e o republicano. Tal radicalidade encontrará em Harrington 

a negação de que sejam um e único governo misto153. 

Para o autor de Oceana, o que Carlos I chamara de governo misto não é senão 

uma monarquia limitada ou uma aristocracia, o que se diferencia fundamentalmente de 

um governo misto republicano. Não há uma obra ou trecho significativo dos escritos de 

Harrington que trate exclusivamente do governo misto, mas ele está sempre presente na 

composição do senado propondo, a assembleia decidindo e a magistratura executando. 

Para isso requer-se a igualdade.

Uma  estrutura  equitativa  de  distribuição  da  propriedade  não  “favorece”  um 

regime popular, mas o determina. E é o regime popular sustentado na propriedade assim 

distribuída que determina o governo misto,  diferenciando-o de qualquer forma pura. 

Aliás, as fontes de Harrington, para além das fronteiras inglesas, também se debruçaram 

sobre  o  assunto  de  um  modo  mais  taxativo.  Cunaeus,  por  exemplo,  reconhece  a 

inutilidade da lei agrária, não obstante a vantagem de defender o povo dos oligarcas, 

porque “changes of regime tend to occur from time to time” (CUNAEUS, 2006, p. 17; 

153 Nesse ponto, emerge a divergência conceitual entre democracia e governo misto que será mais á 
frente estudada.
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The  hebrew  republic,  I,  3).  Desse  modo,  a  lei  se  torna  inútil  diante  da  força  da 

propriedade agrária. Harrington não concorda com isso, mas também não concorda com 

a assertiva que parecia comuns em seu país de que a forma do governo e a estrutura da 

propriedade são conexões desejáveis. Para Harrington, dado que existe uma relação de 

elementos determinantes (kind) e outros determinados (government), o fato de ambas as 

categorias  serem,  por  assim  dizer,  concebidas  de  um  ponto  de  vista  teórico 

isoladamente, uma vez analisadas em conjunto, não é mais possível manter a divisão 

analítica (Cf. POCOCK, 1977, p. 54). Mesmo que não seja explícito no texto, é possível 

interpretar que a perfeição no governo produza uma perfeição no tipo e o inverso, como 

apresentado no caso turco. Porém, a Inglaterra de seu tempo oferece um outro exemplo 

do mesmo paradigma. Logo após a morte de Cromwell e a emergência de um regime 

considerado por  Harrington oligarca,  seu país  ainda tinha condições  de formar uma 

república. Apesar de as condições materiais ainda persistirem, o governo havida sido 

tomado por um conjunto de oligarcas propensos à monarquia. Emerge, então, da análise 

de Harrington, um aspecto de indeterminação política, apesar de “the course of England 

into  a  commonwealth  is  both  certain  and  natural”  (HARRINGTON,  The  Art  of  

Lawgiving,  III,  Preface,  p.  660).  “All  other  ways  of  proceeding  must  be  avoid,  as 

inevitably  guilty  of  contradiction  in  the  superestructures  unto  the  foudation” 

(HARRINGTON, The Art of Lawgiving, III, Preface, p. 660). Estas duas passagens são 

escritas quase que seguidamente e parecem se contradizerem mutuamente. Na verdade, 

elas expressam bem a possibilidade de, mesmo com as condições econômicas propícias, 

uma república não ser fundada (Cf. WORDEN, 1994b, p. 132).

De fato, Harrington expõe uma situação circunstancial quando uma determinada 

forma perfeita de propriedade sustenta uma determinada forma perfeita de governo, o 

que significa que uma distribuição popular da propriedade produz uma república que 

não  necessariamente  é  perfeita  em seu  governo.  Esta  incapacidade  de  por  si  só   a 

distribuição  de  propriedade  garantir  a  perfeição  do  governo  soma-se  ao  argumento 

excepcionalista de Downs (1977, p. 21): 

The people with the power that comes from having a 
preponderance of the property might replace their king-
tyrant  with  the  necessary commonwealth  and  thereby 
bring the form back into congruity with the balance. Or, 
if the king-tyrant moved first, he might use his army to 
seize  three-fourths  of  the  property  from  its  present 
owners and thus succeed in adapting the balance to the 
monarchical  form.  The  initial  impression  that 
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Harrington  is  an  early  economic  determinist  may  be 
discouraged  by  the  theoretical  existence  of  two 
possibilities instead of one. 

Assim, duas são as exceções que livram Harrigton dos determinismos, mas não a 

primeira descrita por Downs. Neste caso, a propriedade enquadra a superestrutura. A 

outra exceção não exposta pelo comentador é a invasão externa que altera a balance, 

como descrita em The Art of Lawgiving (III, Preface, p. 660) como “external force”. Em 

um texto que une sua teoria com análise de conjuntura, em 1659, Harrington afirma: 

The  things  that  may  interpose  between  us  and  a 
commonwealth are: such monarchy as can no otherwise 
get up than by foreign invasion; or tyranny, which at the 
strongest among us was not of any duration, and which, 
changing  hands,  must  still  be  weaker.  Of  these  two, 
they being only possible, and no whit probable, I shall 
say no more. But the third thing which can interpose 
between us and a commonwealth is oligarchy, which in 
like cases hath been more probable and incidental than I 
conceive it to be at the present. (HARRINGTON, Pour 
Enclouer le Canon, p. 730)
 

Até  esta  passagem,  Harrington  comentava  como  as  organizações  militares 

poderiam  influir  nos  rumos  da  Inglaterra  em  um  curto  período  de  tempo,  sendo, 

portanto,  factível que tiranos e oligarcas pudessem enquadrar novamente a fundação 

naquele momento de turbulência (DZELZAINIS, 2014, p. 20; OSTRENSKY, 2011, p. 

185). “On the other hand, there could emerge a temporary government which is not 

supported  by 'the  balance'”  (FUKUDA, 1997,  p.  79).  Têm-se,  então,  dois  extremos 

contingenciais e um meio caminho com maior regularidade. Um extremo ocorre quando 

as armas enquadram a fundação ou o país é invadido. O outro, quando a estabilidade 

entre propriedade e superestrutura se encontra realizada no governo popular com uma 

lei agrária eficiente e, por isso, duradoura. Esta contingencialidade conduz Harrington 

aos testes históricos. 

3.5.3. Igualdade

 
From the wonderful variety of parts and difference of 
mixture, hitherto scarce touched, result those admirable 
different  that  are  in  the  constitution  and  genius  of 
popular government; some being for defence, some for 
increase;  some  more  equal,  others  unequal;  some 
turbulent  and  seditious,  other  like  soft  streams  in 
perpetual  tranquility.  (HARRINGTON,  The  art  of 
lawgiving, I, 4, p. 612-613) 
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Diferentemente  da  unidade  do  governo  republicano  –  senado  propondo, 

assembleia decidindo, magistrado aplicando e igualdade política – com relação ao tipo 

não se encontram características perfeitas em si mesmas, são julgadas apenas por suas 

consequências. Nesse sentido, cada república encontrou seu próprio caminho para o tipo 

e nenhuma delas encontrou a perfeição, embora todas, de algum modo, contribuam na 

compreensão do tipo perfeito. Recorrendo às primeiras páginas de  Oceana,  lembra-se 

dos  dois  modos  classificatórios  iniciais  entre  de  jure e  de  facto.  O  argumento  é 

retomado aqui sob outros parâmetros quando aponta-se a compatibilidade analítica entre 

o primeiro e a perfeição do governo e o segundo com a perfeição do tipo. Do mesmo 

modo, como argumentamos acima, que um regime de jure não se sustenta sem a espada 

(de facto),  um governo perfeito  não se sustenta  sem um tipo adequado (FUKUDA, 

1997, p. 94). É justamente na adequação entre a perfeição do tipo republicano com a 

perfeição  do  governo  republicano  onde  reside  a  análise  em  questão,  a  partir  do 

entendimento dos diversos tipos históricos de repúblicas. Não é necessário retomar cada 

exemplo e sua respectiva classificação, apenas mais à frente chamaremos a atenção para 

a presença de Maquiavel nesses quesitos. Porém, como o último critério, a igualdade, 

desemboca no problema do conflito,  torna-se necessário um comentário mais detido 

para, em seguida, introduzirmos o tema em Maquiavel, uma vez que as “republics had 

failed  historically  precisely  because  they  were  unequal.  The  republic  proposed  for 

Oceana  in 1656 could be perfect and immortal only because it was equal” (DAVIS, 

2007, p. 229-230; Cf. POCOCK, 1977, p. 181-182).

The third  division (unseen  hitherto)  is  into equal  and 
unequal,  and  this  is  the  main  point  especially  as  to 
domestic  peace  and  tranquility;  for  to  make  a 
commonwealth  unequal  is  to  divide  it  into  parties, 
which setteth them at perpetual variance, the one party 
endeavouring to preserve their eminence and inequality, 
and the other to attain unto equality, whence the people 
of Rome derived their perpetual strife with the nobility 
or senate. (HARRINGTON, Oceana, p. 180)
 

Em outro trecho,  Harrington oferece a definição de república igualitária  (Cf. 

POCOCK, 1977, p. 39): “An equal commonwealth is a government founded upon a 

balance which is perfectly popular, and well fixed by a suitable agrarian; an which, from 

the  balance  through  the  free  suffrage  of  the  people  given  by  the  ballot” 

(HARRINGTON,  The art  of lawgiving,  I,  4, p. 613; Cf.  The prerogative of  popular 

government,  I,  12,  p.  473).  Cabe  destacar,  na  passagem  anteriormente  citada,  a 
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autodeclaração, quase elogiosa154, de uma suposta originalidade, uma classificação dos 

tipos das repúblicas “nunca vista antes” reside na inserção do critério da igualdade, 

definida na segunda citação, como sustentáculo da república (DAVIS, 1983, p. 212-216; 

FUKUDA, 1997, p. 119; PEZZATO, 2005, p. 221).

Trassi  adunque di  questo discorso questa conclusione: 
che colui che vuole fare dove sono assai gentiluomini 
una republica, non la può fare se prima non gli spegne 
tutti; e che colui che dove è assai equalità vuole fare uno 
regno o uno principato, non lo potrà mai fare se non trae 
di  quella equalità molti  d’animo ambizioso e inquieto 
[...] Constituisca adunque una republica colui dove è o è 
fatta  una  grande  equalità,  e  all’incontro  ordini  un 
princiato dove è grande inequalità; altrimenti farà cosa 
sanza  proporzione  e  poco  durabile.  (MACHIAVELLI, 
Discorsi, I, 55, 27-35)
 

O  que  Harrington  faz  é  aplicar  a  máxima  maquiaveliana  para  repúblicas  e 

principados apenas às repúblicas. Depois, seguem-se os pontos marcados por grande 

parte  dos  estudiosos  (BLITZER,  1970,  p.  86;  SCOTT,  2000,  p.  324-329)  como  a 

verdadeira contradição de Harrington para com Maquiavel: a paz inerente à igualdade, e 

os partidos à desigualdade. “Perchè la cagione della disunione delle republiche il più 

delle  volte  è  l’ozio  e  la  pace;  la  cagione  della  unione  è  la  paura  e  la  guerra” 

(MACHIAVELLI, Discorsi, II, 25, 6). Mesmo que esta passagem trate de guerras entre 

cidades, refere-se a Roma, cidade desunida internamente e ainda assim tornada unida 

pela guerra (MACHIAVELLI,  Discorsi, II, 25, 2). E o desacordo emergente, descrito 

por Harrington, entre os que desejam a superioridade e os que defendem a igualdade 

levou ao conflito em Roma (Cf. SCOTT, 2004, p. 142):

 
Le gravi e naturali nimicizie che  sono intra gli uomini 
popolari  e  i  nobili,  causate  da  il  volere  questi 
comandare, e quegli non ubbidire, sono cagione di tutti i 
mali che nascano nelle città; perchè da questa diversità 
di umori tutte l’altre cose che perturbano le republiche 
prendono  il  nutrimento  loro.  Questo  tenne  disunita 
Roma.  (MACHIAVELLI,  Istorie  Fiorentine,  III,  1,  p. 
423)

Daqui  em diante,  procuraremos  apresentar  as  semelhanças  e  divergências  no 

trato do conflito entre Maquiavel e Harrington,  mas adiantamos que nosso intuito é 

154 Aliás, isso não é estranho ao seu estilo (Cf. HARRINGTON, Pian Piano, p. 373).
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responder àqueles que observam em Harrington uma defesa irrestrita da harmonia em 

descompasso com qualquer dimensão conflituosa da política e, sobretudo, da república.

3.6. Conflito I: a abordagem do tema

Nor,  though  the  people  had  many  disputes  with  the 
nobility,  did  this  ever  come  in  controversy,  which  if 
there had been nothing else might in my judgment have 
been enough to overturn that commonwealth.
James Harrington, Oceana

3.6.1. Strife, sedition e tumultuous: o vocabulário do conflito

A continuação da última citação de Oceana é a seguinte: 

whence  the  people  of  Rome  derived  their  perpetual 
strife  with  the  nobility  or  senate:  but  in  an  equal 
commonwealth, there can be no more strife than there 
can  be  overbalance  in  equal  weights,  wherefore  the 
commonwealth of Venice, being that which of all others 
is  the  most  equal  in  the  constitution,  is  that  wherein 
there never happened any strife between the senate and 
the people. (HARRINGTON, Oceana, p. 180)
 

O  ponto  chave  da  passagem  não  é  a  crítica  àquele  modo  conflituoso 

desenvolvido entre os romanos, mas o fato de que em uma república igualitária, há a 

possibilidade (there can be) de não haver mais conflito (more strife) do que possa haver 

em uma com sobre-equilíbrio.  Esta  passagem é complexa e fundamental  para nossa 

argumentação, por isso, precisa ser lida com atenção. Harrington não está afirmando 

que na república igualitária não há conflito, mas sim que, nela, não há mais conflito do 

que em uma sobre-equilibrada ou desigual. Isto impõe à leitura um reconhecimento da 

versatilidade do uso de strife. A terceira divisão das repúblicas, inicialmente apresentada 

em iguais e desiguais, uma classificação discreta,  ganha,  em seu detalhamento,  uma 

tonalidade  contínua (Cf.  HARRINGTON,  Oceana,  p.  263).  Começando o parágrafo 

com uma radicalidade binária, segue-se que, ao inserir os exemplos de Roma e Veneza, 

não se pode mais negar que, em verificações históricas, a adequação de suas teorias se 

torna  mais  complexa  e  de  difícil  encaixe  perfeito.  Diante  disso,  Harrington  se  viu 

forçado a inserir os termos comparativos: no more than. No caso da referência à Veneza, 

também se pode ler uma abordagem semelhante. Ter sido a sereníssima república a mais 
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igual em sua constituição não significa que outras não tenham sido iguais, embora em 

grau reduzido. Em outro exemplo, comentando, agora, Esparta, escreve: 

The  next  senate  for  life  was  that  of  Lacedaemon, 
consisting  of  two  kings  hereditary,  and  twenty-eight 
senators elective. These – notwithstanding they were not 
eligible  but  by the people,  and at  the sixtieth  year  of 
their age, and, by the balance or equal agrarian of their 
commonwealth155, could not any one of them excel the 
meanest  citizen  in  their  lot  or  shares  in  land  –  so 
vigorously  attempt  to  draw  the  whole  result  of  the 
commonwealth unto themselves, that if the people had 
not  striven  as  vigorously for  the  preservation of  their 
right,  they had been excluded from making their own 
laws.  (HARRINGTON,  Pour  Enclouer  le  Canon,  p. 
731)
 

O trecho da obra na qual a passagem se insere reflete a respeito das oligarquias, 

apresentando os motivos para que se tema tal  regime naquele momento inglês, logo 

após a morte de Cromwell. Depois de citar Israel e o papado como formas decaídas de 

aristocracias,  seculares  e  religiosas,  o  autor  de  Oceana  parte,  então,  para  o  senado 

espartano cuja virulência lhe foi tolhida pela ação do povo. Além de cumprir com seu 

devido exercício, propor as leis, os vinte e oito eleitos avançavam para os resultados, 

isto  é,  para  a  votação  da  legislação  (Cf.  HARRINGTON,  Oceana,  p,  257).  Tal 

sobreposição de funções, descrita em diversas outras passagens no conjunto da obra, 

exclui o povo de decidir as leis a serem adotadas. Justifica-se, então, a ação deste para 

preservar o seu direito e, uma vez preservado, “if the people had enjoyed the result, as 

well  that  about  the  agrarian  as  all  other  strife  must  of  necessity  have  ceased” 

(HARRINGTON, Oceana, p. 263). Este retrato é feito justamente com a mesma palavra 

que, quando aplicada a Roma, cunhava ao leitor um caráter eminentemente negativo 

(strife) (Cf. HARRINGTON, Oceana, p. 251). Além disso, como nas primeiras páginas 

de Oceana, limita a existência do conflito às casas legislativas, e todos os demais (all  

other strife) são, permanente e definitivamente, obliterados.      

Claramente, o contaste entre o trecho recolhido de Oceana e o de Pour Enclouer  

le  Canon permite  entrever  uma ambiguidade  no  uso  de  strife.  No primeiro  caso,  a 

palavra  assume uma conotação  negativa  relacionada  à  desigualdade  da  constituição 

romana,  no  segundo,  à  manutenção  da  igualdade  pela  ação  do  povo  que  tem  por 

decorrência  a  preservação  do  direito,  a  produção  de  “fundamental  laws  of  their 

155 Igualdade  na  balance  e  na  agrarian é  o  que  define  a  igualdade  na  república  (HARRINGTON, 
Oceana, p. 180), logo, a Lacedemônia é considerada uma república igualitária.
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government, by which it belonged unto the senate to debate and propose only, and unto 

the assembly of the people to resolve” (HARRINGTON,  Pour Enclouer le Canon, p. 

731).  Não  resta  dúvida  de  que  a  ação  conflituosa  do  povo  garantiu  a  reordenação 

adequada ao debate e à escolha, sustentando, desso modo, as categorias fundamentais de 

uma república igualitária.  Deve-se ainda atentar  para o fato  de que há um subsídio 

teórico que permitiu a correção pelo conflito: a igualdade da lei agrária. Pelas fundações 

serem divididas equitativamente é possível que o conflito seja institucionalizado e fonte 

de correção das disparidades existentes na superestrutura (Cf. HARRINGTON, The art  

of lawgiving, III, conclusion, p. 693). Assim, a Lacedemônia pode ser vista como um 

exemplo de quando a  superestrutura é  enquadrada pela  balance  da propriedade,  em 

contraste com a Roma descrita no mesmo texto: “in another commonwealth not planted 

upon a like agrarian, would have availed little, as the Roman people found afterwards 

by  their  tribunes”  (HARRINGTON,  Pour  Enclouer  le  Canon,  p.  731).  Portanto,  a 

distinção entre o modelo espartano e o romano reside, pois, nas fundações, determinante 

do conflito positivo ou negativo. Além disso, explica-se a rejeição do conflito romano, 

por decair em guerra civil, por ser a lei agrária inadequada, hereditariedade do senado, 

que produziu a ordem dos patrícios, “engrossing not only the senate, and excluding the 

people from bearing magistracy in the commonwealth, but appresing them also by a 

heavy  yoke  of  tyranny,  which  caused  perpetual  deud  between  this  senate  and  the 

people”  (HARRINGTON,  Pour  Enclouer  le  Canon,  p.  731).  Ambos  os  casos 

enquadram-se no modelo teórico,  embora,  tomando a obra como um todo,  ocorra  a 

dificuldade de um encaixe perfeito.          

É este deslocamento argumentativo de uma dimensão abstrata e conceitual que 

enseja  uma  teoria  binária  para  a  dificuldade  do  enquadramento  histórico  que  traz 

Harrington  novamente  ao  realismo  político  (SCHKLAR,  1980,  p.  105).  Embora 

conclusiva,  a  passagem  de  Oceana  supracitada  apenas  autoriza  que  se  afirme  a 

existência  de  conflitos  em repúblicas  iguais  e  desiguais.  Em si  mesmo,  o  ponto  é 

bastante  significativo,  porque  permite  uma  leitura  que  parta  de  uma  assertiva 

maquiaveliana da inevitabilidade do conflito. Além disso, observando atentamente, não 

se afirma que em Veneza não havia conflitos, mas sim que entre o senado e o povo eles 

não ocorriam. O registro lhe serve para marcar a distinção entre Veneza e Roma, mais à 

frente  veremos  este  ponto.  Por  outro  lado,  também  não  há  elementos  textuais  na 

passagem que permitam assegurar que em todas as cidades há conflitos. Esta falta de 

conclusão admite apenas duas leituras, uma em prol de uma maior proximidade com 
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Maquiavel, outra não. O problema se aprofunda quando o autor não revela ao leitor se 

ele próprio reconhece que algum conflito ocorreu em Veneza, ou se, como em Esparta, 

ele  continuou  existindo  mesmo  após  a  reordenação156.  Dese  modo,  strife,  nesse 

momento  de  descrição  de  Veneza,  um dos  mais  importantes  usos  de  todos  os  seus 

escritos, apresenta ao menos dois significados, um teórico, outro histórico. Porém, em 

uma passagem seguinte, parece comprovar a fissão eminente de todas as cidades: 

These things considered,  it  will  be convenient  in  this 
place to speak a word unto such as go about to insinuate 
to the nobility or gentry a fear of the people, or into the 
people  a  fear  of  the  nobility  or  gentry,  as  if  their 
interests were each destructive unto other; when in truth 
an army may as well consist of soldiers without officers, 
or  of  officers  without  soldiers,  as  a  people  without  a 
gentry, or of a gentry without a people. Wherefore this 
(thought  not  always  so  intended,  as  may  appear  by 
Machiavel,  who else would be guilty)  is  a  pernicious 
error. (HARRINGTON, Oceana, p. 183)
 

Há uma dependência mútua entre a gentry/nobreza157 e o povo. Além disso, não 

se alça a possibilidade da inexistência de tal interdependência e, para isso, desfecha, 

como de costume, uma comparação,  no caso, entre o Estado e o exército.  Oficias e 

soldados, nobreza e povo são as categorias que não podem subsistir senão em, digamos 

com Downs (1977, p.  98),  dialética oposição.  Assim, o contraponto entre nobreza e 

povo não apenas constrói um nexo de dependência, como também coloca cada um deles 

em uma posição diversa, senão contraditória. O paralelo com o exército, seguido da 

citação ao nome do secretário, deixa escapar uma determinada relação de autoridade e 

comando por parte dos oficiais e de subordinação dos soldados, embora, ambos, apenas 

existam na medida em que o outro exista. Nessa tensão entre o povo e a nobreza é onde 

se desenrola a grandeza da república, claramente, um tema maquiaveliano.  Encerra o 

mesmo parágrafo com sugestivo ponto: 

For where there is not a nobility to bolt out the people, 
they are slothful, regardless of the world and the public 
interest  of  liberty,  as  even  that  of  Rome  had  been 
without her gentry; wherefore let the people embrace the 

156 Pocock (1977, p. 70) discute esse problema a partir de Giannotti. 

157 Algumas leituras, Macpherson e seguidores por exemplo, tendem a considerar as diferenças entre os 
termos genry e noble, aqui, estas possíveis diferenças não aparecem, por isso, usamos os termos, neste 
ponto, como sinônimos, como faz Blitzer (1970, p. 11). Confira ainda Harrington (Oceana, p. 258).
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gentry, in peace as light of their eyes, and in war as the 
trophy of their arms. (HARRINGTON, Oceana, p. 183)
 

Daqui se extrai a função da autoridade da nobreza em controlar os ânimos do 

povo, em um claro contraste de suas vontades. “To Harrington the term 'public interest' 

was perfectly intelligible, and meant that when the personal experience of the many and 

the  reflective  capacity  of  the  few  were  associated  in  the  ordini  of  a  republic” 

(POCOCK, 1977, p. 87). O interesse público pela liberdade, tema maquiaveliano, deve 

ser,  de  algum  modo,  animado  pela  nobreza  a  fim  de  que  o  povo  possa  cumprir 

acertadamente suas funções na paz e na guerra (Cf. HARRINGTON, A discourse upon 

this  saying,  p.  739)158.  Novamente,  insere  o  erro  romano  quando,  no  período  das 

reformas dos irmãos Grachi, a nobreza não mais se contentava com a parte que lhe cabia 

na nova lei agrária e fez com que o conflito transbordasse das instituições e atingisse um 

modo violento. Mesmo que Harrington enfatize aspectos distintos do equívoco romano 

em obras  diferentes,  a  análise  acaba  por  recair  em algum uso  das  armas  e  no  uso 

desigual  da  implementação  da  lei.  “Whence  by  the  time  of  Tiberius  Gracchus  the 

nobility had almost eaten the people quite out of their lands […]. so Rome felt by the 

ambition  of  the  nobility”  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  184).  O  ponto  negativo  da 

nobreza é ainda mais nítido na seguinte passagem: 

This  [hereditary  aristocracy  or  senatorian  order  of 
nobility] was that course which came afterwards to be 
the destruction of Rome, and had now ruined Athens – 
the nobility, according to the inevitable nature of such 
an one, have laid the plot how to divest the people of the 
result,  and  so  to  draw  the  whole  power  of  the 
commonwealth  unto  themselves.  (HARRINGTON, 
Oceana, p. 260)
 

Harrington retoma o exemplo romano em moldes muito similares, porém, exclui 

o  de  Veneza  em  The  Art  of  Lawgiving:  “That  which  causeth  innate  sedition  in  a 

commonwealth is inequality as in Rome, where the senate oppressed the people. But if a 

commonwealth  be  perfectly  equal,  she  is  avoid  of  sedition,  and  hath  attained  unto 

perfection, as being void of all internal causes of dissolution” (HARRINGTON, The Art  

of Lawgiving, I, 4, p. 613). 

158 É plausível que a compatibilidade entre a distribuição de funções como manutenção da ordem e da 
liberdade tenha alguma origem em Luzzatto, no argumento de que Veneza progredia na medida em que as 
diferentes ordens de cidadãos se assentavam na devida competência de cada um em cumprir sua função, 
sempre, a partir da manutenção da propriedade (LUZZATTO, 2013, p. 25-26; Discorso, V).
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Para um autor sistemático como Harrington e que compôs suas obras posteriores 

a Oceana quase que exclusivamente para responder a críticas e justificar suas posições, 

a  alteração  dos  termos  não  parece  nada  trivial  ou  assintomática.  Dois  elementos 

chamam  a  atenção  na  citação.  Primeiro,  a  palavra  empregada  para  caracterizar  a 

opressão do senado ao povo romano (strife)  não é a  mesma que na parte  citada de 

Oceana e  Pour  Enclouer  le  Canon do  que  em  The  art  of  Lawgiving (sedition)159. 

Segundo,  Veneza,  a  referência  à  tranqüilidade  e  igualdade,  desapareceu.  Poder-se-ia 

argumentar que os três anos que transcorreram entre as duas publicações carregaram 

consigo mudanças sutis na estrutura do argumento, sobretudo, quando se tem em mente 

as fortes críticas a ele desferidas por Ferne a respeito de Veneza (Cf. DOWNS, 1977, 

75-88).  Todavia,  a  passagem não  deixa  de  apresentar  ao  leitor  uma  versão  menos 

propensa  a  Roma  e  sugere,  embora  tenha  afirmado  anteriormente  no  mesmo  texto 

(HARRINGTON,  The art  of  Lawgiving,  I,  4,  p.  612)  que,  apesar  de  Veneza  ter  as 

eleições mais igualitárias, nem ela foi capaz de sustentar a tranquilidade (FINK, 1962, 

p. 39). É possível aventar a hipótese de que, para não admitir um ponto fraco, ele se 

eximiu de ser taxativo outra vez.

Tumultuous,  por  seu  lado,  a  palavra  predileta  de  Maquiavel  para  designar  o 

conflito, assume, sempre, um caráter negativo (Cf. HARRINGTON, The prerogative of  

popular government, I, 3, p. 406-407). Na argumentação da vigésima segunda ordem de 

Oceana,  o discurso de Archon apresenta a posição de Apio Claudio e de Servilio a 

respeito  do  que  deveria  ser  feito  para  limitar  as  demandas  da  assembleia  popular, 

quando algo ocorre: “But this debate was interrupted by tumultuous news of the near 

approach of the Volci, a case in which the senate had no recourse but to the people who, 

contrary  unto  their  former  custom  upon  like  occasions,  would  not  stir  afoot160 

(HARRINGTON, Oceana, p. 269). Uma vez aceita a posição de Servilius, o senado não 

teve outra alternativa que não aceitar enquadrar seus interesses aos do povo: “Servilius, 

accepting of the offer and making use of his interest with the people, persuaded them to 

hope well of the good intention of the fathers” (HARRINGTON,  Oceana,  p. 269). A 

narrativa  é  reveladora  em  muitos  sentidos.  Quando  Ápio  Cláudio  posicionou-se 

159  Em outra passagem de Oceana (p. 239), sedition aparece como consequência de uma lei agrária mal-
feita, o que comprova o uso ambíguo do termo; mesmo que o senado tenha sempre tentado se sobrepor à 
liberdade do povo em Roma (Cf. HARRINGTON, Oceana, p. 322; Valerius and Publicola, p. 791).

160   Na edição do Toland (1700): “stir a foot”, o significado é ligeiramente diferente: “mexer um pé” ou 
“mexer [alterar] o andamento” da situação.
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favoravelmente  à  autoridade  consular,  por  não  haver  alternativas,  julgou  por  bem 

eliminar, de uma só vez, os motivos que poderiam levar tal sedição popular (sedition) a 

patamares maiores. À moderada resposta de Servilio chegou a notícia que, agora sim, 

traziam a guerra externa na forma de tulmutuous. Uma sedição interna fora talhada pela 

invasão  eminente.  Aqui,  o  sentido  de  tulmutuous  é  claramente  uma  relação  entre 

Estados (Cf. HARRINGTON,  Oceana,  p. 333) e, além disso, mais forte que  sedition, 

uma vez que é capaz de barrá-la. 

Porém, o mais interessante da passagem é que, não obstante a confrontação entre 

o senado e o povo e o desprezo deste quando a notícia chega, uma situação que ameace 

a  liberdade  de  ambos  (occasions,  palavra  largamente  empregada  por  Maquiavel), 

juntam-se pelo poder persuasivo de Servilio, e o povo pega em armas. O momento de 

choque entre o interesse (repare no termo interesse, à frente será importante) do senado 

e do povo é substituído no momento em que se acredita ser o início da guerra. Em 

outras palavras, a guerra limitou o andamento da política. E a expressão cunhada por 

Harrington também não é pouco significativa quando o povo é persuadido pela boa 

intenção dos país.  Lembremos,  pois,  da metáfora dos país  já  discutida como sábios 

capazes de apresentar o caminho correto aos filhos, do mesmo modo que, por natureza, 

há homens mais capazes de fazê-lo em uma república, os senadores. Assim, a política 

levada ao limite com a sedição é reordenada por causas externas, como no caso dos 

gauleses  (Cf.  HARRINGTON,  Oceana,  p.  333)161.  Em  nenhum  momento  dessa 

exposição suspende-se o primado de que, entre o senado e o povo, há dois interesses 

diversos, mas que, sob determinadas ocasiões (occasions) podem o povo e o senado se 

unirem em prol de liberdade da cidade (Cf. HARRINGTON, Valerius and Publicola, p. 

793).

3.6.2. Partidos

Do mesmo modo que tumulto é usado em sentido negativo, se observa a respeito 

dos partidos.  Um dos pontos mais claros da utilização negativa dos partidos se inicia 

com uma clara dívida teórica a Hobbes: 

161 Aliás, páginas à frente (Oceana,  p. 271), Harington utiliza a mesma contraposição entre tumulto e 
discurso, quando o apaziguamento do tumulto da assembleia pelo senado se mostrou inócuo, porque era 
apenas barulho (nothing but noise) o que ocorria.
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Secondly,  that one man alone, whether He be rich or 
poor,  should  without  a  party  be  able  to  disturb  a 
commonwealth  with  sedition,  is  an  absurdity;  nor  is 
such a party as may be able in some sort to disturb the 
peace,  by robbing  upon  the  right  way or  some  such 
disorder,  always  able  to  disturb  a  government  with 
sedition. Wherefore this feat goes not so much upon the 
ability of one man, rich or poor, as the puissance of the 
party he is able to make; and this puissance of the party 
goes upon the nature of the government, and the content 
or discontents thence deriving to the few or the many. 
(HARRINGTON,  The  Prerogative  of  Popular  
Government, I, 8, p. 424)

Assim  como  havia  explicado,  um homem por  capacidade  natural  (mental  e 

física; HOBBES,  Leviathan,  I, 13) ou econômica (riqueza ou pobreza) não consegue 

desestabilizar as instituições. Porém, quando um grupo que anseia uma sedição se une, 

consegue concentrar poder suficiente para formar um partido e perturbar o equilíbrio 

entre os muitos e poucos (Cf. FINK, 1962, p. 65). Assim, Harrington não descarta que 

em uma república mal-ordenada seja possível que sediciosos se imiscuam nas casas 

legislativas, o que é bastante diferente de serem, eles mesmas, organizadas partidária ou 

facciosamente. O trecho corrobora com a ideia de que partidos e facções, além de serem 

a causa de muitas mazelas nas repúblicas, não podem ser confundidos com a assembleia 

ou o senado (HARRINGTON, The art of lawgiving, III, 2, p. 678). 

Existe um substrato teórico e anterior à narrativa deste trecho que reforça esta 

distinção. “Where there is a multitude of proprietors, there can be equality, power may 

be  transmuted  into  authority,  and  the  infusion  of  form  into  matter  can  begin” 

(POCOCK, 1977, p. 122). A arte da legislação impõe forma àquela matéria desordenada 

e deixada à sua própria correlação de forças advindas da propriedade (Cf. COHEN, 

1994, p.  196).  A dimensão natural  com a qual  os homens se dividem, entre  os que 

possuem ou não sabedoria, é, de certo modo, respeitada e reproduzida nas instâncias 

estatais, ao contrário do que ocorre com os partidos e facções. A diferença substancial 

entre um partido e uma casa legislativa reside no fato de ser ele atributo exclusivo da 

artificialidade humana, construído a partir do ímpeto natural pelo interesse quando não 

encontra limites à ação. O senado e a assembleia, por outro lado, são ambos expressões 

de uma dimensão natural da condição humana. A fábrica da natureza, a imitação da 

criação  pela  arte  humana  possui  tanto  a  potência  de  institucionalizar  as  diferenças 

naturais, quanto a de criar artifícios para se sobrepor a ela. Nesse sentido, um partido, 

ou uma facção,  pode ser lido como o esforço humano contrário  à natureza humana 

(FUKUDA, 1997, p. 103). Por isso, entende-se, os partidos e as facções são caminhos 
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violentos  e  a  violência  é  contrária  à  natureza  (HARRINGTON,  Oceana,  p,  206; 

POCOCK, 1977, p. 67-68). 

O texto continua da seguinte forma: “The discontents, whether of the few or the 

many, derive from which is, or by them is thought to be, some bar unto their interest” 

(HARRINGTON,  The Prerogative of Popular Government, I, 8, p. 424).  O interesse 

mal controlado, ou não adequadamente institucionalizado, pode fazer com que parte dos 

muitos ou dos poucos subvertam a ordenação posta e deslizem para um modo violento 

de busca por seus interesses. Deriva-se daí o preciso uso harringtoniano de  party. Em 

seu  sentido  mais  literal,  parte  de  um ou  de  outro  grupo,  formados  diferentes  pela 

natureza, que consegue furar o bloqueio institucional a fim de canalizar os interesses 

próprios. Explica-se também que é no seio de cada uma das casas legislativas aonde 

emergem os partidos não se confundindo, portanto, com a assembleia ou o senado em si 

mesmos (HARRINGTON, Oceana, p. 350). Por isso, o argumento de que Harrington se 

posiciona  contrariamente  ao  conflito  porque  os  partidos  que  são  causa  de  ações 

violentas e facciosas não podem ser utilizados quando se trata da relação entre o senado 

e da assembleia (Cf. HARRINGTON, A discourse showing, p. 749). Definitivamente, os 

poderes  legislativos  não  são  partidos,  mas  alvos  dos  partidos.  Esse  imbricado 

relacionamento entre partidos e as casas legislativas faz com que a decisão a respeito da 

exclusão dos primeiros seja feita de modo bastante cauteloso, senão comedido: “To the 

commonwealthsman I have no more to say but that if he exclude any party, he is not 

trully  such”  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  203).  Desse  modo,  deve-se  controlar  as 

causas do surgimento dos partidos de tal modo que não encontre espaço em nenhuma 

das duas casas.  

Harrington retoma, como de costume, o argumento de que em uma república 

igualitária,  o povo não tem motivos  para aspirar  nenhum dos três  interesses (poder, 

liberdade  e  riqueza)  dos  quais  já  tratamos  acima  (2.3.4).  Cabe  aqui  destacar, 

coerentemente com as preliminares de Oceana, que o ponto de inflexão para a república 

harringtoniana é a igualdade,  elemento capaz de fundar  e sustentar a  liberdade pelo 

divórcio de interesse e poder (POCOCK, 1977, p. 112-113). Em  The Prerogative of  

Popular Government, entretanto, acrescenta, além das três características do interesse, à 

explicação de ser a igualdade um importante fundamento, um aspecto sociológico ou 

histórico. A realização do interesse popular, em seus três níveis, é condição suficiente 

para que a sua representação, a assembleia, não caia em mãos facciosas (Cf. SCOTT, 

2004,  p.  300).  Porém,  ainda  assim,  é  necessário  que  as  instituições  políticas  sejam 
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forjadas de modo tal que não seja possível a facção dominar a assembleia. Por isso, e 

alguns comentadores observam uma antecipação de Rousseau neste ponto, a liberdade é 

garantida pela igualdade na medida em que o interesse vislumbrado é realizado e aquilo 

que pode decair  em facção impedido.  Este  ponto é particularmente importante,  pois 

marca a distinção com a definição negativa de liberdade em Hobbes (Leviathan, I, 21), 

uma vez que há, para Harrington, impedimentos externos que não limitem a liberdade. 

Além disso, a remoção das causas dos interesses facciosos permite que os efeitos sejam 

igualmente  controlados:  “Wherefore  the  people  in  an  equal  commonwealth,  having 

none of those interests which are the causes of sedition, can be subject unto no such 

effect”  (HARRINGTON,  The  Prerogative  of  Popular  Government,  I,  8,  p.  425).  A 

conclusão  de  Harrington  é  a  mesma  daquela  já  descrita  em  Oceana:  separação  de 

interesse e concentração de poder na materialização da assembleia popular. “[S]eeing in 

the commonwealth proposed the people have the power, but can have no such interest, 

and, the people having no such interest, no party can have any such power, it  being 

impossible that a party should come to overbalance the people” (HARRINGTON, The 

Prerogative of Popular Government, I, 8, p. 425) e completa: 

because  the  power  or  effect  of  a  greater  people  is 
proportionably  greater  than  the  power  or  effect  of  a 
lesser people, and the few by this means would get no 
more than to be the lesser people. So, the people being 
no bar unto the riches and power being the only causes 
of  sedition,  there  could  arise  no  sedition  in  this 
commonwealth by reason of the nobility, who have no 
such interest if they had the power, nor have any such 
power if  they had the interest.  (HARRINGTON,  The 
Prerogative of Popular Government, I, 8, p. 426)
 

A liberação do interesse pela igualdade de propriedade permite, ainda, a inserção 

na participação nos negócios públicos.                    

As  condições  do conflito  em uma república  são,  de fato,  bastante  limitadas. 

Harrington rejeita qualquer forma partidária ou facciosa, do mesmo modo que não pode, 

sob  quaisquer  circunstâncias,  ser  violento.  O  conflito  se  realiza  na  dimensão 

institucional  da  política  de  modo que rebata  a  natureza  distinta  dos  homens.  Nesse 

sentido, os atributos do senado refletem aquilo que possuem a mais do que o povo: a 

sabedoria. Harrington é taxativo quanto ao fato de que deve-se supor, como Maquiavel, 

que todos os homens têm interesses, mesmo que não seja verificável empiricamente e 

desta assertiva não exclui os senadores: “the senate hath no interest distinct or divided 

from the interest of the people” (HARRINGTON, Policaster, p. 724). Assim, o conflito 
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harringtoniano  somente  faz  sentido  se  entendido  à  luz  da  desigualdade  natural  dos 

homens e da forma igualitária da qual a política se encontra capaz de transformá-los.  

3.6.3. Roma e Veneza

  

Já  apontamos  anteriormente  que  parte  significativa  dos  comentários  sobre 

Harrington  a  respeito  do  conflito  tendem  a  identificar  que  o  autor  se  posiciona 

contrariamente, mesmo quando comparado a Maquiavel. De modo mais preciso, trata-

se, por assim dizer, de um ponto de bastante controvérsia, não apenas naqueles textos 

que possuem como objeto o próprio Harrington, mas também os que se debruçam sobre 

a fortuna maquiaveliana. Uma das explicações mais correntes sobre a suposta percepção 

negativa de Harrington a respeito do conflito é comumente justificada pelo extenso uso 

que  ele  faz  de  Veneza  (MATTEUCCI,  1970,  p.  342-351),  sobretudo,  a  partir  das 

descrições positivas e contrárias ao conflito oriundas de Giannotti (CADONI, 1994, p. 

249). Desde o humanismo do quattrocento, a sereníssima república era vista como um 

regime equilibrado, estável e duradouro justamente por ser uma república stretta162. As 

correntes comparações se faziam com Esparta em contraposição à Roma antiga. Desse 

modo, a unidade entre Veneza e Esparta encontrada por diversos pensadores, incluindo 

Maquiavel, se sustentava no fato de ambas serem repúblicas aristocráticas. Ao deixar o 

povo  ausente  das  instituições  e  das  decisões  políticas  da  cidade,  Veneza  e  Esparta 

produziriam  um  regime  fincado  na  concórdia  e  no  consenso  e,  por  isso,  estável. 

Acrescenta-se  ainda  que  Veneza  é  diversas  vezes  tomada  como  uma  república 

comercial, motivo de obliterar os tumultos. Luzzatto descreve-a com uma demografia 

relativamente fixa, abarrotada de mercadorias muito bem transacionáveis e, por isso, 

“senza alcuna tumultuaria comotione per penuria del vitto” (LUZZATTO, 2013, p. 10; 

Discorso, I). Essa distinção veneziana será fundamental para Harrington. 

De fato,  as  duas  classificações  de  repúblicas  –  aquelas  com vocação  para  a 

expansão e o conflito e aqueles para a conservação e a concórdia – são reconhecidas e 

aprovadas por Harrington, do mesmo modo que Maquiavel já havia feito. Porém, não 

obstante  as  incontáveis  referências,  Veneza  não  é  o  único  e  constante  modelo  de 

república. Quase sempre, sua exaltação é feita quando se trata do senado e da sabedoria 

requerida  para  a  postulação  de  um posto  ali  (POCOCK, 1977,  p.  19).  A constante 

162 Desenvolvemos este ponto em Falcão (2013d).
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contraposição com a república romana, desigual, partidária, violenta e expansionista, 

não autoriza uma obediência cega aos ensinamentos da sereníssima. Assim como os 

outros modelos republicanos, Veneza ensina, também quando erra (BARDUCCI, 2013, 

p. 63; Cf. FINK, 1962, p. 31). De um ponto de vista institucional, o confronto com 

Roma permite que se leia de modo complementar: “The censors derive their removing a 

senator from those of Rome, the government of the ballot  from Venice,  and that of 

animadversion  upon  the  ambitus,  or  canvass  for  magistracy,  from  both” 

(HARRINGTON,  Oceana,  p.  248).  Coadunam-se,  portanto,  ambas  as  repúblicas,  e 

outras mais, para a conformação de Oceana de modo que o conflito não seja o romano, 

mas  que  também  não  haja  o  aristocratismo  de  Veneza  que  cancele  qualquer 

contraposição entre senado e o conselho grande de modo a anular o interesse de todos 

(HARRINGTON,  Valerius  and Publicola,  p.  789)163.  “With  regard  to  the  former  he 

contends that the strife between patricians and plebeians was in no way inherent in the 

expansion of the republic” (POCOCK, 1977, p. 71).      

Por  fim,  concluímos  esta  seção  considerando  um  ponto  particularmente 

importante para este trabalho. A grande parte das vezes que Harrington se refere ao tema 

do conflito, o faz inserindo, direta ou indiretamente, Maquiavel e suas análises sobre as 

repúblicas antigas, com o devido destaque para Roma e Veneza. Não há evidências de 

que ele insira a crítica ao conflito maquiaveliano por si mesmo, mas por causa de um 

detalhe interessante. Segundo Harrington, a análise elogiosa do conflito em Roma feita 

por Maquiavel possui um substrato equivocado, a interpretação dos humores, veremos à 

frente este ponto. Aqui, basta indicar a constante comparação das funções das casas 

legislativas e o papel desempenhado pelo interesse. Depois da publicação de  Oceana,  

possivelmente devido às críticas recebidas, Harrington, paulatinamente, distancia-se de 

Maquiavel e do vocabulário ambíguo inicial (strife) por termos mais contundentes como 

sedition,  discord e  tulmultuous.  Entretanto,  o  substrato da  relação  conflitiva  entre  o 

povo  e  o  senado  oceânicos  permanecem  intocados.  Em  outros  termos,  o  papel 

163 Petrus  Cunaeus  (2006,  p.  5;  The hebrew republic,  preface),  dentre os  muitos  elogios  que  faz  à 
república israelita, no contraste com Roma, afirma que esta encontrou seu ocaso através dos conflitos 
cívicos  imoderados  o  que  acarretou,  inclusive,  a  perde  suas  instituições  fundamentais  como  a 
inviolabilidade  das  leis  e  a  igualdade  de  direitos.  A problemática  caminha  no  mesmo  sentido  em 
Harrington, mas destaca a dimensão aristocrática de Israel que, aqui, se encontra repetida em Veneza. 
Mas o que parece efetivamente significativo é a insistência de Cunaeus em contrastar que a “harmony 
makes small things grow large and dishormony makes ones collapse” (2006, p. 6; The hebrew republic, 
preface) tendo justamente Roma como referência do segundo caso. 
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desempenhado  pelo  interesse  dos  nobres  e  do  povo  produz  uma  ambivalência  nas 

funções legislativas, inevitavelmente, antepostas uma a outra.     

3.7. Conflito II: proximidades e divergências com Maquiavel

Debate is the natural parent of result.
Harrington, The art of lawgiving, III, 1

Poteva un tribuno e qualunque altro cittadino preporre 
al Popolo una legge, sopra la quale ogni cittadino poteva 
parlare  o  in  favore  o  in  contro,  innanzi  che  la  si 
deliberasse.
Machiavelli, Discorsi, I, 18

3.7.1. O contexto intelectual do conflito

As últimas décadas de pesquisas a respeito do republicanismo foram marcadas 

pela emergência do tema do conflito. Autores contemporâneos, de uma gama que vai de 

Arendt a Lefort, caracterizam a atividade e reflexão políticas fundamentalmente como 

relações conflituosas entre seres humanos. O resgate acadêmico promovido no mesmo 

período sobre as fundações iniciais da modernidade atribuem a Maquiavel o ponto alto 

da virada renascentista que encontrará seguidores e críticos nos séculos subsequentes. 

Contudo,  apesar  do  enorme  esforço  já  despendido  no  aprofundamento  da  obra  do 

secretário florentino, poucos trabalhos colocaram o tema em perspectiva histórica, como 

objeto isolado, ou como âncora comparativa entre autores políticos. 

Possivelmente, a pesquisa de Gabriele Pedullà (2011),  Machiavelli in tumulto:  

conquista, cittadinaza e conflitto nei “Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio”, está 

entre as contribuições mais importantes dos últimos anos. A introdução ao volumoso 

livro apresenta as linhas mestras do pensamento político ocidental  sob o critério do 

conflito. Não é raro encontrar entre os trabalhos de perspectivas históricas da reflexão 

política autores que buscam uma classificação binária para os pensadores em questão, 

ou seja,  existiria  aquele  grupo afeito  ao conflito  –  seja  normativa  ou positivamente 

orientado –  e  aquele  avesso  – quase  sempre,  do ponto  de  vista  normativo.  Pedullà 

mostra que o assunto é mais complicado e, antes de adentrar nos estudos específicos 

sobre a posição de Maquiavel, percorre o cenário da reflexão antiga em contraste com 

os modernos. Contudo, em artigo publicado anos antes, Marco Geuna (2005) já havia 

sinalizado  a  particularidade  de  Maquiavel  frente  aos  autores  antigos,  humanistas  e 

mesmo seus contemporâneos, a partir de um ideal normativo de equilíbrio e concórdia.
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A posição  de  Geuna (2005,  p.  28)  a  respeito  dessa  questão  não procura  ser 

desenvolvida  pelo  contraste  do  consenso  e  dissenso,  mas  através  da  associação 

maquiaveliana  do  conflito  com  a  república  popular,  opondo-se,  assim,  ao  mito 

veneziano  de  uma  república,  porque  stretta,  harmoniosa.  O  primeiro  marco  teórico 

desenvolvido  no  texto  de  Pedullà,  que  nos  servirá  de  guia  daqui  para  frente,  é  a 

identificação da oposição entre conflito e harmonia. Da contribuição de Geuna, que à 

frente nos ateremos mais, extrairemos a correlação entre república popular, expansão e 

conflito (vide 3.9 e 4.9; Cf. McCORMICK, 2013a; McCORMICK, 2013b). 

A partir  da recepção de autores antigos,  particularmente Aristóteles e Cícero, 

durante o quattrocento e cinquecento italiano, a necessidade de buscar concórdia onde 

apenas é possível observar discórdia se assenta como um pano de fundo comum para 

Arentino, Bracciolini, Boccaccio entre outros (PEDULLÀ, 2011, p. 15-17). Assim, o 

reconhecimento  da  inevitabilidade  do  conflito  produzia  um  sentimento  intelectual 

agonístico  quando  não  se  encontravam  caminhos  pelos  quais  se  poderia  produzir 

harmonia. Pode-se adiantar, como vimos também em Harrington, que já nos primeiros 

escritos renascentistas o conflito era identificado de dois modos distintos: os violentos e 

os  não  violentos.  Atribui-se  esta  classificação  às  leituras  constantes  de  Bellum 

Iugurthinum de Salústio quando a política não foi capaz de absorver as diferenças e 

precipitou-se em guerra. Desse modo, a vida citadina estava sendo observada de um 

ponto  de  vista  também  pedagógico  no  sentido  de  que  as  soluções  dos  conflitos 

emergiriam deles próprios, mas, uma vez solucionados, não voltariam outra vez à cena 

pública e o “bene vivere aristotelico” (PEDULLÀ, 2011, p. 31) poderia ser realizado. A 

consumação do fim do conflito estava no horizonte desse ambiente intelectual e, com 

ele, o tema do bem comum elaborado pelo cristianismo. Ao invés de um dever moral 

ciceroniano  do  cumprimento  efetivo  dos  ditames  da  natureza,  encontrava-se,  agora, 

oportunidade  de  uma  analogia  entre  os  entes  políticos  e  naturais,  sempre,  em 

conformidade com a harmonia e o equilíbrio. Nas palavras de Pedullà,  o paradigma 

(lutas  intestinas)  e  a  norma  (concórdia  natural)  encontram-se  tão  somente  no 

pensamento,  que,  por  isso,  jogou  o  tema  do  conflito  para  a  margem dos  assuntos 

tratados (PEDULLÀ, 2011, p. 39).  

Neste  ponto,  é  necessário  uma  consideração.  Quase  sempre  que  o  tema  do 

conflito é tratado, sobretudo em autores contemporâneos a Maquiavel e os do século 

seguinte, reconhece-se a vinculação do equilíbrio sócio-político com a harmonia. Isso 

não  necessariamente  está  relacionado.  A  existência  de  equilíbrio,  no  sentido 
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institucional que será largamente desenvolvido ao longo do século XVIII, pressupõe, 

diferentemente dos pensadores do humanismo italiano, certo grau de divergência entre 

os termos postos. Diferencia-se da harmonia vinculada ao direito natural moderno uma 

vez que este necessita de consenso e universalização,  portanto,  não admite qualquer 

contrabalanceamento. O conflito pode ou não ser equilibrado, mas, jamais, harmônico. 

A clareza  desses  conceitos-chave  é  importante  porque,  com Harrington,  não  ocorre 

harmonia, mas a construção teórica de um conflito equilibrado. Em outros termos, é 

possível pensar em equilíbrio vinculado ao dissenso e, em última análise, ao conflito. 

Este  é  o  principal  marco  maquiaveliano  que  adentrará  as  décadas  seguintes  à 

composição de suas obras.        

Em seguida,  o texto de Pedullà analisa a recepção de Maquiavel,  irradiada a 

partir de Innocent Gentillet, associando a suposta frieza e maldade de seu pensamento 

ao  elogio  do  conflito  contido  nos  Discorsi  (Cf.  VILLARI,  1927,  vol.  2,  p.  181). 

Interessa-nos,  particularmente,  o  desenvolvimento  na  Inglaterra.  A centralidade  da 

crítica  do  conflito  em  Hobbes  não  será  pouco  significativo  para  os  autores  aqui 

estudados: “all’interno della modernità,e proprio in merito alla questione dei tumulti, i 

Discorsi e il Leviathan fondano infatti due tradizioni opposte” (PEDULLÀ, 2011, p. 52; 

Cf. ESPOSITO, 1984, p. 179-219). É na força argumentativa hobbesiana que reside, 

assim,  a  ancoragem  de  significativa  parte  do  pensamento  jusnaturalista  inglês  dos 

seiscentos.  Acrescentaríamos,  aqui,  à  oposição  conflito/harmonia  uma  combinação 

ignorada por Pedullà: a aderência ao direito natural nas bases hobbesiano-contratualistas 

carrega consigo a premência da harmonia em detrimento do conflito na realização da 

boa sociedade. Se até o humanismo italiano a relação entre conflito e harmonia estava 

sendo desenvolvida de modo interdependente, depois da publicação dos  Discorsi e do 

Leviathan,  o  caminho  se  bifurca.  Para  ficarmos  com  apenas  um  exemplo 

contemporâneo de Hobbes e presente na reflexão de Harrington, vejamos brevemente o 

caso de Nedham. 

Publicado em março de 1652 e republicado no compêndio, The Excellencie of a 

Free-State,  o  editorial  de  Marchamont  Nedham  defende  abertamente  os  ditames 

maquiavelianos  do  conflito.  Seu  vocabulário,  amplamente  reproduzido  do  de 

Maquiavel, se espalha por toda a obra: discórdia (discord), tumulto (tumult), humores 

(humours), relação entre os grandes (Grandee) e o povo (people), desejo por liberdade 

em contraposição ao de dominar. Mas é no editorial do verão de 1652 que apresenta as 

causas para o conflito. Como Maquiavel, Nedham oferece três explicações para que o 
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povo se anime contra os grandes (Cf. RAHE, 2006, p. 13-15). Primeiramente, quando 

um  popular  arroga  para  si  o  poder  e  o  privilégio  concedido  apenas  aos  grandes; 

segundo, quando estes tentam tolher a liberdade do povo e, por fim, quando os grandes 

oprimem o povo. As três causas, de acordo com Nedham, apenas existem em republicas 

mal-ordenadas, isto é, quando há desigualdade política ou civil, limitação da liberdade 

de participação ou opressão (NEDHAM, 2010, p. 58-59;  The Excellencie of a Free-

State). Caso qualquer uma dessas três ocorrências seja registrada, não se pode dizer que, 

em resumo, o povo tenha garantia de liberdade. Até então, poder-se-ia lê-lo como um 

crítico  do  conflito  que  apenas  expressa  as  condições,  negativas,  mesmo  que 

maquiavelianas, nas quais ele emerge. Mas, então, insere a continuidade do argumento 

(BARROS, 2014, p. 29-30): “Nertheless, admit that the people were tumultuous in their 

own Nature; yet those Tumults (when they happen) are more easily to be borne, than 

these Inconviences that arise from the Tyranny of Monarchs” (NEDHAM, 2010, p. 60; 

The Excellencie of a Free-State). 

A partir daí, segue-se uma defesa do conflito popular, por sua própria natureza. A 

posição de Nedham contrária ao bicameralismo164, possivelmente inspirada no regime 

do Rump Parliament, tenciona, em diversos momentos da obra, a contrariedade entre o 

povo e o senado nas repúblicas antigas e modernas, sempre em defesa da expurgação 

dos grandes, como atores tiranos e correlatos ao monarquismo (Cf. SCOTT, 2004, p. 

179-180). Assim, a natureza tumultuária do povo produz um rebatimento na tendência 

de  usurpação da  liberdade  pelos  grandes,  de modo que  suas  características  naturais 

podem ser vistas como positivas. O povo se anima contra o senado sob as seguintes 

condições:  jamais  extrapola  em  número  significativo  a  injúria  cometida,  segue  a 

eloquência e a reputação de homens honestos e,  sempre,  fita  o bem público.  “And, 

lastly, By this means they came off always with good Laws for their profit” (NEDHAM, 

2010, p. 60; The Excellencie of a Free-State). A inflexão da primeira para segunda parte 

do argumento, do tumulto oriundo da ação dos grandes para aquele advindo da própria 

natureza  popular  recebe  uma  enorme  carga  de  maquiavelismo,  sobretudo,  em  seu 

resultado final, a produção de boas leis (POCOCK, 2003, p. 381-382). Porém, e este 

ponto é particularmente interessante para a análise de Harrington, a natureza conflitiva 

do povo não o torna faccioso. 

164 Sobre a crítica de Harrington ao unicameralismo, confira Harrington (The art of lawgiving, III, 1, p. 
675) e Scott (2004, p. 137).  
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For answer, first, as to the point of being Factious, we 
have already shewn, that this Government, stated in a 
succession  of  its  Supreme  Assemblies,  is  the  onely 
preventive of  Faction;  because,  in  creating a Faction, 
there is a necessity, that those which endeavour it, must 
have oportunity to improve their slights and projects, in 
disguising their Designes;  drawing in Instruments and 
Parties, and in worming out Opposities: the effecting of 
all which, requires some length of time; which cannot 
be  had,  and  consequently,  no  Faction  form'd,  when 
Government  is  not  fixed  in  particular  persons,  but 
managed by due succession and revolution of Authority 
in  the hands of  the People.  (NEDHAM, 2010,  p.  65; 
The Excellencie of a Free-State)
  

Se é possível uma leitura de Maquiavel, como fazem Lefort (1979, p. 141-154) e 

Lucchese  (2001,  p.  77-78),  a  partir  de  dois  modos  conflitivos  distintos  (honra  ou 

propriedade),  e  cada  um  deles  possui  sua  consequência  positiva  ou  negativa, 

respectivamente,  então,  Nedham  incorporou  ambos.  “And  lastly,  those  Tumults, 

Quarrels, and Inconveniences that arise from among them, never tend nor end, but to the 

further  oppression  and  suppression  of  the  people  in  their  Interest  and  Propriety” 

(NEDHAM,  2010,  p.  61;  The Excellencie  of  a  Free-State).  A evidente  inserção  da 

propriedade e do interesse como categorias explicativas do conflito permitirá que em 

outra publicação no mesmo ano enseje um modo similar de conflito. No texto seguinte 

de Mercurius Politicus, Nedham completa o tema: “Most of those Tumults in old Rome, 

were  occasioned  for  want  of  this  liberty  [do  povo]”  (NEDHAM, 2010,  p.  63;  The 

Excellencie of a Free-State).  A correlação entre tumulto e liberdade era o ponto que 

faltava à assertiva maquiaveliana. Não é apenas possível, mas bastante provável, visto a 

proximidade  dos  autores,  que  Harrington  tenha  recolhido  de  Nedham a  calibragem 

necessária para interpretar o conflito de Maquiavel, o que pode, inclusive, tê-lo levado à 

sua enorme preocupação com a precisa definição das atribuições senatoriais e populares 

como esferas distintas da atuação política. Harrington, diferentemente de Nedham, é um 

partidário do bicameralismo,  porque não encontra no senado um inimigo natural  do 

povo, nem a natural tendência para a tirania (RUSSEL-SMITH, 1914, p. 89), mas um 

sustento da igualdade (DAVIS, 1983, p. 209). Por outro lado, os motivos pelos quais o 

povo e senado se enfrentam são, eminentemente, os mesmos. 

Por  isso,  após  discorrer  sobre  a  relação  conflitiva  dos  interesses  em Roma, 

Harrington  põe  a  questão  da  seguinte  forma:  “There  is  not  a  more  noble  or  useful 

question in the politics than that which is started by Machiavel: whether means were to 

be found whereby the enmity that was between the senate and the people of Rome 
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might have been removed” (HARRINGTON,  Oceana,  p. 272). Claramente, a questão 

está posta no sexto capítulo do primeiro discurso. A conclusão de Maquiavel é “che non 

si può mai cancelare uno inconveniente” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 6, 20), portanto, 

está fora da alçada das possibilidades, dadas as condições romanas, de se findar com os 

tumultos.  O “inconveniente  necessario”  (MACHIAVELLI,  Discorsi,  I,  6,  37)  levou 

Roma à expansão.  A conclusão silenciosa de Harrington apenas  concorda com a do 

florentino: “And he that will erect a commonwealth against the judgment of Machiavelli 

is  obliged  to  give  such  reasons  for  his  enterprise  as  must  not  go  on  begging” 

(HARRINGTON,  Oceana,  p. 273)165. Depois de uma citação longuíssima do referido 

capítulo dos  Discorsi,  devidamente acomodada ao estudo das repúblicas expansivas e 

estáticas,  Harrington  atesta  a  necessidade  de  se  debater  a  relação  entre  conflito  e 

expansão. 

The  question  put  by Machiavel  is  of  internal  causes: 
whether the enmity that was between the senate and the 
people  of  Rome  might  have  been  removed;  and  to 
determine  otherwise  of  this  question  than  he  doth,  I 
must lay down other principles than he hath. To which 
end I affirm, that a commonwealth internally considered 
is  either  equal,  or  unequal.  A commonwealth  that  is 
internally equal  hath no internal  cause of commotion, 
and therefore can have no such effect but from without. 
A commonwealth  internally  unequal  hath  no  internal 
cause of quiet, and therefore can have no such effect but 
by diversion. (HARRINGTON, Oceana, p. 274-275)166

 
 Vimos acima (2.5.3) que Harrington, apesar de empregar Maquiavel, reivindica 

para si a inserção dos termos da república igualitária. A desigualdade provoca o conflito 

negativo, ao passo que a igualdade o impede (Cf. HARRINGTON, The prerogative of  

popular government, I, 8, p. 425). Veremos à frente (2.7.4) em que medida Harrington 

se aproxima ou se distancia do conflito definido em termos maquiavelianos a partir da 

diversidade  de  humores.  Em  Harrington,  o  fato  de  o  interesse  ser  o  mesmo  para 

membros  do  senado  e  do  povo  carrega  consigo  o  imperativo  da  igualdade 

(HARRINGTON,  Oceana,  p. 277), à qual, nesse ponto, merece a crítica a Maquiavel 

165 É bastante plausível que dentre aqueles que devem se justificar por eregir uma república contra o 
julgamento de Maquiavel esteve o próprio Harrington. Esse autorreconhecimento capta muito bem sua 
posição de seguidor e crítico, por isso, precisa mostrar suas divergências com relação ao conflito.

166 Repare-se que  ocorre uma brusca mudança de  vocabulário  ao tratar,  agora,  de  modo bem mais 
comedido o tema do conflito com relação a  strife, tumultuous e  sedition. Tal alteração na escolha dos 
termos permanece durante toda a análise diretamente relacionada a Maquiavel e,  particularmente, seu 
entendimento de Roma.
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(DOWNS, 1977, p. 72). “Wherefore Machiavel, in this as in other places, having his eye 

upon the division of patrician an plebeian families as they were in Rome, hath quite 

mistaken  the  orders  of  this  commonwealth,  where  there  was  no  such  thing” 

(HARRINGTON,  Oceana,  p.  275).  Harrington  não  aceita  que  a  desigualdade  seja 

produtora de um inconveniente necessário (HARRINGTON,  Oceana,  p. 280),  antes, 

pretende  demonstrar  que  é  a  igualdade  –  tanto  em termos  de  cidadania  calcada  na 

propriedade, quanto em termos de interesse (POCOCK, 1989, p. 111) – o sustentáculo 

para o conflito ser necessário à república bem-ordenada. As causas do conflito interno 

devem ser estudadas à luz das instituições políticas.                     

          

                   

3.7.2. Legislativo: a teoria do bolo

Grande parte dos estudos a respeito de Harrington esforça-se por apresentar uma 

perspectiva harmônica, conciliatória e consensual da política ou, pelo menos, oposta ao 

conflito caudatário de Maquiavel (ABREU, 2008, p. 73-76; BACCELLI, 2003, p. 16; 

BARROS,  2013,  p.  160;  BLITZER,  1970,  p.  296;  BORALEVI,  2011,  p.  119; 

CAMBIANO,  2000,  p.  242;  DAVIS,  1981,  p.  694;  DOWNS,  1977,  p.  28  e  69; 

FUKUDA, 1997, p. 117; GEUNA, 1998, p. 117; GEUNA, 2005, p. 42; GEUNA, 2013b, 

p. 26; MATTEUCCI, 1970, p. 353-355; PARKIN, 2007, p. 179; PEDULLÁ, 2011, p. 

53-60; RAHE, 2006, p. 21; RAHE, 2008, p. 339; REMER, 1995, p. 536; ROUX, 2013, 

p. 107; SCOTT, 2004, p. 96 e 118; SHKLAR, 1959, p. 686; SULLIVAN, 2004, p. 18 e 

146;  WORDEN,  1991,  p.  466;  WORDEN,  1994b,  p.  92-93;  WORDEN,  2011,  p. 

XXXVII; ZAGORIN, 1997, p. 138), apesar das exceções sempre comedidas e reticentes 

(BARDUCCI,  2013,  p.  67;  MACPHERSON,  1963,  p.  83;  NEW,  1963a,  p.  78; 

RUSSEL-SMITH, 1914, p. 53; STRUMIA, 1991, p. 57; TAHVAINEN, 2012, p. 179). A 

utilização de termos e recursos argumentativos fortemente vinculados ao direito natural 

(law  of  nature,  natural  right,  consent etc.)  sugere  uma  certa  dívida  para  com  o 

pensamento de autores como Grotius e Hobbes. Mesmo na Inglaterra de seu tempo, em 

textos  como  os  dos  Levellers,  o  uso  do  direito  natural  é  latente  e,  possivelmente, 

exerceu bastante influencia em Harrington (The art of lawgiving, III, preface, p. 658). É 

perceptível que o direito natural, sobretudo em seu desenvolvimento ao longo do século 

XVII  inglês  vinculado,  especificamente  na  época  de  Harrington,  a  Hobbes,  atribui 
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generalizações  e  universalidades  aos  objetos  políticos,  justamente  por  se  vincular  à 

natureza. Tome-se como exemplo o fato de que todos os homens invariavelmente têm 

medo da morte violenta, mas também são racionais o suficiente para que possam driblar 

as cosequências dessas características naturais sob a forma da construção de um corpo 

artificial via contrato social. Diferentemente, como veremos à frente, do direito natural 

de  Sidney,  aqui  não  há  espaços  para  exceções  e,  portanto,  para  comportamentos 

distintos que gerariam atritos entre eles. Nesse sentido, a assertiva do direito natural, 

tomando-a, perigosamente,  como generalidade para a gama de autores com os quais 

Harrington se confronta, de que os homens nascem livres e iguais não é outra coisa que 

não  a  corroboração  de  que  o  corpo  artificial  deve  seguir  os  ditames  da  natureza, 

mantendo os homens iguais, mesmo que não tão livres quanto antes. O consenso adentra 

ao direito natural pela dimensão universalista que se propõe. Nesse sentido, a dívida de 

Harrington para com os contratualistas recai fundamentalmente naquilo que ele próprio 

atribui como generalidades e, por isso, não se furta a utilizar o vocabulário. 

Todavia,  Harrington não sustenta seus argumentos em uma universalidade de 

paixões humanas, pelo contrário, ao tratar das capacidades, não nega que os homens 

são, por natureza, diferentes. A arbitrariedade da proporção, seis homens em vinte são 

os mais inteligentes,  reconhecida por ele próprio como algo aleatório,  não apenas o 

distancia  de  uma  teoria  uniforme  da  natureza  humana,  como  também  oblitera  a 

homogeneidade dos objetos políticos167. O reflexo de tal distinção natural dos homens 

confirma que o universo político não pode negá-la (Cf. FINK, 1962, p. 55). Assim, o 

substrato  heterogêneo  dos  homens  configura  a  necessidade  de  instituições  políticas 

igualmente  heterogêneas.  O  argumento  caminha  substancialmente  em  direção  ao 

governo misto, no sentido rigorosamente oposto ao governo puro hobbesiano pautado 

em homogeneidades. A chave para a compreensão da diversidade natural dos homens 

nas instituições políticas é o poder legislativo de Oceana. 

A divisão do legislativo em duas casas não apenas reparte o poder, mas também 

suas funções (Cf. CAMBIANO, 2000, p. 237). O senado possui a atribuição natural 

(natural aristocracy) de propor as leis, a assembleia, a de escolhê-las (Cf. BLITZER, 

1970, p. 150). O argumento se inicia com uma suposta simplicidade.  Duas meninas 

167 Acima  discutimos  o  uso  da  medicina  como  fonte  de  critérios  universais  que  se  diferencia  da 
geometria hobbesiana. Tal diferença é suficiente para impedir generalizações, visto ser a empiria e não a 
racionalidade o método do anatomista político, a observação faz crer que trinta por cento dos homens são 
mais capazes, do mesmo modo que os corpos naturais se diferenciam uns dos outros sem que com isso 
deixem de ser classificados do mesmo modo.
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possuem um bolo, ao dividi-lo, uma diz a outra: “‘Divide’, says one to another, 'and I 

will choose; or let me divide, and you shall choose” (HARRINGTON, Oceana, p. 172). 

Aqui, pressupõe-se que exista uma contrariedade nas vontades sob um mesmo objeto 

em questão, ambas desejam a maior parte do bolo, por interesse próprio168. Não obstante 

a dimensão auto-interessada do comportamento humano (RUSSEL-SMITH, 1914, p. 

32), possível recepção do direito natural hobbesiano, não é esta característica capaz de 

produzir  consenso.  Inverte-se  a  assertiva  hobbesiana  de  que  igualdade  nas  paixões 

produz consenso político, na verdade, a igualdade dos interesses produz, em Harrington, 

conflito. É verdade que, antes do estabelecimento do contrato social em Hobbes, essa 

igualdade natural produz conflito, imprevisibilidade e pode, inclusive, levar à guerra. E 

é  justamente  por  isso  que  o  contrato  se  faz  necessário.  Nesse  sentido,  a  igualdade 

natural dos homens leva a uma desigualdade artificial consensualmente. No ponto de 

inflexão, da natureza para a artificialidade, Harrington se distancia mais do que nunca 

daquele  que  mais  lhe  ensinou  sobre  a  natureza  humana  (HARRINGTON,  The 

prerogative of popular government, I, 7, p. 423). Inversamente a Hobbes, a igualdade 

nos interesses, e não igualdade substancial nos homens, é o seu foco (HARRINGTON, 

Pian Piano, p. 375), ou seja, o fato de os homens possuírem os mesmos interesses não 

significa que a artificialidade seja a necessária desigualdade.

Nessa altura da argumentação, lembramos apenas a dimensão natural com que o 

florentino reconhece as  idiossincrasias  individuais  através  dos  umori (vide 3.2.1).  A 

consequência de tal diversidade insere-se igualmente em conteúdos diversos de umori: 

há  aqueles  que  desejam  dominar  e  os  que  desejam  não  ser  dominados.  A 

impossibilidade  de  que  um dos  umori seja  realizado  plenamente  sem que  o  outro 

também o faça, lança a questão a um ponto de difícil solução. O objeto sob disputa, 

positivado ou não, recai, necessariamente, sobre a dominação e, a partir daí, a política 

pode ser vista como conflito (ABREU, 2013; PEDULLÁ, 2011, p. 94). 

O desenvolvimento argumentativo de Maquiavel,  dos  umori ao Estado como 

unidade incidente do conflito, auxilia-nos no entendimento harringtoniano dos conflitos. 

Assim como a virtù é atributo nato, uma vez que é oferecida pela natureza, a capacidade 

de  obtenção  de  propriedade  é,  em  Harrington,  igualmente  atributo  da  natureza.  A 

168 O fato de Harrington unir o interesse para com a riqueza e o poder confirma que o objeto sob disputa 
é o mesmo: “But they will be still hankering after more. As what? Why, riches or power. All magistrates 
are accountable unto the popular assembly; and so, without acquisition of power, I cannot imagine which 
way they should turn themselves unto the acquisition of riches” (HARRINGTON, Valerius and Publicola, 
p. 792).
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generalização – todos possuem alguma capacidade de obter propriedade – não confere 

igualdade – cada um possui uma capacidade própria. Jonathan Scott (1994) e Michel 

Downs  (1977,  p.  115)  observam  nessa  característica  da  condição  humana  uma 

antecipação da função da propriedade na teoria de Locke, o que apontaria também para 

uma proximidade com o direito natural e o liberalismo clássico. Russell-Smith (1914, p. 

139-140) reconhece a presença marcante da propriedade em ambos, embora não afirme 

uma necessária correlação entre o destaque da propriedade e o liberalismo. Ocorre que a 

natureza de tal capacidade não leva a uma realização igual dos interesses. Em outras 

palavras,  se  em  Maquiavel  a  diversidade  humana  enseja  umori diferentes,  em 

Harrington, a diversidade de capacidade de obtenção de propriedade não leva a uma 

diferença de interesses. O objeto harringtoniano sob disputa, a propriedade, revela um 

distanciamento entre a capacidade de obter propriedade e a igualdade do desejo de obter 

sempre mais propriedade, gerando frustrações (vide 3.3.6). Essa naturalidade com que 

os autores tratam os desejos humanos, seja de dominar, seja de adquirir propriedade, 

relaciona-se diferentemente em cada um deles. Os umori, naturalizados, em Maquiavel, 

produzem um rebatimento distinto, os que desejam dominar e os que desejam não ser 

dominados. Já em Harrington, a natural capacidade de os homens obterem propriedade 

não impede que o desejo de mais propriedade exista (Cf. RAHE, 2008, p. 339-341). A 

igualdade dos interesses em contraste com a desigualdade dos umori revela o equivoco 

de Maquiavel, segundo Harrington169. 

Fukuda explicou muito bem que Harrington divide com Hobbes a noção de que 

a igualdade natural,  em Hobbes no estado de natureza (FUKUDA, 1997, p. 88), em 

Harrington com relação às meninas,  produz insegurança ou guerra  civil  (FUKUDA, 

1997, p. 41-45 e 72). Não obstante Hobbes tratar de paixões e Harrington de interesses, 

ou, quando muito, de ânimos e humores, é apenas na criação de artificialidades, o corpo 

artificial ou as casas legislativas, que essa igualdade produz a violência. Em Maquiavel, 

por outro lado, é a diferença no conteúdo de cada um dos umori que implica no conflito 

político  e  na  apenas  parcial  realização  de  cada  um  deles  para  a  produção  de 

ordenamentos,  leis  e  liberdade.  Harrington  aprofunda tal  dicotomia quando insere a 

igualdade  no  desejo  de  obtenção  de  mais  propriedade  em  contraste  com  a 

169 Não é raro o emprego de humor por Harrington, como era bem comum na Inglaterra de seu tempo. O 
que  parece  significativo  é  que,  em uma única  passagem,  claramente,  coloca-o  como substitutivo  de 
interesse  justamente  ao  comentar  as  contendas  parciais  das  cidades:  “the  humours  or  interest  of 
predominant parties hold themselves to be national; and that which fitteth them can never fit a nation, nor 
that which fitteth a nation ever fit them” (HARRINGTON, Brief directions, p. 590).
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impossibilidade de realização plena. Em suma, o que em Maquiavel era diferente, por 

atributo natural (umori), em Harrington se torna igual (interesse) também por atributo 

natural. Nesse sentido, o erro de Maquiavel consiste em não ter identificado, como bem 

fez  Hobbes,  que  os  ânimos  humanos  são  iguais.  Por  isso,  a  intensidade  com  que 

Harrington  trata  da  diferença  entre  as  funções  legislativas  é  mais  profunda do  que 

aquela que fez Maquiavel, se é que o florentino o fez. Mais precisamente, o senado e os 

tribunos da plebe se relacionam mais diretamente com a tradição do governo misto, o 

que também é verdade para Harrington, mas com um argumento a mais. Dado que os 

interesses  são  os  mesmos  em todos  os  homens,  mas  alguns  possuem sabedoria,  é 

necessário que as casas legislativas atuem em espaços absolutamente diversos de modo 

que absorva a diversidade natural dos homens (HARRINGTON, Oceana, p. 172). 

A teoria do bolo autoriza uma leitura conflituosa não apenas pela igualdade de 

interesses nos indivíduos, mas também por sua manutenção a partir da produção das 

instituições políticas. “Dividing and choosing, in the language of a commonwealth, is 

debating and resolving” (HARRINGTON,  Oceana,  p. 174). A relação conflituosa das 

meninas  passa a  ser  uma relação  igualmente  conflituosa  na  política,  mas  com uma 

distinção importante. As meninas possuíam, por pressuposto, as mesmas habilidades e 

interesses,  portanto,  comportavam relações  equitativas  de  conflito,  bem aos  moldes 

hobbesianos.

Dois são os termos que invalidam a perfeita transmissão da metáfora do bolo 

para a do poder legislativo. Primeiramente, existe uma desigualdade natural dos homens 

não expressa entre as meninas. A metáfora se limita a um ponto incapaz de sintetizar 

todas as habilidades dos seres humanos, isto é, as meninas apenas expressam o fato de 

os  interesses  serem  iguais  entre  os  homens  e  a  impossibilidade  de  sobreposições 

naturais, dada a ausência de violência. De fato, poder-se-ia identificar nessa igualdade 

natural  aquilo  que  Hobbes  o  fez  no  estado  de  natureza.  Porém,  não  há  estado  de 

natureza  nas  meninas  de  Harrington  porque  há,  por  pressuposto,  a  capacidade  de 

resolução pacífica dos conflitos, através do diálogo, por isso, uma deve “dizer” algo à 

outra (“says one unto the other”)170.  A solução pelo diálogo entre as meninas não é 

caracterizada por qualquer tipo de transferência, seja da execução do direito, seja de 

autoridade individual, como em Hobbes. Além disso, não existe uma lei da natureza ou 

170 Uma das críticas mais ferozes de Bacon a Aristóteles é a respeito da amizade. De acordo com o 
pensador inglês, Aristóteles incorre no equívoco de que a amizade necessita de concórdia e põe de lado a 
discórdia.  Isso  significa  que  Bacon  supõe  uma  relação  pacífica  que  mantenha  a  discordância  (Cf. 
ORSINI, 1937, p. 121-122). 
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direito natural que permita ou enseje um preceito ou regra geral. Na mais radical das 

interpretações,  poder-se-ia  apenas  afirmar  que  a  igualdade  e  o  interesse  próprio 

hobbesianos, que no caso específico de Hobbes leva ao entendimento do direito natural, 

mas  não  em  Harrington,  é  constatado  por  Harrington  como  uma  evidência  do 

comportamento humano, através da anatomia política (Cf.  WORDEN, 1994b, p. 91). 

Isso  explica  porque  reflexões  a  priori não  respondem competentemente  o  que  é  a 

natureza humana. Nesse ponto, evidentemente seguindo Harvey, não se pode descuidar 

da versão maquiaveliana da natureza humana.

Harrington  segue  o  florentino  na  observação  do  comportamento  humano, 

calibrado por Harvey, ao constatar e não teorizar, como faz Hobbes. Portanto, mesmo 

que o conteúdo seja semelhante nos dois ingleses, no estado de natureza ou entre as 

meninas – diferenças naturais insignificantes e interesse próprio – os motivos que os 

levaram  a  tal  conclusão  são  absolutamente  distintos.  Desse  modo,  a  desigualdade 

natural  das  capacidades  em Harrington  não  habita  o  universo  das  meninas  porque 

extrapola o limite da metáfora e porque, mais importante, existe uma igualdade de fala, 

na concordância com a proposição: você divide e eu escolho. O simples fato de esse 

discurso ser tido como conveniente para o interlocutor aponta, em si mesmo, para uma 

perspectiva aristotélica  da capacidade humana da fala  como o principal  instrumento 

político (ARISTÓTELES, Política, 1252b). Harrington não desdobra suficientemente a 

metáfora de modo que a narrativa seja completada, não é possível saber se o interlocutor 

aceitou ou não a proposta. Mas como ele próprio destina seus estudos institucionais a 

partir da conclusão afirmativa, pode-se inferir que a proposta é aceita pela menina que a 

ouve. O discurso, ao invés da violência, é a prova de que as meninas não estão em 

estado de natureza. É prova também que a predisposição para a política é nata. Dois 

pontos claramente aristotélicos. Além disso, a fala não encontra limite na metáfora, ao 

contrário, é atributo daqueles que devem se responsabilizar pela proposição das leis: 

“But in the parliament of Oceana you had no balls nor dacing, but sober conversation; a 

man might know and be known, show his parts and improve’em” (HARRINGTON, 

Oceana, p. 242). Tal atributo, e aqui reside uma distinção com as meninas, é exclusivo 

do senado, e vetado à assembleia:

 
But  they that  are  capable  of  this  kind  of  dividing or 
debating are few among many that, when things are thus 
divided and debated, are able to choose,  which in the 
language of a commonwealth is resolve [...] These six, 
falling  into  discourse  of  business,  or  giving  their 
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juldgment upon persons or things, thought but by way 
of  mere  conversion,  will  discover  their  abilities, 
whereupon they shall be listened unto and regarded by 
the  fourteen.  (HARRINGTON,  The  Prerogative  of  
Popular Government, I, 5, p. 416)
 

Por causa da sabedoria do senado, mostra-se igualmente capaz de debater uma 

proposta aceitável pela assembleia. Isso não significa que o povo não tenha capacidade 

de debater, ou, aristotelicamente, da fala como requisito para a política, mas que não a 

tem de modo que seja direcionada ao coletivo da república (HARRINGTON, Oceana,  

p. 281; Cf. TAHVAINEN, 2012, p. 166).      

O  segundo  motivo  que  diferencia  as  meninas  das  instituições  políticas  é  a 

diferença de funções nas casas legislativas. Entre as meninas, a escolha de quem corta e 

quem escolhe é arbitrária, porque são igualmente capazes de fazer uma e outra coisa. No 

legislativo, por outro lado, é decorrente da natureza diferente dos homens. Assim como 

uma menina corta e a outra escolhe,  o senado propõe e a assembleia vota a lei  em 

questão. Importante notar que não há qualquer sobreposição de funções, aqueles que 

propõem não podem votar, os que votam não podem propor. O rigor da medida se deve 

à  prevenção  de  cumprimento  de  apenas  uma das  ações  como modo  de  sustentar  a 

igualdade entre as casas. Há quem observe nesta característica uma inconsistência de 

Harrington. 

This  [a  divisão  de  funções  entre  o  senado  e  a 
assembleia], however, ignored some obvious problems: 
what if the senate should falsely persuade the assembly 
that  something  was  in  the  general  interest  which,  in 
reality,  was not?  Or waht  if  the senate  and  assembly 
disagreed so fundamentally that the government broke 
down?  Harrington  did  not  face  these  questions. 
(ZAGORIN, 1997, p. 140)
 

Sob  essa  ótica  (REMER,  1995,  p.  537),  o  senado  teria  a  capacidade  de  se 

sobrepor à assembleia, por astúcia ou por corrupção. Essa interpretação toma o conceito 

de interesse de modo diverso daquele descrito por Harrington (veja seção 2.3.4). Não 

haveria a possibilidade de enganação porque não há diálogo entre as casas, também não 

há  a  de  corrupção  porque  vai  contra  o  interesse  próprio.  Com relação  à  queda  do 

governo,  isso  apenas  seria  factível  caso  a  distribuição  de  propriedade  fosse 

correspondente ao impasse entre as duas casas, situação essa discutida e repelida por 

Harrington.   
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A radical distinção entre as funções possui duas causas. Primeira, é que as leis 

devem passar pelo crivo das melhores opções para, em seguida, passar pela votação. 

Segundo é que isso reflete a condição distinta das sabedorias humanas. Uma das fontes 

plausíveis  para essas razões e, particularmente,  para a assembleia só votar,  pode ser 

encontrada no Conselho Grande de Florença, construído após a ascensão de Savonarola 

em 1494 (ALBERTINI, 1995, p. 8-9; GILBERT, 2012, p. 7-8; RUBINSTEIN, 1990, p. 

13). Pregando a união da cidade, o frei dominicano não deixa de opor os “grandi” ao 

“popolo”, mas, diferentemente do futuro funcionário de sua república, não os diferencia 

pelos  umori.  “[L]i uomini savi e prudenti, li quali hanno a instituire qualche governo, 

prima considerando la natura del popolo” (SAVONAROLA, 2013, p. 29;  Trattato sul  

governo  di  Firenze,  I,  2).  Pareceria  puro  aristocratismo  florentino  não  fosse  sua 

intransigente defesa da largueza da república (SAVONAROLA, Trattato sul governo di  

Firenze, III, 1). De acordo com Savonarola, a ambas as partes se complementam sob um 

governo civil de comunhão e concórdia (Cf. DAVIS, 1981, p. 689; NADON, 2009, p. 

535; POCOCK, 1978, p. 28; POCOCK, 2003, p. 99-109). Harrington não chega a tanto, 

embora a essência da nobreza e do povo não seja tão distinta (Cf. GOLDIE, 1987, p. 

205). 

Para a compreensão da primeira causa é necessário adentrar no tema do conflito. 

O que em Maquiavel era  umori, em Harrington se torna interesse, e ambos estão em 

conflito.  Assim,  os  interesses  divergentes  e  conflitantes  produzem  resultados 

equitativos.  O pressuposto  é  que  o senado não proporia  uma lei  que  não  lhe  fosse 

favorável, mas também não o faria que fosse desfavorável ao povo, pois se assim for, a 

assembleia não aprovaria (HARRINGTON,  Brief Directions, II, p. 596). O resultado, 

portanto, é que as leis são favoráveis para ambos: “if the legislator or the senate divide 

well, the people shall be sure to make choice” (HARRINGTON, Politicaster,  p. 721). 

Da mesma maneira, a racionalidade de cada menina faz com que aquela que corta o 

bolo o faça de modo equitativo com o fito de garantir a si mesma a maior fatia possível. 

Caso o bolo não seja cortado ao meio, aquela que cortou não terá a maior parte, pois 

será escolhida pela outra. Essa situação descreve um erro de racionalidade, e portanto de 

interesse. É necessário reconhecer que o pressuposto de Harrington é que cada menina 

conhece seu interesse próprio assim como cada casa legislativa conhece o seu, mesmo 

que não necessariamente conheça o do adversário. 

Em Maquiavel, na dedicatória de O Príncipe, o baixo e o alto, mostram aspectos 

distintos da percepção da política onde o adversário conhece melhor seu oponente do 
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que a si mesmo, embora reaja melhor com seu próprio humor. Aplicando a máxima a 

Harrington, significa que mesmo que uma menina reconheça melhor a posição da outra, 

a reação é sempre em direção ao interesse próprio, porque interesse é, por definição, 

genuíno e não pode ser burlado, como já citado:  “Sir, if a man know not what is his 

interest,  who  should  know  it?”  (HARRINGTON,  Politicaster,  p.  719). 

Independentemente se a menina que corta pressupuser que a  outra  possua a  mesma 

racionalidade que a sua (interesse próprio) a melhor jogada é contar que sim. Portanto, é 

ato  racional,  porque  interessado,  dividir  o  bolo  ao  meio.  Caso  a  menina  que  corta 

pressupuser que a outra não tem a mesma racionalidade que a sua, isto é, não pretende 

obter a maior parte do bolo, com certeza, o bolo seria cortado desigualmente, o que seria 

um erro de racionalidade tal pressuposição e tal escolha, uma vez que tal pressuposto 

não pode ser  previamente confirmado e  o resultado seria  aleatório.  “The people,  in 

whom lay the power to vote law, would never use that power against themselves; while 

the senate's proposals would have to express the people's interest as well as its own, 

otherwise they would not be approved” (ZAGORIN, 1997, p. 140). Assim, é racional, 

porque auto-interessado, que o senado proponha apenas leis que sejam aprovadas pela 

assembleia. Essas leis precisam ser equitativas e dividir o bolo ao meio. 

3.7.3. Natural aristocracy

Fica  ainda  uma  questão  na  relação  entre  as  meninas  e  as  instituições.  Nas 

relações privadas da cozinha, não importa quem corta e quem escolhe, mas importa a 

ordem em que essas coisas acontecem. 

But whereas either office, that of divinding or choosing, 
was  communicable  unto  either  of  girls,  it  is  not 
indifferent  in  the  distribution  of  a  commonwealth, 
because dividing is separeting one thing, one reason, one 
interest, or consideration, from another, which they that 
can so discern in private affairs are called discreet, but 
they that can do it in public are prudent; and the way of 
this  kind  of  dividing,  in  the  language  of  a 
commonwealth,  is  dabeting.  (HARRINGTON,  The 
Prerogative of Popular Government, I, 5, p. 416)
 

A narrativa de Harrington não impede que se suponha uma situação em que uma 

parte do bolo seja escolhida antes mesmo de ser cortada: “depois que você cortar eu vou 
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escolher o pedaço da direita”171. Mas essa situação não incorre em qualquer modo de 

racionalidade, pois fica claro que o corte será em função da escolha. Por isso, deve ser 

em sentido inverso, a escolha deve vir depois do corte, para que ambas utilizem sua 

racionalidade  e  produzam,  mesmo  sem  os  desejar,  resultados  equitativos.  Por  isso 

também, necessariamente, a ordem deve ser cortar para depois escolher. Disso resulta 

que o desencadeamento lógico das ações necessariamente deve ser acompanhado de 

uma informação particular. Quem corta, durante a ação, deve saber que a escolha será 

feita por outra pessoa, de modo que o tamanho do corte seja considerado. “The senate 

can do  nothing but by proposing unto the people; it is not possible for them to agree 

unto anything that can be proposed, without debating it; nor can any debate tend unto 

any  such  agreement,  but  in  the  force  of  reasons  thereunto  conducting” 

(HARRINGTON, A Discourse upon this Saying, p. 741). Ou ainda: “But the result there 

must necessarily go precedent debate, seeing a man, much less an assembly, resolveth 

not  upon  anything  without  some  considerations,  motives  or  reasons  thereunto 

conducing, which ought to be first orderly and maturely debateded” (HARRINGTON, 

Valerius and Publicola, p. 790)172.  

Nos termos do legislativo, fica ainda mais evidente. Não se poderia votar uma lei 

que não se conhece,  a priori, qual é, a não ser que o senado receba autorização para 

aprovar qualquer lei, o que tornaria a república uma oligarquia. Do mesmo modo, o 

senado deve saber de antemão que a assembleia votará sua proposta. Nesse sentido, o 

conflito entre as casas legislativas se faz antes mesmo do momento de escolha das leis, 

pois já está inserido dentro da racionalidade do senado, do mesmo modo que o conflito 

maquiaveliano existe antes mesmo das instituições, visto que os umori existem antes da 

criação do senado e da assembleia. Isso intensifica a distinção com as meninas, porque a 

sabedoria  distintiva  do  senado  para  com  a  assembleia  permite  que  seja  capaz  de 

antecipar, pela sabedoria, o comportamento da assembleia e, portanto, propor a lei que 

julgar aceitável. Aqui reside outro limite da metáfora. A comparação do bolo com as leis 

171 A constante retomada da metáfora e seu tencionamento ao máximo por Harrington autoriza-nos a 
colocá-la nesse perspectiva comparativa com o legislativo. 

172 Possivelmente, a lógica já descrita em Oceana, mas não expressa, teve de ser explicitada nos escritos 
posteriores devido às críticas recebidas. Do mesmo modo, em 1660, um de seus últimos textos chega a 
aceitar a existência de um rei (The ways and means, p. 825), mas apenas pelo fato de ser proposto pelo 
senado e aceito pela assembleia. O contexto posto da restauração daquele ano, inclusive, fez com que as 
propostas iniciais, tão importantes nos primeiros escritos, a respeito da lei agrária fossem deixadas de 
lado, o que já se evidenciava nos textos de 1659. Contudo, o debate e a resolução permanecem intactos 
durante toda a obra, o que a coloca, pelo contexto ou pela força teórica, em uma posição de destaque.
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não  transmite  a  idéia  de  que  as  leis  são  variáveis,  e  o  bolo  é  um objeto  único  e 

homogêneo. A capacidade de fala, entendimento mútuo e a igualdade entre as meninas, 

juntamente  com  a  clara  definição  de  quem  corta  e  quem  escolhe  impede,  como 

resultado, a sedição e a violência. No legislativo, por seu lado, propor e votar, de acordo 

com  as  diferenças  naturais,  produzem  igualdade.  Nas  meninas,  começa-se  pela 

igualdade, no legislativo, finda-se com ela, em ambos os casos, a divergência civilizada 

oblitera o conflito violento. 

O pressuposto igualitário das meninas não considera a inserção da desigualdade 

de  capacidades  vigente  na  natural  aristocracy,  considera  apenas  a  igualdade  do 

conteúdo do interesse. Isso levou Harrington a alocar cada função, propor e escolher, 

em  cada  casa  específica  e  obliterar  qualquer  sobreposição.  Uma  interpretação 

aristocrática de Harrington poderia colocá-lo na perspectiva rígida da naturalização da 

desigualdade.  De  fato,  quanto  à  sabedoria,  ele  o  faz,  mas  isso  não  imputa  rigidez 

política.  Pelo  contrário,  diferentemente  de  Maquiavel,  que  parte  da  diversidade  dos 

humores, Harrington parte da igualdade dos interesses e é esta igualdade que deve ser 

refletida  no  legislativo  (DOWNS,  1977,  p.  64-65).  Com  isso,  uma  leitura  mais 

democrática de Harrington afirma que a  diferença de funções  existe  para garantir  a 

igualdade de interesses inconciliáveis. Em outras palavras, propor e escolher é a única 

maneira de garantir  que a superioridade natural  de alguns homens não implique em 

superioridade política. Afasta-se de Hobbes, assim, quando este argumenta em favor do 

necessário estabelecimento da desigualdade como garantia de paz. Em certo sentido, 

Harrington pretende construir um artifício político que limite ao máximo as distorções 

produzidas pela natureza.   

Nesse  ponto,  podemos,  finalmente,  introduzir  a  discussão  sobre  a  natural  

aristocracy. A defesa de uma distribuição equitativa das propriedades, na verdade, deve 

ser  calibrada  pelo  mérito  individual  (HARRINGTON,  The  prerogative  of  popular  

government,  I,  11, p.  460; COTTON, 1979, p.  385; RAHE, 2008, p.  337; SOMOS, 

2013,  87;  TAHVAINEN,  2012,  p.  174),  de  modo  que  a  proporção  entre  mérito  e 

propriedade  seja  respeitada  (HARRINGTON,  The  art  of  lawgiving,  III,  1,  p.  664; 

HAMMERSLEY, 2013a, p. 364): “for that the riches of a commonwealth should not go 

according unto the difference of men's industry,  but be distributed by the poll,  were 

unequal”  (HARRINGTON,  The  Prerogative  of  popular  Government,  I,  8,  p.  425), 

mesmo  porque,  objetivamente,  a  distribuição  igual  é  impossível:  “Let  dominion  or 

freehold stand upon what balance you will, unequal or equal, from the biginning of the 
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world  you  shall  never  find  a  people  turning  levellers”  (HARRINGTON,  The 

Prerogative of Popular Government, I, 8, p. 429; SCOTT, 2004, p. 74)173. Mas, quando 

refere-se ao âmbito político do mérito, ele não pode ser de tal modo discrepante que 

atinja a balance e coloque em xeque a igualdade política:

 
It is true both the merit of these princes, and the manner 
of their free election by the people, seem to forbid the 
name of tyranny unto this institution. But so it is, that 
let  there  be  never  so  much  merit  in  the  man,  or 
inclination  of  the  people  to  the  prince  or  the 
government that is not founded upon the due balance, 
the prince in that case must either govern in the nature 
of a commonwealth. (HARRINGTON, The Prerogative 
of Popular Government, II, 4, p. 535)
 

As heranças gregas, e fundamentalmente platônicas, nos escritos de Harrington 

são  comumente  apontadas  pelo  governo  das  leis  (Cf.  DOWNS,  1977,  p.  71; 

HARRINGTON, Oceana, p, 205). Porém, a particularidade de cada homem reflete, em 

Harrington,  uma  capacidade  natural  e  intransferível  que  inevitavelmente  aporta  na 

política. Um dos instrumentos mobilizados para bloquear tal sobreposição é justamente 

a separação dos determinantes das conquistas individuais com instrumentos coletivos 

(DOWNS,  1977,  p.  121).  Em outros  termos,  uma  república  desigual  estabelece  as 

riquezas de acordo com a política, uma igual, de acordo com a indústria individual. Na 

igualdade política  aceita-se,  ou mesmo louva-se,  a  desigualdade  econômica174.  Cabe 

aqui, então, um comentário a respeito da justeza na distribuição de funções em uma 

república. 

Among  these  [italian  pageants],  at  Rome  I  saw  one 
which represented a kitchen, with all the proper utensils 
in use and action. The coocks were all cats and kitlings, 
set in such frames, so tied and so ordered, that the poor 
creatures  could  make  no  motion  to  get  losse,  bu  the 
same caused one to turn the spit, another to baste the 
meat, a third to skin the pot and a fourth to make green 
sauce,  it  is  not  right.  (HARRINGTON,  A Discourse 
upon this Saying, p. 744)
 

173 Talvez Harrington siga a seguinte passagem de Aristóteles (Política, 1283a):  “o melhor flautista se 
sobrepõe aos  outros  na arte de tocar flauta,  ainda assim o melhor flautista  deve receber  as melhores 
flautas”. Nesse ponto, reside uma das críticas mais importantes de Harrington aos Levellers.  

174 Os determinantes da economia sobre a política não significam que os meios políticos possam ser 
empregados para a garantia de desigualdade econômica, seu ponto é justamente garantir o inverso.
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Retomando a metáfora culinária, Harrington continua com a comparação entre a 

cozimento dos alimentos e as funções de uma república. A anedótica passagem revela a 

perfeição  na  adequação  de  funções  claramente  definidas  em prol  da  realização  dos 

objetivos finais. Gatos, como criaturas incapazes da política, devem ser amarradas para 

que a ordenação seja viável. De modo similar, a constituição de uma república é aquilo 

que  confere  ordenamento  certeiro  de  cada  função  (APPELBUAM,  2004,  p.  186; 

DAVIS, 1981, p. 696). Nesse sentido, a natural aristocracy deve ser compatível com as 

ordens da república,  do mesmo modo que as funções do povo (BLITZER, 1970, p. 

241-242).    

Maquiavel  parte do pressuposto de que a natureza fez os homens diversos e 

Harrington busca evidências disso. O que alguns intérpretes chamaram de antecipação 

da doutrina de Locke (SCOTT, 1994; WETTERGREEN, 1988; DOWNS, 1977), é, na 

verdade,  o  que ele  procura como a comprovação dessa diversidade.  O resultado da 

capacidade individual no cumprimento do interesse que todos possuem é a evidência 

que ele precisa, não para distinguir os homens em dois grupos, mas para diferenciá-los 

um a um. Como um dos principais sustentáculos de sua teoria, a propriedade diferencia 

os mais dos menos capazes em atingir o objetivo de todos. Nesse sentido, Harrington 

acrescenta a Maquiavel uma medida observável e hierarquizante dos homens, o que, 

reconhecidamente,  não  faz  o  florentino,  porque  a  origem  lhe  é  assumidamente 

desconhecida175. 

Essa  gradação  harringtoniana  daquele  que  conquista  um mínimo  àquele  que 

conquista  o  máximo  de  propriedade  não  atinge,  por  si  somente,  a  divisão  binária 

expressa tantas vezes em sua obra. Maquiavel é claro, em muitos lugares, quanto ao fato 

de que existem homens que desejam governar e os que desejam não ser governados e, 

mesmo assim, o critério individualizante da virtù não o impede de dividir o mundo em 

dois.  Do  mesmo  modo,  Harrington,  ao  hierarquizar  objetivamente  os  homens  pela 

capacidade de obter propriedade, não se abstém de afirmar que a consequência política 

de  tal  reconhecimento  é  binária176.  Fica  claro  que  os  umori de  Maquiavel  são  a 

expressão de dois tipos de vontades imediatamente políticas. A inovação de Harrington, 
175 Trata-se  aqui  da  do  famoso  Ghiribizzi  al  Soderini de  1506 (MACHIAVELLI,  p.  137).  Confira 
Guarini (1990, p. 22).

176 Thomas  Smith  já  havia  classificado  os  homens  em  quatro  categorias:  “gentlemen,  citizens  or 
burgesses, yeoman artificers, and labores” (SMITH, 1982, p. 65; De republica anglorum, I, 16), mas, ao 
tratá-los institucionalmente, recorre à divisão entre o povo e o senado (SMITH, 1982, p. 68; De republica 
anglorum, I, 18).
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por  seu lado,  reside  na  avaliação  de  que  entre  a  natureza  do mérito  individual  e  a 

política, transpassa-se a propriedade (Cf. WORDEN, 1994b, p. 95). Num certo sentido, 

o que faz Harrington com a teoria dos umori de Maquiavel é torná-la parte da economia 

política. Uma vez que os homens se mobilizam por interesses, e estes voltam-se para a 

propriedade,  a  política  é  a consequência lógica de toda argumentação.  Dado que os 

homens possuem o mesmo interesse e que alguns se sobressaem por condições naturais, 

cabe à política não negligenciar tais idiossincrasias, pois não pode a arte com a natureza 

(HARRINGTON, Valerius and Publicola, p. 786). 

A intermediação  feita  por  Maquiavel  entre  a  individualidade  e  o  desejo  de 

dominar ou o de não ser dominado não é tão explícita em Harrington: “a father of a 

family would find the common and natural interest of his servants, which is to be free, 

that  wherein  his  own  interest,  which  is  to  have  servants,  is  eminently  included” 

(HARRINGTON,  Politicaster,  II,  p.  718).  Sendo  o  pai,  como  chefe  de  família,  o 

correlato do senado na república, a distinção para com os servos se origina na natureza, 

o que não invalida que o pai e o senado sejam propensos à liberdade coletiva. Assim, a 

passagem da hierarquia individualizada para o mundo político binário, em Harrington, 

pode ser lida como os homens livres em contraste com os servos, ou ainda, dos que 

possuem ou não cidadania (BLITZER, 1970, p. 217; SULLIVAN, 2006, p. 147). Entre o 

mérito individual e as duas casas legislativas, Harrington somente oferece um exemplo. 

Para ele, um terço dos homens são mais sábios (wiser) que os outros: 

A commonwealth is but a civil society of men. Let us 
take any number of men, as twenty, and forthwith make 
a commonwealth. Twenty men, if they be not all idiots – 
perhaps if  they be – can never  come so together,  but 
there will be such difference in them that about a third 
will be wiser, or at least less foolish, than all the rest. 
(HARRINGTON, Oceana, p. 172)

Harrington não entre na questão se há critérios absolutos, sejam ou não todos 

idiotas, sejam ou não os mais sábios apenas menos idiotas. Importa que, de um lado, é 

possível observar uma gradação entre os homens e, de outro, uma ruptura. Mas o que 

em Maquiavel era assumidamente inexplicável, tornou-se sabedoria. Os seis mais sábios 

de vinte 

discoursing  and  arguing  one  with  another,  show  the 
eminence of their parts, the fourteen discover things that 
they never  thought  on,  or  are cleared in  divers  truths 
which had formely perplexed them; wherefore in matter 
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of common concernment, difficulty or danger, they hang 
upon their lips as children upon their fathers,  and the 
influence  thus  acquired  by  the  six,  the  eminence  of 
whose parts is  found to be a  stay and comfort  to the 
fourteen,  is  auctoritas  patrum,  the  authority  of  the 
fathers. (HARRINGTON, Oceana, p. 172-173)
 

Essa  autoridade  natural,  Harrington  chamou  de  “natural  aristocracy”. 

Possivelmente, o ímpeto de dominar ou de não ser dominado em Maquiavel assumiu 

uma  referência  corporativista  medieval  em  Harrington  na  comparação  entre  pais  e 

filhos, de origem romana: “auctoritas patrum et verecundia plebis” (HARRINGTON, 

The Prerogative Of Popular Government, I, 5, p. 416). Nesse sentido, a divisão binária 

de Harrington é justificada apenas por uma relação natural familiar, o que comprova a 

distância dele para com o direito natural, bastando que se reconheça que o domínio de 

pais  sobre  filhos  é  natural,  mas  não,  necessariamente,  político.  Assim  como,  por 

natureza, os pais são mais sábios que os filhos e, por isso, cumprem com o dever de 

guiá-los,  alguns  homens  o  fazem  com  os  outros.  Mais  à  frente  no  texto,  o  autor 

comprova isso: “For proof of this order in reason: it is with all politicians past dispute 

that paternal power is in the right of nature, and this is no other than the derivation of 

power  from  fathers  of  families,  as  the  natural  root  of  a  commonwealth” 

(HARRINGTON, Oceana, p. 216). O direito natural não é senão o reconhecimento da 

diferença natural dos homens. Lido à luz do jusnaturalismo, é o inverso de Hobbes e 

seus seguidores e, neles, neste caso, inclui-se Sidney. 

Esse  aspecto,  que  pretende  provar  a  naturalidade  da  superioridade  paterna, 

requer  uma  determinada  sabedoria  embutida.  Bem  ao  seu  estilo,  como  já  tivemos 

oportunidade de verificar, Harrington expressa suas explicações pela comparação, nesse 

caso, entre os mais sábios e os pais. A robustez do argumento se limita tão somente a 

expressar elementos em comum entre a natural aristocracy e os pais, pelo fato de serem 

os mais sábios. Porém, não fica claro se essa sabedoria dos pais é natural, o que não 

parece fazer muito sentido177, e, por outro lado, fica claro que a sabedoria da  natural  

aristocracy é natural, inclusive, é isso que a define. Por isso, “the people have not only a 

natural  but  a  positive  obligation  to  make  use  of  as  their  guides”  (HARRINGTON, 

Oceana, p. 173). 

177 Caso fosse, todos tornariam-se sábios quando gerarem filhos e da istinção para com os menos sábios 
deixaria de existir. A não ser que se assuma que todos tornam-se sábios com a idade e a geração de filhos, 
o que não existe evidência textual para isso, apesar de a idade ser um critério militar (dos 18 aos 30 anos)  
e político (acima dos 30 anos). Este é claro limite da comparação.
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Novamente,  pode-se tomar a comparação entre  a  natural aristocracy com os 

pais no mesmo sentido que se faz entre as meninas e o legislativo, como uma metáfora. 

Pelo fato  de um terço dos homens serem naturalmente mais sábios que os outros é 

necessário que estes sejam imbuídos de autoridade. A sabedoria do senado, unida ao 

interesse que todos possuem, corrobora com a ideia de que apenas a natural aristocracy 

é capaz de antecipar qual seria o comportamento da assembleia, e, por isso, pode propor 

as leis. Isso não significa que é a sabedoria o critério distintivo para formular leis, mas, 

ao contrário, para formular leis é necessário supor o comportamento da assembleia. As 

leis, em si mesmas, não são propostas ou produzidas racionalmente por uma inteligência 

superior externa aos ditames políticos e livres de interesse próprio, pois, caso o fosse, 

não seria necessária a escolha pela assembleia. Nesse sentido, a assembleia é a garantia 

de que o senado usará suas habilidades para propor apenas as leis que serão aprovadas, 

claro, sempre com a possibilidade de elas não serem. Por isso, a natural aristocracy não 

possui distinções de ordem que vão além daquelas observáveis. 

3.7.4. Parcialidade e emulação 

O capítulo 9 de  O Príncipe é  onde Maquiavel apresenta com mais clareza o 

resultado dos conflitos: licença, principado ou liberdade. A república, e o principado 

civil,  são  os  dois  únicos  regimes  que  sustentam a  tensão  conflituosa  de  modo  não 

violento. O argumento, especificamente maquiaveliano, reside, pois, no fato de que cada 

uma das vontades se realiza apenas em parte, isto é, em parte os grandi dominam e em 

parte o popolo não se deixa dominar. A parcialidade na realização do humor é o que fará 

de Harrington um exímio maquiaveliano. Quando Harrington afirma que o senado deve 

propor para que a assembleia escolha não está dizendo nada substancialmente diferente 

de quando Maquiavel afirma a realização parcial de cada um dos humores. Claro que, 

para Harrington, como vimos, não se trata de humores, mas de interesses. Não obstante 

a explicação da vontade – na falta de uma palavra melhor – ser diferente, o fato é que 

apenas  parcialmente  elas  se  realizam.  O  senado,  em  parte,  consuma  sua  vontade 

(interesse),  porque  deve  fazer  concessões  à  assembleia  se  quiser  ter  suas  propostas 

aprovadas. A assembleia, em parte, tem suas vontades (interesses) atendidas porque o 
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senado apresentou leis favoráveis a ele próprio que possam ser aceitas por ela. Assim, é 

a parcialidade da realização que insere o conflito na teoria de Harrington,  como em 

Maquiavel.

Deixamos  em  suspenso  um  ponto  que  cabe,  agora,  ser  concluído.  Acima 

apontamos que o operador do conflito em Maquiavel é a distinção dos humores e que, 

em Harrington, a igualdade do interesse. Como muitos comentadores afirmam, o caráter 

específico  maquiaveliano  reside  na  diversidade  humana  realizada  binariamente  na 

política entre aqueles que desejam dominar e os que desejam não ser dominados, se 

positivado, conforma, desse modo, um oximoro (Cf. ADVERSE, 2007). O mesmo não 

se aplica a Harrington,  uma vez que não há tal  diferença, o que o levou a inserir  a 

diferença  de  funções  nas  casas  legislativas178.  A calibragem feita  da  passagem dos 

humores para o interesse pôde igualmente permitir a separação de funções. Em ambos 

os  casos,  há  uma  homogeneidade  (na  função  legislativa  ou  no  interesse)  e  uma 

heterogeneidade (na função legislativa ou no humor), o que muda, entretanto, é a ordem 

daquilo  que  é  homogêneo  ou  heterogêneo,  justificado,  cada  um  a  seu  modo,  pela 

natureza humana. Importa destacar que é na tensão entre o que é homogêneo e o que é 

heterogêneo que emerge o equilíbrio. Não seria, assim, despropositado afirmar que o 

conflito  harringtoniano  é  outra  coisa  que  não  maquiaveliano,  se,  e  somente  se,  for 

definido  o  conflito  maquiaveliano  pela  ancoragem  na  distinção  dos  humores  (Cf. 

POCOCK, 1977, p. 116). Nesse sentido, não se pode discordar com todos aqueles que 

afirmam  que  Harrington  posiciona-se  contrariamente  ao  elogio  do  conflito  por 

Maquiavel, o que não significa afirmar que haja uma crítica em si mesma ao conflito. 

Agora, se o conflito maquiaveliano for tomado de modo mais amplo, definindo-o tão 

somente como uma contrariedade inerente aos segmentos que compõem a sociedade ou 

às casas legislativas, ausente a explicação de fundo dos humores, certamente, o conflito 

de Harrington é maquiaveliano. Essas duas formas de interpretação não são igualmente 

válidas, porque o texto de Maquiavel não o permite. É claro, como já apontamos, que o 

conflito maquiveliano não se sustenta sem a diferença de humores intrínseco a todas as 

178 Barber (2004) conduz uma interessante análise a partir de uma definição de republicanismo moderno 
como um oximoro em si mesmo. O argumento pretende refletir sobre a possibilidade de se inserir virtude 
cívica em um universo que já avançara demais na aceitação geral de sua impossibilidade. É bem verdade 
que não se trata aqui do tema discutido por Adverse. Mas, uma vez que Barber reconhece o pioneirismo 
de Maquiavel, sobretudo na sua discussão do conflito, parece frutífera a comparação de uma vontade 
negativa que deve ser positivada com a dependência republicana de atitudes não republicanas. Fica a 
questão se oximoro dos humores maquiavelianos podem ser criticamente transferidos para o universo 
moderno composto mais de interesse do que de virtude. A passagem de Maquiavel para Harrington pode 
sugerir uma resposta.  
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cidades.  Mas  também não  é  pela  rejeição  do  caráter  específico  de  Maquiavel  que 

automaticamente  Harrington  deixa  de  ser  parte  do  seleto  grupo  que  credencia  ao 

conflito a produção de leis, a sustentação da liberdade e a igualdade política. Mas essas 

consequências do conflito podem ser lidas a partir de um desencadeamento de causas e 

efeitos.           

   
Where first, the blame he lays to the heathen authors is, 
in  his  sense,  laid  unto  the  Scripture;  and  whereas  he 
holds them to be young men, or men of no antidote, that 
are of like opinions, it should seem that Machiavel, the 
sole  retriever  of  this  ancient  prudence,  is  to  his  solid 
reason a beardless boy that hath newly read Livy. And 
how solid his reason is may appear where he grants the 
great prosperity of ancient commonwealths, which is to 
give up the controversy,  for such an effect  must  have 
some adequate cause; which to evade, he insinuates that 
it was nothing else but the emulation of particular men; 
as if so great an emulation could have been generated 
without as great virtue, so great virtue without the best 
education, the best education without the best laws, or 
the best laws any otherwise than by the excellency of 
their policy. (HARRINGTON, Oceana, p. 178)

Né  si  può  chiamare  in  alcun  modo  con  ragione  una 
republica inordinata, dove siano tanti esempli di virtù, 
perché  li  buoni  esempli  nascano  dalla  buona 
educazione, la buona educazione dalle buone leggi, e le 
buone  leggi  da  quelli  tumulti  che  molti 
inconsideratamente  dannano.  (MACHIAVELLI, 
Discorsi, I, 4, 7)

A passagem é  quase  uma reprodução textual  de  Maquiavel179.  Ao seu  modo 

característico de escrita, Harrington apresenta relações de causa e efeito inseridas e de 

igualdade entre os termos. Afirma ainda que a emulação se une à virtude, Maquiavel, 

refere-se aos exemplos de virtude; esta é oriunda da melhor educação, em Maquiavel, 

uma boa educação; esta das melhores leis, em Maquiavel, boas leis; as melhores leis 

advém da excelência política, em Maquiavel, dos tumultos. Seguindo de perto o texto, 

identificam-se duas diferenças. Maquiavel utiliza adjetivos positivos (buona educazione, 

buone leggi), enquanto Harrington utiliza adjetivos superlativos (the best education, the 

best  laws).  Com  o  cuidado  que  sabemos  que  Harrington  tem  com  as  palavras 

empregadas (Cf. HARRINGTON, The prerogative of popular government, II, 5, p. 558; 

The art of lawgiving, II, advertisement, p. 616), isso não significa outra coisa senão a 

179 Confira ainda uma reprodução semelhante em Oceana, p. 303 e Pocock (2003, p. 195).
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radicalização do argumento de Maquiavel da passagem de um termo para outro180. Isso 

significa  que,  para  Harrington,  não  basta  que  os  termos  sejam bons,  devem ser  os 

melhores,  o  que  aponta  para  uma  restrição,  uma  singularidade,  na  república  bem-

ordenada, permitindo, inclusive, sua imortalidade (DOWNS, 1977, p. 95). Essa leitura 

reflete a expressão contingencial das ordenações capazes de produzir a imortalidade, 

como veremos, importante rompimento com Maquiavel.

A segunda diferença é mais significativa para nossa argumentação. A tradução 

das palavras do secretário não ocorre apenas em um único caso das relações de causa e 

efeito,  o  último.  Para  Maquiavel,  aquilo  que  impulsiona  as  boas  leis,  seguidas  da 

educação  e  da  virtude  é  o  tumulto,  para  Harrington,  a  excelência  política  (Cf. 

WIEMANN,  2013,  p.  45-46).  Novamente,  duas  interpretações  são  possíveis  para 

justificar  a  substituição.  Primeira,  Harrington  rejeita  o  conflito  (tumulto)  e,  em seu 

lugar, coloca a excelência política, o que significaria que excelência política é diferente 

de conflito.  Segunda,  Harrington equivale tumulto à excelência política e, com isso, 

fecha a equiparação das causas e efeitos. Assumindo sua aversão à palavra tumulto, 

como vimos acima, é plausível supor que a segunda interpretação é mais compatível 

com seu sistema. Mas, tendo em vista a ambiguidade com a qual ele utiliza os termos 

para  designar  o  conflito  (strife)  e,  à  luz  de  seu  rigor  não  apenas  quanto  ao 

vocabulário181,  mas  também  quanto,  sobretudo,  sua  constante  preocupação  com  as 

explicações a partir de relações entre causa e efeito, dadas as causas, os efeitos não 

poderiam  ser  outros.  “A  universal  effect  demonstrateth  a  universal  cause” 

(HARRINGTON,  Aphorims  Political,  XXXII,  p.  765).  Assim,  o  desencadeamento 

lógico das proposições não pode concluir nada diferente de que a excelência política 

seja equivalente ao tumulto, uma vez que ele próprio aceita toda a cadeia de eventos 

descrita nos Discorsi. 

3.7.5. A causa do conflito

Novamente  mobilizando  Aristóteles  contra  Hobbes,  Harrington  comenta  uma 

passagem da Política que vale a pena ser reproduzida: 

180 Bignotto (1994, p. 182) julga que esta radicalização é uma crítica. Sobre a educação, confira Rahe 
(2008, p. 326-327). 

181 Vide, por exemplo, Harrington (The prerogative of popular government, I, 9, p. 460-461).
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Immoderate wealth, as where one man or the few have 
greater  possessions  than  equality or  the  frame  of  the 
commonwealth  will  bear,  is  an  occasion  of  sedition, 
which ends for the greater part in monarchy; and that 
for this cause the ostracism hath been received in divers 
places,  as  in  Argos and Athens.  But  it  were better  to 
prevent the growth in the beginning, than, when it hath 
gotten  head,  to  seek  the  remedy  of  such  an  evil. 
(HARRINGTON,  Oceana,  p.  166;  ARISTÓTELES, 
Política, 1302b)
 

Como é sabido, e os próprios textos confirmam, Harrington controlava a língua 

grega e muito provavelmente, como era comum entre os eruditos de seu tempo, lia o 

estagirita no original e ele próprio fazia as traduções. Cabe uma reflexão sobre a versão 

inglesa  adotada  pelo  autor  de  Oceana182.  Para  Harrington,  “immoderate  wealth” 

(dýnamis  em Aristóteles)  e  “greater  possessions”  (meízhon  dýnamis em Aristóteles) 

assumem um significado eminentemente econômico, bem característicos de riqueza e 

propriedade. “His economics were oikonomika in a Greek sense” (POCOCK, 1977, p. 

63; Cf. STRUMIA, 1991, p. 28). Mesmo que essa leitura seja válida para Aristóteles, 

parece interessante frisar o esforço do autor de Oceana em correlacionar a propriedade 

com o poder  político.   De fato,  a  opção por  “wealth”,  ao  invés  de  “riches”,  como 

anteriormente  no  texto  havia  preferido  para  tratar  os  goods  of  fortune,  indica  uma 

determinada cautela, porque “wealth” pode assumir um significado mais amplo do que 

apenas riqueza, embora seja essa a tradução mais comum para o português. 

O argumento  de Harrington,  em sua resposta  a  Hobbes,  se  faz  destacando a 

riqueza como causa de sedições (stásis)183. Além da fonte aristotélica (PEZZATO, 2005, 

p. 226), Harrington parece ter se inspirado em um contemporâneo seu. “The matter of 

seditions is of two kinds; much poverty and much discontentment”. “The first remedy 

or prevention is to remove by all means possible that material cause of sedition whereof 

we spaeke;  which  is,  want  and  poverty in  the  estate”  (BACON, 1955,  p.  40 e  41; 

Essays,  Of seditions  and troubles).  Nessa  altura  do  argumento,  Bacon,  empregando 

metáforas  naturais  e  médicas,  busca  compreender  as  bases  do  governo e  os  modos 

eficazes de prevenir  as sedições.  Atente-se ao fato de que Harrington não visa essa 

182 Agradeço à professora Maria das Graças de Moraes Augusto pela ajuda na leitura, interpretação e 
transliteração do texto grego, bem como o contraste com a tradução de Harrington.

183 Nedham (2010, p. 58-59;  The excellencie of a free-state) afirma que as causas dos tumultos são a 
vontade de poder,  a vontade de liberdade e a  opressão (WORDEN, 2011,  p.  XXX).  É possível  que 
Harrington tenha  sintetizado esses  termos  a partir  da propriedade,  que será inserida  por  Nedham na 
desmesura popular dos tumultos (NEDHAM, 2010, p. 61; The excellencie of a free-state).  
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prevenção  baconiana,  mas  tal  proximidade  com  o  autor  dos  Essays oportuna  uma 

divergência com um de seus admiradores  científicos (Cf.  SKINNER, 2002c,  p.  52). 

Diferentemente do que Hobbes havia argumentado, que o contrato é capaz de garantir a 

ordem, por ser uma transferência incondicional, Harrington afirma que a condição de 

empoderamento não é senão garantida pela propriedade, por isso, o contrato é ineficaz 

(GOUGH, 1930, p. 397). Isso coloca-o em uma posição, não de omissão do momento 

contratual, como afirma Russel-Smith (1914, p. 18), mas de oposição teórica. O ponto 

que Harrington pretende destacar de Aristóteles, o diferencia tanto de Hobbes, quanto de 

Maquiavel. Com relação ao primeiro, o problema reside na teoria do contrato, com o 

segundo, na origem explicativa do conflito. O pacto é ineficaz ou inútil, e portanto não 

pode  ser  mobilizado  como  uma  categoria  explicativa,  pois  a  soberania  é  uma 

consequência da propriedade (HARRINGTON, The prerogative of popular government, 

I, 3, p. 409; Cf. RAAB, 1965, p. 196). Propriedade esta que enseja simultaneamente os 

motivos  para  o  conflito.  De  acordo  com  a  leitura  harringtoniana  de  Maquiavel,  o 

florentino não leu Aristóteles corretamente: 

Machiavel  hath  missed  it  very  narrowly  and  more 
dangerously;  for  not  fully  perceiving  that  if  a 
commonwealth  be  galled  by the  gentry,  it  is  by their 
overbalance,  he  speaks  of  the  gentry  as  hostile  to 
popular  government,  and  of  popular  governments  as 
hostile unto the gentry, and make belive, that the people 
in  such  are so enraged  against  them, that  where they 
meet  a  gentjeman  they  kill  him;  which  can  never  in 
Switz  the  gentry  are  not  only  safe,  but  in  hounor. 
(HARRINGTON, Oceana, p. 166)
 

O erro de Maquiavel  consiste  em não perceber  que o motivo da turbulência 

(galled)  das  repúblicas  é  a  overbalance da  gentry.  “In  almost  every  place  where 

Harrington amends or disagrees with Machiavelli, the basis of his criticism is that the 

latter has failed explicitly to see the principle of Balance as a neecssary key to a full 

understanding  of  the  situation”  (RAAB,  1965,  p.  190).  Nesse  ponto,  a  leitura 

harringtoniana é radical: a hostilidade entre povo e nobreza descamba em assassinatos e 

guerra civil (BARDUCCI, 2013, p. 68). “In this failure to recognize the relationship 

between  property  and  power,  Harrington  belived  that  Machiavelli  had  failed  as  an 

observer and theorist” (DOWNS, 1977, p.  29). Caso o texto se encerrasse aqui, não 

seria  possível  atribuir  qualquer  leitura  alternativa àquela  feita  por tantos intérpretes. 

Contudo, já na passagem acima citada vê-se uma causa negligenciada, até então, pelas 

outras interpretações de Maquiavel: a balance. O que Harrington afirma é que o motivo 
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do conflito é a correlação de riquezas existente entre o povo e os nobres, que pode ou 

não precipitar em violência. Quando ocorrem assassinatos e guerras civis é devido a 

overbalance. O esquema teórico, portanto, se passa, primeiro, pela explicação de que é a 

balance  a causa do conflito e a  overbalance  causa da violência no conflito. Devido a 

esta distinção, sutil, encontra-se Harrington pressionado a reconhecer sua dívida com o 

florentino: “But the balance as I have laid it down, though unseen by Machiavel, is that 

which interpreteth him, and that which he confirmeth by his judgment in many other as 

well as in this place” (HARRINGTON, Oceana, p. 166). Maquiavel não expôs, mas a 

teoria  da  balance  está  submetida  em  seu  texto.  Conclui  Harrington  o  ponto: 

“Wherefore,  as  in  this  place  I  agree  with  Machiavel  that  a  nobility  or  gentry, 

overbalancing  a  popular  government,  is  the  utter  bane  and  destruction  of  it” 

(HARRINGTON, Oceana, p. 166-167).

Entre a crítica e o elogio, Harrington procura no próprio texto do florentino seu 

fundamento da balance para a explicação dos conflitos. De fato, encontra-o e traduz: 

“make them gentlemen or noblemen, not in name but in effect, that is by enriching them 

with lands, castles, and treasures, that may gain them power amongst the rest and bring 

in  teh  rest  unto  dependence  upon  themselves”  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  166). 

Diferentemente do que acabara de fazer com Aristóteles, Harrington não precisou inserir 

a propriedade, porque lá já estava: “fa gentiluomini in fatto, non in nome, donando loro 

castella e possessioni e dando loro favore di sustanze e di uomini” (MACHIAVELLI, 

Discorsi,  I, 55, 27). O que é interessante, contudo, é que a esta altura dos  Discorsi  o 

tema  do  conflito  já  havia  sido  debatido  do  ponto  de  vista  institucional.  Assim,  o 

maquiavelismo  de  Harrington  se  assenta  na  condição  igualitária,  em  termos  de 

propriedade,  da  república  bem-ordenada  (HARRINGTON,  Oceana,  p,  258).  Para 

Harrington, Maquiavel não percebeu que essa igualdade de posses é também necessária 

no conflito legislativo (Cf. DOWNS, 1977, p. 27-28).               

                       

3.8. Immortal commonwealth: ridurre ai principi e rotation  

I  cannot  conclude  a  circle  (and  such  is  this 
commonwealth)  without  turning  the  end  into  the 
beginning. 
James Harrington, Oceana

Comumente  se  encontram  comentadores  que  atribuem  a  originalidade  de 

Harington à sua enorme ambição de produzir uma  immortal commonwealth. A virada 
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maquiaveliana,  sobretudo  na  reconstrução  de  Pocock  (Cf.  2003,  p.  201),  liberou  o 

mundo  dos  ditames  transcendentes  da  política  e,  cunhando  o  realismo  moderno 

(PORTINARO, 1999),  impôs à  queda  dos  regimes uma necessidade  até  então  nada 

evidente.  Uma  leitura  como  essa  colocaria,  portanto,  Harrington  ao  largo  da  linha 

maquiaveliana, uma vez que sua originalidade buscaria superar um ditame da necessità  

política. Constante fonte de inspiração para os renascentistas italianos, com o devido 

destaque para o próprio secretário,  Roma foi alvo de inúmeras críticas, mas resistiu 

àquela que a acusava de fragilidade militar e política (MILLAR, 2002, p. 92). Se algum 

caminho pudesse ser construído para a vida longa, este era romano.     

Por outro lado, autores que consolidaram o conceito moderno de soberania na 

confluência  ambivalente  com  o  desenvolvimento  do  jusnaturalismo  e/ou 

patriarcalismo184 tendem a apresentar  uma preocupação maior  com a sustentação do 

regime no tempo.  Aqueles  atualmente  denominados absolutistas,  com destaque  para 

Bodin, Hobbes e Filmer (POCOCK, 1977, p. 23; POCOCK, 1987b, p. 442), buscaram 

na indivisibilidade do poder a segurança necessária para a longa vida do rei (BODIN, 

Les six livres de la république, I, 8; HOBBES, Leviathan, II, 18; FILMER, Patriarcha, 

II,  16).  Contudo,  mesmo  estes  pensadores  reconhecem  circunstâncias  nas  quais  a 

soberania, fonte da estabilidade e vitalidade do regime, pode sucumbir (BODIN, Lex six  

livres de la république, IV, 1; HOBBES, Leviathan, II, 29;  FILMER,  Patriarcha, III, 

2). Harrington também o faz, mas suas restrições são diversas daquelas elaboradas pelos 

absolutistas. O autor de Oceana divide com Bodin, Hobbes e Filmer a percepção de que 

as invasões estrangeiras bem sucedidas resultam na derrocada da sociedade política e do 

Estado;  divide também a ideia  de que,  uma vez conformado de modo adequado,  o 

Estado,  por  si  mesmo,  jamais  encontra  seu  fim.  Diferentemente  do  humanismo  e 

maquiavelismo, Harrington aposta numa immortal commonwealth. 

Para os três autores supramencionados, a garantia de sucesso do regime residia 

na certeira aplicação da lei da natureza em conformidade com as ações humanas. De 

algum modo,  haveria  um parâmetro  externo  aos  homens  capaz  de  fixar  o  poder  e 

sustentar o Estado, por ordens humanas ou divinas. O que alguns intérpretes apontam 

como originalidade de Harrington não é, propriamente, a ambição de coibir mecanismos 

internos capazes de fazer ruir o regime, mas sua explicação para tal (BORALEVI, 2011, 

p. 673; GOUGH, 1930, p. 404). Necessariamente, como já tivemos chance de apontar, a 

184 Sobre a relação jusnaturalismo e patriarcalismo, veja Ostrensky (2006, p. 120-124).
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superestrutura segue a propriedade. Sendo esta a base para a sustentação do regime, sua 

adequada distribuição reverbera em um governo igualmente estável.  Esta  correlação 

entre  propriedade  e  superestrutura  ganhou  o  nome  de  perfeição.  A imortalidade  da 

república  se  sustenta  pela  perfeição  nos  três  níveis  da  balance:  na  propriedade,  na 

superestrutura e na relação de uma com a outra (POCOCK, 1977, p. 72-73). Necessário 

que se reconheça a dimensão contingencial de tal assertiva, isto é, a imortalidade existe 

no caso ímpar da perfeição generalizada da distribuição de propriedade, da rotation em 

todos os níveis governamentais e na lei agrária (DOWNS, 1977, p. 70).

Originada nos escritos  de Políbio,  e  devidamente calibrada por  Maquiavel,  a 

teoria  dos  ciclos  históricos  de  governo aterriza  em Harrington  sob  uma perspectiva 

nova185. Para Políbio, a sucessão dos regimes, ou das formas de governo, possui um 

embricamento natural de ascensão e degeneração do governo de um, poucos e muitos 

(POLÍBIO, História, VI, 4; POCOCK, 2003, p. 77).  

Esse é o ciclo pelo qual passam as constituições, o curso 
natural de suas transformações, de sua desaparição e de 
seu  retorno  ao  ponto  de  partida.  Quem  distinguir 
nitidamente  esse  ciclo  poderá,  falando  do  futuro  de 
qualquer  forma  de  governo,  enganar-se  em  sua 
estimativa da duração do processo, mas se seu juízo não 
for  afetado  pela  animosidade  ou  pelo  despeito 
dificilmente  se  equivocará  quanto  ao  seu  estágio  de 
crescimento ou declínio e quanto à forma que resultará 
desse  processo.  Especialmente  no  caso  do  Estado 
romano  esse  método  nos  capacitará  a  chegar  a  um 
conhecimento de sua formação, crescimento e perfeição 
máxima,  e  igualmente  da  mudança  para  pior  que 
certamente  ocorrerá  algum  dia.  De  fato,  como  eu  já 
disse, esse Estado, mais que qualquer outro, formou-se e 
cresceu  naturalmente,  e  sofrerá  um declínio  natural  e 
mudará para a situação oposta. (POLÍBIO, História, VI, 
9) 

Fukuda (1997, p. 9) argumenta que tal definição foi uma ruptura com Platão e 

Aristóteles e, por isso, formalizou o modelo romano. Assim, teria atingido a Inglaterra 

no justo momento em que o regime monárquico ruiu (FUKUDA, 1997, p. 13). Luciano 

Canfora  (1993),  comparando  estas  passagens  com  as  de  Maquiavel,  identificou  as 

inúmeras simetrias existentes e pôde apontar os limites entre elas. Se lidas com cautela, 

185 Na verdade, há diversos indícios de que, entre os antigos, os ciclos de governo já estavam sendo 
debatidos desde Platão (República, 545e) e, depois do próprio Políbio, teve continuidade com Cícero, que 
cita  ambos  (De  divinatione,  II,  2;  De  republica,  I,  65-69,  II,  45-49).  O  caso  do  De  divinatione é 
particularmente  interessante  porque  Harrington  o  cita  (Oceana,  p.  341).  A percepção  do  movimento 
(moto) dos Estados, mesmo que distante de uma dimensão cíclica, ocorre em Luzzatto (2013, p. 93-94; 
Discorso, XVI), que emprega, além de Platão, Aristóteles, Fílon e os sofistas.      
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os trechos que explicam as passagens de uma forma de governo a outra se diferenciam 

da explicação polibiana por neutralizar a dimensão natural: o surgimento do governo 

“per  potersi  meglio  difendere”  (Discorsi,  I,  2,  14),  do  príncipe  ao  tirano  “per 

successione e non per eleizione” (Discorsi, I, 2, 17), do principado ao optimate porque 

“non potevano sopportare  la  inonesta  vita  di  quel  principe” (Discorsi,  I,  2,  18),  do 

optimate  ao  governo  de  poucos  pois  este  se  comportava  “sanza  rispetto  ad  alcuna 

civilità”  (Discorsi,  I,  2,  21)e,  finalmente,  ao  governo  popular  por  causa  da  “fresca 

memoria” (Discorsi, I, 2, 22) dos tempos de opressão. A segunda distinção é que, para 

Maquiavel, mais claramente os ciclos são finitos e, mesmo uma “republica perfetta” 

(Discorsi, I, 2, 36; Cf. CAMBIANO, 2000, p. 83; NELSON, 2004, p. 109) encontrará 

seu  fim186.  Fukuda (1997,  p.  14)  afirma  que  “[m]ixed  government  is  not,  however, 

central  to  Machiavelli's  ideas”,  embora  reconheça  a  proximidade  com a  teoria  dos 

ciclos. Procuraremos expor, contrariamente a esta posição, a coadunação dos ciclos com 

o governo misto. 

3.8.1. Entre Políbio e Maquiavel: os ciclos e a corrupção

 Entre  Maquiavel  e  Harrington,  contudo,  surge  outro  pensador  inglês  que  se 

dedicou ao tema. Misturando uma linguagem medieval, de raízes aristotélicas, com o 

pacto (compact), Thomas Smith, após distinguir as monarquias em absolutas e pelas leis 

(SMITH, 1982, De republica anglorum, I, 8), como fará Harrington no século seguinte, 

refere-se indiretamente à teoria dos ciclos. A sociedade civil se organiza inicialmente 

com a formação dos casais, sendo o homem e a mulher separados naturalmente por 

características próprias se unem para o bem de ambos e daí surgem os servos e os filhos. 

Mas é na natureza do homem, forte e aventuroso (SMITH, 1982, p. 58;  De republica 

anglorum, I, 11) que emerge sua capacidade de governar (Cf. HILL, 2002, p. 45). “So in 

the house and familie is the first and most naturall (but a private) apparence of one of 

the best kindes of common wealth, that is called Aristocratia where a few and the best 

dothe  governe,  and  where  not  one  alwaies”  (SMITH,  1982,  p.  59;  De  republica 

anglorum, I, 11). Um ponto chama a atenção para uma particularidade de Smith frente à 

186 A finitude dos ciclos também pode ser lida em Políbio (História, VI, 57), embora sua explicação não 
seja taxativa como a de Maquiavel, o que pode sugerir uma temporalidade menor que a florentino (Cf. 
ARAÚJO, 2013, p. 26).  

219



origem grega. A constatação das diferenças naturais entre os homens, ao invés de um 

impedimento, se mostra como complementar à sua natureza política e sociável. Inicia o 

ponto do seguinte modo: “But for so much as it is the nature of all things to encrease or 

decrease” (SMITH, 1982, p. 59; De republica anglorum, I, 12). Da aristocracia natural 

familiar surgem motivos que levam ao desenvolvimento do reino: “the childrem waxing 

bigger, stronger, wiser, and thereupon naturally desirious to rule” (SMITH, 1982, p. 59; 

De republica anglorum, I, 12). Saindo do berço familiar, o filho desenvolve uma família 

e  com ela  avança  na  empreitada  de  construir  uma  cidade  e  dessas  surgem outras, 

quando, por consenso mútuo elas se unem, tem-se uma nação ou reino. 

For so long as the great grandfather was alive and able 
to  rule,  it  was  unnaturall  for  any  of  his  sonnes  or 
ofspring to strive with him for the superioritie, or to go 
about  to  governe  or  any  wise  to  dishounour  him  of 
whom he had all. And therefore he doth beare the first 
and natural  example  of  an absolute  and perfect  king. 
For he loved them as his owne children and nephewes, 
cared for them as members of his owne body, provided 
for them as one having by long time more experience 
than  they  all.  (SMITH,  1982,  p.  60;  De  republica 
anglorum, I, 12)
 

Em seguida, argumenta sobre a passagem para a aristocracia: 

But when that great grandfather was dead, the sonnes of 
him  and  brethren  among  themselves  not  having  that 
reverence  to  any,  nor  confidence of  wisedome in any 
one  of  them,  nor  that  trust  thone  to  thother,  amonge 
whome (as many times it doeth amonge brethren) some 
strifes  and  brawlinges  had  before  arisen:  To  defende 
themselves  yet  from  them  which  were  walsh  and 
strangers to them, necessarily agreed among themselves 
to consult in common, and to beare rule for a time in 
order, now one, now another: so that neither one might 
beare  alwaies  the  rule,  nor  any  one  be  neglected. 
(SMITH, 1982, p. 60; De republica anglorum, I, 13)

 Assumindo o comando, os chefes de família formam um conselho próprio de 

iguais em nascimento, nobreza e riqueza. “The rulers sought ech to keepe and maintaine 

yheir posteritie, as their sonnes and nephewes, and who should succeede them and carie 

their names when they were deade” (SMITH, 1982, p. 61;  De republica anglorum, I, 

13). E o mesmo ocorre com eles: “Now as a time bringeth an ende of all thinges, these 

brethren  being  all  dead,  and  their  ofspring  encreasing  daily  to  a  great  multitude” 

(SMITH, 1982, p. 61; De republica anglorum, I, 13). Através da educação e do exemplo 

dos pais e avós, “it was not possible that they should be content to be governed by a 
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fewe” (SMITH, 1982, p. 62; De republica anglorum, I, 14). O retorno à origem, por seu 

lado, é feito por motivos igualmente explicáveis pelo costume. Alguns, ainda sob um 

regime popular, optam por dedicarem-se com maior afinco às necessidades do Estado e, 

com isso, conquistam maiores honras, caso contrário, a usurpação do poder é o caminho 

mais  seguro para  chegar  até  ele.  “Whereupon necessarily it  came to  passe  that  the 

common wealth must tirne and alter as before from one to a few, so now from a few to a 

many and  the  most  part”  (SMITH,  1982,  p.  62;  De republica  anglorum,  I,  14).  É 

interessante  notar  que as  sucessões  são  feitas  ao  modo maquiaveliano,  não  há  uma 

dimensão naturalística nos argumentos, a não ser pelo fato de que as pessoas morrem, 

apesar  do  autor  insistir  que  as  mudanças  são  naturais  (SMITH,  1982,  p.  62;  De 

republica anglorum, I, 15). Do mesmo modo do florentino, Thomas Smith concebe a 

passagem de um regime para outro sob uma perspectiva sociológica que se transforma 

no tempo. Isso é importante porque mostra um bom exemplo de que a teoria cíclica dos 

governos  não era  estranha  à  reflexão inglesa,  mesmo que  as  evidências  textuais  da 

recepção de Smith por Harrington não sejam das mais vastas (HARRINGTON, 1977, 

The art of lawgiging, III, preface, p. 658; Cf. RUSSEL-SMITH, 1914, p. 33).    

    
A people (saith Machiavel) that is corrupt is not capable 
of  a  commonwealth;  but  in  showing  what  a  corrupt 
people is, he hath either involved himself or me, nor can 
I  otherwise  come out  of  the  labyrinth than by saying 
that, the balance altering, a people, as to the foregoing 
government,  must  of  necessity  be  corrupt;  but 
corruption in this sense signifieth no more than that the 
corruption of one government (as in natural bodies) is 
the generation of another. (HARRINGTON, Oceana, p. 
202)
 

Não parece despropositado o largo uso de perfeição em Harrington. Como vimos 

acima,  a  perfeição  no  governo  garante  sua  longevidade,  sejam  monarquias  ou 

repúblicas.  O  uso  que  Maquiavel  faz  da  mesma palavra  reflete  sua  consideração  a 

respeito da forma mista a que mais tende ao sucesso, embora,  em algum momento, 

fracasse igualmente como as outras (Cf. SCHKLAR, 1980, p. 106-107). Para os dois 

autores,  a  perfeição  em  um  regime  republicano  se  estabelece  contrariamente  à 

corrupção, como a citação aponta, através das ordens constitucionais para a confecção 

de  uma  república  perfeita  e  imortal  (MACHIAVELLI,  Discorsi,  I,  2,  36; 

HARRINGTON, Oceana, p. 209).    

Harrington se diferencia de ambos, Políbio e Maquiavel, sem deixar de utilizar 

as  partes  que lhe convém (Cf.  NEGRI,  2002,  p.  164-165).  O autor  de  Oceana  não 
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possui  a  robustez  argumentativa  dos  ciclos,  embora  ela  possa  ser  identificada  em 

diversas  passagens,  sobretudo,  no  trato  com a  corrupção  (GOLDIE,  1987,  p.  210; 

POCOCK,  1977,  p.  17).  Uma  vez  que  esta  se  mostra  ausente,  o  ciclo  pode  ser 

eliminado:  “a  commonwealth  rightly  ordered  may  for  any  internal  causes  be  as 

immortal, or long-lived, as the world” (HARRINGTON, Oceana, p. 321). O argumento 

de  Harrington  se  sustenta,  antes  de  tudo,  na  diferenciação  entre  governo  e  Estado 

(HARRINGTON,  Oceana,  p. 162).  A evidência  de que as  mudanças  nas  formas de 

governo  não  repercutem  em  alteração  dos  Estados,  definidos  a  partir  do  uso  que 

Maquiavel faz do termo, reside ainda na ordenação da república. 

Thus, though history was earlier identified with fortune, 
the  concept  of  fortune  has  practically  disappeared; 
history  has  a  law  which  may  be  comprehended. 
Harrington  denies  Machiavelli's  convinction  that  the 
people once thoroughly corrupt cannot be saved even 
by the wisest legislator: the causes of corruption are in 
an unjust distribution of land, or in the existence of a 
constitution  at  variance  with  the  distribution,  and  its 
causes being known can be remedied. The dialectic can 
be solved. (POCOCK, 1987c, p. 146)
 

Assim, uma vez que as causas da degeneração do regime – a corrupção – possam 

ser eliminadas, seus efeitos também o são. Pode haver ainda um sentido próprio, além 

da ainda insipiente distinção entre governo e Estado. Governo pela razão e pela paixão 

são modos distintos de um mesmo governo operar. Assim, não há uma clara distinção 

objetiva,  observável,  entre  paixão e razão (vide 3.3.2)  de modo que a  passagem da 

corrupção para a regeneração possa ser feita, sempre, com a morte do corpo. Nesse 

sentido, a imbricação entre paixão e razão deixa entrever a proximidade entre o corpo 

saudável e o corrupto. “Talmente che, se uno ordinatore di republica ordina in uma città 

uno di quelli tre stati, ve lo ordina per poco tempo, perché nessuno rimedio può farvi a 

fare che non sdruccioli nel suo contrario, per la similitudine che há in questo caso la 

virtute e il vizio” (MACHIAVELLI,  Discorsi, I, 2, 13). A expressão maquiaveliana da 

proximidade entre virtude e vício rebate em Harrington na possibilidade da regeneração 

completa de um outro corpo, quando da morte do anterior (RAHE, 1994b, p. 181). Para 

os dois autores, este é o caso dos corpos simples, isto é, dos regimes puros e a solução 

somente se encontra  no governo misto:  “The corruption then of monarchy is  called 

tyranny; that of aristocracy, oligarchy; and that of democracy, anarchy. But legislators, 

having found these three governments at the best to be naught, have invented another 
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consisting of a mixture of them all, which only is good” (HARRINGTON, Oceana, p. 

162). 

E  tanto  le  fu  favorevole  la  fortuna,  che  benché  si 
passasse dal governo de' Re e degli Ottimati al Popolo, 
per  quelli  medesimi  gradi  e  per  quelle  medesime 
cagioni che di sopra si sono discorse, nondimeno non si 
tolse mai, per dare autorità regie, né si diminuì l'autorità 
in tutto agli Ottimati per darla al Popolo; ma rimanendo 
mista,  fece  una  republica  perfetta.  (MACHIAVELLI, 
Discorsi, I, 2, 36)
 

Contudo,  não  é  apenas  a  mistura  das  formas  puras  que,  por  ela  mesma,  se 

apresenta como capaz de sustentar a imortalidade da república. Há outras condições 

igualmente  necessárias.  Tal  como  Maquiavel,  Harrington,  igualmente  legando  a 

responsabilidade à sucessão (HARRINGTON, The prerogative of popular government, 

II, 4, p. 536), se distancia de Políbio por rejeitar a naturalidade de cada passagem das 

formas de governo, atribuindo a ela a necessária compatibilidade entre a foundation e a 

superestructure187.  Essa  compatibilidade  se  encontra  na  definição  da  passagem  das 

formas retas para as degeneradas pela maior ou menor proximidade com o interesse 

público (Cf. BARDUCCI, 2013, p. 72). 

Nor  is  Aristotle  so  good  a  commonwealthsman  for 
deriding  the  invention  of  Phaleas,  as  in  recollecting 
himself, where he saith that democracies, when a lesser 
part  of  their  citizens  overtop  the  rest  in  wealth, 
degenerate  into  oligarchies  and  principalities;  and, 
which comes nearer unto the present purpouse, that the 
greater  part  of  the  nobility  of  Tarentum  coming 
accidentally to  be ruined,  the  government  of  the few 
came by consequence  to  be changed  into that  of  the 
many. (HARRINGTON, Oceana, p. 235)
 

Desse modo,  a determinação polibiana fincada na natureza transforma-se em 

determinação  econômica  fincada  na  propriedade/riqueza.  O  pressuposto  da 

argumentação é que, dado que a superestrutura segue a propriedade, o descontrole da 

segunda  acarreta  em  descontrole  da  primeira.  Thomas  Smith  já  havia  seguido  os 

ditames  naturais  das  variações  dos  governos,  embora  reconheça  o  fim  inevitável 

característico de Maquiavel: “For the nature of man is never to stand still in one maner 

of estate, but to grow from the lesse to the more, and so to decay from the more againe 

187 Vimos acima, sobretudo a partir de Aristóteles, a dimensão conflituosa fundada na propriedade. A 
riqueza, como causa das sedições, é causa também da corrupção e pode ter uma inspiração em Políbio, 
embora não seja esse ponto destacado pelo historiador grego, ocorre apenas em uma passagem.
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to the lesse, till it come to the fatall end and destruction” (SMITH, 1982, p. 51;  De 

republica anglorum, I, 4). Complementa seu argumento utilizando a conhecida metáfora 

do “politique bodie” e pela contraposição entre o corpo simples e o complexo (SMITH, 

1982, p. 52; De republica anglorum, I, 5). O trato de Smith para com Maquiavel, como 

autoridade  de  seu  tempo  (RAAB,  1965,  p.  61)  autoriza  uma  leitura  que  o  coloca 

igualmente preocupado com os antigos, dado seu orgulhoso conhecimento dos gregos e 

romanos,  e  do  florentino  no  exato  ponto  em  que  aceita  a  naturalidade  das 

transformações  das  formas  de  governo  juntamente  com  a  negação  de  qualquer 

imortalidade.  Smith  extrapola  a  metáfora  corporal  ao  afirmar  o  nascimento, 

desenvolvimento e morte de qualquer corpo, mesmo o corpo político.  

Por outro lado, Harrington (Oceana, p, 254) distancia-se também de Maquiavel, 

em sua discordância para com Políbio (Cf. LUCCHESE, 2004, p. 193), de que não há 

repúblicas que possam ser infinitas. De acordo com o florentino, nenhum Estado possui 

fôlego  suficiente  para  girar  indefinidamente,  ou  eternamente,  os  ciclos  de  governo, 

assim,  todos  os  Estados  encontram seus  respectivos  fins,  embora  tenham durações 

diversas. Porém, seguindo mais uma vez a metáfora do corpo natural, a regeneração é 

previsível: em Maquiavel limitada pelo oscilação entre memória e hereditariedade, em 

Harrington pela perfeição do novo regime (HARRINGTON, Oceana, p, 216). A morte 

de um corpo enseja o nascimento de um novo. Na situação em que as doenças são todas 

evitadas, não há morte. 

Para  Harrington,  a  imortalidade  da  república  se  vincula  não  aos  ciclos  de 

governo, mas à sua capacidade de rotação das  foundations  e das  superestructures.  A 

limitação da concentração de propriedade, repercutindo inclusive nas heranças, faz com 

que,  nas  sucessões  geracionais  dos  proprietários,  não  se  avente  que  as  possíveis 

redistribuições  e  alocações  perpassem  os  limites  impostos  constitucionalmente 

(HARRINGTON,  Oceana,  p, 202).  E estes  não são senão os  limites de impacto na 

superestrutura, como garantia da igualdade. Na dimensão do governo, a perpetuidade é 

ainda mais nítida.  A  rotation  funciona como um mecanismo de sucessão infinita de 

todas as instâncias de autoridade política. Inspirada em Veneza188, e generalizada para 

todas  as  esferas  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  268),  a  ballot  possui  os  quesitos 
188 “Perchè  non so anco  che  ne'  tempi  nostri  sia  legge  alcuna,  che  proibisca  che  un  cittadino  non 
gentiluomo non possa essere dagli elettori preso e poi nel Consiglio ballotato. Anzi talvolta è avvenuto 
che un elettore há preso un cittadino non gentiluomo, ma non há poi avuto tanto concorso degli altri 
elettori, che hasti a fare che in Consiglio sia ballotato nel modo che appresso intendere” (GIANNOTTI, 
1840, p. 315; Della repubblica e magistrati di Venezia). Luzzatto (2013, p. 28; Discorso, VII) argumenta 
algo semelhante sobre o que chama de “facultà girative” da propriedade. 
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necessários para uma perpétua circulação (HARRINGTON, The manner and use of the  

ballot, p. 362-363; RAHE, 2008, p. 334). 

Muitas vezes atribuídas as origens a Aristóteles, através da capacidade de um 

cidadão governar e ser governado, a ideia de rotação legislativa não era estranha ao 

seiscentos inglês. No Agreement of the people de 1647, lê-se: “That the people do, of 

course,  choose  themselves  a  Parliament  once  in  two  yearsm  viz.  Upon  the  first 

Thursday  in  every  2d  Marh  [...]  as  shall  be  appointed  from  time  to  time  by  the 

proceeding  Representatives”  (Agreement  of  the  people,  1906,  p.  334).  Quatro  anos 

depois, Nedham escreveria: “that the onely way for a people to preserve themselves in 

the enjoyment of their Freedom, and to avoid those fatal inconveniences of Faction and 

Tyranny, is, to maintain a due and ordely sucession of Power and Persons” (NEDHAM, 

2011, p. 23; The Excellencie of a Free-State). Em amos os casos, a preocupação é com a 

liberdade do povo. Para Harrington, entretanto, trata-se de sobrevivência da república 

pelo eterno movimento (HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 12, 

p. 486-489; Cf. POCOCK, 2003, p. 382). 

3.8.2. Rapture of motion

Jonathan Scott (1994; 2000, p. 332; 2004, p. 164-165) foi, possivelmente, o mais 

contundente  ao  destacar  a  importância  das  ciências  físicas  em  Harrington  em  sua 

utilização  paradigmática  feita  a  partir  dos  primeiros  capítulos  de  Leviatã.  Seu 

argumento se sustenta, fundamentalmente, na seguinte passagem: 

My Lord Archon, when he beheld not only the rapture 
of  motion,  but  of  joy  and  harmony,  into  which  his 
spheres  without  any  manner  of  obstruction  or 
interfering,  but  as  it  had  been  naturally,  were  cast, 
conceived not less of exultation in his spirit, but saw no 
more necessity or reason why he should administer an 
oath  unto  the  senate  and  the  people  that  they would 
observe  his  institutions,  than  unto  a  man  in  perfect 
health and felicity of constitution that he would not kill 
himself. (HARRINGTON, Oceana, p. 342)

Das  três  dimensões  que  conformam  a  balance  –  foundation,  agrarian  e 

superestructure – duas se realizam pela movimentação eterna e uma pela estática. Existe 

uma inevitabilidade no fato de a propriedade trocar de mãos, mesmo em condições de 
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segurança, seja pelo comércio, seja por transferências de outro tipo como a herança (Cf. 

(HARRINGTON,  The  art  of  lawgiving,  II,  2,  p.  631;  BORALEVI,  2011,  p.  117; 

POCOCK,  1977,  p.  88).  Assim,  esse  movimento  que  pode  partir,  repartir  ou  unir 

propriedades,  se  deixado  ao  seu  próprio  fluxo,  terá  como  consequência  os  ciclos 

polibianos  de  governo  ou,  caso  a  força  seja  empregada,  formas  indeterminadas  de 

governo.  Observando  a  história  ocidental  de  um  ponto  de  vista  harringtoniano, 

identifica-se a sucessão da república romana a aristocracia gótica (BLITZER, 1970, p. 

181-187)  seguida,  no  caso  inglês,  pelo  futuro  governo  popular  iniciado  em  1649 

(BLITZER,  1970,  p.  196)  quando Carlos  I  teve  sua  cabeça  separada  do  corpo  e  a 

consequente publicação de Act for the Abolishing of Kingly Office (POCOCK, 1987a, p. 

444). À luz da teoria dos ciclos, pode-se ler em tal processo a passagem da democracia à 

aristocracia e novamente ao governo popular. Existe uma idiossincrasia em toda a longa 

narrativa histórica de modo que os determinantes naturais de Políbio não se encontram 

nela.  A naturalidade, contudo, reside na explicação do fenômeno: a determinação da 

propriedade sobre a política, o que, definitivamente, não ocorre nem em Políbio, nem 

em Maquiavel. Porém, existe um modo de controle dessa idiossincrasia: a lei agrária. 

An equal  agrarian is  a  perpetual  law establishing and 
preserving  the  balance  of  dominion,  by  such  a 
distribution that no one man or number of men within 
the  compass  of  the  few  or  aristocracy  can  come  to 
overpower  the  whole  people  by  their  possessions  in 
lands. (HARRINGTON, Oceana, p. 181)
 

O reconhecimento  objetivo  de  que  a  propriedade  não  pode  ser  estática  leva 

Harrington  a  confrontar  sua análise  com a  plausibilidade  de  um mecanismo perene 

capaz  de  fazer  com que  essa variação  não  atinja  a  superestrutura.  “As the  agrarian 

answereth  unto  the  foundation,  so  doth  rotation  unto  the  superestructure” 

(HARRINGTON,  Oceana,  p.  181).  Desse  modo,  a  lei  agrária  é  fixa,  imutável  e 

sustentáculo  da  imortalidade,  correção  necessária  aos  modelos  falhos  (BARDUCCI, 

2013, p. 68). Elemento controlador das propriedades, a agrária funde a distribuição de 

propriedade  com a  superestrutura  e,  assim,  preserva  a  república  em sua  “perpetual 

revolution” (HARRINGTON,  Oceana,  p, 228 e 297). Como um ponto de apoio para 

dois elementos rotativos, a lei agrária funciona como a âncora de um sistema que, de um 

lado,  inevitavelmente se altera  e,  de outro,  que normativamente deve se alterar  (Cf. 

COTTON, 1979, p. 375). “These things considered, I cannot see how an agrarian, as to 
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the fixation or security of a government, can be less than necessary” (HARRINGTON, 

Oceana, p. 235).

Não debateremos o embricado e complexo sistema de eleições e sucessões das 

mais  diversas  instâncias  governamentais,  apesar  de ser  necessário  reconhecer  que  o 

tema ocupa a maior parte de Oceana. Apenas dois elementos são importantes para nosso 

estudo. O primeiro é o fato de todas as instâncias de governo serem eleitas direta ou 

indiretamente, o segundo, é a igualdade na rotação dos ocupantes dos cargos189. Os dois 

termos, inspirados em Veneza, produzem tanto uma dimensão anti-monárquica, quanto 

uma igualdade cívica no acesso ao governo.       

                                
This order is of no other use than for the frame and turn 
of the councils, and yet of no small one; for in motion 
consisteth life, and the motion of a commonwealth will 
never be current, unless it be circular. Men that, like my 
lord  Epimonus,  not  enduring  the  resemblance  of  this 
kind  of  government  unto  obs  and  spheres,  fall  on 
physicking  and  purging  of  it,  do  no  more  than  is 
necessary;  for it  be not in rotation both as to persons 
and  things,  it  will  be  very  sick.  (HARRINGTON, 
Oceana, p. 248)
 

O caráter  cíclico,  entretanto,  vai  além da  propriedade.  Harrington  absorve  a 

variação temporal dos regimes e a joga para um patamar interno à república, de modo 

que esta interiorize a circulação e eternize o processo. Novamente utilizando a metáfora 

médica, opõe, nas instâncias governamentais, vida à estática. Poucas são as vezes que 

Harrington apresenta a compatibilidade entre a sua metáfora corporal e a física e fica 

claro que esta funciona como remédio para aquela. 

But  if  we  are  to  take  Harrington's  references  to  his 
procedure seriously as those of a practionerof scientific 
'method',  his  method  actually  was  the  'resolutive-
compisitive'  method  (some  would  call  it  'analytic-
synthetic')  which  Hobbes  employed  in  his  political 
works  and  derived  from  his  understanding  of  the 
method  of  geometry  and  the  revolution  Galileo  had 
wrought at Padua in the physical sciences. As will be 
shown,  the  source  of  this  method,  however,  was  not 
Hobbes but  William Harvey,  similarly a  practioner of 
the  Paduan  method  but  upon  the  evidence  he  had 
discovered  through  comparative  anatomy.  (COTTON, 
1981, p. 408)

189 A tão comentada inspiração em Veneza pode ser confirmada em Giannotti: “Perciocchè gli uomini 
non possono essere solamente occupati nelle faccende pubbliche, ma bisogna ancora che attendano alle 
private.  Nè per  altra  cagione è trovato il  mutare de'  magistrati”  (GIANNOTTI,  1840, p.  299;  Della 
repubblica e magistrati di Venezia).
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Mas não basta que haja movimento, este deve ser circular para que a revolução 

seja perpétua. A circularidade não apenas traz à tona a ideia cíclica dos regimes, como 

também apresenta  um movimento de ascensão  e  queda  dos  integrantes  do governo, 

sobretudo, como ele próprio destaca, nos conselhos de Estado, de guerra, de religião e 

de  comércio,  as  mais  altas  autoridades  da  república  e  todas  dependentes  do  poder 

legislativo  (LOVETT,  2010,  p.  62).  Assim,  o  que  apontamos  para  os  Levellers e 

Nedham também ocorre  em Harrington  sobre  governar  e  ser  governado  (DOWNS, 

1977, p. 85; HARRINGTON, The art of lawgiving, I, preface, p. 603), o que consiste 

em sua igualdade:  “So that if you allow not a commonwealth her rotation, in which 

consists her equality, you reduce her to a party, and then it is necessary that you be 

physicians indeed, or rather farriers” (HARRINGTON, Oceana, p. 249). O argumento é 

fundamentalmente aristotélico. A igualdade política, vinculada à cidadania, refere-se em 

saber governar do mesmo modo que saber ser governado, sem que, com isso, as facções 

assumam o controle da república. 

3.8.3. As órbitas e a redução aos princípios

Um dos temas mais debatidos na obra de Maquiavel, a redução aos princípios, 

foi, por Harrington, explorado de um modo bastante peculiar. Para que uma república 

tenha vida longa é necessário que seus princípios originais, os motivos que levaram à 

sua fundação, sejam constantemente relembrados e animados. Contudo, e nesse ponto a 

crítica de Harrington não é explícita, Maquiavel não detalha o modo pelo qual o retorno 

aos princípios deve ocorrer (BLITZER, 1970, p. 176-177). Para o pensador inglês, a 

rotatividade das casas legislativas (rotation) é o elemento que garante a vivacidade dos 

princípios originais  (Cf.  HARRINGTON,  The prerogative of  popular government,  I, 

12). Assim, um ponto que se distancia da tradição florentina (TOFFANIN, 1921, p. 11) 

é a crítica ao gonfaloniere a vita, aos moldes do doge de Veneza e anti-romana. Apesar 

de se saber que Maquiavel é profundo admirador da Roma republicana, apenas com 

Contarini é que ocorrerá a substituição completa de Veneza por Roma no que quesito 

estabilidade (TOFFANIN, 1921, p. 12) e é nesse sentido que Harrington o segue numa 

“perpetual revolution” (HARRINGTON, Oceana, p. 228; SCOTT, 2004, p. 24).
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Novamente, as analogias médicas e corporais se apresentam, principalmente, no 

trato dos corpos naturais e políticos que assumem um importante papel nas explicações 

harringtonianas.  A circulação sanguínea e  as órbitas celestiais  são,  ambas,  fontes de 

inspiração para a perpetuidade do movimento que insere continuidade com mudança no 

legislativo190. 

The orb of the prerogative, being thus complete, is not 
unnaturally comapred unto that of the moon; either in 
consideration of the light, borrowed from the senate as 
from the sum, or of the ebbs and floods of the people, 
which are marked by the negative or affirmative of this 
tribe. And the constitution of the senate and the people 
being shown, you have that of the parliament of Oceana, 
consisting  of  the  senate  proposing  and  of  the  people 
resolving, which amounts unto an act of parliament. So 
the parliament is the heart which amounts unto an act of 
parliament.  So  the  parliament  is  the  heart  which, 
consisting  of  two  ventricles,  the  one  greater  and 
replenished with a grosser store, the other less and full 
of a purer, sucketh in and gushed forth the life blood of 
Oceana  by  a  perpetual  circulation.  (HARRINGTON, 
Oceana, p. 287)

A passagem  acentua  a  compatibilidade  entre  os  dois  modos  metafóricos  de 

expressar as relações políticas, os corpos biológicos e celestes, em comparação às casas 

legislativas. Como vimos acima (3.2.1), a crítica desferida a Hobbes se vincula ao modo 

geométrico  de  contraste  com a  política.  Isso  pode  levar  ao  equívoco de  estender  a 

diferença  para  com  o  autor  de  Leviatã à  mecânica.  De  fato,  já  se  interpretou  a 

compatibilidade entre os dois autores através do pressuposto hobbesiano que se estende 

de uma determinada metafísica à sua física (GOLDIE, 1987, p. 211; PEZZATO, 2005, 

p.  237-238;  SCOTT,  2004,  p.  61  e  206;  REMER,  1995).  Neste  ponto  de  nossa 

interpretação, nos ateremos apenas ao ponto da física. 

Para Harrington, a continuidade do movimento orbital impõe uma circularidade 

eterna e, como a astronomia da época afirmava, perfeita (POCOCK, 1977, p. 69). A 

noção galileana de movimento estava significativamente disseminada em meados do 

século  XVII  (BAUMER,  1977,  vol.  1,  p.  66-67)  e  muito  possivelmente  atingiu 

Harrington de modo assemelhado ao que ocorreu com Hobbes. O fato de os primeiros 

190 O emprego metafórico de corpo natural e a astronomia não é original de Harrington. Luzzatto já 
havia embricado ambos para explicar o comportamento das instituições políticas (LUZZATTO, 2013, p. 
87;  Discorso,  XVI).  O que ele não faz,  entretanto,  é traçar,  a partir  daí,  uma determinada forma de 
equilíbrio. Bacon, por seu lado, atribui um caráter bem particular à metáfora: “For the motions of the 
greatest  persons in a governmentought to be as motions of planets under  primum mobile” (BACON, 
1955, p. 39; Essays, Of seditions abd troubles).  
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capítulos de  Leviatã tratarem do conhecimento e,  nele,  da física de seu tempo,  não 

comprova  que  tenha  sido  o  texto  hobbesiano  base  para  as  metáforas  mecânicas  de 

Harrington.  Havia  um  elemento  comum que  não  pode  ser  desconsiderado:  Galileu 

Galilei.  A biografia  de Hobbes deixa claro sua dívida para com o pensador  de Pisa 

(SKINNER,  2002c,  p.  5),  mas  não  existem  elementos  nas  informações  que  nos 

sobraram sobre Harrington que permitam repetir a afirmativa, o que, por outro lado, 

também não exclui tal possibilidade (Cf. TAHVANAINEN, 2012, p. 179)191. 

Um segundo fator importante que, por vezes, foge àquelas leituras aproximativas 

de Harrington  e  Hobbes  quanto ao fundamento de  suas  teorias  –  jusnaturalismo ou 

humanismo  cívico  –  consiste  em  pressupor  uma  necessária  e  automática 

compatibilidade entre a geometria e a mecânica ou mesmo, entre Descartes e Galileu192. 

Neste  distinção,  como  acima  tivemos  oportunidade  de  argumentar,  a  inserção  da 

anatomia é relevante porque, assim como a mecânica (COHEN, 1994, p. 188), extrai os 

princípios da natureza. O posterior desenvolvimento da física através de uma linguagem 

matematizada, sobretudo nos séculos que se seguiram ao de Harrington, não autoriza 

que se extrapole para o seu tempo – como faz Pocock (1987b, p. 448) –, basta que se 

lembre  das  suas  querelas  com  os  matemáticos  de  Oxford  (HARRINGTON,  The 

prerogative of popular government, I, 1, p. 400; POCOCK, 1977, p. 78). Portanto, de 

acordo com Harrington, o modo pelo qual a natureza se expressa é o mesmo na biologia 

ou na mecânica193. 

A distinção de funções nas casas legislativas comprova a complementariedade 

da anatomia com a mecânica. O sol, centro pelo qual os planetas circulam, é comparado 

ao senado e o coração às duas casas, cada qual com sua função (CAPOZZI, 1996,  p. 

191 Sobre a presença de Galileu em Harrington, confira Toth (1975, p. 318) e para uma discussão também 
com Descartes Cohen (1994, p. 187).

192 Sobre o uso cartesiano de Hobbes e sua relação com o maquiavelismo, confira Tuck (1978, p. 141). 
Para uma leitura cartesiana de Harrington, confira Appelbaum (2004, p. 183) e Pezzato (2005, p. 221). 
Cengiarotti  (2010,  p.  15)  afirma que a estética de  Oceana  foi  baseada na forma de apresentação da 
mecânica celeste de Giordano Bruno. Sobre isso, confira também Davis (2014). 

193 Interessante que o próprio Harrington expresse uma crítica da mecânica como fonte de conhecimento 
político:  “let me tell him that  in the politics there is nothing mechanic” (The prerogative of  popular 
government, I, 8, p. 430), o que, antes de provar uma incoerência do autor, confirma o distanciamento que 
ele  considerava  existir  da  matemática:  “Mathematicians,  it  is  true,  pretend  to  be  the  monolists  of 
demonstration [...] politics, going upon certain and demonstrable principles” (The prerogative of popular 
government, I, 8, p. 431). Isso expressa, pelo menos, que o vocabulário dessas ciências ainda não estava 
suficientemente disseminado e  estabelecido.  Isso confirma que  as  linguagens científicas  estavam em 
disputa para Harrington.  
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214-215; COHEN, 1994, p. 200). Não parece despropositado que a incompatibilidade 

entre  a  estática  solar  e  movimento  perpétuo  do  sangue  sejam,  contraditoriamente, 

comparados ao senado. O motivo reside no fato de que é na assembleia popular aonde 

reside a necessidade de maior circulação. A rotação das casas, mesmo que não seja de 

modo idêntico, é o impedimento cabal da dissolução da república.

Wherefore  the  life  of  this  government  is  no  more 
unnatural, or obnoxious for this unto dissolution, than 
that of a man, nor unto giddiness than the world (seeing 
the earth, whether it be itself of the heavens that are in 
rotation,  is  so far  from being giddy that  it  could not 
subsist  without  the  motion).  But  why should not  this 
government  be  such  rather  capable  of  duratrion  and 
steadiness by a motion? than which God  hath ordained 
no other unto the universal commonwealth of mankind, 
seeing one  generation cometh  and  another  goeth,  but 
the earth remaineth firm for ever; that is, in her proper 
situation of place, whether she be moved or not moved 
opun  her  proper  situation  or  place,  whether  she  be 
moved  upon  her  proper  center.  (HARRINGTON, 
Oceana, p. 287)

Une-se aqui ao princípio aristotélico da cidadania (Política,  1277a-b), ou mais 

especificamente,  do bom cidadão, um ponto maquiaveliano.  Na edição dos  Discorsi 

publicada  em  Veneza  na  ano  de  1630,  há  uma  apresentação  assinada  por  Marco 

Ginammi  que  auxilia  na  compreensão  da  rotation.  Como  afirma  Toland  (1700),  o 

período despendido por Harrington em Veneza foi marcado por intensas leituras. Não é 

improvável que ele tenha tido acesso a esta edição de Maquiavel. O volume traz consigo 

o texto completo dos Discorsi idêntico à edição da Blado e os Discorsi Politici de Paolo 

Paruta,  que,  originalmente,  foi publicado sob o título de  Della perfezione della vita 

politica, além da citada apresentação. O texto abre da seguinte forma: “Chi considera la 

proportione; che nutre, conserua, & abbellisce tutte le cose, vede ch'ella è l'armonia ne' 

moti delle Sfere celesti; l'vnione de gli elementi ne'  misti,  la bellezza ne' corpi, e la 

conuenienza tra il moto, è'l motore, tra la superficie, è'l corpo” (GINAMMI, 1630, s/p). 

Dedicada ao Conselho dos Dez veneziano, essa ode inicial encontra continuidade no 

mais alto louvor a Maquiavel, pelo ensinamento dos negócios de governo e pela ampla 

comprovação histórica. A referência à harmonia está diretamente relacionada ao espírito 

veneziano de equilíbrio e concórdia, sustentado no aristocratismo da sereníssima. Mas o 

que chama a atenção é a correlação entre harmonia e movimento dos corpos celestes 

como forma de unidade dos elementos mistos. Aqui, pode-se propor, por tratar-se de 

uma apresentação ao texto de Maquiavel, parece plausível que estes elementos sejam 
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uma indicação dos corpos mistos que, como nas órbitas, podem ser conjugados de modo 

a promover os bons “pubblici maneggi” (GINAMMI, 1630, s/p).  O movimento dos 

astros e a beleza dos corpos consumam-se em elementos mistos; sacados uma a um, 

temas maquiavelianos  que encontrariam em Harrington em forte  seguidor.  Chama a 

atenção ainda que seja o texto destinado às mais altas instâncias de Veneza e foi esta a 

cidade inspiração para a rotation harringtoniana. A apresentação de Ginammi pode, ao 

menos,  confirmar uma tendência sobre o mito de Veneza e corroborar  a posição de 

Harrington quanto ao assunto. A rotação em todas as instâncias de governo não é senão 

uma radicalização e ampliação de algumas instituições venezianas devidamente lidas 

por seus aduladores, fontes inestimáveis para a composição de Oceana. 

A correção  necessária  à  Veneza  deve-se  ao  fato  de  ela  não  ter  radicalizado 

suficientemente o seu princípio eleitoral: “for where the suffrage of the people goes for 

nothing,  it  is  no  commonwealth”  (HARRINGTON,  Oceana,  175).  Neste  quesito,  a 

inovação  harringtoniana  consiste  em  imputar  as  eleições  a  todas  as  instâncias  de 

governo e inibir a possibilidade de quaisquer cargos vitalícios. Apesar de não serem 

estes os principais erros de Veneza, que consistiam em sobreposições de funções do 

senado  para  com  a  assembleia,  observa-se  também  um  princípio  que  busca  unir 

aristocracia a democracia (WORDEN, 1994b, p. 96-97). Harrington não foge àqueles 

que identificam na estabilidade veneziana o princípio aristocrático, contudo, o fato de 

estender a eleição para todos aqueles homens livres insere um quesito democratizante. A 

dicotomia  por  ele  elaborada  entre  os  servos  e  homens  livres  apenas  pode  ser 

estabelecida nos direitos políticos quando as ordens não estipularem uma divisão de 

propriedade.  Em  outros  termos,  a  disposição  da  distribuição  de  terras  produz  a 

capacidade de que todos atinjam a cidadania, eliminando, assim, a dependência para 

com a produção alheia e, com ela, a servidão. 

A eleição livre e secreta, a ballot, consiste um dos elementos mais importantes 

para  o  sustentáculo  da  rotation bem  ordenada.  O  substrato  que  norteia  as  duas 

características  centrais  desse  modo  de  votação  é  conferido  pela  independência  do 

interesse individual frente ao de terceiros. Lembremos que a oposição inicial entre razão 

e paixão se realiza na equivalência entre razão e interesse. Por isso, a independência ou 

autonomia no momento das votações repercute de modo preciso na transferência dos 

interesses daqueles que votam naqueles que são votados, de modo a garantir a “freedom 

of their julgment” (HARRINGTON,  Oceana, p. 181). Mesmo assim, não pode haver 

garantia de que,  uma vez perpetuando-se na casa legislativa,  o representante não se 
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corrompa.  Justifica-se,  desse  modo,  a  complexidade  das  ordens  oceânicas  com 

particular ênfase nos métodos de eleição. 

Equal  rotation  is  equal  vicissitude  in  government,  or 
succession  unto  magistracy  conferred  for  such 
convenient  terms, enjoying equal  vacations,  as  take in 
the whole body by parts, succeeding others through the 
free  election  or  suffrage  of  the  people.  The  contray 
whereunto is prolongation of magistracy which, trashing 
the wheel of rotation, destroys the life or natural motion 
of  a  commonwealth.  The  election  or  suffrage  of  the 
people  is  freest  where  it  is  made  or  given  in  such  a 
manner that it can neither oblige (qui beneficium accepit  
libertatem  venditit)  nor  disoblige  another,  or  through 
fear of an enemy, or bashfulness towards a friend, impair 
a man's liberty. (HARRINGTON, Oceana, p. 181).

A partir desse modo característico de desenvolver conceitualmente a liberdade é 

que Harrington, sob fortes auspícios ciceronianos, a interpreta como interdependente da 

igualdade (Cf. POCOCK, 1980, p. 542). Como já tivemos oportunidade de comentar, 

não  se  trata  de  qualquer  igualdade  ou  igualdade  substancial,  mas  de  obliterar  as 

desigualdades  capazes  de  produzir  dependência194.  Mais  uma  vez,  o  problema  é 

aristotélico:  a  isonomia  (Política,  1282b  e  1302b).  É  necessário  ressaltar  que  a 

justificativa para que haja autonomia de julgamento no ato da votação é a igualdade da 

república, embora seja a igualdade o aporte inicial para a liberdade. De uma ponta a 

outra  do  argumento,  a  igualdade,  começando pela  propriedade  e  terminando com a 

política, é o fio condutor do processo eleitoral, o motor da rotação. Assim, cabe destacar 

apenas um dos muitos mecanismos de eleição (Cf. MILLAR, 2002, p. 87). A agenda 

eleitoral não pode ser tal que a rotação seja toda ela produzida em um mesmo instante, 

de  modo  que  haja,  simultaneamente,  continuidade  e  descontinuidade  naqueles  que 

ocupam os cargos. Todavia, a centralidade desse argumento permeia a ideia de que, uma 

vez produzidas simultaneamente todas as instâncias de poder e autoridade (Cf. FINK, 

1962,  p.  57),  haveria  um  ambiente  propício  para  a  formação  de  facções  e, 

consequentemente,  a  ruína  da  igualdade  e  da  república,  como  ocorreu  com  Roma 

(HARRINGTON,  Oceana,  p.  184).  Por  isso,  Harrington  insiste  em  um  processo 

contínuo, como a circulação sanguínea e a órbita dos planetas. 

194 Pettit retira daqui um dos pontos centrais, senão o mais importante, de sua teoria do republicanismo, 
que não é exclusividade de Harrington. Embora, Pettit negue que neste ponto a participação popular seja 
fundamental, atribui ao controle institucional uma origem maquiaveliana (PETTIT, 1997, p. 28-29). Essa 
interpretação é parcialmente refeita na sua publicação seguinte (PETTIT, 2012, p. 17). 
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Se  a  rotation  for  lida  não  apenas  como  um complexo  emaranhado  de  uma 

disciplina quase militar sobre a distribuição de cargos e os modos de votação, mas como 

um sustentáculo fundamental para a vitalidade da república, não seria impertinente a 

comparação com a teoria dos ciclos. A perspectiva dos antigos, e particularmente a de 

Políbio, inseria infinitude em um processo cíclico de sucessão de um regime, ou forma 

de  governo,  por  outro,  perspectiva  se  inseria  em  algo  maior  do  que  as  atividades 

humanas. A discordância maquiaveliana a respeito da possibilidade de os Estados serem 

infinitos  fez  com que  Harrington  respondesse  ao  florentino  que  os  ciclos  não  são, 

necessariamente, externos à estrutura do governo, mas, antes, podem ser absorvidos por 

ele.  As três instâncias da república,  onde nelas é possível subsumir todas as demais 

instituições estatais, representam cada forma de governo da tríade grega. Harrington é 

enfático  e  repetitivo  ao  afirmar  que  uma república  consiste  em o  senado  propor,  a 

assembleia  decidir  e  a  magistratura  executar,  sob  o  império  da  lei  e  da  igualdade 

política. A solução dos antigos, do humanismo cívico e de Maquiavel para a decadência, 

embora  deva-se  considerar  as  particularidades,  é  o  governo  misto.  Além  desta 

característica, Harrington insere a rotation como âncora da perpetuidade, internalização 

dos  ciclos  polibianos.  Por  outro lado,  há aqueles  ciclos  de regimes  propriamente  e, 

como vimos, em Harrington, são marcados pela decadência de Roma e a então recente 

concentração  de  propriedade  inglesa.  Neste  caso,  evidentemente,  não  se  trata  de 

immortall commonwealth, mas de uma análise histórica. Substituir a natureza polibiana 

e corrupção maquiaveliana pela distribuição de propriedade fez com que Harrington 

assumisse uma posição própria a respeito da plausibilidade de uma república eterna. 

3.8.4. Instituições e princípios

Há uma proximidade de fundo na plausibilidade harringtoniana de se sustentar 

indefinidamente uma república que divide seus aspectos centrais mais com Giannotti do 

que  com  Maquiavel.  Se  para  o  secretário  florentino  o  governo  misto  apenas  se 

sustentava  na  constante  tensão  entre  as  partes  e  estas  deveriam necessariamente  se 

contraporem e se anularem (guardare), isso nem sempre ocorre nos outros dois autores. 

Contudo, para Harrington, seguindo Giannotti (Cf. POCOCK, 2003, p. 283), do ponto 

de vista da superestrutura, o equilíbrio é a melhor opção, mas há um recurso alternativo, 

isto é, ser uma república popular.  Emerge aqui um ponto interessante: supostamente 

seguindo a tradição humanista e do medievo contra o conflito e, após o  cinquecento,  
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Harrington é por vezes lido como um autor propenso ao aristocratismo, cujo ponto alto 

é  a  natural  aristocracy,  supostamente  inspirada  na  Veneza  de  Giannotti.  Para  o 

historiador italiano, “la forma d'essa non può essere con miglior legge temperata, con 

maggior  tranquillità  e  concordia  retta,  lontana  dalle  sedizioni  intrinsiche,  e  da  tutte 

quelle  cose  che  rovinano le  città”  (GIANNOTTI,  1840,  p.  264;  Della repubblica e  

magistrati  di  Venezia).  A solução posta pelo historiador veneziano para a queda das 

repúblicas não é senão, em momentos de crise, deixar a balança pender para o lado mais 

popular.  Mas  isso  se  deve  ao  fato  de  as  sedições  intrínsecas  serem um mal  um si 

mesmas.  Como Harrington,  a corrupção é uma das principais  causas da decadência, 

mas,  para  Giannotti,  a  solução  é  através  da  obliteração  dos  conflitos.  Retirando  as 

causas  da  decadência,  Veneza  ultrapassaria  Roma e,  ironicamente,  ela  se  tornaria  a 

cidade eterna. “Perciocchè egli è necessario che un governo durato tanto tempo senza 

esser stato mai da alcuna intrinseca alterazione oppressato e vinto, sia con grande ordine 

e  con  gran  prudenza  temperato”  (GIANNOTTI,  1840,  p.  269;  Della  repubblica  e  

magistrati  di  Venezia).  A  forma  mais  vista  de  destemperança  é,  justamente,  a 

sobreposição  dos  “gentiluomini”  (GIANNOTTI,  1840,  p.  275;  Della  repubblica  e  

magistrati di Venezia). Num certo sentido, a tomada de decisão por parte do povo já está 

em  Oceana  (escolher  o  pedaço de bolo),  o  que sugere uma perspectiva decisiva da 

assembleia. “And hence it is that the prerogative of your commonwealth, as for wisdom, 

so  for  power,  is  in  the  people”  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  281;  Cf.  Oceana,  p. 

283-284). Assim, esse traço de soberania popular (BLITZER, 1970, p. 154) dificilmente 

se encaixa na percepção aristocrata de Veneza como modelo completo. 

Diferentemente  do  faz  Giannotti,  ao  alocar  apenas  a  responsabilidade  última 

deliberativa na assembleia popular, Harrington (Oceana,  p, 230) vai além e insere a 

dimensão  econômica  da  distribuição  das  propriedades195.  Como  apontamos  acima  a 
195 Essa  é  uma  importante  diferença  entre  a  definição  harringtoniana  de  democracia  e  de  governo 
popular.  Não  obstante  existirem  passagens  que  o  próprio  autor  negligencia  sua  diferenciação,  e  há 
motivos para isso, parece claro que a justificativa para cada regime seja diferente. Uma democracia é uma 
forma de governo pura e, quando calibrada pela propriedade, a tem concentrada no povo em, pelo menos, 
dois terços. Um regime popular, e as referências textuais confirmam isso, é aquele cuja distribuição de 
propriedade se encontra equitativamente feita, devidamente calibrada pela capacidade individual de cada 
um (Cf.  HARRINGTON,  Oceana,  p.  200-201).  Como os  homens  não  diferem tanto  a  ponto  de  as 
capacidades individuais serem causa de distorções significativas na fundação, a forma de governo será, 
como a democracia, equitativa. Mas, diferentemente da democracia, a distribuição popular necessita do 
governo misto. Desse modo, a fundação popular está para a democracia assim como a fundação equitativa 
está para o governo misto. O ponto de contato, entretanto, é que em ambos os casos a deliberação última é 
da assembleia popular. Isso levou Harrington a creditar à Inglaterra de Cromwell, devido ao processo 
secular de redistribuição das propriedades, a possibilidade de transformar a fundação democrática em um 
governo misto.  Daí o emaranhado de instituições propostas e,  com elas,  a abolição das prerrogativas 
monárquicas, o que levaria, espontaneamente, a uma fundação equitativa consolidada na lei agrária. 
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respeito da lei agrária, Harrington se recusa, terminantemente, a aceitar que o secretário 

florentino, por supostamente negligenciar a propriedade, rejeite a possibilidade de uma 

república perpétua, porém, pretende corrigir, como é de seu feitio, os seus equívocos:

Look  well  unto  it,  my  lords,  for  if  there  be  a 
contradiction  or  inequality  in  your  commonwealth,  it 
must  fall;  but  if  it  have  neither  of  these,  it  hath  no 
principle of mortality. Do not think me impudent; if this 
be  thuth,  I  should  commit  a  gross  indiscretion  in 
concealing  it.  Sure  I  am  that  Machiavel  is  for 
immortality  of  a  commonwealth  upon  far  weaker 
principles. 'If a commonwealth', saith he, 'were so happy 
as  to  be  provided  often  with  men  that,  when  she  is 
swerving from her  principles,  should reduce  her  unto 
her  institution,  she  would  be  immortal'. 
(HARRINGTON, Oceana, p. 321)

A frase retirada de Maquiavel é a seguinte: “E se una republica fusse sì felice 

ch'ella avesse spesso, come di sopra dicemo, chi con lo esemplo suo le rinnovasse le 

leggi, e non solo la ritenesse che la non corresse alla rovina ma la ritirasse indietro, la 

sarebbe perpetua” (MACHIAVELLI,  Discorsi,  III,  22,  18).  A tradução não é literal, 

embora  bastante  fidedigna,  pois,  para  que  a  sentença  faça  sentido isoladamente,  foi 

necessário que se inserisse um aposto explicativo – reduzir suas instituições – de modo 

que  o  desvio  de  seus  princípios  possa  ser  entendido  institucionalmente  (POCOCK, 

1989, p. 124; SULLIVAN, 2006, p. 163). Não se trata aqui de preciosismo literário, 

pois,  particularmente  neste  caso,  a  citação  de  Maquiavel  é  significativa.  Harrington 

insere o uso dos “princípios” e retira da frase original as “leis”. Isso pode apontar para 

uma prioridade de Harrington dos termos maquiavelianos, de princípios frente às leis, o 

que,  em  Oceana,  não  seria  difícil  identificar  com  os  princípios  expostos  nas 

preliminares.  Todavia,  o mais interessante é o destaque,  raro na obra de Maquiavel, 

conferido à imortalidade da república sem a devida atenção para o condicionante de 

Maquiavel:  apenas  se  o  exemplo  virtuoso  for  capaz  de renovar  as  leis/princípios,  a 

república seria perpétua. “But a commonwealth, as we have demonstrated, swerveth not 

from her principles” (HARRINGTON,  Oceana,  p. 321). Não resta dúvidas de que a 

perpetuidade da república sobrevive à alteração das instituições, mas não dos princípios, 

de modo que apenas causas externas podem lhe afetar.  

De  acordo  com  Pocock  (1977,  p.  321,  nota  1),  Harrington  negligencia  a 

passagem mais importante de Maquiavel com relação ao tema, o primeiro capítulo do 

terceiro discurso, entretanto, pode-se ler em seguida: “a commonwealth that is rightly 
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instituted  can  never  swerve,  nor  one  that  is  not  rightly  instituted  be  secured  from 

swerving  by  reduction  unto  her  principles”  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  321).  A 

redução aos princípios é uma potência que pode ou não ser benéfica para a república 

caso ela esteja ou não bem instituída.  Compreende-se,  então,  que os princípios e as 

instituições  são  complementares  e  assim  se  fazem  da  precisa  redução.  Embora  o 

comentário  de  Pocock  possa  ser  pertinente,  uma  vez  que  Harrington  não  reproduz 

nenhuma sentença literal dos Discorsi (III, 1), a expressão “reduzir aos princípios” é a 

mesma daquele famoso capítulo, como o próprio Pocock acentua. 

A diferença entre Maquiavel e Harrington pode ser encontrada já na primeira 

frase do capítulo: “Egli è cosa verissima come tutte le cose del mondo hanno il termine 

della vita loro” (MACHIAVELLI,  Discorsi, III, 1, 2). Tal máxima parece justificar o 

motivo pelo qual Harrington não cita literalmente nenhuma sentença completa deste 

importante capítulo.  O autor de  Oceana  pretende salvar Maquiavel da interpretação, 

contrária àquela de Políbio, a respeito da necessária finitude dos corpos políticos e, para 

isso,  acentua  a  perpetuidade  extraindo  as  condições  que  possivelmente  não  são 

praticáveis (Cf. RAHE, 2008, p. 345). “E perché io parlo de' corpi misti, come sono a 

salute che le riducano inverso i principii loro” (MACHIAVELLI, Discorsi, III, 1, 3). A 

complexidade do capítulo pode ser resumida do seguinte modo. Os corpos, mistos ou 

simples, podem ser alterados ou não pelo céu, expressão usada não como correlata à 

fortuna, mas como algo absolutamente fora da alçada humana, de modo que não possa 

ser pelo homem limitada. Porém, o que interessa realmente a Maquiavel são as coisas 

do mundo e, particularmente, os corpos mistos. Estes, por seu lado, renovam-se ou não, 

quando  ocorre  é  devido  a  acidentes,  como  ocorreu  com  Roma  (MACHIAVELLI, 

Discorsi, I, 2), através de uma prudência intrínseca, criando leis, ordens e virtù. “Ed è 

cosa  più  chiara  che  la  luce  che,  non  si  rinnovando,  questi  corpi  non  durano” 

(MACHIAVELLI,  Discorsi,  III,  1,  5).  Em  nenhum  momento,  Maquiavel  afirma  a 

possibilidade de uma república eterna, sua questão é compreender como seria possível 

uma vida mais longa. A redução aos princípios revela o modo pela qual as instituições 

devem se alterar no tempo de modo que se atualizem aos novos ditames da fortuna e do 

processo político. “Il modo del rinnovargli è, come è detto, ridurgli verso e principii 

suoi”  (MACHIAVELLI,  Discorsi,  III,  1,  6).  Não há,  como Harrington precisamente 

reproduziu, qualquer hierarquia entre princípios e leis/instituições, mas um mecanismo 

pelo qual as leis e instituições podem se alterar sem que percam as causas que levaram à 

fundação da república. De modo bastante semelhante, Harrington busca dois pontos de 
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apoio  em  seu  sistema  legislativo:  o  sol  e  a  órbita  ou  o  coração  e  o  sangue  (Cf. 

HARRINGTON,  Oceana,  p.  331).  Numa  leitura  que  encontrará  solo  fértil  em 

Montesquieu,  existe  um elemento  que  conserva  e  outro  que  busca  mudanças.  Para 

Maquiavel, estas distinções não são claras e muito menos são encontradas na diferença 

das casas legislativas. Por outro lado, também seria demasiadamente forçoso impor ao 

senado  harringtoniano  a  premissa  de  cumprir  com  os  ditames  dos  princípios  e  à 

assembleia, os da mudança, como pode-se ler em autores do século seguinte. O texto de 

Harrington  não  permite  que  se  chegue  tão  longe,  mas  autoriza  uma  perfeita 

compatibilidade  entre  a  redução  aos  princípios  através  de  um processo  contínuo  e 

ininterrupto de debater e propor leis e instituições para que sejam aceitas ou rejeitadas 

(HARRINGTON, Oceana, p. 298). 

È necessario  adunque,  come ho detto,  che  gli  uomini 
che  vivono  insieme  in  qualunque  ordine,  spesso  si 
riconoschino,  o  per  questi  accidenti  estrinseci  o  per 
gl'intriseci. E quanto a questi, conviene che basca o da 
una legge, la quale spesso rivegge il conto agli uomini 
che sono in quel corpo; o veramente da uno uomo buono 
che nasca fra  loro,  il  quale con le  sue opere virtuose 
faccia  il  medesimo  effetto  che  l'ordine. 
(MACHIAVELLI, Discorsi, III, 1, 17-18)
 

Aqui  reside  o  germe  dos  checks  and  balances,  a  ambivalência  conflitiva  e 

institucionalizada  das  casas  legislativas  harringtonianas  (Cf.  HARRINGTON,  The 

stumbling-block, p. 570). Em ambos os casos, a inserção de novas leis e renovação das 

antigas é o modo pelo qual as repúblicas encontram a oportunidade de reduzir  seus 

princípios, seja isso feito pelas ordens ou por um homem de virtù. 

Na vasta gama de exemplos utilizados por Harrington de repúblicas antigas e 

modernas, não parece despropositado que tenha escolhido justamente o caso romano, 

que, quando analisado por Maquiavel nos Discorsi (III, 22), representava a ousadia de 

Mânlio,  mas,  em  Discorsi  (III,  1),  refere-se  às  ordens.  É  justamente  o  destaque  às 

ordens a concessão harringtoniana ao princípio da fundação contínua de Maquiavel (Cf. 

LUCCHESE, 2004, p. 252), no capítulo não citado diretamente. A razão parece clara 

quando se lê no texto maquiaveliano que “per virtù d'uno ordine [...]  gli  ordini che 

ritirarono la  Republica  romana verso  il  suo  principio  furono i  Tribuni  della  Plebe” 

(MACHIVELLI,  Discorsi,  III,  1,  19-20).  O poder  legislativo estava incompleto  e  a 

redução aos princípios o levou à criação dos tribunos da plebe. Do mesmo modo, o 
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legislativo  de  Oceana  deve  ser  divido  em  duas  casas,  porém,  com  funções 

definitivamente diferentes. 

it  is  no  less  apparent  in  this  place  that  Machiavel 
understood not a commonwealth as to the whole piece. 
As where having told you 'that a tribune, or any other 
citizen of Rome, might propose a law unto the people, 
and debate it with them', he adds: 'this order was good 
while  the  people  were  good,  but  when  the  people 
became evil,  it  became  most  apparently became  evil, 
could ever have became good, by being reduced unto 
such  principles  as  were  the  original  or  their  evil. 
(HARRINGTON, Oceana, p. 321-322)

A dependência da qualidade das ordenações pelo comportamento do povo não 

pode ser,  para  Harrington,  sustentáculo da redução aos princípios,  pois  não se pode 

confiar  aos  homens,  como fez  com ressalvas  Maquiavel  (Discorsi,  III,  1,  27-31),  a 

missão de manter a memória ativa das causas geradoras da república. Assim, o erro de 

Maquiavel  consiste  em uma  premissa  e  uma  instituição.  Primeiro,  de  que  o  povo, 

mesmo  que  seja  o  melhor  guardião  da  liberdade,  não  pode  ser  o  ponto  fixo  de 

sustentação das ordens, segundo, o povo não pode propor e debater as leis196. A redução 

aos princípios harringtonianas, tanto quanto em Maquiavel, apenas se mostra benéfica 

se  for  produzida  de  acordo  com  as  ordens  que  geraram  a  república.  São  as  duas 

correções feitas ao texto maquiaveliano que permitem a Harrington confiar ainda mais 

do  que  o  florentino  na  redução  aos  princípios197.  Um  equívoco  corriqueiro  e 

despropositado permitiu que Harrington se identificasse com a teoria de Maquiavel por 

um ponto fundamental: a divisão de funções no legislativo. Desse modo, Harrington 

tenciona a teoria de Maquiavel ao limite e a leva a patamares além daqueles propostos 

por  ele  próprio,  particularmente,  nos  casos  de  difícil  conciliação  em que  a  posição 

contrária  ou  favorável  com  relação  à  possibilidade  de  uma  república  imortal  é 

confrontada.  Para  isso,  Harrington  não  titubeia  na  omissão  do primeiro  capítulo  do 

terceiro discurso e mantém, através  de críticas apenas internas,  sua interpretação de 

Maquiavel como a fonte da imortalidade.  

196 A frase é: “Poteva uno tribuno e qualunque altro cittadino preporre al Popolo una legge, sopra la 
quale  ogni  cittadino  poteva  parlare  o  in  favore  o  incontro,  innanzi  che  la  si  deliberasse” 
(MACHIAVELLI, Discorsi, I, 18, 19), claramente, Harrington insere o seu próprio vocabulário no texto 
de Maquiavel.

197 É necessário ter claro que Harrington não cogita a possibilidade da causa da redução ser pelo céu, 
apenas por humanos que, quando institucionalizada, dizem respeito às casas legislativas.
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3.9. Realismo: matéria e expansão
if this age fail me, shall be testified by another

James Harrington, The art of lawgiving, Preface

3.9.1. Fundação

O mecanismo, posto em movimento, funciona perfeita e perpetuamente, mas há 

um  problema.  Durante  o  curso  do  desenvolvimento  dos  argumentos  em  favor  da 

immortal  commonwealth,  não  fica  claro  como esta  arquitetura  política  (ZAGORIN, 

1997, p. 133) é construída. A obra, como um todo, autoriza mais uma aproximação com 

Maquiavel neste quesito. Harrington concede a mais profunda importância ao papel do 

fundador da república – pois, “Invention is most perfect in one man” (HARRINGTON, 

Aphorims  Political,  CXIII,  p.  777)  –,  no  caso,  Lord  Archon,  nome  fantasia  de 

Cromwell,  “being  not  the  restorer  but  the  founder  of  a  commonwealth” 

(HARRINGTON,  Oceana, p.  358), juntamente com os demais integrantes do debate 

fundacional, se retiram, como Moisés, da cidade recém nascida (POCOCK, 1977, p. 17; 

RUSSEL-SMITH, 1914, p. 34)198. A temática é tradicional no pensamento republicano e 

Maquiavel está entre as principais inspirações (BLITZER, 1970, p. 163-164). 

Não  é  necessário  refazer  o  percurso  teórico  dos  autores  para  expressar  suas 

proximidades.  Ao  invés  disso,  pretendemos  destacar  um ponto  apenas.  O  segundo 

capítulo do primeiro livro de  The Art of Lawgiving narra o desenvolvimento histórico 

recente da Inglaterra a partir da nova arregimentação das propriedades em direção à sua 

popularização.  Como  fez  com  relação  à  classificação  das  repúblicas  em  iguais  e 

desiguais,  Harrington reivindica para si  a originalidade da aplicação do princípio da 

propriedade (OSTRENSKY, 2011, p. 174; RUSSEL-SMITH, 1914, p. 23):

 
In Mr Seldon's  Titles of Honour, he hath demonstrated 
the English balance of the peerage, without making any 
application  of  it,  or  indeed  perceiving  it,  there  or  in 
times when the defect of the same came to give so full a 
sense  of  it.  The  like  might  be  made  apparent  in 
Aristotle, Machiavel, in my Lord Verulam, in all, in any 
politician; there is not one them in whom may not be 
found as right a sense of this principle as in this present 
narrative, or in whom may be found a righter use of it 
than was made by any of the parties thus far concerned 

198 Sobre  a  relação  entre  Harrington  e  Cromwell,  particularmente  seu  papel  em  Oceana,  veja-se 
Ostrenky (2011, p. 170-171), Scott (2004, p. 285; 2013) e Worden (1994c, p. 124; 2011, p. LI). De modo 
geral, o debate gira em torno na dedicatória e, principalmente, sobre a possibilidade de ela ser genuína ou 
irônica.
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in  this  story,  or  by Queen  Elizabeth and  her  council. 
(HARRINGTON, The Art of Lawgiving, I, 2, p. 607) 

Desse modo, Harrington coloca Selden, Aristóteles e Maquiavel, inquestionáveis 

fontes de autoridade (Cf. STRUMIA, 1991, p. 11), no mesmo equívoco e complementa 

citando uma passagem dos Discorsi traduzindo ordinare por reformation. Em seguida, 

opta por comentar apenas Maquiavel e deixa os outros dois de lado, evidência clara de 

sua maior preocupação para com o florentino. 

It is indeed not observed by this author [Maquiavel] that 
where,  through  declination  of  the  balance  unto 
popularity,  the  state  requireth  reformation  in  the 
superestructures, there the prince cannot rightly reform 
unless  from  sovereign  power  he  descend  unto  a 
principality in a commonwealth. (HARRINGTON, The 
Art of Lawgiving, I, 2, p. 607-608)
 

Trata-se aqui de uma refundação do corpo político necessária à nova organização 

econômica do país (Cf. HARRINGTON, Oceana, p, 234), uma vez que a base material 

por si somente é incapaz de produzir a adequada superestrutura (OSTRENSKY, 2011, p. 

179).  Fica  claro  que  a  reforma  na  superestrutura  não  é  algo  necessário  ou  uma 

consequencia natural  da redistribuição de propriedade.  Pelo contrário,  a reordenação 

deve ser produzida politicamente a partir da ação de um reformador, não de um príncipe 

(BLITZER, 1970, p. 212). Dado que o principado não se sustenta quando a propriedade 

encontra-se  dividida  entre  os  populares,  não  poderia  ser  ele  o  mesmo  agente  da 

mudança  na  superestrutura.  Desse  modo,  diferencia,  como  o  próprio  Maquiavel,  o 

fundador/reordenador do príncipe. No exato instante que o príncipe desce de seu poder 

soberano e encontra na realização histórica uma estrutura econômica republicana, perde 

seu caráter de príncipe e assume o papel de reformador. Este é caso de Cromwell e, por 

isso, o trecho pode ser lido, um ano após sua morte, como uma oportunidade perdida, 

simultaneamente como uma conclamação popular à refundação. 

Porém, há um impeditivo prático nesse conclamação: “the many, through the 

difference of opimions that must needs abound among them, are not apt to introduce a 

government,  as  not  understanding  the  good  of  it,  so  the  many,  having  by  trial  or 

experience once attained unto his understanding, agree not to quit such a government” 

(HARRINGTON, The Art of Lawgiving, I, 2, p. 608. Tradução dos Discorsi, I, 9, 10). O 

velho  problema  maquiaveliano  está  posto  em  uma  citação  dele  próprio.  As 

características intrínsecas do povo são necessárias à república bem-ordenada, mas ele 

não possui os meios disponíveis para ordená-la (Cf. NELSON, 2004, p. 106). Ao invés 
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de  uma  resposta  taxativa  e  direta,  Harrington  oferece  seu  complexo  conjunto  de 

instituições e aponta que os erros cometidos por Elisabeth e Jaime podem ser superados 

pela balance da lei agrária. Desse modo, a fundação da república bem-ordenada quando 

a distribuição de propriedade estiver propícia para tal depende apenas da criação da lei 

agrária.  Possivelmente impactado pelos acontecimentos de 1658 e 1659, Harrington, 

agora, procura encontrar meios que eximam de responsabilidade a total ordenação por 

parte de um único homem. Acrescentando-se a devida superestrutura, a  rotation  entra 

em movimento. Nesse sentido,  o legislador harringtoniano não prescinde de  virtù199.  

Pelo contrário, a dificuldade passa então a ser a identificação do agente capaz de tal ato 

e deixa de ser, necessariamente, um único homem200.        

3.9.2. Matéria, fundador e necessidade 

A dificuldade enfrentada pelo legislador harringtoniano reside, justamente, na 

ação fundacional e não, propriamente, no entendimento das ordens a serem instituídas 

(POLIN, 1952, p. 40). O papel é cumprido em Oceana por Olaphus Megaletor, o Lord 

Archon, não porque este tenha prerrogativas naturais, mas porque é de conhecimento 

comum a sua capacidade para a ordenação. Assim, o fundador divide com o senado a 

função  de  autoridade  reconhecida  pelo  legítimo  detentor  do  poder,  o  povo  (Cf. 

GOLDIE,  1987, p.  209).  O momento extraordinário  da fundação,  maravilhosamente 

orientado por uma oportunidade concedida pela distribuição de propriedade, propicia a 

arregimentação  da  república  bem-ordenada.  “In  the  institution  or  building  of  a 

commonwealth,  the first  work (as that  of builders)  can be no other  than fitting and 

distributing the materials” (HARRINGTON, Oceana, p. 212). Recorrendo novamente a 

metáforas, Harrington compara o legislador ao arquiteto, de fato, a arquitetura política é 

um de seus motes prediletos. Logicamente apresentada, a primeira ordem de  Oceana 

define a cidadania pela distinção entre servos e homens livres, como já vimos, através 

da autonomia frente à propriedade alheia. Desse modo, a disposição geográfica do povo, 

do mesmo modo que a distribuição de funções, políticas e militares, de acordo com a 

199 Uma explicação alternativa é oferecida por Somos (2013, p. 96) ao discutir o papel divino de Moisés. 

200 Contraste-se com a posição inversa publicada no ano de 1658 (HARRINGTON, The prerogative of  
popular government, epistole, p. 391).
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idade de cada um (HARRINGTON,  Oceana,  p. 213), é o pressuposto para as ordens 

seguintes, formando, assim, a estrutura para a construção do edifício (CENGIAROTTI, 

2010, p.  27).  “The materials  of  a  commonwealth  are  the people;  and the people of 

Oceana were distributed by casting them into certain divisions, regarding their quality, 

their ages, their wealth, and the places of their residence or habitation, which was done 

by  the  ensuing  orders”  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  212).  A  comparação  com 

Maquiavel é inevitável.  

As primeiras frases dos Discorsi apresentam o início de uma cidade. Estando o 

povo disperso, une-se fitando a autodefesa (Discorsi, I, 1, 4) para viver sob as próprias 

leis (Discorsi, I, 1, 6). Quando a cidade é fundada por um forasteiro, pode ser livre ou 

dependente, caso seja livre, seu fundador pode sair para fundar outras ou habitar como 

cidadão  comum.  Repare-se  que  reside  aqui  uma preocupação  com o  momento  pós 

fundacional a respeito do que ocorre com o fundador (Cf. ESPOSITO, 1984, p. 219; 

POCOCK, 2003, p. 187). Do mesmo modo que Harrington fará, o fundador deve perder 

este  status, embora o autor de  Oceana  seja mais radical e não encontra outra solução 

que  não  a  morte,  como  ocorreu  com Moisés201.  A preocupação  de  ambos  é  que  o 

fundador se torne um tirano (HARRINGTON, Oceana, p. 357-358).  

Os argumentos iniciais de Maquiavel para a boa edificação são a escolha do 

lugar e as leis: “In questo caso è dove si conosce la virtù dello edificatore e la fortuna 

dello edificato: la quale è più o meno maravigliosa, secondo che più o meno è virtuoso 

colui che ne è stato principio. La virtù del quale si conosce in duo modi: il primo è nella 

elezione del sito, l'altro nella ordinazione delle leggi” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 1, 

12-13). E completa: “è da considerare se sarebbe meglio eleggere per la edificazione 

delle cittadi luoghi sterili, accioché gli uomini constretti a industriarsi, meno occupati 

dall'ozio vivessono più uniti, avendo per la povertà del sito minore cagione di discordie” 

(MACHIAVELLI, Discorsi, I, 1, 14). Duas são as situações que distinguem o momento 

antes e o depois da ordenação da cidade. No primeiro caso, as pessoas viviam dispersas 

e migravam constantemente, fugindo de guerras ou separados de uma outra cidade. “Era 

dunque necessario a Moisè trovare el populo d'Israel in Egito stiavo e oppresso da li 

egizi,  acciò  che  quegli  per  uscire  di  servitú  si  disponessino  a  seguirlo” 

(MACHIAVELLI,  Principe, VI, 11). O substrato do antigo testamento, a narrativa do 

201 Além da referência a Maquiavel, Harrington possivelmente se inspirou em Carlo Sigonio (2010, p. 8; 
The hebrew republic,  preface) e Petrus Cunaeus (2006, p.  12;  The hebrew republic,  I)  sobre o papel 
fundacional de Moisés com relação à sua capacidade de bem arregimentar a república de acordo com as 
condições de seu povo.  
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povo hebreu vagando pelo mundo até  encontrar  a terra  prometida,  não é  inspiração 

apenas para Maquiavel, será até mais importante para Harrington. À análise do êxodo 

não cabe uma regressão histórica à origem, uma vez que ocorra invasão, alguns são 

deixados pelo caminho e a migração recomeça (MACHIAVELLI,  Discorsi, I, 1, 4). O 

que importa, na verdade, é o maravilhoso momento do encontro do povo disperso com 

seu fundador. A atenção à dimensão demográfica de Maquiavel, a migração e o lugar do 

assentamento,  serão  igualmente  reconstruídas  por  Harrington,  de  modo  muito  mais 

detalhado  e  com  características  estruturais  distintas,  na  alocação  dos  cidadãos  nos 

diferentes lugares e exercendo diferentes funções (HARRINGTON, The prerogative of  

popular  government,  I,  11,  p.  469)202.  O cruzamento  entre  função cidadã  e  o  lugar 

espacial estava presente na defesa de Luzzatto de um gueto judeu em Veneza, tanto para 

não interferir nas atividades dos cristãos, quanto para preservar os judeus. Um de seus 

argumentos  para  convencer  os  venezianos  é  justamente  pelo  fato  de  que  “con  la 

motiplicità  del  popolo ne segue la grandezza” (LUZZATTO, 2013, p.  31;  Discorso, 

VIII).  O crescimento populacional,  incluindo os judeus,  seria  benéfico para Veneza, 

bastando que se criasse um lugar para os próprios203. 

Lendo atentamente o texto maquiaveliano, no capítulo seguinte, o florentino, ao 

apresentar sua teoria cíclica dos governos, coloca fora dela o momento da fundação 

(MACHIAVELLI,  Discorsi, I, 2, 14). Findada a migração, o  capo –  não o príncipe – 

porque é o mais robusto de maior altivez, funda a cidade. Por motivos já discutidos, ele 

é substituído por um príncipe que, por sua vez, o é por um tirano e assim segue até a 

derrocada final. Derrocada esta que gera nova migração e, dela, outra cidade. O que é 

interessante, contudo, é o fato de o fundador fazer parte da narrativa apenas no instante 

fundacional  e  não  ser  parte  de  qualquer  governo  (POCOCK,  2003,  p.  207)204. 

Rigorosamente, o mesmo diz Harrington: “he who may be truly said to give her law 

shall  never  govern  her;  and  he  who  will  govern  her  shall  never  give  her  law” 

(HARRINGTON, The Art of Lawgiving, III, Preface, p. 659). Desse modo, a função do 

202  O mesmo ocorre com Sidney, como veremos (3.5.2).

203 Harrington reproduz o argumento do gueto para os judeus na Irlanda, de modo a evitar um conflito 
fratricida com os ingleses (Cf. SHKLAR, 1959, p. 685). 

204 Esse é um ponto que aproxima Maquiavel de Políbio, quando este insere a sétima forma de governo, 
isto  é,  o  governo  do  mais  forte  com o  “propósito  [de]  fazer  um uso  normativamente  neutro  dele” 
(ARAÚJO, 2013, p. 6). 
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legislador  é  dar  forma  à  matéria  (HARRINGTON,  The  stumbling-block,  p.  575; 

PEZZATO, 2005, p. 229; POCOCK, 1977, p. 84-85). 

Não obstante existirem exemplos significativos nos Discorsi (I, 16, 4; I, 17, 13) 

sobre o povo como uma matéria bruta a ser burilada é no famoso sexto capítulo de O 

Príncipe que o tema fica exposto com precisão, a partir dos exemplos de Ciro e Moisés 

(POCOCK, 2003, p. 175): “Ed essaminando le azioni e vita loro non si vede che quelli 

avessino altro da la fortuna che la occasione la virtù dello animo loro si sarebbe spenta, 

e sanza quella virtú la occasione sarebbe venuta invano” (MACHIAVELLI,  Principe, 

VI,  10).  A  passagem  é  curta  e  complexa,  destacaremos  apenas  os  pontos 

correspondentes ao tema em questão.  O fato de os fundadores não terem tido outra 

fortuna  que  não  a  ocasião  coloca  em rota  de  coalizão  a  identidade  entre  fortuna  e 

ocasião. “The moment at which the balance breaks down is the moment of confrontation 

between  virtù  and  fortuna,  and Lycurgus and Moses are of whose  virtù  is so nearly 

divine that  it  can confront  fortuna  in  the form of  nearly total  disorder” (POCOCK, 

1977, p. 23). Não cabe aqui uma análise minuciosa dos termos desses conceitos em 

Maquiavel, mas devemos chamar a atenção para uma compatibilidade com Harrington. 

Na citação, a fortuna é uma constante temporal que desafia a ação e a cada vez que se 

faz mostrar aos olhos humanos é tão somente pela forma particular e historicamente 

determinada,  a  ocasião (POCOCK, 1977, p.  26).  O mesmo ocorreu na fundação de 

Roma (Discorsi, I, 2, 30-31). No caso do relato de Moisés, a fortuna lhe ofereceu a 

ocasião de encontrar seu povo no Egito para que ele pudesse impor forma à matéria, no 

caso de Rômulo, o fato de não encontrar lugar em Alba o fez desejoso de ser rei de 

Roma (Principe, VI, 11-12). Assim como a descrição dos povos dispersos nos Discorsi, 

o  exemplo  de  Moisés  é  o  mais  emblemático,  um  povo  sem  ordenação  que, 

diferentemente  da  empreitada  individual  de  Rômulo,  necessita  de  um  ordenador 

(Discorsi,  I,  1,  12).  Desse modo,  a  compatibilidade  entre  a  virtù do  edificador  e  a 

fortuna do  edificado  se  faz  na  occasione em que  essas  duas  coisas  se  encontram, 

circunstancialmente,  num  determinado  tempo  e  num  determinado  lugar  (Cf. 

LUCCHESE, 2004, p. 63;  MANSFIELD, 1983, p. 28).

Ora,  uma  vez  que  há  condições  necessárias  para  a  reordenação dos  regimes 

através da distribuição de propriedade, em Harrington, este passa a ser o ponto central 

da  occasione maquiaveliana  (WORDEN,  1994b,  p.  119).  Mais  uma vez,  o  que  em 

Maquiavel  é  algo  indeterminado,  pois  depende da  fortuna,  em Harrington  pode  ser 

explicado pela base material (CENGIAROTTI, 1988, p. 93). A oportunidade existente 
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na Inglaterra de 1659 deve-se justamente ao fato de que a propriedade é propícia para a 

reordenação da  matéria  (OSTRENSKY, 2011,  p.  180).  Mas  como bem ressalta  ele, 

seguindo de perto o florentino, é necessário um homem virtuoso para tal empreitada. 

Em 1659, Crowmell  estava morto e o clima de restauração monárquica já se 

espalhava  por  todos  os  cantos.  Harrington  lança  sua  última  cartada,  que  não  será 

repetida nos textos posteriores (Cf. WORDEN, 1994b, p. 127), na convocação de um 

legislador: “If a man answer, he answers thus: no army ever up a commonwealth. To the 

contrary, I instance in the army of Israel under Moses; in that of Athens about the time 

of Alcibiades; in that of Rome upon the expulsion of the Tarquins; in those of Switz and 

of Holland” (HARRINGTON,  The Art of Lagiving, III,  Preface, p. 661). O autor de 

Oceana radicaliza a proposta e substitui o papel do legislador de uma nova ordenação 

de um mesmo Estado por a de um verdadeiro fundador original de uma nova cidade 

(SOMOS, 2013, p. 85; WORDEN, 1991, p. 450). Como vimos em Maquiavel, a força 

(capo)  é  o  início  da  cidade  que  se  coloca  do  lado  de  fora  do  ciclo  histórico  dos 

governos. Para Harrington, a força é a incorporação do exército. Mas ele não para por ai 

e explica a occasione inglesa: 

For in all armies that have not set up commonwealths, 
either the officers have had fortunes or estates at all, but 
immediately  dependent  upon  the  mere  will  of  the 
prince, as the Turkish armies and all those of the eastern 
countries;  or  the  offiers  have  been  a  nobility 
commanding their own tenants. Certain it is that either 
of these armies can set up nothing but a monarchy. But 
our  officers  have  not  estates  of  noblemen,  able  upon 
their  own  lands  to  levy  regiments.  (HARRINGTON, 
The Art of Lawgiving, III, Preface, p. 661)
 

Na Inglaterra de seu tempo, o exército não depende do rei ou da nobreza, possui 

autonomia porque adquiriu propriedade e, por isso, preenche-se a condição necessária 

para impor a nova ordem republicana.  

Eunice Ostrensky (2011, p. 183-184) sugeriu, com base no mesmo texto, The Art  

of  Lawgiving,  que  o  próprio  Harrington  poderia  se  colocar  como  alternativa  a  um 

fundador como Cromwell,  mantendo, desse modo, o imperativo de haver apenas um 

fundador. Russel-Smith (1914, p. 13-14) não aponta tal possibilidade, mas identifica na 

inspiração modificada de Cromwell traços marcantes de Licurgo, o que, segundo ele, 

justificaria  a  dimensão  aristocrática  da  fundação  a  partir  de  Veneza  e  Esparta  (Cf. 

SULLIVAN, 2006, p. 156). Nesse ponto, acrescentaríamos a possibilidade de existirem 

mecanismos coletivos iguais  aos da fundação,  que não se encontram em Maquiavel, 
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nem em  Oceana,  mas é compatível com o papel do exército acima descrito e como 

manteria depois (Cf. DZELZAINIS, 2014, p. 20): “I must confess that our army hath it 

now  in  their  power  to  introduce  a  commonwealth”  (HARRINGTON,  Valerius  and 

Publicola, p. 784). Uma vez que “Art is imitation of nature; by observation of such lines 

as these in the face of nature, a politician limns his commonwealth” (HARRINGTON, 

The  Prerogative  of  Popular  Government,  I,  5,  p.  417).  Aristotelicamente,  as 

comunidades  políticas  são  naturais  (HARRINGTON,  The  prerogative  of  popular  

government, I, 5, p. 414), mas não sua forma, esta, sim, necessidade de arte, de engenho 

e de invenção. Nesse sentido, o que em Maquiavel era impor forma à matéria, assume 

um  vocabulário  mais  próximo  de  teorias  contratualistas  em  voga  no  século  XVII, 

embora não aceite seus fundamentos mais básicos e, dentre eles, a universalização do 

direito e das leis. “It should seem if the twenty men indeed a commonwealth, or in 

'equality of power' (for so he puts the case), they might truck horses and cows, but not 

by any means consider or once let it enter into their heads, how by art to make good 

their natural freedom” (HARRINGTON, The Prerogative of Popular Government, I, 5, 

p. 417). Harrington acabara de descrever a distinção natural dos homens pela sabedoria 

e,  agora,  busca tencionar  seu exemplo da pequena comunidade de vinte  homens ao 

limite. Como que desses vinte homens, sendo seis os mais sábios, pode-se dar forma a 

esta matéria é a questão com a qual o autor se confronta. Nesse caso, e apenas nesse 

caso, a impostura da arte frente à natureza parece espontânea. 

A condição necessária para que isso acontece é a igualdade de poder capaz de 

projetar uma negociação, até mesmo, comercial. A invenção do comércio é a arte pela 

qual os homens, e talvez não mais do que vinte, podem burilar sua natureza de modo a 

manter a liberdade. Não é exagero chamar a atenção para a ausência de contrato social 

ou direito natural, mas, pelo contrário, é da natureza do homem desenvolver-se sobre a 

natureza externa a ele205. Também não é demais chamar a atenção para o fato de que, em 

si  mesmos,  esses  vinte  homens  não  fundam uma cidade,  menos  ainda,  um Estado, 

apenas aprimoram pela arte o que a natureza lhes concedeu, rigorosamente, nas mesmas 

condições de fundação de uma cidade e de um Estado.  Diante disso,  o exemplo do 

exército  sendo convocado para  a  fundação supõe que  a  arte  da organização  militar 

ordenou de tal modo a natureza que, mais do que outros setores, o mecanismo já se 

205 O próprio  ato  do  comércio,  como é  descrito  por  Harrington,  é  significativo  porque  supõe uma 
negociação e esta a capacidade de fala. Claramente um ponto aristotélico atacado por Hobbes. A respeito 
de uma leitura aristotélica desse ponto, confira Nadon (2009, p. 532).
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encontra suficientemente desenvolvido para assumir seu papel fundacional. Para isso, e 

Harrington se cala nesse ponto, a hierarquia militar se mostra perfeitamente compatível 

para o exercício de liderança, aos mais puros moldes maquiavelianos, do  condottiero 

(CAPOZZI, 1996, p. 194). O que conecta, teoricamente, o imperativo da fundação com 

a matéria disforme é o que muitos apontam como um importante ponto de inflexão do 

pensamento político moderno, o realismo político maquiaveliano (RAHE, 2008, p. 329). 

Para isso, o conceito chave é o de necessidade.    

Não  é  difícil  encontrar  em Harrington  o  uso  de  necessidade  com relação  a 

reflexões econômicas (Oceana, p. 197). De fato, sua teoria da determinação econômica 

sobre  a  política  se  adequa  perfeitamente  a  um  ponto  seguro  no  qual  o  realismo 

maquiaveliano se sustenta. A distinção, todavia, aporta-se no fato de que o florentino 

não  reconhece  a  plausibilidade  de  uma  identificação  a  priori do  que  sejam  os 

determinantes  (vide  3.4).  Seria,  então,  possível  esperar  que  os  correntes  usos 

harringtonianos de necessity sejam relacionados à propriedade e suas determinações206. 

Mas não é isso que ocorre. 

The causes in the commonwealth of Rome, whereof the 
empire  of  the  world  was  not  any  miraculous,  but  a 
natural (nay, I may safely say necessary) consequence, 
are contained in that part of her discipline which was 
domestic,  and  in  that  which  she  exercised  in  her 
provinces  or  conquests.  (HARRINGTON,  Oceana,  p. 
312)
 

Mesmo que o argumento último para a capacidade expansiva de qualquer Estado 

resida em sua organização das propriedades207, não se refere Harrington a este ponto 

quando destaca o imperativo da necessidade (HARRINGTON, The art of lawgiving, III, 

3, p. 685), politicamente orientada pela história. “To him, it was history, and history 

alone,  that  could  provide  the  principles  on  which  the  science  of  politics  was  to  be 

established. Hence, the essence of his thought was the notion of a necessity, or casual 

nexus, sure and demonstrable, governing political life” (ZAGORIN, 1997, p. 133).   

206 Na verdade, não é apenas o emprego da palavra que, neste caso, importa. Parece mais importante que 
haja  alguma  dimensão  conceitual  de  algo  que  se  impõe  ao  universo  político  por  determinados 
condicionantes.

207 “than  that  of  the  respective  balance,  is  not  of  choice  but  of  necessity”  (HARRINGTON,  The 
prerogative of popular government, I, 1, p. 398). Confira Harrington (The art of lawgiving, III, preface, p. 
656). 
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Como  Maquiavel,  Harrington  retira  da  transcendência  a  explicação  para  o 

fenômeno que analisa, e fixa-o no mundo ordinário humano. A relação entre o modo 

pelo qual Roma ganhou o mundo e sua organização interna não é outra que não a causa 

de um efeito. Assim, necessidade, em Harrington, é o nexo que correlaciona a causa 

com o efeito, mas isso não se aplica a qualquer causa e qualquer efeito. A necessidade é 

um  caso  específico  em  que  uma  determinada  causa  produz  um  único  efeito,  não 

impedindo que outras  produzam o mesmo efeito e,  por isso,  como na determinação 

econômica, pode ser deduzida anteriormente ao acontecimento. 

Though  the  people  of  the  world,  in  the  dregs  of  the 
Gothic empire, be yet tumbling and tossing upon the bed 
of sickness, they cannot dir, nor is there any means of 
recovery for them but by ancient prudence, whence of 
necessity it must come to pass that this drug be better 
know. (HARRINGTON, Oceana, p. 332) 

Harrington aposta na irreversibilidade do processo inglês, a partir da distribuição 

de propriedade, em direção à república, mesmo que não bem-ordenada. Para leitores 

contemporâneos, não há dificuldades no emprego do vocábulo, visto que atualmente a 

palavra é utilizada praticamente com o mesmo sentido e surge espontaneamente em 

situações  discursivas  assemelhadas.  “Much  more  the  commonwealth;  seeing  that 

equality, which is the necessary dissolution of monarchy, is the generation, the very life 

and  soul  of  a  commonwealth”  (HARRINGTON,  Oceana,  p.  322).  Aliás,  a  palavra 

razão, vastamente empregada por ele (por exemplo em Oceana, p. 342), funciona como 

ótimo substitutivo. Há um exemplo claro disso: a razão de um Estado bem-ordenado se 

expandir, deve-se à necessidade de sua manutenção.

3.9.3. Expansão

Já  na  primeira  parte  das  preliminares  de  Oceana pode-se  ler  a  essência  da 

reflexão expansionista de Harrington. O segundo momento argumentativo referente aos 

goods of fortunes, aquele que se dedica ao foreign ou provincial empire, marca, desde o 

início, uma brutal contrariedade com o  domestic ou  national empire: “The balance of 

foreign or provincial empire is of a contrary nature” (HARRINGTON, Oceana, p. 167). 

Identifica seus objetivos em termos alusivamente maquiavelianos: como adquirir (be 

acquired) e manter (be held) territórios (HARRINGTON,  The prerogative of popular  

government,  I,  3,  p.  405 e  I,  9,  p.  441-442).  Sobretudo  em  O Príncipe,  os  termos 
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marcam as diferentes formas de principado, produzindo, assim, uma forte inflexão com 

a classificação aristotélica (Cf. POCOCK, 2003, p. 158)208. Porém, coerentemente com a 

exposição prévia  sobre o domínio nacional,  Harrington insere um elemento novo:  a 

balance. “[P]rovncial or dependent empire is not to be exercised by them that have the 

balance of dominion in the province” (HARRINGTON, Oceana, p. 167). O modo mais 

claro de domínio provincial é, como já havia lembrado Maquiavel (Discorsi, II, 4), a 

partir  da  construção  de  colônias  (MILLAR,  2002,  p.  88).  Neste  caso,  a  monarquia 

absoluta não consegue obter sucesso, logo, o governo nacional e provincial se tornam 

um único.  Por  outro  lado,  tratando-se  de  súditos  (o  que  pressupõe uma monarquia 

mista),  ou  de  cidadãos  (o  que  pressupõe  uma  república),  a  dificuldade  de  ocupar 

colônias reside no fato de a parcela de poder que cabe aos súditos ou cidadãos não ser 

capaz de se transferir para as províncias (Cf. ARMITAGE, 1992, p. 549-550). O pano 

de  fundo do  argumento  incide,  mais  uma vez,  sobre  a  propriedade.  Para  manter  o 

domínio, a monarquia absoluta precisa manter a  balance  concentrada no monarca, o 

mesmo ocorre  com a monarquia  mista,  concentrada na nobreza,  e  com a república, 

concentrada no povo. Desse modo, caso se deseje ocupar as províncias, em cada um dos 

casos, não se pode dispensar a balance do território ocupado (WETTERGREEN, 1988, 

p. 671), o que, invariavelmente, unificaria o governo nacional e provincial em um só. 

Das três maneiras de exercer o domínio sobre as províncias,  descritas em  O 

Príncipe (V),  Harrington  herda  uma:  habitar209.  Mas  insere  dois  elementos  que  não 

estavam em Maquiavel. O primeiro é a consequente unidade governamental acarretada 

pela ocupação daqueles que possuem o poder, como em O Príncipe (III) que deixa claro 

que um principado misto é a união entre um principado hereditário e um adquirido. Em 

Harrington,  o fato da deslocação do poder acarretar  unidade no Estado não é senão 

construída a partir das duas sugestões contidas em cada um dos capítulos: a unidade 

territorial (Principe, III) através da ocupação (Principe, V). Necessário colocar que, em 

Maquiavel,  apesar  da  unidade  trazida  sob  o  rótulo  de  “misto”,  há  ainda  uma clara 

distinção entre o principado conquistador e aquele ocupado, onde um está sob controle 

208 Desenvolvemos este ponto em Falcão (2013a).

209 A posição de Harrington sofre uma ligeira inflexão em Aphorisms Political (XLVII) quando admite a 
união (union) por confederação, ligas iguais e desiguais. Poder-se-ia supor uma coerência interna entre o 
modo expansivo principesco e, alternativamente, o republicano. Mesmo que essa interpretação não seja 
incoerente  em  si  mesma,  não  elementos  textuais  que  a  viabilizem.  Além  disso,  a  centralidade  do 
engrandecimento dos Estados, sejam principados ou repúblicas, é a  mesma. Confira Pocock (1987b, p. 
441).  
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do outro. Essa distinção se desfaz em Harrington, porque a transferência de poder impõe 

que o Estado seja um. O segundo elemento, e aqui a inovação harringtoniana é mais 

clara, reside na justificativa de tal unidade. Uma vez que a sustentação do poder se faz 

pela propriedade, o domínio provincial somente pode ser exercido na medida em que a 

propriedade da província seja controlada pelos ocupantes e, uma vez que se define cada 

uma das formas de governo pela propriedade, logo, um mesmo sistema de propriedades, 

distribuído da maneira que for, gera um mesmo sistema de governo (BLITZER, 1970, p. 

169). “However, the possibilityin a commonwealth of tyrannising over provinces is not 

to be cured; for be the commonwealth, or the prince, a state or a man after God's own 

heart, there is no way of holding a province but by arms” (HARRINGTON, The art of  

lawgiving,  III,  4,  p.  691).  Ao pequeno acréscimo realizado aos dois capítulos de  O 

Príncipe, transformando o principado misto em um único, Harrington o explica pela 

propriedade. Mais uma vez, a partir de uma leitura maquiaveliana, introduz o tema da 

propriedade. 

O  quarto  capítulo  do  segundo  discurso  expressa  três  modos  pelos  quais  as 

repúblicas  são  capazes  de  se  ampliarem.  O  primeiro,  característico  dos  toscanos,  é 

através de ligas entre repúblicas, “dove non sia alcuna che avanzi l’altra né di autorità 

né  di  grado”  (Discorsi,  II,  4,  3).  Nenhuma das  repúblicas  coligadas  com outras  se 

sobrepõe a elas, seja por autoridade, seja por grau de poder. O primeiro termo – autorità 

– é característico de Harrington, quando deixa claro que os processos expansionistas 

não podem ser feitos através da autoridade, mas apenas do poder. Mesmo que a liga não 

seja um modo expansionista considerado pelo autor de Oceana, somente o fato de não 

haver qualquer possibilidade de autoridade nesse quesito é suficiente para entender que, 

em Maquiavel, há uma perspectiva horizontal das ligas, em Harrington, embora vertical, 

igualmente  sem  autoridade.  O  segundo  modo,  característico  dos  romanos,  “è  farsi 

compagni,  non tanto però che non ti  rimanga il  grado delcomandare,  la  sedia  dello 

Imperio  ed  il  titolo  delle  imprese”  (MACHIAVELLI,  Discorsi,  II,  4,  10).  Aqui, 

Maquiavel  retira  a  autoridade  como  critério  e  mantém o  reconhecimento  do  título 

(grado). Este é um tipo de aliança assimétrica, garantida pelo grau de dominação de 

cada membro. A manutenção da sede do poder no território conquistador é significativa 

porque não permite  qualquer  confusão quanto ao  lócus  do comando,  permanecendo 

claro que trata-se de uma submissão de um Estado por outro. Nesse ponto, Harrington 

segue Maquiavel quanto à importância da explicação geográfica do império, uma vez 

que a região ocupada e a ocupadora se transformam em uma só (Cf. SULLIVAN, 2006, 

251



p. 158). O que chama a atenção, entretanto, é a clareza com que Harrington rejeita a 

autoridade  como  critério  de  controle,  do  mesmo  modo  que  Maquiavel  avança  no 

segundo modo de ampliação. O terceiro, de acordo com o secretário florentino, é fazer 

todos súditos. “De’ quali tre modi, questo ultimo è al tutto inutile, come si vide ch'ei fu 

nelle soprascritte due republiche, le quali  non rovinarono per altro se non per avere 

acquistato quel dominio che le non potevano tenere” (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 4, 

12). Não se trata mais de autorità ou grado, tão somente de dominio210, e é justamente 

nesse ponto em que Harrington se fixa.             

Observando a certa distância a recepção harringtoniana de Maquiavel, percebe-

se que dos três modos principescos e dos três republicanos de expansão, Harrington 

admite apenas um de cada governo. Não há qualquer referência ao fato de a expansão 

dever  ser  distinta  quando  trata-se  de  repúblicas  ou  principados:  “Prince  or 

commonwealth” (HARRINGTON,  Oceana,  p. 168). Pelo contrário, quando insere os 

regimes – monarquia absoluta ou mista e república – explica, por motivos diversos, a 

impossibilidade de que qualquer que seja o regime expandir-se através da autoridade, 

resta apenas o império, porque fundado na propriedade. Harrington sintetiza o domínio 

e o império pelo mesmo critério que o autoriza a explicar a sustentenção interna dos 

regimes,  ou  seja,  as  condições  materiais  da  propriedade  (Cf.  HARRINGTON,  The 

prerogative  of  popular  government,  I,  9,  p.  443-445).  De fato,  Harrington  adapta  a 

análise  de  O  Príncipe e  dos  Discorsi  comprimindo-os  dentro  de  um  sistema  de 

equilíbrio sustentado na propriedade no território daquele que invade. 

I have shown what is not the provincial balance, so by 
this  answer  it  may  appear  what  it  is,  namely  the 
overbalance of a native territory to a foreign; for as one 
country balanceth itself by the distribution of property 
according  unto  the  proportion  of  the  same,  so  one 
country oberbalanceth  another  by advantage  of  divers 
kinds. (HARRINGTON, Oceana, p. 168)
 

Assim, resta apenas uma possibilidade de expansão, através da força, por isso 

chama-se provincial empire. Neste ponto, Harrington insere o conteúdo que intérpretes 

como Pocok tanto  destacaram como sendo sua  principal  recepção maquiaveliana:  o 

cidadão-soldado  (HARRINGTON,  The  prerogative  of  popular  government,  I,  9,  p. 

210 O uso de Maquiavel de dominio pode ser entendido como o mesmo de império (Principe, I, 2). Para 
Harrington, domínio é apenas interno, ao passo que império é externo (HARRINGTON, Oceana, p. 157). 
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446)211. “[T]o the Machiavellian hypothesis that arms are the foudandation of citenship, 

Harrington adds the hypothesis that land is the foundation of arms” (POCOCK, 1977, p. 

43). 

The  Mamelukes  (which,  till  any  man  show  me  the 
contrary, I shall presume to have been a commonwealth 
consisting of an army, whereof the common soldier as 
the people, the commission-officer the senate, and the 
general  the  prince)  were  foreigners,  and  by  nation 
Circassians, that governed Egypt; wherefore these never 
durst plant themselves upon dominion, which, growing 
naturally  up  into  the  national  interest,  must  have 
dissolved  the  foreign  yoke  in  that  province. 
(HARRINGTON, Oceana, p. 168)

Assim,  escreve  Pocock:  “the  starting-point  of  his  thought  was  Machiavelli's 

perception that in a republic the soldiers must be citizens and the citizens soldiers; if the 

soldiers follow private men for reward, then the republic cannot survive” (POCOCK, 

1997, p. 129; Cf. FINK, 1962, p. 68). O ponto tão destacado por Pocock (1977, p. 13; 

1992, p. XIX), de que os exércitos não deveriam ser profissionalizados, e de que isto 

não  seria  realizável  cai  por  terra  pouco  tempo  depois  da  publicação  de  Oceana 

(ARMITAGE, 1992, p. 551). Mas, deve-se ter claro, a necessidade de cidadania é uma 

das  contribuições  de  ambos  que  mais  resistiram ao  tempo  (Cf.  DOWNS,  1977,  p. 

125)212,  particularmente  no  formato  expansionista  associado  ao  republicanismo 

(HARRINGTON,  The  prerogative  of  popular  government,  I,  10).  Nesse  sentido, 

encerra-se  o  argumento  que  teve  início  com  a  explicação  alternativa  dos  humores 

maquiavelianos  igualmente  pela  propriedade  necessária  à  cidadania.  A contribuição 

mais incisiva do republicanismo maquiaveliano de Harrington é  tornar as categorias 

centrais do republicanismo de Maquiavel inteligíveis pela economia política. Segundo 

Pocock (1987c,  p.  147),  Oceana  é uma  “machiavellian meditation upon feudalism”, 

segundo Worden (1994b, p. 119), “Oceana  is in large measure a meditation upon the 

dissolution”, talvez, pudéssemos sintetizar que Oceana é uma meditação maquiaveliana 

sobre  a  economia  política  feudal  transfigurada  em  dissolução  monárquica  com  o 

advento da república.    

211 Para uma leitura alternativa do cidadão-soldado, confira Rahe (2008, p. 343).

212 A noção de cidadão-soldado possui uma rica história e vai ao encontro de outros pensadores políticos 
ingleses, com o devido destaque para Nedham. Mas a clareza da associação cidadania e defesa militar da 
república  em  Harrington  possui  vínculo  direto  e  explícito  com Maquiavel  (Cf.  POCOCK,  2003,  p. 
202-203).  
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O maquiavelismo de Harrington é fortemente vinculado aos termos centrais do 

florentino, de modo que a heterogênea gama de críticas desferidas ao autor dos Discorsi  

sejam  lidas  à  luz  do  próprio  Maquiavel.  Não  é  pouco  significativo  que,  dadas  as 

massivas leituras antagônicas que se faziam do secretário naquela conturbada Inglaterra, 

tenha  havido  alguém  que  o  criticasse  do  ponto  de  vista  interno  de  suas  próprias 

proposições.  Mais comum, porém, era  que se fizessem as críticas  externas aos seus 

argumentos de tal maneira que as premissas pudessem ser questionadas, não obstante a 

resultante eficácia de suas proposições pudessem ser aceitas como válidas. Esse é o caso 

de Sidney.      

4. Algernon Sidney 

The  Medicis  were  made  masters  of  Florence  by  the 
force  of  Charles  the  Fifth's  army.  Sometimes  by  a 
corrupt party in their own country they have destroy'd 
the best men.
Algernon Sidney, Discourses, III, 1

- se del male è lecito dire bene - 
Niccolò Machiavelli, Principe, VIII

4.1. Introdução 

A vida e obra de Sidney refletem com bastante precisão a conturbação sempre 

presente em sua época. Em parte, sua biografia, não obstante os diversos exageros para 

torná-lo um verdadeiro herói Whig, se alinha com maestria aos seus escritos. Conhecido 

como o principal formular da “Good Old Cause”, isto é, a defesa do protestantismo 

contra o papismo crescente entre os Stuart na década de 1680, nada menos do que o 

resgate do discurso e da prática republicanos de vinte anos antes seria aceitável (Cf. 

ROBBINS, 1947, p. 267-268). Somava-se a isso a defesa irrestrita do parlamento em 

detrimento da coroa. Sidney viajou pela Europa por tanto tempo quanto viveu em seu 

país,  suas  causas  centravam-se  em  todo  o  continente,  mais  do  que  na  Inglaterra 

(SCOTT,  1991,  p.  268;  Cf.  POCOCK,  1994,  p.  930).  Em  Roma,  conviveu  com 
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importantes  cardeais  católicos,  quando também travou os  primeiros  contatos  com a 

literatura  da  contrarreforma  (SCOTT,  1988,  p.  148).  Sua  fidelidade  às  matrizes 

protestantes como um todo, pondo de lado a diversidade teológica e prática que isso 

envolvia, não foi capaz de barrar a recepção de importantes pensadores católicos contra 

os quais os teólogos de sua religião escreviam. Por outro lado, não se furtava a criticar 

quem quer que fosse quando suas causas estivessem sob ameaça. De uma ponta a outra 

da tensão entre reformistas e contrarreformistas,  Sidney jamais deixou de optar pela 

interpretação que se opunha à arbitrariedade. 

A unidade construída entre, de um lado, o parlamentarismo e o protestantismo e, 

de  outro,  da  legitimidade  dos  governos  centrava-se  em  uma  união  historicamente 

construída que não, necessariamente, mostrava-se, espontaneamente, como uma unidade 

teórica. Se Sidney percebia esta barreira teórica e, calado, implementou tal perspectiva, 

não é objeto deste trabalho. Mas, a ferocidade com a qual ataca o Patriarcha de Filmer, 

um livro já velho e ultrapassado em sua segunda onda publicista em inícios de 1680 (Cf. 

HOUSTON, 1991, p. 68-69), permitiu-lhe deslocar sua mira aos mais diversos alvos, 

comportando,  desse  modo,  o  emprego  de  protestantismo  e  catolicismo.  O  tema  do 

parlamento, por outro lado, aporta sua teoria de maneira secundária, já que em uma 

assembleia de homens,  para ficarmos com os termos de seus contemporâneos,  pode 

residir  um regime  absoluto  (ROBBINS,  1947,  p.  289;  WORDEN,  1985,  p.  15-16). 

Contudo, em termos de preocupações rotineiras, o crítico intelectual de Filmer concede 

espaço ao cidadão politicamente engajado. Diversas cartas de Sidney expressam com 

clareza sua constante preocupação com a manutenção do parlamento inglês e de outras 

nações europeias no sentido de refrear a ambição dos monarcas e manter o regime livre. 

Essa  distinção  entre  o  Sidney intelectual,  autor  do  enorme volume  Discourses,  e  o 

Sidney  ator  político  não  passa  de  uma  diferença  de  grau,  os  temas  são, 

fundamentalmente, os mesmos, mas se colocam de modo distinto de acordo com cada 

circunstância (HAMEL, 2011, p. 41). 

Sidney se preocupa menos com o patriarcado e sua genealogia do que com o 

absolutismo  de  qualquer  tipo  (DAVIS,  1981,  p.  691;  ROBBINS,  1947,  p.  283)213, 

verdadeira causa da desgraça humana, da corrupção e da decadência das civilizações. 

213 Interpretações de Sidney que se centram mais no contexto e na sua biografia tendem a observar a 
querela com seu irmão mais velho, Henry Sidney, pela disputa dos benefícios da nobreza de seu pai, 
Robert Sidney, e, quando morto, de sua herança, como uma marca importante da posição de Algernon tão 
radicalmente contrária ao patriarcado. Essa leitura não é apenas plausível, mas bem fundamentada à luz 
de sua vida (SCOTT, 1988, p. 61-62). Porém, centraremos este estudo nos seus argumentos e reflexões.
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Os ataques a  Filmer  poderiam ser  dirigidos a  outros,  e,  em certo  sentido,  foram. É 

plausível, embora difícil de se comprovar, que Sidney escolha seus inimigos antes de 

seus  aliados,  o  impulso  que  lhe  davam os  embates  –  nas  guerras,  nas  viagens,  no 

parlamento  e  nos  escritos  –  formatavam as  pinçadas  necessárias  dos  elementos  que 

estavam à sua disposição para qualquer uma dessas empreitadas. Nesse sentido, Filmer 

não desempenhou um papel de destaque em sua obra, mesmo que tenha sido o incentivo 

máximo para os Discourses. Para isso, basta uma ligeira comparação dos contrapontos 

explícitos  ao  autor  de  Patriarcha com  o  desenvolvimento  do  conteúdo  teórico 

propriamente, este vai bem além das refutações.

Do  ponto  de  vista  do  cânone  moderno  da  teoria  política  stricto  sensu,  os 

Discourses buscam inspiração em pensadores que foram alvos de Filmer no Patriarcha, 

com o devido  destaque para Buchanan,  Belarmino,  Suárez e  Grotius  (Cf.  HAMEL, 

2011, p. 43; SCOTT, 1991, p. 16; SCOTT, 2004, p. 110; WARD, 2004, cap. 1). Por 

outro lado, discute lateralmente com as fontes ambivalentes do Filmer mais maduro, 

como Hobbes, e ataca frontalmente as teorias de Bodin214. Sidney acrescenta ainda as 

origens contratualistas da Vindiciae contra Tyrannos em sua forma de consentimento do 

governado em relação ao governante, mas se cala frente à crítica do desconhecido autor 

de Vindiciae às “false and pestiferous doctrines of Niccòlo Machiavelli the Florentine” 

(BRUTUS, 2004, p. 8; Vindiciae contra Tyrannos, I). Com relação a Maquiavel, apesar 

de o Patriarcha não o empregar, Sidney, em determinados momentos o opõe a Filmer, 

em outros, o contrasta em nível equiparado. Não há evidências textuais de que Sidney 

tenha tido acesso a outros escritos de Filmer. A publicação de Patriarcha em 1680 foi 

feita conjuntamente com os outros textos conhecidos do autor, incluindo The Anarchy of  

a Limited or Mixed Monarchy, no qual reside a crítica ao governo misto dos Discorsi ao 

mesmo tempo que busca eximir o florentino de qualquer vínculo com o reconhecimento 

da existência  de uma monarquia  mista  (FILMER, 1991, p.  134).  Essa ambivalência 

filmeriana para com Maquiavel, mesmo com o improvável conhecimento do texto por 

Sidney, será por ele reproduzida.

214 O uso de Bodin por Sidney pode ser lido de duas formas. Primeiramente, a partir das duas citações 
que  ocorrem nos  seus  escritos.  Nos  Discourses  (III,  44,  p.  567)  e  no  Just  and  Modest  Vindication 
(SIDNEY e JONES, 1689, p. 184), o autor de Les Six Livres de la République é tratado apenas como uma 
autoridade de conhecimento histórico, como também, mas não apenas, o faz Filmer. Segundo, a partir da 
recepção  teórica,  sobretudo  com relação  ao  absolutismo,  feita  por  Filmer.  No primeiro  caso,  não  há 
qualquer dificuldade de Sidney em aceitar as suas colocações, no segundo, ele é alvo de duras críticas, 
sempre, ensejadas por Filmer. Scott (1988, p. 19; 2004, p. 337) sugere que haja uma forte negação do 
conceito de soberania a partir do pensador francês.       
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Em outros textos, como o  Court Maxims e o  Just and Modest Vindication, as 

fontes  são  menos  explícitas,  não  obstante  o  primeiro  citar  Maquiavel,  Grotius  e 

Hobbes215 (Cf. BLOM e MULIER, 1996, p. XI). Com relação ao segundo, a defesa das 

causas parlamentares salta aos olhos e não requer argumentos de autoridade. Isso não é 

pouco  significativo,  porque  nos  textos  anteriores  a  1680  não  há  evidências  de  que 

Sidney tenha tido contato com os escritos de Filmer e, ainda sim, mantém seus autores 

mestres216. Em todos os casos, há um grande número de fontes, diretas ou indiretas, que 

tradicionalmente são tomadas como opostas, mas, para Sidney, elas se apresentam como 

complementares.             

Possivelmente o ponto mais forte dessa tão autocelebrada amplitude teórica, e 

que  mais  mobilizou  os  estudos  recentes,  seja  a  inequívoca  união  entre  história  e 

racionalismo, força e moral, positividade e normatividade, naturalidade e artificialidade, 

dialética  e  progresso  linear,  Aristóteles/Tito  Lívio  e  Platão/Cícero,  estoicismo  e 

ceticismo,  Maquiavel  e  Grotius.  Hamel  (2011)  sugere  que  sua  reflexão  pode  ser 

sintetizada em seu “espírito republicano”, expressão que representaria a unidade entre 

virtude  e  direito,  sem  necessariamente  imputar  qualquer  marco  analiticamente 

incoerente com o republicanismo. Como bem sugeriu Scott (1991, p. 351-352), para um 

leitor contemporâneo, o primeiro ímpeto é de colocá-lo como um autor contraditório, o 

que supõe, obviamente, que essas linhas de desenvolvimento filosófico são coerentes e 

herméticas em si mesmas. 

In  all  of  these  endeavours,  in  practice  as  well  as  in 
theory, Sidney divided his own political world into two 

215 No  diálogo  Court  Maxims,  os  personagens  –  Philalethes  e  Eunomius  –  ainda  parecem ser  um 
mistério, quanto à origem e significado dos nomes. Não encontramos qualquer comentador que tenha se 
debruçado sobre esse ponto, para além da comparação com a razão de estado com o primeiro. Eirenaeus 
Philalethes era também o pseudônimo do conhecido alquimista que, entre suas publicações, tinha a de 
1655, em Londres, Observations upon Anthroposifia Theomagica and Anima Magica Abscondita. A partir 
de categorias aristotélicas, a obra discute conceitos centrais da magia, da alma e do corpo, da forma e da 
matéria, da classificação dos animais e de diversas referências bíblicas. Carrive (2007, p. 104) sugere que 
a tradução literal do substantivo grego – amigo da verdade – é uma referência às verdades do Estado, às 
máximas cortesãs. Não parece sem sentido, com isso, e diante do constante emprego de Maquiavel e 
maquiavelismo  no  texto,  que  Philalethes  signifique  a  verdade  da  corte  constantemente  atribuída  ao 
maquiavelismo em seu  sentido  realista  do  termo  verità  effettuale,  voltaremos  a  este  ponto  à  frente. 
Eunomius, personagem que incorpora a posição de Sidney, pode fazer referência ao antigo líder cristão do 
século IV, o que não seria surpresa dadas as importantes referências de Sidney ao cristianismo da época 
do império romano, como Tertuliano e Agostinho.    

216 Carrive (2007, p. 105, n. 1 e 3, p. 110, n. 1) afirma que Sidney, já nos anos 1660, teria tido contato 
com  Observations upon Aristotle's “Politics”, texto no qual Filmer se centra na teoria das formas de 
governo do estagirita. Mas confirma que o Patriarcha estava-lhe disponível apenas após 1680.
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zones.  There was the zone of mutability,  variety,  and 
change. These were effects of imperfection, 'perfection 
being in God only, not in the things he has created'. This 
was  an  echo  of  the  Chaos  from  which  the  divine 
creation had come. This was the world in which Sidney 
live, and operated. It is quite exceptional how deeply he 
saw  into  this  darkness,  and  operated.  It  is  quite 
exceptional how deeply he saw into this darkness, and 
the lengths to which he was prepared to go to operate 
effectively within it. Sidney was, as we have seen, quite 
ferociously ends-directed. The presiding genius of this 
zone  was  Machiavelli,  yet  in  his  consideration  of 
change,  'which  is  imperfection',  Sidney  took  a  step 
beyond  his  master.  [...]  Then  there  was  the  zone  of 
permanencem  and  perfection.  This  was  the  world  to 
which  Sidney  aspired.  Its  inspiration  lay  beyond  the 
reach of  this  life,  in  God.  It  was by the light  of  this 
beacon that Sidney attempted to navigate, 'though with 
much weakness and frailty', across the murky waters of 
the world. Its effects, 'those reflections of divine rays', 
were the 'justice, virtue, and truth: in short, the good of 
mankind', with which Sidney identified his cause. The 
recondition for their recovery, and pursuit, was liberty, 
'that liberty in which God created us', which amounted 
to  the  right  to  see  Him  clearly,  and  seek  him  out. 
(SCOTT, 1991, p. 355) 

De fato, sua escrita é bem característica do barroco (HOUSTON, 1991, p. 15), 

na qual os opostos convivem e produzem catarses. Como nenhum espaço teórico pode 

permanecer vazio,  Sidney jamais se furta a preenchê-lo com o que tem à mão. Sua 

amplitude reflexiva esbarra nos mais diversos círculos e convive com as mais diversas 

abordagens, em parte, fitando a ação política. “The tension inherent in this enterprise is 

obvious  enough.  But  what  distinguished  Sidney was  his  refusal  to  shy from either 

aspect of this struggle. Thus he insisted to the end of his life on translating those ideals 

into action, in the ruthlessly observed conditions of an imperfect world” (SCOTT, 1991, 

p. 355). A busca de um Sidney restrito a um dos campos intelectuais mencionados é, no 

mínimo, inócua, porque “what is important about him is not his realism, or his idealism, 

but his combination of the two” (SCOTT, 1991, p. 359). A compreensão de seu esforço 

de síntese, de um ponto de vista teórico, é parte da tarefa que nos colocamos daqui para 

frente. 

Mesmo que as antinomias citadas apresentem divergências e oposições, tratá-las 

de modo estanque dificulta ou mesmo inviabiliza uma pesquisa sobre o pensamento 

político de Sidney. O que corre por debaixo de toda essa diversidade, para além de sua 

postura  cortesã  diante  de  tantos  recursos  intelectuais,  é  sua  tremenda  aversão  aos 

regimes  absolutos  e,  como  lhe  estava  mais  disponível,  à  monarquia  em particular. 

Teremos oportunidade de retomar o tema, mas se faz necessário ressaltar que Sidney 
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tende a encarar as questões sob dois prismas. Para que determinado imperativo seja 

cumprido,  basta  que  uma  relação  de  necessidade  se  faça  constantemente  presente; 

quando não, é preciso que se insira algo que seja suficiente. Por exemplo, para se evitar 

as arbitrariedades e demais aspectos negativos de um regime autocrático é necessário 

que os governantes não se comportem de modo corrupto, porém, para que isto ocorra, é 

suficiente que o regime seja uma república bem-ordenada217. Sob este prisma, Sidney 

conflui  os ditames universais,  porque naturais,  da razão e do direito natural  com os 

particularismos  das  constituições  mundanas  dos  homens.  Sidney é  um pensador  do 

republicanismo mais do que da república, para ele, a república não é necessária, mas 

suficiente. Tal contingencialidade republicana oportuna o variado repertório de soluções 

pontuais para problemas igualmente pontuais e é neste quesito que seu maquiavelismo 

mais chama a atenção. “In this, as in his use of Machiavelli, Sidney is much closer to 

the mainstream of the classical republican tradition, an essentially moral tradition, than 

Harrington” (SCOTT, 1988, p. 15).

Um  segundo  aspecto  de  sua  abordagem  consiste  em  opor  e  hierarquizar 

conceitos e valores. É bastante comum de sua escrita, bem como de muitos de seus 

contemporâneos, avalizar um tratamento dialético que pode, ou não, ser reduzido a uma 

unidade. A virtude e o vício, a maldade e a bondade, a ascensão e a degeneração são 

apenas alguns dos mais comuns exemplos (Cf. SIDNEY,  Discourses,  III, 25, p. 463). 

Dependendo  dos  termos  em  questão,  eles  podem  se  combinar  de  modo  que  sua 

realização histórica seja compreensível ao observador e aponte o caminho futuro. Por 

217 Em seu Observation upon Some of His Majesties Late Answers and Expresses, de 1642, Henry Parker 
estipula as  relações  de necessidade,  em termos de causa e  efeito,  como naturais.  Tudo aquilo  que é 
necessário é da ordem da natureza, mas, por outro lado, o que não produz certezas a priori é artificial e 
contingencial  (TUCK, 1978, p.  146).  O argumento não é exatamente o mesmo do de Sidney,  mas a 
semelhança é latente. O que chama a atenção, entretanto, é que ambos operam em termos de natureza 
relacionada com os direitos. Diante desse argumento, Sidney busca aprofundar o grau de certeza entre os 
termos não necessários, o que não ocorre em Parker. “Some of the Judges argue from the Law of Nature, 
that since the King is head, and bound to protect, therefore he must have wherewithall to protect: but this 
proves only that which no man denies. The next Law insisted upon, is Prerogative naturall of all Kings, or 
the Prerogative legall of the Kings of England. Some of the Judges urge, that by Law there is naturall 
allegeance due to the King from the subject, and it doth not stand with that allegeance that our Princes 
cannot compell aid, but must require the common consent therein” (PARKER, 1999, p. 97; The case of  
shipmoney briefly discoursed). Não há aqui, como poderia parecer em uma primeira leitura, uma crítica 
substantiva à lei da natureza, mas ao fato de que ela não estabelece uma relação  necessária  quanto às 
prerrogativas reais, o que requer o consentimento comum. Ao invés de um complexo emaranhado de 
conceitos, com os quais Sidney opera, Parker finca a legitimidade no consentimento, o que, inclusive, não 
estabelece garantias.  “the supreame of all  human lawes is  salus populi.  To this law all  lawes almost 
stoope, God dispences with many of his lawes, rather than salus populi shall bee endangered, and that 
iron law which wee call necessity itselfe, is but subservient to this law: for rather than a Nation shall 
perish, any thing shall be held necessary, and legal by necessity” (PARKER, 1999, p. 99;  The case of  
shipmoney briefly discoursed).    
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outro lado, Sidney também embute aos conceitos, ações e valores hierarquias próprias 

que, uma vez ordenadas em gradações, levam os extremos à perspectiva antagonista. A 

lei da natureza, por exemplo, se apresenta sob a forma de liberdade e de razão, mas a 

primeira é, por ser mais forte, superior à segunda, forjando, desse modo, a possibilidade 

de confronto entre ambas e abrindo margem para o realismo maquiavelino. Maquiavel, 

possivelmente, não é a resposta que Sidney gostaria de propor, mas é a que lhe parece 

factível (Cf. SIDNEY, Discourses, I, 19). Desse modo, o maquiavelismo de Sidney não 

é o desenvolvimento de seus aspectos teóricos em si mesmos, mas a apresentação de 

soluções plausíveis quando as condições impõem reflexões apenas suficientes, onde o 

ponto hierárquico não se encontra no topo e as oposições são, por assim dizer, entre 

termos maquiavelianos e maquiavélicos. Tal perspectiva levou Sullivan (2004, p. 2001) 

a afirmar que “[i]n fact, Sidney is much more Machiavellian than scholars have hitherto 

recognized”. Apesar de fecunda, a busca nas entrelinhas pelo Maquiavel perdido nos 

textos de Sidney, e da clara rejeição pública da qual o florentino sofria, os limites para a 

aceitação do pensamento político do secretário são evidentes. Sulliva, assim como Rahe, 

parecem extrapolar  tais  limites  quando julgam que  o  comedimento  nas  citações  do 

“bastardo” “old Nick” não passam de camuflagem. De fato, Sidney possui uma forte 

moralidade vinculada ao direito natural que não encontra, via de regra, ecos no autor de 

O Príncipe.      

Ambas as estruturas argumentativas – relações de suficiência e necessidade e as 

hierarquias conceituais – estão, de algum modo, presentes também em diversos autores 

jusnaturalistas  como  parte  inerente  ao  seu  sistema  racionalista.  “O  ideal  do 

conhecimento  filosófico  contratualista  aponta  para  uma  ciência  demonstrativa  cujos 

resultados  pretendem  universalidade  e  independência  em  relação  às  sociedades 

concretas  imersas  na  temporalidade  fenomênica”  (JASMIN,  1998,  p.  36).  Mas  a 

maneira pela qual essa filosofia opera remonta a um período de franco desenvolvimento 

do direito natural, sem que, com isso, já esteja embutida uma teoria do contrato. Assim, 

tratando-se  especificamente  dessa  ponto,  e  isso  é  importante  para  o  pensamento  de 

Sidney, a distinção – talvez exageradamente esquemática, é verdade – entre as primeiras 

teorias  jusnaturalistas  modernas,  porém fortemente  vinculadas  ao  aristotelismo,  e  a 

virada cometida por Grotius e Hobbes, teve em Sidney uma forte recepção. Trata-se do 
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conjunto de autores jesuítas da contrarreforma católica em geral (SCOTT, 1991, p. 46), 

e de Roberto Belarmino e Francisco Suárez, em particular218. 

O caráter metódico de suas exposições, caracteristicamente tomista, reverberou 

em Sidney nos  dois  pontos  acima  mencionados.  Por  exemplo,  Belarmino,  entre  os 

capítulos 2 e 6 do De Laicis, apresenta a hierarquia de suas argumentações tendo início 

na teologia e nas categorias iniciais da filosofia, passando pela história e seus exemplos. 

Há um característica estrutural que revela a primazia da racionalidade sobre a história, 

mesmo  que  a  ordem  expositiva  não  seja  sempre  essa.  Ainda  Belarmino  escreve 

repedidas vezes (BELLARMINE, 2012, p. 37 e p. 41;  On Laymen, cap. X e XI) que 

determinadas  condições  são  necessárias,  e  outras,  suficientes,  não  sem  razão,  as 

primeiras dizem respeito às leis  da natureza,  as segundas, à contingência do mundo 

empírico. A estrutura metafísica de Suárez também permite uma interpretação similar, 

embora  a  complexidade  do enorme conjunto  de leis  –  divinas,  naturais,  positivas  e 

humanas – exija bastante cuidado ao tratá-lo. Seria possível reconstruir a trajetória desse 

modo de argumentar às matrizes mais longínquas, certamente, muito antes dos escritos 

contrarreformistas. Porém, isso fugiria o escopo desse estudo, mas é fato que Sidney 

remonta a ambos, Belarmino e Suarez, não apenas nos conteúdos teóricos aos quais se 

refere quando eles estão de acordo, mas também quando sua sistematicidade salta aos 

olhos. Do lado protestante,  inspirações similares também surtiram efeito em Sidney. 

Citando Cícero (Dos deveres, I, XLV, 160), o Vindiciae Contra Tyrannos, apresenta uma 

hierarquia ao afirmar que 

a heathen orator that in that in every community there is 
a  certain  hierarchy  of  duties,  from  which  it  can  be 
understood which  one  takes  precedence  over  another. 
The first,  he says,  is  owed to the immortal  gods,  the 
second to county, the third to parents, and then the rest 
to others in a descending scale. (BRUTUS, 2004, p. 34; 
Vindiciae Contra Tyrannos, I)

Em certo sentido, Grotius e, principalmente, Hobbes não fogem desse estrutura 

de primazia  pela  racionalidade (Cf.  BOBBIO, 1979,  p.  15),  mas o formato de seus 

textos,  construídos  quase  como  narrativas  logicamente  orientadas  do  início  ao  fim, 

limitam que os temas sejam salteados um a um, como é claramente a opção de Sidney. 

Isso  reforça  a  interpretação,  por  enquanto  apenas  estilística,  de  que,  mesmo  que 

218 A biografia  de Sidney atesta  uma proveitosa  relação intelectual  dele  com cardeais  romanos  nos 
períodos de exílio (SCOTT, 1988, p. 148; SCOTT, 1991, p. 16). É possível que nesta época ele tenha 
adquirido contato com as principais obras desse conjunto de autores católicos.
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contratualista,  a distinção de suas fontes  a respeito  do jusnaturalismo seja,  para ele, 

evidente.  Tal  enquadramento  deve  ser  acusado  de  escolar  e  sistemático  e  que 

dificilmente estaria disponível desse modo ao autor em questão. Por outro lado, Sidney 

opta por contrariar Filmer, por exemplo, em moldes distintos daqueles feitos por Tyrrell 

e, principalmente, Locke nos quais a sistematicidade das narrativas impera e, quando 

muito, reordenam os temas do próprio Filmer de modo a organizá-lo (CARRIVE, 1989, 

p.  106;  WARD,  2000-2001,  p.  120).  Sidney se  recusa  a  fazer  isso,  pelo  contrário, 

prefere  seguir  seu  adversário  num  esquema  paulatino  cuja  ordem  expositiva  é 

determinada pela letra da publicação de 1680. Por outro lado, Sidney se permite inserir 

temas adversos aos quais deveria tratar, de acordo com a sequência filmeriana, uma vez 

que surgem questões mais pertinentes a ele próprio do que Filmer mesmo se propôs a 

expressar sua posição. Isso não apenas indica a grandeza de sua obra, que claramente 

transcende uma singela resposta ao direito divino dos reis, mas se aproxima do estilo 

tomista de perguntas e respostas. 

Também oriundo da escolástica medieval, fortemente presente em largo espectro 

do pensamento político inglês dos seiscentos, a tradição nominalista (OAKLEY, 2005, 

p. 94) parece ter causado algum impacto em Sidney (Cf. Discorses, III, 26, p. 466; III, 

28, p. 491-492; III, 36, p. 519). Como muitos autores do período fazem, dentre eles 

Hobbes, Filmer, Harrington e Locke são os mais evidentes, Sidney procura encontrar a 

definição dos conceitos empregados a partir do esclarecimento próprio da palavra e seu 

emprego nas diversas situações, apesar da compatibilidade entre o conceito e o objeto 

não ter uma conexão direta e acrítica (SIDNEY,  Discourses, III, 32). Contudo, o que 

não  parece  tão  comum  entre  seus  contemporâneos  é  a  recorrente  preocupação  em 

termos relativos e absolutos. A liberdade, por exemplo, em termos absolutos (ou simples  

como ele emprega a definição), depende exclusivamente da movimentação física dos 

objetos;  porém, em termos relativos,  ela  depende de que não se esteja submetido à 

possibilidade de limitação de vontades e ações219. Ou ainda: 

If it be said that the law given by God to the Hebrews, 
proceeding from his wisdom and goodness, must needs 
be perfect and obligatory to all nations: I answer, that 
there is a simple and a relative perfection; the first is 
only in God, the other in the things he has created: He 
saw that  they were good,  which can signify no more 
than that they were good in their kind, and suited to the 

219 Para uma interpretação do uso de “simple” ou “simpliciter” com referência ao conhecimento da lei da 
natureza e de deus no contexto de Sidney, veja Houston (1991, p. 74). 
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end for which he designed them. For if the perfection 
were absolute, there could be no difference between an 
angel  and  a  worm,  and  nothing  could  be  subject  to 
change or death, for that is imperfection. This relative 
perfection is seen also by his law given to mankind in 
the persons of Adam and Noah. (SIDNEY,  Discourses, 
III, 25, p. 463)
 

Uma vez deixados aos homens, o critério absoluto de deus passa a conviver com 

os critérios relativos dos homens (SCOTT, 1988, p. 17), impondo-lhes a necessidade de 

renovar as leis e costumes de acordo com as épocas e lugares220. Ao aplicar as definições 

ao  universo  humano,  Sidney  procura  destrinchar  a  natureza  e  o  comportamento 

humanos isolados e em conjunto e as mudanças que isso acarreta. Se, por um lado, essa 

perspectiva  alinha-se,  de  alguma maneira,  ao  contratualismo hobbesiano,  por  outro, 

insere elementos distintos dos conceitos básicos de Hobbes. Desse modo, o autor dos 

Discourses pretende partir  das  definições  próprias  aos  humanos de modo que fique 

evidente o que é absoluto e o que é relativo (Cf. NELSON, 1993, p. 43). Este último, 

claro,  dependente das circunstâncias  em discussão.  Dependendo da situação,  não há 

outro caminho teórico ou prático que não aceitar a experiência histórica que se impõe 

com força aos homens, conduzindo-os a soluções de problemas que nem sempre, ou 

quase nunca, são os que em termos absolutos são os melhores. 

Essa  é  a  essência  de  seu  republicanismo:  histórico,  suficiente  e  relativo. 

Compreende-se, daí, a dimensão de toda sua contingencialidade (Cf. SCOTT, 2004, p. 

320). Em termos puramente racionais, necessários e absolutos não seria requerido supor 

um contrato, muito menos as instituições políticas, já que sob os auspícios dos projetos 

da natureza para os homens, cumpririam voluntariamente todos. Pelo mesmo motivo se 

entende como um “republicano clássico”, para empregar o vocabulário pioneiro de Zera 

Fink,  não  descarta,  e  mesmo  elogia,  uma  monarquia  natural  como  o  melhor  dos 

governos. O problema é que ela não é verificada historicamente, apesar de ser suficiente 

para o estabelecimento do bom governo sobre os homens em termos absolutos. Por isso, 

são  necessárias  as  instituições  republicanas,  já  que,  relativamente  às  monarquias 

existentes,  respondem  melhor  às  condições  postas.  Deriva-se,  então,  um complexo 

emaranhado de termos presentes no republicanismo moderno, mais ou menos atribuídos 

ao maquiavelismo. Esse maquiavelismo, e o correspondente anti-maquiavelismo, muito 

pouco característico de uma hierarquia conceitual racionalmente orientada a ordenar o 

220 É possível que este distinção seja oriunda de John Selden. Para ele, o conceito de liberdade deve ser 
classificado  como  simples  ou  complexo,  e  que  se  relaciona  com  a  obrigatoriedade  ou  não  do 
cumprimento das leis da natureza (TUCK, 1978, p. 90-91). Mas Sidney não cita Selden nesse ponto.   
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universo  será  o  objeto  de  estudo  dessa  parte  do  trabalho.  Porém,  será  igualmente 

necessário uma discussão mais detalhada (de 3.1 a 3.5) do sistema jusnaturalista de 

Sidney a fim de compreender seu republicanismo (anti-)maquiaveliano.   

4.1.1. Interpretações

Diferentemente  da  possibilidade  esquemática  das  diferentes  interpretações  de 

Harrington ao longo dos séculos, devido à peculiaridade das oposições contidas nas 

principais análises, com Sidney, o mapeamento das interpretações mais importantes não 

repercute  nas  radicalidades  contidas  nos  leitores  de  Oceana.  Pelo  contrário,  Sidney 

dispõe de uma lista de intérpretes que não tanto se opõem como no caso harringtoniano, 

de modo que não será necessária uma análise minuciosa aos moldes que buscamos fazer 

com  Harrington221.  Por  isso,  apenas  procuraremos  situá-lo,  brevemente,  no  debate 

interpretativo. 

Ainda no século XVII, logo após sua morte, diversos panfletos foram publicados 

em sua  homenagem como fundador  da  “good  old  cause”  e  precursor  do  então  em 

desenvolvimento partido Whig (HAMEL, 2011, p. 13-31; WORDEN, 1985, p. 27-31). 

Tal leitura, em parte construtura de um mito, encontrará continuidade até, pelo menos, o 

fim do século XIX, em referências literárias, biografias e reconstituições históricas cujo 

autor  dos  Discourses  seria  tratado  como  mártir  das  causas  liberais,  parlamentares, 

tolerantes  e  protestantes  (ROBBINS,  1947,  p.  281;  SCOTT,  1988,  p.  9-10;  SIVER, 

2008, p. 184; WORDEN, 1985, p. 34). Aliás, Worden (1985, p. 1-2) argumenta que a 

memória intelectual de Sidney projetada nas décadas seguintes era composta por esses 

dois termos: o mártir Whig e o autor dos Discourses. Por outro lado, a classificação de 

Sidney como um “republicano”  stricto sensu foi, segundo Pocock (1994, p. 934), em 

parte, posta de lado ao longo dos séculos XIX e XX por sua suposta negligência quanto 

à divisão dos poderes e assimilação de um poder legislativo unicameral222. A marca de 

221 Parte  fundamental  da  introdução  do  livro  de  Hamel  reside  numa empreitada  classificatória  das 
leituras de Sidney. Porém, como é parte de seu objetivo, o intérprete acaba por declinar a análise para a 
classificação do republicanismo moderno propriamente, na qual Sidney é um dos elementos. Assim, as 
que não o diferenciam de um “liberal clássico” são pouco debatidas, e quando são (HAMEL, 2011, p. 
57),  limita-se à análise dos contrastes feitos com Hobbes e Locke. Scott (1988, p. 14-30) discute as 
interpretações  a  partir  do  republicanismo  clássico,  da  teoria  do  direito  natural,  do  estoicismo  e  da 
platonismo.   

222 Veremos à frente este ponto, mas adiantamos que ambos estão presentes na obra de Sidney.
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sua  recepção  também ganhou  fôlego  com os  estudos  da  formação  norte-americana 

(HOUSTON, 1991; ROBBINS, 1947). As leituras mais republicanas teriam início com 

Zera Fink e a retomada desses estudos223, salvo os de matriz claramente maquiaveliana 

em que Pocock é apenas o ponto alto. A descoberta recente de manuscritos perdidos, 

como o de Court Maxims e de diversas cartas parece ter sido mais consequência do que 

causa do crescente interesse que o personagem tem despertado (Cf. SCOTT, 1988, p. 

168). Salvo os estudos que o colocam em destaque, não é raro encontrar intérpretes que 

o  comparam,  corretamente,  com  Tyrrell  e  Locke  e  os  motivos  parecem  claros 

(WORDEN, 1985, p. 21). 

Depois da publicação de Patriarcha em 1680, os três autores foram os que mais 

se destacaram como opositores ferrenhos às teorias de Filmer, o que explica, em parte, 

algumas similaridades entre os três. O destaque para a condição livre e natural na qual 

os  homens  são  criados,  argumento  basilar  contra  o  patriarcado,  permitiu  que  se 

enquadrasse este movimento como um escopo unificado e, em leituras mais comuns, 

fundantes do que ficou conhecido como liberalismo clássico. Nessa esteira, Sidney seria 

um  projeto  inacabado  de  Locke,  mas  que,  mais  afeito  às  categorias  teológicas, 

encontraria  seus  limites  nas  interpretações  do  século  XX  via  maquiavelismo 

(SULLIVAN,  2004,  p.  202).  Essa  leitura  autoriza  uma  proximidade  maior  entre 

republicanismo e  liberalismo do que  entre  este  último e  a  monarquia,  o  que  levou 

Houston  (1991,  p  4)  a  afirmar  que  “Sidney's  republicanism  was  originally  and 

essentially  antimonarchical”  e  Sullivan  (2004,  p.  203,  n.  12)  a  segui-lo:  “Houston, 

thought, draws many similarities between Locke and Sidney, and argues, in a manner 

compatible with my thesis that republicanism is not antiliberal doctrine”. O fato de não 

ser antiliberal não significa que compartilhe de objetivos, valores e teorias, o que impele 

para que se aponte as proximidades e divergências 

Scott (1988, p. 1-3) busca explicar o hiato entre o enaltecimento revolucionário e 

republicano dos Estados Unidos nascente e da revolução francesa224 e sua retomada no 

pós  segunda  guerra  pelos  mesmos  motivos  que  se  negligenciou  o  pensamento 

republicano. Silver (2008, p. 166) argumenta que a sua imagem e de sua obra projetadas 
223 Sobre isso, Soctt (1988, p. 15) escreve: “Classical republicanism is, however, neither a sufficient nor 
a very precise category for describing Sidney's thought as a whole”. Para ele (SCOTT, 1988, p. 16) a 
comparação com os “commonwealthsmen” de Caroline Robbins, com o devido destaque para Milton e 
Vane, é bem mais frutífera.

224 A grande maioria dos trabalhos dedicados a Sidney não resistem a comentários a respeito da recepção 
de Sidney nas revoluções do século XVIII, alguns buscando, inclusive, explicações para o próprio Sidney.
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após  a  execução  seriam responsáveis  por  perder  a  liderança  intelectual  Whig  para 

Locke. Além disso, a dimensão jusnaturalista de sua reflexão também não foi, durante o 

período,  objeto  de  destaque  (ROBBINS,  1947,  p.  272).  Os  últimos  anos, 

particularmente a partir das publicações de Worden (1985; 1991; 1994d; 2013) e Scott 

(1988; 1991; 2000; 2004), Sidney tem sido, via de regra, alocado entre o conjunto de 

pensadores republicanos, ora mais afeito aos ditames do direito natural moderno e do 

liberalismo  (SULLIVAN,  2004;  2006;  WARD,  2000-2001),  ora  aos  termos  mais 

característicos do republicanismo (BARDUCCI, 2006; HAMEL, 2011; LURBE, 2004; 

SILVER,  2008;  WINSHIP,  2010).  Na  verdade,  a  classificação  de  duas  matrizes 

republicanas,  empreitada liderada por  Paul Rahe (1994b;  2006)  sob forte  inspiração 

straussiana, esforça-se por classificar a reflexão política antiga sustentada na virtude, 

enquanto que os modernos penderiam ao emprego da liberdade (STRAUSS, 1965, p. 5; 

Cf. WARD, 2004, p. 10). Antes de uma querela entre antigos e modernos, ao estilo de 

Hans Baron (1992), trata-se aqui de um rearranjo do direito natural e do realismo como 

aspectos centrais da decadência da filosofia política como um todo. 

Esses  problemas,  desenvolvidos  originalmente  por  Leo Strauss  (1965;  1988), 

adequam-se como uma luva para os estudos iniciais de Sidney. O direito natural, a lei da 

natureza, o contratualismo, a natureza racional dos homens,  a virtude,  o interesse,  a 

liberdade,  o  direito  positivo  etc.  são,  todas,  categorias  imprescindíveis  em qualquer 

estudo de Sidney que, em parte, se mostram opostas, em parte, complementares. Porém, 

a  abordagem straussiana,  quando  aplicada  a  Sidney,  parece  empobrecer  o  autor  na 

medida em que reduz os termos diferenciais entre a história do pensamento republicano 

e o liberal,  pela restritiva classificação de  moderno.  Em oposição a  isso,  intérpretes 

como e Hamel (2011) tendem a tencionar as divergências com Hobbes e Locke, outros, 

como Houston,  afirmam que “virtually all  of  the 'republican'  principles drawn from 

Sidney's  writings – from the rule of law to the right of revolution – were perfectly 

compatible with Lockean liberalism” (HOUSTON, 1991, p. 8), há ainda quem, como 

West (1996), faça o caminho inverso na definição republicana de Locke ao introduzir o 

leitor à obra de Sidney.              

Sidney não é parte do momento maquiaveliano. Não apenas porque praticamente 

não ocupa espaço na monumental obra de Pocock (2003, p. 422), ao classificá-lo como 

uma “voice from the past,  recalling the Good Old Cause of the fifties”, mas porque 

àquilo que se aproxima de Maquiavel, se distancia dos momentos de maquiavelismo: 

“concepts of balanced government, dynamic virtù, and the role of arms and property in 
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shaping the civic  personality”  (POCOCK, 2003,  p.  VIII),  além da natureza humana 

aristotélica (POCOCK, 2003, p.  VII).  A reticência pocockiana,  indiscutivelmente,  se 

aplica a Sidney, menos pelo Sidney, do que à tradicional alocação que se faz dele: os 

heróis Whig de matriz jusnaturalista. O ponto de inflexão em Locke, de acordo com 

Pocock  (1987,  p.  236),  da  ancient  constitution ao  contratualismo  racionalista  e 

ahistórico,  faz  eco  a  uma  determinada  forma  de  raciocínio  que  se  distancia  do 

republicanismo. Nesse ponto,  cabe destacar ainda que a unidade conferida a autores 

críticos de Filmer não faz eco em Sidney. Para Tyrrell e Locke, a propriedade era algo 

que transcendia aos termos do domínio puro e simples, e fincavam, a partir do acordo 

tácito, a origem da sociedade (TUCK, 1978, p. 171). Definitivamente, este não é o caso 

de  Sidney,  e  este  ponto  não  é  destacado  por  Pocock.  Do  pouco  que  o  historiador 

neozelandês se dedicou a Sidney pode-se inferir, em parte, uma visão tradicional de um 

pensador à sombra do autor dos  Dois Tratados sobre o Governo Civil, não obstante o 

reconhecimento de Sidney tomar a escrita como ação (POCOCK, 1994, p. 915, 921; Cf. 

SILVER, 2008, p. 169)225. Por outro lado, “Algernon Sidney also, in his Discourses on 

Government,  thought  it  necessary  to  answer  Filmer  at  some  length  on  historical 

grounds” (POCOCK, 1987, p. 188). Sidney, para Pocock, não é um teórico do comércio 

e da guerra (POCOCK, 1994, p. 920), é um defensor do Rump Parliament, e por isso 

opositor do governo misto (POCOCK, 1994, p. 926) e era suspeitosamente simpático à 

monarquia natural (POCOCK, 1994, p. 929) e ao regime gótico (POCOCK, 1987, p. 

238),  tão  criticado  por  Harrington.  Porém,  o  que  parece  lhe  incomodar  mais  é  a 

diferença com o autor de Oceana, na qual a dinâmica de “classes” não incorporava as 

formas democráticas e aristocráticas de governo (POCOCK, 1994, p. 918-919), o que 

não apenas o afasta da original formulação escorada em Aristóteles e Políbio de um, 

poucos  e  muitos,  mas  também  leva  Sidney  a  calar-se  a  respeito  de  um  futuro 

prospectivo para a Inglaterra226. Nesse sentido, a ação estaria submetida à escrita e a 

unidade  das  duas  seria  tão  somente  uma  retórica  vazia,  típica  de  seu  baronismo 

(POCOCK, 1994, p. 761). 

Pocock silencia, porém, em comentar as referências de Sidney a Maquiavel, seu 

uso de “reduzir aos princípios”, a expensão pela guerra através da virtude dos homens, e 

225 Possivelmente, a versão mais radical dessa interpretação é de Treves (1953, p. 525 e 533) na qual 
chega a afirmar que Sidney era um partidária da monarquia constitucional, e não da república.

226 Worden (1985, p. 37), Fink (1962, p. 164) e Nelson (1993, p. 7) afirmam, respectivamente, que havia 
projeto, um programa ou uma agenda de futuro (Cf. SIDNEY, Discourses, III, 31, p. 503).
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seu emprego do conflito tendo Roma como referência, sem mencionar a importância 

que concede à virtude. Também não comenta muitos daqueles que o inspiraram, pelo 

menos, até os anos setenta: Benard Baylin, Gordon Wood, Caroline Robbins ou mesmo 

Zera Fink, todos, de algum modo, reconhecedores de um Sidney republicano. A síntese 

de Fink, aliás, não deixa dúvidas com relação ao republicanismo clássico de Sidney, sua 

referência à Veneza e, particularmente, ao governo misto que, claramente, se opõe ao 

Rump Parliament da leitura pocockiana. 

Existe  um  pano  de  fundo  em  toda  essa  resistência  que  não  diz  respeito 

diretamente  à  relação,  silenciosa,  com Harrington  e  os  neo-harringtonianos.  Sidney 

avança em seu moralismo em termos bastante afeitos à tradição romana e não se trata, 

somente, da História de Políbio, de Tito Lívio ou de Tácito, mas também da Farsália de 

Lucano, da teologia de Tertuliano e de Agostinho, das Meditações de Marco Aurélio e, 

sobretudo,  de  Cícero  (Cf.  BARDUCCI,  2006,  p.  269;  KOPEL,  2005,  p.  305; 

WORDEN, 1985, p. 17)227. Mesmo que, em Sidney, essa perspectiva não neutralize, por 

si só, a teleologia aristotélica (HAMEL, 2011, p. 74), deve-se fazer um esforço para unir 

as duas pontas228. Não bastasse isso, Sidney é um franco adepto do direito natural e da 

teoria do contrato, estranhos a Maquiavel, Harrington e os sucessivos momentos. Diante 

disso, devemos iniciar o estudo de Sidney por um apanhado geral das divergências e 

embricamentos entre jusnaturalismo e republicanismo.                   

4.1.2. Direito natural, contratualismo e republicanismo 

As bases intelectuais do direito natural moderno, às quais se podem referenciar 

as obras de Grotius e Hobbes como o ponto de inflexão mais cadente, possuem uma 

longa  e  complexa  trajetória  em  todo  o  pensamento  ocidental.  De  algum  modo, 

consolidou-se na contemporaneidade a noção central de que o jusnaturalismo  stricto 

sensu seria uma forma de pensamento exclusivamente moderna calcada em parâmetros 

desconhecidos ou desinteressantes aos antigos (BOBBIO, 1979, p. 13; BOUCHER e 

227 A diferença entre a recepção prioritariamente grega ou romana já foi objeto de diversos estudos. 
Basta aqui que se aponte, como será desenvolvido posteriormente, os atributos ciceronianos da reflexão 
de Sidney. Destaca-se ainda que Sidney tende a aproximar Tácito de Maquiavel (SIDNEY, Maxims, VII, 
p. 83; SCOTT, 1988, p. 170).  

228 Em grande medida, tal união se deve à recepção que ele produziu de Grotius, bem como as possíveis 
influências romanas que nem sempre habitam os textos modernos. 
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KELLY, 1994, p. 12-13; OAKLEY, 2005, p. 89)229. Na verdade, esse modo de classificar 

o  jusnaturalismo  é  parte  dele  próprio,  quando  seus  adeptos  historicizaram-no, 

colocaram-no distantes  dos  antigos  e  medievais.  É  a  partir  do resgate  moderno das 

fontes anteriores à ascensão dos Estados nacionais que surgem os primeiros discursos 

construtores dessa tradição. 

In particular, recognising the centrality of the arguments 
against scepticism for the modern natural lawyers helps 
us to understand Pufendorf's and Barbeyrac's sense that 
there was a fundamental division between the ancient or 
medieval natural-law writers and the modern ones, and 
it  also  helps  us  see  the  humanist  roots  of  the  latter 
(TUCK, 1987, p. 115)230

 
Além disso,  seria  ainda  uma  forma  própria  de  tratar  a  filosofia  política  de 

maneira  não  apenas  alternativa,  mas  sobretudo,  combativa  à  formação 

fundamentalmente grega. Tal senso apóia-se em parte na ideia de que o Ocidente teria 

produzido  uma  importante  inflexão  conceitual  em  termos  de  natureza  humana,  já 

reconhecida  na  virada  do  século  XVII  para  o  XVIII.  Para  os  antigos  gregos,  cuja 

expressão máxima seria sintetizada por Aristóteles, o homem é naturalmente político e 

capaz  de  exercer  tal  natureza  mediante  a  faculdade  da  linguagem,  tornando  as 

agremiações  humanas  um  dado  da  natureza231.  O  desenvolvimento  medieval  teria 

229 É possível que os influentes textos de Otto von Gierke, publicados entre 1881 e 1913, tenham tido 
marcante influência nessa perspectiva. Na coletânea publicada e editada por Ernest Baker, o texto de 
Gierke se inicia com a afirmativa de que a força intelectual que dissolveu a concepção medieval dos 
agrupamentos humanos foi o direito natural, marcando, assim, a modernidade e abrindo caminho para o 
Estado secularizado. Num esforço combinatório de teoria e acontecimentos factuais, o Estado moderno 
teria suas origens, fundamentos filosóficos e estruturas básicas sustentados no direito natural.    

230 Christian Thomasius, seguindo explicitamente a empreitada de Barbeyrac na introdução à edição 
francesa do De jure naturae et gentium de Pufendorf, reconstrói o percurso do direito natural moderno até 
Grotius. O texto foi escrito como uma introdução ao De jure belli ac pacis em 1707, primeira edição em 
alemão. 

231 Tendo seu desenvolvimento posterior como parâmetro, um dos pontos mais debatidos em Grotius, 
que reconhecia a sociabilidade dos homens, é justamente sua contribuição à tradição que prima pela 
racionalidade da natureza humana ao invés da política. A resposta de Grotius é que, para além de serem 
sociais, os homens comportam-se de acordo com o critério da autodefesa, devidamente orientados pela 
razão. É comum comparar essa leitura de Grotius à sua recepção dos jesuítas. Suárez afirmava o fato de 
haver leis e direitos naturais, bem como estado de natureza, mas isso não impedia que, simultaneamente, 
o homem fosse um animal político e social. A distinção, nesse caso, consiste na completude da unidade 
do Estado (a forma de organização perfeita) em relação à família (forma de organização imperfeita). 
Belarmino havia feito algo semelhante quando mantém a sentença de Aristóteles,  apesar de inserir  a 
necessidade de um pacto para a vida comum, devido ao fato de a lei da natureza impor a autodefesa a 
todos os homens. De todo modo, o fundamental para o desenvolvimento das leituras que foram feitas de 
Grotius – mesmo que o germe intelectual já estivesse de algum modo plantado – reside na sua insistência 
da natureza racional dos homens.         
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inserido, dependendo das circunstâncias, alguma dimensão racional à natureza que, uma 

vez traduzido para o latim, incluiria o vocábulo social ao grego político (Cf. PAGDEN, 

1987,  p.  3).  Assim,  a  ruptura  moderna,  basicamente  hobbesiana,  incidiria,  nessa 

perspectiva,  em ressaltar  a racionalidade deixando de lado,  ou mesmo se opondo, à 

social e/ou política. 

If  it  is  true  that  the  difficulties  of  modern  liberal-
democratic  theory  are  attributable  to  the  possessive 
quality of the individualism at its heart (a belief which I 
do not share), then those difficulties cannot be solved by 
seeing  how  we  stand  in  relationship  to  the  classic 
seventeenth-century  texts;  they  are  far  more 
fundamental and long-standing. (TUCK, 1978, p. 3)
 

Esse esquema parte de um pressuposto importante. O fato de os homens não 

serem  como  as  abelhas,  para  empregar  a  ironia  de  Hobbes  (Leviathan,  II,  17)  a 

Aristóteles, porém racionais o suficiente para reconhecer as mazelas de sua condição, 

força-os  a  unirem-se  pelo  imperativo  da  segurança  individual  que  precipita-se  em 

coletiva  no  ato  contratual.  Supõe-se,  aqui,  uma  unidade  esquemática  em  torno  do 

conteúdo  do  direito  natural  moderno  e  o  desenvolvimento  do  contratualismo  (Cf. 

MIEGGE, 1996, p.  32).  Por estas categorias terem sido fundidas por pensadores da 

primeira metade do século XVII não autoriza a pesquisa a generalizar para os períodos 

precedentes  ou  mesmo  posteriores  que  não  operam  sob  as  bases  canônicas  desse 

jusnaturalismo  (Cf.  HAMPTON,  2007,  p.  479;  MONAHAN,  1994,  p.  125)232.  O 

desenvolvimento  histórico  das  teorias  do  direito  natural,  e  com  elas  da  famosa  e 

polêmica  tese  sobre  sua  convalidada  característica  possessiva,  não  foram  sempre 

remetidos às mesmas formulações do contratualismo. A rigor, deve-se ainda questionar 

a validade, por vezes tomada como dada, da necessária unidade do direito natural e do 

contratualismo (Cf. PAGDEN, 1987, p. 4). 

Não pretendemos abordar  o  tema em si  mesmo,  nem fazer  qualquer  tipo de 

avaliação crítica dos modos pelos quais estas histórias se fundiram e/ou se distanciaram 

ao longo do pensamento político moderno.  Pretendemos apenas marcar, nesta seção, 

alguns pontos importantes que serão alvos da reflexão de Sidney, suas divergências e 

proximidades com seus contemporâneos e ancestrais intelectuais. 

232 Gough (1957, p. 2-3) argumenta com bastante precisão que a ascensão do contratualismo moderno se 
deu em paralelo com o jusnaturalismo pelo fato de se apoiarem mutuamente fitando contrariar o direito 
divino dos reis. 
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A estratégia de Richard Tuck (1978), consiste em buscar as origens do direito 

natural moderno a partir dos conceitos de direito empregados pelos antigos romanos. De 

fato, por um caminho jurídico, a combinação e contraposição de  dominium e de  iure 

revela em algum momento a incorporação da natureza, sob o signo da universalidade 

humana. Seu estudo mostra que a inserção do contrato, ainda que não generalizado, mas 

entre partes individuais que compunham a sociedade da Roma antiga, fora feita através 

do direito pessoal (TUCK, 1978, p. 15). Também aponta para o caráter objetivo, prático 

e material do dispositivo que apenas com a derrocada do império e a disseminação do 

cristianismo passa a abordar a ordem natural. A discussão se intensifica com Tomás de 

Aquino quando insere a dimensão da natureza humana no que tange o  ius naturale 

conceitualmente neutro,  embora referido à posse de todos sobre todas as coisas e a 

igualdade de liberdade (MONAHAN, 1994, p. 131; TUCK, 1978, p. 19-20). A partir de 

então,  a  querela  entre  dominicanos  e  franciscanos  a  respeito  da  plausibilidade  do 

desfrute da vida mundana ou da necessária manutenção de uma vida comedida e pobre, 

respectivamente,  recolocou  a  descrição  do  “estado  de  inocência”  da  Gênesis  e 

consolidou a propriedade como categoria de destaque. “[I]ts importance is that the late 

medieval natural rights theories undoubtedly grew out of it, and it went on being an 

obligatory issue for rights theorists to discuss even into the early seventeenth century” 

(TUCK, 1978, p. 20). Os marcos iniciais estavam postos, ainda que insipientes, do que 

viria a ser o conceito de estado de natureza, na versão mais conhecida de Hobbes. 

A empreitada de Heinrich Rommen (1998) havia sido diversa na já longínqua 

publicação de 1936. Ao invés de partir do direito, e de suas matrizes jurídicas e formais, 

ele  ilumina  o  universo  filosófico  greco-romano  de  onde,  segundo  o  autor,  se  pode 

extrair  as  primeiras  reflexões  a  respeito  da lei  natural.  “This  theological  cast  of  all 

primitive  law has  two characteristics.  Such law is  essentially unchangeable  through 

human  ordinances,  and  it  has  everywhere  the  same  force  within  the  same  cultural 

environment” (ROMMEN, 1998, p. 4). De origem divina, a lei natural torna-se profana 

com o ius  romano quando a expansão se defronta com os outros povos, obrigando ao 

reconhecimento de algum relativismo e, com isso, emergindo a oposição de lei natural e 

lei positiva. O interessante é que Rommen, ao destacar as duas vertentes gregas da lei 

natural, afirma que uma é devedora da metafísica do estado de natureza antes da criação 

de leis humanas e outra do estado de natureza associado a uma situação humana pré-

política e pré-social (ROMMEN, 1998, p. 5). A perenidade e o caráter irrealizável da 

primeira implica que a segunda seja, de algum modo, superável. A característica binário 
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dessa classificação, que tem na primeira a referência em Platão e a segunda nos sofistas, 

é  particularmente  interessante  para  este  estudo.  Como  veremos  à  frente,  Sidney 

esquematiza  duas  leis  da  natureza  do  mesmo  modo  que  há  dois  contratos.  A 

interdependência  teórica  dos  dois  termos,  leis  e  contratos,  não  significa  que  sejam 

linearmente  transferidas  de  um ponto  a  outro,  cada  lei  para  cada  contrato.  Mas  é 

justamente pela hierarquia das leis que se verifica a necessidade de um duplo contrato. 

Repare-se que a abordagem de Rommen se difere em essência da de Tuck. Ele 

busca na filosofia dos antigos gregos os termos iniciais do jusnaturalismo. Feito isso, 

prioriza as reflexões a respeito da natureza em detrimento da do direito. Parece claro, 

assim, a importância que concede à diferença sofista  entre  physis e  nomos,  sempre, 

calibrada pelo imperativo moral (ROMMEN, 1998, p. 10-11; Cf. GOUGH, 1957, p. 9). 

Boucher e Kelly (1994, p.  2) operam de modo similar com relação à origem dessa 

distinção, embora aceitem com clareza que esta ambivalência seja a origem teórica do 

contratualismo. Mas há um motivo interpretativo para esse distanciamento da proposta 

de  Tuck.  De  acordo  com  esses  autores,  a  diversidade  das  teorias  contratualistas  é 

tamanha  que  não  se  pode  sintetizá-las  em  denominadores  comuns  (BOUCHER  e 

KELLY, 1994, p. 1). Por isso, propõem uma classificação acadêmica em três grupos de 

teorias contratualistas: moral, civil e constitucional233. 

A  primeira  diz  respeito  à  justiça  das  ações,  a  racionalidade  e  a  utilidade 

envolvidas nelas, priorizando, assim, as relações entre indivíduos com um fim comum. 

A segunda “is that form of social compact, whether historial or hypothetical, whose role 

is either to legitimize coercive political authorirty, or to evaluate coercive constrains 

independently of the legitimation of the authority from which they derive” (BOUCHER 

e  KELLY,  1994,  p.  4).  A terceira,  por  sua  vez,  inicia-se  com a  tradição  romana  e 

medieval,  mas  que  se  expressa,  contemporaneamente,  nas  reflexões  a  respeito  do 

constitucionalismo e da esfera do direito público. Nesta, as associações humanas partem 

de  agremiados  do  direito  privado  e  se  engrandecem,  teoricamente,  até  se  atingir  o 

Estado e  o  sequente  estabelecimento  do  governante  e  do  governado (BOUCHER e 

KELLY,  1994,  p.  10-11).  Um  exercício  comparativo  apontaria  para  a  filiação  da 

investigação de Tuck nesta última classificação, bem como a de Rommen na primeira. 

O contratualismo civil, de acordo com os autores, é de onde se deriva a tradição política 

233  Zuckert (1994, p. 64-65) segue uma classificação distinta, na qual aloca à tradição contratualista tem 
duas perspectivas: uma política, centrada nos direitos e nas constituições, outra filosófica, centrada na 
natureza do direito e da liberdade. 
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propriamente,  de autores  como Hobbes,  Locke,  Rousseau,  Nozick e Rawls234.  Neste 

ponto,  é  grande  a  tentação  de  alocar  Sidney  ao  lado  desses  pensadores,  mas  a 

importância de sua filosofia moral e as origens intelectuais da idade média tardia de 

inspiração romana torna essa tarefa desaconselhável (Cf. SIDNEY, 2004, p.  89).  Há 

uma dificuldade de igual magnitude em afirmar se seu moralismo racional vinculado à 

justiça, ou o imperativo da construção de um regime constitucional do qual governantes 

e governados são parte,  tem primazia sobre ou é preterido pelo contratualismo civil 

(HAMPTON, 2007). Antes disso, parece mais prudente buscar a origem dos elementos 

das diferentes perspectivas na obra de Sidney.

Do ponto de vista do desenvolvimento histórico, a estrutura argumentativa dos 

jesuítas e de Grotius resistiria, pelo menos, até Locke (TUCK, 1978, p. 155), apesar das 

particularidades de cada um (HÖPFL, 2004, p. 6). Basicamente, a noção central de que 

a  liberdade  natural  dos  homens  é  tamanha  que,  por  isso,  podem  se  submeter 

espontaneamente  perdurou  até  as  últimas  respostas  ao  Patriarcha  de  Filmer.  A 

possibilidade  de  existir  uma  servidão  voluntária  no  universo  humano  habitava  as 

mentes,  para  empregar  a  classificação  de  Tuck  (1978,  p.  143),  de  conservadores  e 

radicais. De um lado, defensores da monarquia, de outro,  pensadores do calibre dos 

Levellers. Embora Tuck não identifique em Filmer – ou melhor, em seus críticos – a 

inflexão do modo jesuíta e grotiano de servidão voluntária, localiza, muito precisamente 

por sinal, em James Tyrrell tal possibilidade e, em Locke, sua recusa. Não obstante esta 

classificação seja imprescindível para o Natural Rights Theories, não é exatamente este 

ponto com o qual nos confrontaremos detidamente a partir de Sidney. Porém, veremos à 

frente que o emprego da liberdade no autor dos Discourses possui suas dívidas com os 

jesuítas,  Grotius  e,  além  deles,  Hobbes,  devidamente  complexificadas  para  cada 

situação  sob  análise.  De  qualquer  modo,  é  necessário  destacar  que  Sidney  não 

compartilha  com  Locke  tal  inflexão;  para  ele  a  liberdade  sob  circunstâncias 

exclusivamente naturais permite que homens voluntariamente se tornem servos. Nesse 

sentido, optar pela servidão é parte do sistema de direitos naturais de Sidney, sempre, de 

acordo com a justiça (SIDNEY, Maxims, I, p. 4).                       

Os preceitos  descritos  por Rommen,  longe de ensejar  a objetividade do  iure 

romano, desenvolvem-se em termos fundamentalmente normativos. Aporta-se, assim, 

234 É digno de nota que tanto Tuck, quanto Rommen comentem e insiram a primeira leva desses autores 
em suas análises, sem diferenciá-los quanto e esta classificação esquemática. Lembre-se ainda que a obra 
de Rommen foi publicada originalmente nos anos 1930.
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de modo mais claro, as teorias da justiça não apenas correlacionadas com a origem do 

jusnaturalismo,  mas  interdependente  da  natureza do  direito,  moral  e  racionalmente 

conformados no ius gentium e no ius naturale (ROMMEN, 1998, p. 25). Ao adentrar ao 

mundo  cristão,  a  lei  natural,  majoritariamente  agostiniana,  transfere  a  deus  a 

responsabilidade pela confecção dessas leis. A partir de Tomás de Aquino, Belarmino e 

Suárez, contudo, a lei natural ganha status próprio e pode ser lida como independente de 

deus e, com isso, a possibilidade, cara a Sidney, de ser desrespeitada (ROMMEN, 1998, 

p. 57-60; Cf. MESNARD, 1952, p. 620-621)235. “The natural law has to be realized in 

the positive law since the latter is the application of the universal idea to the mothley 

manifold  of  life”  (ROMMEN,  1998,  p.  16).  Porém,  o  modo  pelo  qual  os  homens 

acessam a transferência da lei natural para a lei positiva não é outro que não a razão. 

Grotius foi o responsável pela “transition from methaphysical to the rationalist natural 

law” (ROMMEN, 1998, p. 62). Dotados de racionalidade, os homens, como indivíduos, 

conduzem a vida da forma que lhes aprouver. 

The end result of this debate was that the conservative 
theorists  had  been  led  to  say  that  men,  considered 
purely  as  individuals,  had  a  control  over  their  lives 
which  could  correctly  be  described  as  dominium  or 
property. It was not a phenomenon of social intercourse, 
still less of civil law: it was a basic fact about human 
beings, on which their social and political relationships 
had  to  be  posited.  The  application  of  post-Accursion 
legal concepts to the problems of the essential character 
of  men  had  led  pretty  directly  to  a  strongly 
individualistic  political  theory  which  had  to  undergo 
only a few modifications to emerge as something very 
close  to  the  classic  rights  of  the  seventeenth  century. 
(TUCK, 1978, p. 24) 

Por  caminhos  diversos,  Rommen  e  Tuck  aproximam-se  pelas  teorias 

jusnaturalistas do século XVII conformadas em uma certa unidade. Por fim, acrescenta 

Rommen  (1998,  p.  63)  que  esta  inflexão  racional-individualista  do  século  XVII 

produziu ainda a  bifurcação entre  lex  naturalis e  ius  naturale,  evidente  fundamento 

hobbesiano que aportará com força em Sidney236. 
235 Essa posição é largamente debatida entre os estudiosos. No contexto inglês, destacam-se as doutrinas 
de John Selden como o principal formulador da obrigatoriedade do cumprimento das leis da natureza, 
embora isto não limite a liberdade natural dos homens. 

236 Não comentaremos a crítica implícita de Tuck a Macpherson acima citada. Registramos apenas que 
este  individualismo racional  ao  qual  nos  referimos  como unidade  intelectual  do  seiscentos  deve  ser 
tratado com cautela. No caso específico de Sidney, sobre o qual pretendemos que fique esclarecido nas 
páginas  que  se  seguem,  adiantamos  que  o  referido  individualismo  possessivo  não  faz  parte, 
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Os dois mais evidentes pontos de contatos dos estudos de Rommen e Tuck, a 

virada  tomista  e  a  grotiana,  terão  profunda  repercussão  em Sidney.  Ele  recepciona, 

sobretudo de Belarmino e Suárez, as noções de que por natureza o governo legítimo só 

pode  existir  pelo  consentimento  e  que,  dotados  naturalmente  de  poder,  o  povo  o 

transfere  àquele  que o  governa,  ambas  as  categorias  sustentadas  em uma complexa 

definição de lei da natureza. Com relação a Grotius, entre tantos elementos presentes no 

autor dos Discourses, o mais claro é a teoria do contrato que, em Sidney, se afasta da de 

Hobbes, por motivos que veremos mais tarde.

Apesar desses dois percursos contribuírem incisivamente para nosso estudo, e a 

partir  deles se verifica dívidas longínquas de Sidney, uma obra ainda mais influente 

procura a unidade do direito natural.  Com uma abordagem que dificilmente se pode 

diferenciar comentário de proposição filosófica, Leo Strauss se apresenta como um dos 

mais importantes defensores dessa tradição. Fugiria ao escopo deste estudo buscar a 

reconstrução de seu argumento e em que medida ele poderia contribuir para a análise 

das bases intelectuais de Sidney. Mas não se pode deixar de marcar um dos pontos mais 

marcantes da reflexão de Sidney.  Para Strauss (1988, p.  8),  a partir  do advento das 

“ciências  pós-tomistas”,  desde  quando  às  da  natureza  ganharam  primazia  sobre  as 

humanas,  os  debates  que  se  debruçaram  sobre  a  condição  do  homem  no  mundo 

bifurcaram-se,  de  um lado,  no  conhecimento  racional  e  meditativo  e,  de  outro,  na 

história. O autor não deixa dúvidas com relação à sua preferência: “The historicist thesis 

is self-contracditory or absurd” (STRAUSS, 1988, p. 25). Mas também não deixa de 

criticar o direito natural. Para ele, a decadência da filosofia política moderna acompanha 

a  decadência  do primado antigo  relativamente  ao que os  modernos  introduziram na 

tradição  jusnaturalista:  o  individualismo  e  a  liberdade.  Dois  pontos  devem  ser 

recolhidos com relação a Sidney: primeiro, dada a classificação entre antigo e moderno, 

respectivamente propensos à virtude e à liberdade, e, segundo, a bifurcação entre direito 

definitivamente, de sua reflexão. Suas esparsas referências à propriedade, bem como sua total ausência de 
teoria sobre o tema complementam de modo contundente a nulidade da propriedade no que se refere ao 
seu jusnaturalismo. Além disso, os elementos democráticos de sua reflexão estão bem longe de ensejar 
qualquer discurso elogioso aos moldes com os quais Macpherson opera. Sidney, apenas em uma definição 
exageradamente ampla, pode ser dito como um liberal stricto sensu ou liberal clássico (para uma leitura 
contrária, confira Treves, 1953). Seu individualismo metodológico, para empregar um termo corrente nos 
textos atuais, limita-se às abstrações teóricas que não passam de premissas, afinal, para ele, os homens 
isolados não são outra coisa que não bestas. O imperativo participativo e isonômico não limita o Estado 
de  Sidney  às  funções  prioritariamente  de  cumprimentos  de  contratos  individuais  e  a  segurança  é  o 
primeiro, e somente o primeiro, de seus quesitos. Por fim, seu conceito de liberdade, mais abrangente e 
mais complexo do que os de Hobbes e Locke, não se centra no indivíduo, mas nas relações que este 
estabelece com seus semelhantes. 
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natural e história. A posição de Sidney em cada uma dessas classificações, se é que 

fazem sentido para ele,  será um tema que correrá paralelamente aos estudos que se 

seguem, quando buscaremos apresentar pontualmente suas teorias. Adiantamos, à luz 

dessas categorias,  apenas que Sidney se vale de conceitos antigos e modernos,  bem 

como da direito natural e da história, mas, o que de modo straussiano poderia ser tido 

como incoerente, há justificativas teóricas para tal237. 

Cabe destacar, por fim,  a peculiaridade da posição de Strauss em sua abordagem 

do direito natural. “Natural right had to be discovered, and there was political life to that 

discovery”  (STRAUSS,  1965,  p.  81).  É  parte  de  sua  estratégia  não  empregar  uma 

definição restritiva de direito natural, de modo que se adéque ao conhecimento do Ser 

político contigo já nas primeiras experiências gregas. Nesse sentido, a distinção entre 

physis e nomos não apenas marca o início do conhecimento da natureza, mas também o 

da filosofia. “The discovery of nature or of the fundamental distinction between nature 

and convention is the necessary condition for the emergence of the idea of natural right” 

(STRAUSS, 1965, p. 93). A descoberta de tais preceitos revelam o conhecimento do 

regime  (politeia)  bom  e  justo  (STRAUSS,  1965,  p.  95).  Caso  se  embuta  nesta 

descoberta  o  reconhecimento  da  liberdade  e  da  igualdade  naturais  nos  homens,  a 

sociedade apenas se estabelece a partir da harmonia. “The only way in which this can be 

done is to assume that civil society, to the extent to which it is in agreement with natural 

right, is based on the consent or, more precisely, on the contract of the free and equal 

individuals” (STRAUSS, 1965, p. 118)238. Mesmo que este comentário faça referência 

aos  antigos,  Strauss  não  é  capaz  de  esconder  sua  reticência  com  relação  ao 

contratualismo, que se confirma na adequação entre a natureza social dos homens e sua 

consequente posse de direitos naturais (STRAUSS, 1965, p. 129). Possivelmente, neste 

ponto reside a mais importante e conhecida contribuição de Leo Strauss. Da constatação 

aristotélica  da natureza humana e da premissa platônica do governo justo,  o  direito 

natural condiciona os homens a agirem de modo virtuoso. “Because man is by nature 

social,  the perfection of his  nature includes the social  virtue par excellence,  justice; 

justice  and right  are  natural”  (STRAUSS, 1965,  p.  129).  Este  é  o  ensinamento  dos 

237 Diante dessas questões, não parece despropositado que Strauss não cite Sidney em Natural Rights  
and History, o faz apenas em uma resenha ao livro de Fink (STRAUSS, 1988, p. 290) e, de passagem, 
comentando a recepção de Maquiavel, em What is Polituical Philosophy (1988, p. 47). Em nenhum dos 
casos, comenta a questão.  

238 Veremos à frente que essa posição de Strauss revela bastante da teoria de Sidney.
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antigos rejeitado pelos modernos, porque priorizaram a liberdade (STRAUSS, 1965, p. 

36).

 Apontamos acima que a maior parte desses estudos tendem a unir direito natural 

e  contratualismo,  mas  que  isto  é  tão  somente  um ponto  de  contato  e  que  teve  sua 

unidade conformada historicamente. Nesse sentido, Strauss é um dos mais importantes 

responsáveis  por  buscar  a  unidade  em termos  filosóficos,  lógicos  e  racionais,  bem 

característico do contratualismo. 

O contratualismo afasta-se da discussão voltada para o 
comportamento  dos  indivíduos  no  poder,  do  bom 
governante ou do governo eficaz, para alçar a reflexão 
da teoria em direção às instituições e conceber o poder 
político  enquanto  entidade  autônoma  em  relação 
àqueles que o dirigem. Ao mesmo tempo, a filosofia do 
contrato afasta-se de qualquer relação com o acidental, 
definindo  como sua  missão  intelectual  a  dedução  da 
ordem social justa. (JASMIN, 1998, p. 37)
  

Para  Strauss,  não  é  a  origem  moderna  que  diferencia  o  direito  natural  dos 

antigos,  mas  o  conteúdo  de  sua  proposição:  a  liberdade  ao  invés  da  virtude.  A 

dificuldade  latente  de  enquadrar  Sidney em uma ou outra  categoria  não  parece  ser 

trivial. Em seu sistema, há direito natural, virtude e liberdade, bem como contratualismo 

e história. Todavia, o que parece ainda mais radical, do ponto de vista da abordagem de 

Strauss,  é  o  uso  explícito  de  Maquiavel,  afinal,  “Machiavelli  denies  natural  right” 

(STRAUSS, 1965,  p.  162).  O problema com o  qual  o  florentino  se  defronta  não é 

antigo, nem moderno, não é na virtude, nem na liberdade, mas na subversão da política 

como ordem,  e  precisamente,  como a  boa  ordem.  Essa  negação  encontra-se  com a 

avaliação de Tuck (1978, p. 40), se se alocar Maquiavel na tradição humanista ou seu 

recepcionador,  de  que  entre  esses  autores,  não  havia  espaço  para  o  direito  natural. 

Parece plausível, então, que Strauss salte dos antigos e medievais diretamente a Hobbes. 

Mas é nesse interstício que se encontram algumas das mais importantes contribuições à 

reflexão de Sidney, incluindo, algumas perspectivas do contratualismo pouco afeitas ao 

direito natural.                                           

Tuck (1978, p. 33) sugere que a origem do contratualismo reside na resistência 

dos juristas do humanismo italiano em adequar o direito positivo ao direito natural, com 

isso, buscavam no contraste entre civilização e barbárie pré-civilizada a vida artificial e 

a vida natural dos homens, com marcante presença de Cícero. A afirmativa de que no 

De Officiis não haveria qualquer reverência ao ius naturale era aceita por pensadores do 
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quattrocento  e isso os levou a negar a existência do direito natural  e que,  por isso, 

somente haveria  ius civile ou  ius gentile (TUCK, 1978, p.  34-35).  Nesse sentido,  a 

leitura  de  Tuck  conduz  à  conclusão  de  que  as  matrizes  do  direito  natural  e  do 

contratualismo são, em suas origens, logicamente opostas. A negação do direito natural 

(ius naturale) forçou alguns pensadores a buscar em outras explicações a origem dos 

agremiados humanos. Depois de oporem, a partir da autoridade de Cícero, homens e 

bestas, o caminho estava aberto, à luz da tradição jurídica romana, para a elaboração da 

teoria do contrato social. As abordagens, por outro lado, se uniriam apenas nas gerações 

seguintes. Tuck (1978, p. 38) identifica nas primeiras décadas do século XVI a primeira 

versão  mais  acabada  de  contratualismo que,  não  sem razão,  o  coloca  a  par  da  ius  

naturale.  Este  pousa  sobre  todos  os  animais  e  embute-os  de  um  comportamento 

autodefensivo. Uma vez fundada a sociedade, a lei passa a ser regra de convívio mútuo, 

diferenciando, assim, homens e animais. Mas quando é desrespeitada pelo governante, o 

príncipe torna-se um tirano, o que justifica sua execução por qualquer um que cumpre 

os  desígnios  naturais.  O  contrato  social  emerge  como  forma  de,  simultaneamente, 

fundar a proteção e a obediência em favor da justiça. Estes pontos são de fundamental 

importância para Sidney: a autodefesa e o contrato são os termos comuns da unidade. 

Mas a particularidade de Sidney (HAMEL, 2011, p. 56; KOPEL, 2005, p. 306), como 

veremos à frente, incide na necessária soberania das leis e na diferença cabal entre o 

governante  reto  e  o tirano,  bem como o direito  de rebelião e resistência  através  do 

tiranicídio de modo a preservar a justiça. O rompimento desses juristas com o direito 

natural  medieval  proporcionou  às  gerações  seguintes  uma  explicação  alternativa  à 

natureza política dos homens (TUCK, 1978, p. 40)239. A evidência de um fundamento 

republicano nesses quesitos se mostra clara e a compatibilidade futura com Sidney são 

os termos mestres de seu republicanismo. Daí a afirmar que “all republicans (including 

classical republicans) and indeed most other radicals in the mid seventeenth century 

used  natural-law  theory  to  some  degree”  (SCOTT,  1988,  p.  17,  n.  8)  parece, 

efetivamente, um exagero.  

 Não nos cabe uma avaliação do intenso debate,  ainda profícuo atualmente,  a 

respeito  das  teses  de  continuidade  e  ruptura  entre  o  medievo e  o  quattrocento  (Cf. 

ADVERSE,  2013a,  p.  58-95;  BIGNOTTO, 2001,  p.  27).  Mas sim,  em que  medida 

239 Leonardi (1996) destaca a dimensão jusnaturalista do pensamento republicano de Savonarola como 
uma forte  percursora de um determinado modo de convergência desenvolvido no século seguinte.  É 
plausível  que  sua  recepção  do  pensamento  jurídico  de  início  do  século  XVI  tenha  tido  alguma 
participação nisso. Mas é preciso destacar a dimensão religiosa com a qual Savonarola operava. 
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Sidney se escorou nas teses elaboradas no período de arrefecimento do direito natural. 

As  referências  a  autores  como  George  Buchanan,  John  Fortescue  e  diversos 

historiadores  do  período  de  diferentes  nacionalidades  apontam,  primeiramente,  para 

alguma familiaridade com os textos, mesmo que os pensadores clássicos do período, 

como Salutati, Bruni e Alberti, não estejam presentes. As avaliações históricas não são 

parte de um recurso meramente ilustrativo para Sidney, como costumeiramente se diz de 

Locke,  antes  disso,  elas  confirmam  a  pluralidade  das  formas  organizacionais  dos 

homens.  Do  ponto  de  vista  teórico,  essa  diversidade  empírica  não  é  propriamente 

contrária à sua teoria jusnaturalista e da justiça, mas, e isso ele pode ter herdado desses 

pensadores, a legitimidade dos governos se ancorada em leis (BIGNOTTO, 2001, p. 

35-36, 98). Porém, diferentemente dos humanistas, e de Maquiavel, não há qualquer 

referência  à  figura  do  legislador  (Cf.  BIGNOTTO,  2001,  p.  44-45),  embora,  em 

essência,  o  autogoverno seja um termo comum, sustentado na liberdade natural  dos 

homens (Cf. BIGNOTTO, 2001, p. 52). Destaca-se, por fim, a herança aristotélica e 

ciceroniana da virtude (Cf. BIGNOTTO, 2001, p. 149, 178). Repare-se que estes termos 

acordam-se com a análise de Tuck e confirmam a recepção de Sidney com relação ao 

jusnaturalismo em outros  autores,  embora  termos  republicanos  e,  digamos,  realistas 

estejam presentes (Cf. SCOTT, 2004, p. 185). A diferença com a qual Sidney encara 

Maquiavel é um tema importante para nosso estudo, adiantamos apenas que é a sua 

dimensão  moral,  ou  ausência  dela,  que  mais  incomoda  o  autor  dos  Discourses. 

“Machiavelli indeed has this among other maxims, that he that will be a prince must 

renounce hounor, justice, truth, charity, religion, and humanity” (SIDNEY, Maxims, VII, 

p. 84).                      

Nesse ponto é imprescindível destacar que o emaranhado conjunto de teorias do 

direito natural  está longe de trazer unidade (ZUCKERT, 1994, p. 41). Às categorias 

centrais  do  jusnaturalismo  inglês  dos  seiscentos,  evidenciam-se  a  propriedade,  os 

contratos individuais, o estado de natureza, a justiça, a razão, a liberdade e a igualdade 

naturais.  “O  direito  natural  do  século  XVII  reivindica  ser,  como  a  matemática, 

discernível pela razão humana enquanto tal. Afirmando que a evidência não pode fundar 

o direito,  o contratualismo procurará responder  à sua demanda realista recorrendo à 

transhistoricidade da natureza humana e da razão” (JASMIN, 1998, p. 42). O conteúdo 

de cada uma dessas proposições, bem como o seu emprego ou rejeição, tornar-se-ão os 

dispositivos  centrais  na  diferenciação  do  jusnaturalismo,  digamos,  hobbesiano  do 

lockeano. O mesmo se pode dizer de Sidney, ao enfatizar a lei da natureza e o direito 
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natural do mesmo modo que praticamente negligencia a propriedade. O indivíduo, para 

ele,  é  um conceito  submetido  à  teoria,  diretamente  vinculado  ao  seu  sistema,  mas, 

eventualmente, capaz de exercer a virtude. Ao comentar os estóicos, escreve Rommen 

(1998, p. 19): 

Virtue consists in the positive determination of conduct 
through will power in accordance with rational insight 
into man's essential nature. Virtue is right reason. Nature 
and reason are one. Right reason and the universal law 
of  nature,  which  holds  undisputed  sway throught  the 
universe, are also one.
 

A síntese se aplica diretamente ao pensador inglês e o aproxima, claramente, 

desta  leitura  do  estoicismo  que,  inclusive,  suscitou  percepções  de  que  Sidney teria 

recepcionado tal tradição (Cf. SIDNEY, 1795, p. 272-273; On Love; SCOTT, 1988, p. 

18).  A  virtude  e  a  racionalidade  da  condição  humana  são  elementos  chave  no 

entendimento do funcionamento da natureza e da humanidade. Entre as idas e vindas do 

jusnaturalismo,  a  análise  de  um  homem  propenso  ao  contrato  ora  imbrica  na  sua 

existência no estado de natureza, ora o faz superar tal situação. Após a ascensão do 

protestantismo,  particularmente  calvinista,  a  preocupação  em  definir  qual  seja  a 

existência  de  relações  contratuais  passa  a  ser  permeada  por  uma  filosofia  moral 

aristotelizada. De modo ainda mais radical, o humanismo de fins do século XVI acabou 

por preterir Cícero em razão de se deter no zoon politikon do filósofo grego. 

Não obstante a conhecida ferocidade do tratamento hobbesiano ao filósofo de 

Estágiros, a reconstrução do processo intelectual em que há pontos de contato entre 

direito natural e contratualismo mostra que Aristóteles, apenas sob circunstâncias muito 

específicas,  foi  abandonado240.  À  igreja  católica  ficou  a  incumbência  de  manter  o 

estagirita no cenário intelectual. Apesar de seu arraigado protestantismo, expresso com 

clareza na fórmula “good old cause” pela qual se tornou conhecido, Sidney se valeu em 

grande medida dos escritos jesuítas que tinham os próprios reformadores como alvo 

central,  mas  sem deixar  de lado às  críticas internas  ao catolicismo dominicano (Cf. 

TUCK, 1978, p. 46-51). Não é sem razão, portanto, o emprego de Belarmino e Suárez e 

a  ausência  de  Vitoria  em Sidney,  o  que,  apenas  pela  biografia  do  pensador  inglês, 

poderia parecer contraditório, visto a proximidade crescente dos dominicanos com o 

240 Registre-se aqui a polêmica leitura de Leo Strauss (1953, p. 177) sobre a recepção hobbesiana de 
Aristóteles no que se refere à capacidade humana de produzir, teleologicamente, acordos mútuos.
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protestantismo241. Não apenas as categorias centrais do jusnaturalismo jesuíta (HÖPFL, 

2004, p. 6) que dividem com medievais e humanistas, mas também o uso de Aristóteles 

e a crescente aceitação do realismo político, sem descuidar do conceito de legitimidade, 

foram os  termos  sobre  os  quais  Belarmino,  Suárez  e  Sidney se  debruçaram.  Nesse 

sentido,  o  Aristóteles  de  Hobbes  é  completamente  ignorado,  quem  sabe  de  modo 

voluntário, por Sidney. Isso se torna ainda mais interessante porque em suas críticas ao 

autor do Leviathan não há qualquer referência a Aristóteles. 

 Todo  esse  arcabouço  intelectual  com  o  qual  Sidney  se  defrontou  parece 

efetivamente estranho a Maquiavel. A ausência de qualquer evidência jusnaturalista em 

Maquiavel  tende a  a  fazer  com que seus  comentadores,  com a  honrosa exceção de 

Strauss  acima  citada,  afirmem  que  estes  termos  não  estavam  disponíveis  para  ele 

(BIGNOTTO, 1991, p. 166). O máximo que se pode dizer é que há evidências de seu 

uso do humanistas de Cícero: 

Nacquono queste variazioni de' governi a caso intra gli 
uomini:  perché  nel  principio  del  mondo,  sendo  gli 
abitatori radi, vissono un tempo dispersi a similitudine 
delle  bestie;  dipoi  moltiplicando  la  generazione  si 
ragunarono  insieme,  e  per  potersi  meglio  difendere 
cominciarono a  riguardare  infra loro quello  che fusse 
più robusto e di maggiore cuore, e fecionlo come capo e 
lo ubedivano. (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 2, 14)
 

Não é o fato do emprego humanista de Cícero – possivelmente alimentado pelas 

leituras de Lucrécio – que faz de Maquiavel um conhecedor do direito natural. Nesse 

sentido, para Sidney, Maquiavel divide com os humanistas os recursos intelectuais do 

republicanismo,  o  emprego  da  história  e  a  constatação  da  diversidade  humana, 

241 O texto mais claramente dedicado aos temas que se desenvolveriam sob a insígnia da “good old 
cause” é o Just and Modest Vindication que, dentre as querelas sob disputa das atribuições do rei, seus 
subordinados  diretos  e  o  parlamento  envolvia,  sobretudo,  a  “Protestant  Religion  together  [with] 
Parliaments” (SIDNEY e Jones, 1689, p. 169; A Just and Modest Vindication). O fato de o texto não tratar 
diretamente das influências teóricas de Sidney e se centrar nas avaliações dos atos do rei e do parlamento 
justificam o desenvolvimento posterior de seu mito fundador Whig (Cf. SCOTT, 2000, p. 195). Além 
disso, expressa-se na publicação a constante preocupação de manter à religião católica seus direitos de 
culto e exercício, desde que seus praticantes não se transformem em uma “Popish Faction” (SIDNEY e 
Jones,  1689, p.  168;  A Just  and Modest  Vindication).  Essa perspectiva é particularmente interessante 
porque aponta para a complexidade da relação entre Sidney e a  igreja católica,  ou de sua visão dos 
católicos.  De  fato,  como  facção,  para  empregar  seu  termo,  ou  grupo  politicamente  organizado,  era 
constante a preocupação de que a Inglaterra poderia se tornar um reino como a Espanha ou França, em 
que pesavam não apenas as guerras de religião,  mas também a perseguição, em diversos níveis,  dos 
protestantes  (Cf.  SIDNEY,  Maxims,  IV,  p.  49).  Por  outro  lado,  o  emprego  continuado  de  diversas 
autoridades  intelectuais,  das  quais  serão  apresentadas  nas  páginas  seguintes,  expressa  um  profundo 
respeito.  A marca distintiva do Sidney ator  político e,  em menor escala,  do pensador,  é  a  tolerância 
religiosa:  “a Malice of ill-Men might object  [...]  a possibility of giving the Papist equal  benefit  of a 
Toletration” (SIDNEY e JONES, 1689, p. 168, Just and Modest Vindication).      
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condições necessárias ao entendimento da vida dos homens no mundo, mas, de nenhum 

modo,  suficiente.  O  jusnaturalismo  de  Sidney  se  encaixa  teoricamente  com  seu 

republicanismo; conformam, um com o outro, uma interseção, porém, não são partes 

explicativas  um  do  outro.  É  na  premissa  da  liberdade  natural  dos  homens,  como 

veremos à  frente,  onde reside o encaixe da diversidade humana com os  parâmetros 

universais conhecidos pela razão. E é a respeito da forma de conhecimento de cada um 

deles que trataremos na seção seguinte.    

4.2. O conhecimento da política e do homem: political science e accidente

That  which  we  are  by  reason  led  to  believe,  is 
confirmed to us by experience. 
Algernon Sidney, Discourses, III, 23

Now whether this Kingdom after his punishment, can 
remain  fixt  and  durable,  or  rather  whether  by  the 
Spilling  of  innocent  blood,  being  infected  with  the 
poyson and pestilence of the Authors of his Death,  it 
will  not  wither  and perish,  time the discoverer  of  all 
Events will shew.
Algernon Sidney, The Character of Sir Henry Vane

De modo a organizar as tradições modernas do pensamento político ocidental, é 

costumeiro que se enquadre um determinado autor de acordo com o modo pelo qual ele 

sustenta suas posições e extrai  os fundamentos explicativos.  Quando, em 1953, Leo 

Strauss  publicou  Natural  Right  and  History a  dicotomia  entre  os  dois  termos  se 

aprofundou,  de modo que,  em uma leitura  possível  do longo ensaio,  o  emprego do 

direito natural  implicaria,  necessariamente,  na recusa da história.  Os autores por ele 

tratados, de fato, enquadram-se perfeitamente nesta classificação binária, na leitura do 

próprio Strauss. Porém, existem outros que a precisa identificação em uma ou outra 

categoria incorre no perigo de reduzi-lo ou limitar o alcance do entendimento do quadro 

conceitual como um todo. Algernon Sidney se encaixaria nessa perspectiva. 

A contradição  que,  o  que  contemporaneamente  não  seria  descabido  afirmar, 

envolve o emprego da história e do direito natural se explica analiticamente sem que 
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seja necessário encontrar nos escritos de Sidney incongruências internas. A perspectiva 

do direito natural tende a afastar-se dos usos da história e de seus exemplos, uma vez 

que  a  fonte  da  autoridade  para  o  conhecimento  político  reside  no  conhecimento  da 

natureza. Por outro lado, uma vez que se recuse a natureza como elemento explicativo 

para  o  comportamento  humano,  o  que  resta  é  a  exemplaridade  dos  acontecimentos 

passados. Sidney emprega, direta e indiretamente, ambas as categorias. 

O vocabulário político desde o início do século XVII estava impregnado pela 

aderência às leis de deus e da natureza com as quais a bíblia era a expressão mais bem 

acabada (HOUSTON, 1991, p. 76). As querelas se centravam mais, sobretudo após a 

restauração  Stuart,  nos  termos  da  legitimidade  do  rei,  da  autoridade  das  leis 

fundamentais e municipais e na fundamentação dos direitos de modo que a consistência 

de uma justificativa pela lei de deus e da natureza não implicaria em uma consequente 

teoria favorável ou contrária à monarquia ou à arbitrariedade governamental.  Sidney 

não é exceção a este ambiente intelectual. A lei da natureza e o direito natural não são 

termos  empregados  apenas  de  modo  passageiro  e  desnudo  de  significado,  pelo 

contrário, eles possuem definições precisas e moldam a organização das comunidades 

humanas242.  Porém,  os  conteúdos  dessas  duas  dimensões  naturais  devem  ser 

constantemente  calibrados  e  contrastados  com  os  acontecimentos  históricos.  Desse 

modo,  Sidney  une  a  dimensão  racionalista  do  direito  natural  com  a  empiria  das 

comprovações históricas. 

A primeira questão que surge é a respeito da posição de Sidney quando, em tal 

confronto,  se  produz  resultados  diversos,  ou  seja,  quando  a  lei  e  o  direito  natural 

afirmam  algo  que  é  contradito  pela  história.  A resposta  do  autor  está  diretamente 

dependente  do  seu  conceito  de  lei  da  natureza.  Deixaremos  para  outro  momento  o 

estudo  detido  dessa  categoria,  mas  por  ora  se  faz  necessário  adiantar  que  a  lei  da 

natureza impõe a todos os homens a necessária e irrevogável condição de liberdade 

física  ao  estilo  grotiano  e  hobbesiano.  Diante  disso,  a  variabilidade  encontrada  na 

história associa-se à lei da natureza na medida em que esta garanta o exercício das ações 

livres de qualquer constrangimento. Isso não significa que o conceito de liberdade em 

Sidney se restrinja ao grotiano, ou hobbesiano, pelo contrário, este é apenas um quesito 

necessário ao estabelecimento da liberdade política, e não suficiente, trataremos deste 

242 Um marcante exemplo disso, como vimos acima, é o próprio Harrington. Apesar de empregar as 
expressões, ele não é dignatário do jusnaturalismo, o que confirma a disseminação do vocabulário para 
além das fronteiras desses sistemas teóricos.   
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ponto mais à frente. Portanto, o que pareceria contraditório a autores como Hobbes, ou 

Maquiavel,  passa  a  ambicionar  um  alcance  teórico  maior  onde  se  inclui  tanto  o 

conhecimento de deus e da natureza, sua criação, quanto da própria condição humana 

que,  por  vezes,  defronta-se  com  os  indicativos  morais  de  filósofos  antigos  e  do 

cristianismo. Assim sendo, investigar a constância e a variabilidade da atitudes humanas 

é parte integrante do entendimento do republicanismo e da presença de Maquiavel no 

pensamento no autor dos Discourses. Mas antes disso é necessária uma  ressalva com a 

qual nos depararemos ao longo deste estudo. 

É bastante comum nas abordagens de Sidney que ele hierarquize os termos em 

questão, de modo que uma condição seja dependente de outra analiticamente anterior. 

De fato, essa perspectiva, como aponta Houston (1991, p. 81), não era exclusividade de 

Sidney, mas de toda uma postura aristocrática dos nobres ingleses de fins do século, 

incluindo os monarquistas, possivelmente sob inspiração de Grotius e de sua tradição 

jurídica. Apenas a título de exemplo, vejamos o caso da lei da natureza. Esta impõe ao 

homem que ele siga os preceitos racionais estabelecidos por deus no ato da criação, mas 

isso apenas é possível se o homem que deve segui-los for livre para fazê-lo. Assim, a lei 

da natureza como razão depende da existência da lei da natureza como liberdade. Ao 

ampliar-se a perspectiva dessa abordagem, percebe-se que Sidney recorre ao mesmo 

instrumento  com  relação  ao  direito  e  lei  da  natureza  em  contraste  com  a  história 

(SCOTT,  1991,  p.  351).  Do mesmo modo que  a  lei  da natureza como condição de 

liberdade permite a lei da natureza como razão e o consequente entendimento do direito 

natural,  ela  também  o  faz  com  relação  à  história.  Em  outros  termos,  é  condição 

necessária compreender o conteúdo da lei  da natureza e sua supremacia para usar e 

aplicar o conhecimento histórico. 

Sidney's  call  to  resistence  rests  on  a  radical  contract 
theory [...]. His thesis, although buttressed by extensive 
historical support, appeals ultimately not to history but 
to  reason.  [...]  Yet  if  history is  not  ultimate  court  of 
appeal,  the  vision  of  the  work  is  nevertheless 
fundamentally  a  historical  one.  (WORDEN,  1985,  p. 
16)
 

 É nessa hierarquia da superioridade de seu jusnaturalismo frente à história na 

qual se insere  não apenas o uso de exemplos e teorias históricas,  como também de 

Maquiavel. 
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Hierarquicamente, o florentino se encontra numa posição inferior aos ditames de 

deus e da natureza,  embora,  aterrizando no universo humano,  ele  seja  bastante  útil. 

Procuraremos destacar, sempre que pertinente, esse uso utilitário de Maquiavel que faz 

com que, por um lado, seja autoridade para compreender o funcionamento dos homens e 

das instituições, por outro, revela toda a maldade conferida a ele pela tradição do “old 

Nick”. A centralidade do emprego de Maquiavel reside, pois, na dimensão mundana que 

nega ou se cala frente às leis e aos direitos naturais, porém pode ser de grande utilidade 

quando o que é moralmente superior não está disponível. Nenhuma opção de Sidney no 

desenvolvimento dos conceitos maquiavelianos é feita por ser boa, correta e justa em si 

mesma, mas porque é a melhor das opções disponíveis. O contraste entre a dimensão 

transcendente e a mundana na obra de Sidney é latente e isso tem início com um ponto 

eminentemente maquiaveliano. 

4.2.1. Experiência humana: artes, ciências e governos 

A condição livre e racional dos homens permite que produzam ciências e artes e, 

a partir de então, construam o governo como melhor lhes convier, inclusive, alguma 

forma inovadora e nunca antes vista pela humanidade. 

If they did not find out all that conduces to the use of 
man,  but  a  faculty  as  well  as  a  liberty  was  left  to 
everyone, and will be to the end of the world, to make 
use of  his  wit,  industry,  and experience,  according to 
present exigencies, to invent and practise such things as 
seem convinient to himself and others in matters of the 
least  importance;  it  were  absurd  to  imagine,  that  the 
political science, which all others is the most abstruse 
and variable according to accidents and circunstances, 
should have been perfectly known to them who had no 
use of it; and that their descendants are obliged to add 
nothing to what they practice. (SIDNEY,  Discorses,  II, 
8, p. 121) 

Momentos  antes  dessa  citação,  Sidney  descrevia  os  contratos  que  levam  à 

construção da sociedade e do governo. O que chama a atenção, entretanto, é o fato de a 

“ciência  política” ser acidental  e circunstancial,  características  típicas  da abordagem 

maquiaveliana.  A explicação,  contudo,  reside  no  fato  de  serem os  homens  livres  e 

racionais  (HAMEL,  2011,  p.  276-277)  e,  portanto,  capazes  de  desenvolver  artes  e 

ciências que podem ou não estarem de acordo com padrões morais  aceitáveis.  Essa 
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união entre os artifícios criativos humanos e sua consequente moralidade possui um 

fundamento ciceroniano: 

Por que enumeraria eu a profusão das artes (artium) sem 
as quais, de modo algum, seria possível a vida? Com 
efeito, quem assistiria os doentes, que distração haveria 
para os saudáveis, que subsistência ou modo de vida se 
tão  variadas  artes  não  fossem  praticadas  por  nós? 
Graças  a  elas,  a  vida  dos  homens  se  distanciou 
imensamente da mera subsistência e modo de viver dos 
animais.  Certamente,  sem  a  união  dos  homens,  as 
cidades  não  seriam edificadas  e  habitadas.  (CÍCERO, 
De Officiis, II, IV, 15)

Assim, um dos quesitos ciceronianos nos quais Sidney se sustenta é através da 

capacidade singular dos seres humanos de produzirem artificialidades. Além disso, esta 

condição  permite  ainda  que  eles  projetem  sobre  si  mesmos  uma  reflexão, 

necessariamente, vinculada ao mundo empírico. Desse modo, a ciência política exige 

experiência, para que seja conhecida, causa do processo de conhecimento cumulativo no 

tempo  que  induz  as  transformações,  inovações  e  invenções.  Encontra-se  aqui, 

claramente, a hierarquia que indicamos acima. Para a existência de uma ciência política 

são necessárias  a  razão  e  a  liberdade,  ambas concessões  divinas  e  naturais  desde  a 

criação até o fim dos tempos, mas, dada a idiossincrasia produzida por eles mesmas, a 

experiência não pode ser negligenciada. 

O alcance da lei da natureza é superior àquele da experiência, porque eterna, 

imutável e universal. Isso significa que o direcionamento correto, moralmente vinculado 

às ordens divinas, pode ser descumprido pela condição livre, sendo ou não voluntário, 

uma vez que a  razão é  uma potência  neutra  capaz de estabelecer  o  bom ou o mau 

governo  (SCOTT,  1991,  p.  254).  Nesse  sentido,  a  experiência  funciona  como uma 

segunda e menor condição necessária ao governo reto. Diferentemente de determinadas 

recepções  de  Platão  à  época  (SCOTT,  2000,  p.  243;  SCOTT,  2004,  p.  171),  o 

conhecimento  através  da  razão  natural  é  necessário,  e  não  suficiente,  por  causa  da 

condição  livre  dos  homens.  Por  outro  lado,  a  história,  em si  mesma,  é  incapaz  de 

construir  os  governos  retos,  embora,  conceitual  ou  idealmente,  as  repúblicas  bem-

ordenadas  cumpram  as  condições  suficientes  deste  governo.  Com  duas  condições 

necessárias – lei da natureza e experiência – e nenhuma suficiente243, não pode haver 
243 Procuraremos  argumentar  que  a  robustez  teórica  de  Sidney e  grande  parte  de  sua  contribuição 
republicana, reside na insistência de que não se pode confiar às relações de suficiência as idiossincrasias 
produzidas pela lei da natureza como liberdade, mesmo que se suponha um governante virtuoso ou uma 
república bem-ordenada.
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quaisquer garantias de que a ciência política seja precisa,  eterna e universal.  Assim, 

escondem-se por trás da diversidade e pluralidade históricas as imposições e faculdades 

da  lei  da  natureza  (SIDNEY,  Maxims,  IX,  p.  123).  Neste  ponto,  a  originalidade  de 

Sidney deve ser questionada: “il potere politico sia, se considerato in senso assoluto, di 

diritto naturale,  al  sua specificazione storica in un determinato regime di governo è 

affidata alls decisione degli uomini” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 3, p. 37-38; Trattato,  

III, 4, 1). Em outras palavras, para Suárez e Sidney, a superioridade impositiva da lei 

natural da liberdade sobre a lei natural da razão conduz a humanidade a um conjunto 

virtualmente infinito de exemplos, com os quais se pode aprender a moralidade própria 

da lei da natureza: “To Sidney the exclusion crisis was a moral issue before it was a 

political  one,  for  politics,  past  and  present,  was  morality  teaching  by  examples” 

(WORDEN, 1985, p. 22). Essa constância percorre toda a obra de Sidney, cujo esforço 

máximo é transpassar as barreiras temporais e geográficas com o fito de descortinar os 

ditames corretos da natureza e de deus através dos marcos impositivos e normativos.

No  plano  individual,  parâmetros  assemelhados  de  natureza  e  história  se 

reproduzem dos  aspectos  coletivos  do  corpo  político.  Para  Sidney,  a  dimensão  das 

virtudes,  em  geral,  e  a  sabedoria,  em  particular,  tem  sua  origem  no  aprendizado 

histórico, na experiência pessoal e na natureza de cada um. Tratando dessas qualidades 

nos príncipes, afirma que “nature, age, or sex, are, as it seems, nothing to the case” 

(SIDNEY,  Discourses,  II,  29,  p.  279)  e  completa  que  “it  be  pretended  that  this 

experience, with the winsdom that it gives, comes in time and by degrees” (SIDNEY, 

Discourses, II, 29, p. 280). De modo similar aos primeiros capítulos de Leviathan (Cf. 

POCOCK, 1989, cap. 5), Sidney reconhece a importância da experiência e da história, 

mas não deixa de apresentar as limitações envolvidas nesse modo de adquirir virtude e 

sabedoria. “Some are so naturally brutish and stupid, that neither education nor time 

will mend them” (SIDNEY,  Discourses,  II, 29, p. 280). O que chama a atenção é a 

coerência  entre  sua  abordagem  da  natureza  e  da  história  para  a  compreensão  do 

universo político e a capacidade humana em adquirir sabedoria. Em ambos os casos, há 

uma hierarquia dos termos que se inicia com a natureza e regride até a história, lugar 

efetivo das invenções e das artes. Isso permite a Sidney afirmar a existência de reis 

embebidos  de  “good  wit,  valiant,  industrious,  vigilant”,  que,  por  isso,  fogem  dos 

extremos  políticos  e  militares  (SIDNEY, 1825,  p.  166;  carta  de  13/09/1659).  Nesse 

contexto de sabedoria, na descrição do rei da Suécia, Sidney conjectura que, por tomar 

posições extremadas “which would have ruined him, if he had not bin often assisted by 
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his friends,  beyond what could in reason be expected” (SIDNEY, 1825, p. 166-167; 

carta de 13/09/1659; Cf. HOUSTON, 1991, p. 175). Fica claro que a razão, atributo 

natural  de  todos  os  homens,  quando  empregada  corretamente,  é  assistida  pela 

experiência própria e aconselhamento de terceiros, formatando, assim, a sabedoria, o 

que lhe confere instrumentos poderosos para a inovação, como no caso do monarca 

sueco.  Desse  modo,  Sidney  não  se  coloca  externamente  à  sua  abordagem.  Como 

qualquer homem, encontra na natureza os aspectos gerais do conhecimento (da lei e do 

direito) e na história, os exemplos e a experiência necessários à comprovação de tais 

aspectos. A mesma abordagem que ele se lança para o conhecimento das comunidades 

humanas, reconhece a pertinência de que qualquer homem pode fazê-lo, inclusive, reis. 

4.2.2. Realismo e História

Diante  de  um  Maquiavel  útil,  embora  distante  dos  ditames  da  natureza,  se 

observa  os  termos  concessionários  com  quais  algumas  vezes  Sidney  opera  seus 

argumentos. Os diferentes níveis com os quais suas críticas, particularmente a Filmer e 

seus  seguidores,  são  elencadas  sempre  acabam por  resvalar  em termos  históricos  e 

práticos  de  tal  maneira  que  Maquiavel  pouco  o  auxilia  na  formulação  teórica 

propriamente, não obstante, com ele, Sidney ser capaz de apresentar as incongruências 

do direito divino dos reis. O autor dos Discourses se mobiliza por questionar diversos 

argumentos  da  primogenitura  e  do  patriarcado  por  sua  impossibilidade  prática  e 

inconsistência  histórica.  Essa  abordagem  percorre  sua  obra  em  pontos  centrais 

relacionados  à  legitimidade  do  governo  via  consentimento  até  detalhes  quase 

imperceptíveis  de  o  Patriarcha244.  Nesse  altura  de  nosso  estudo,  destacaremos  um 

desses  empregos,  não  pela  querela  proselitista  envolvida  na  investida,  mas  pelo 

explícito emprego do florentino. 

Após uma longa discussão a respeito das semelhanças e diferenças entre reis e 

tiranos (Discourses,  II,  14, p. 394-393), Sidney se depara com o suporte filmeriano, 

244 Grande  parte  dos  exemplos  históricos  mobilizados  por  Filmer  é  oriunda  de  Bodin.  Mas  o  que 
interessa a Sidney é a plausibilidade do argumento em si mesmo e, por isso, não questiona ou mobiliza 
qualquer crítica frente a argumentos de autoridade, ele aceita o recurso em si mesmo.  
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claramente fundado em Bodin, de que aos soberanos concede-se o privilégio exclusivo 

de receberem conselhos de homens sábios, esclarecidos e experientes, não obstante o 

locus da soberania permaneça intocado em sua figura. A resposta não contém qualquer 

complexidade ou mesmo um aspecto digno de nota não fosse o caso de, nas entrelinhas, 

subjazer o secretário. Ora, se o rei absoluto é sábio, ele não precisa de conselheiros; se 

não é sábio,  não lhes dará ouvidos,  logo,  o problema reside no quesito absoluto da 

definição deste governante. O argumento é destrinchado e ao leitor são apresentados 

outros  aspectos,  como  o  fato  óbvio  de  que  um rei  absoluto,  por  definição,  não  se 

submete à lei, de modo que o conselho só é respeitado quando sua posição convergir 

com a do soberano, o que o torna inútil (Cf. SIDNEY,  Maxims, III, p. 26). Repare-se 

ainda que o problema não reside no conceito ou na necessidade da soberania em si 

mesma, mas no modo absoluto defendido por Bodin e Filmer (Cf. HILL, 2002, p. 65). 

De fato, este problema já havia sido discutido por ele anos antes. Em Just and 

Modest Vindication, a preocupação inicial com a crise instalada no início dos anos 1680 

rebate diretamente no trabalho conjunto de reis e conselheiros de modo que fique clara a 

função de cada um. “'Tis therefore that he [the King] doth not Execute any considerable 

Act of Regal Power, till it be first debated and resolved in Council, because then 'tis the 

Councellors must answer for the Advice thay give, and are punishable for such Orders 

as  are  Irregular  and Illegal”  (SIDNEY e JONES, 1689,  p.  165;  A Just  and Modest  

Vindication)245. Não se trata aqui da sabedoria do rei ou de seus conselheiros, mas sim, 

da responsabilidade envolvida nos conselhos. Propositadamente ou não, o texto, único 

que Sidney publicou em vida, contradiz a responsabilidade soberana atribuída ao rei, 

primeiro,  pelo  balanceamento  de  seu  poder  através  do  Parlamento,  segundo,  pela 

imposição de leis. O conselho deve debater e resolver os atos dos poder real (SIDNEY e 

JONES, 1689, p. 177; A Just and Modest Vindication). Mas o que se mostra interessante 

é  os  conselheiros  terem de  responder  por  seus  conselhos  e  punidos  pelas  possíveis 

ilegalidades nas quais incorram. Isso significa que a soberania não se restringe ao rei, ou 

a  qualquer  outro  poder  executivo,  mas  é  compartilhada  pelas  diferentes  esferas  do 

governo, incluindo o parlamento e a sustentação da legalidade.      

245 Repare-se no emprego de debater e resolver, as mesmas palavras de Harrington em sua definição das 
funções parlamentares que, inclusive, como apontamos, podem ter inspiração bodiniana com relação aos 
conselhos do rei. Isso não determina que Sidney e Jones tenham o próprio Harrington em mente, apesar 
de na época do texto, 1681, as ideais de Harrington já estavam largamente disseminadas, mas apresenta 
uma convergência  entre  a  função  consultiva  do  conselho  real  e  as  funções  parlamentares,  tanto  em 
Harrington, quanto em Sidney (Cf. SIDNEY, 1772, p. 13; carta a Henry Savile, 21/04/1679; SIDNEY e 
JONES, 1689, p. 168; Just and Modest Vindication).
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Sidney avança, nos Discourses, nas diversas conjecturas com as quais esse tipo 

de regime se defronta e, com isso, deixa entrever uma lacuna muito pouco discutida de 

seu pensamento político.  “I  know not to put a better  face upon this matter;  for if  I 

examine rather what is probable than possible, foolish or ill princes will never chuse 

such as are wise and good” (SIDNEY,  Discourses, III, 16, p. 404). À tênue distinção 

daquilo  que  é  provável  daquilo  que  é  possível  não  costuma  habitar  a  linguagem 

jusnaturalista de Sidney246. Na ordem se seus argumentos, os desse tipo são os últimos e 

considerados mais fracos. 

We  know  too  many  of  the  same  sort  [reis  que  não 
seguem os conselhos]; and tho it  were not impossible 
(as Machiavelli says it is) for a weak prince to receive 
any  benefit  from  a  good  council,  we  may  certainly 
conclude, that a people can never expect any good from 
a  council  chosen  by  one  who  is  weak  or  vicious. 
(SIDNEY, Discourses, III, 16, p. 404-405)

Para Sidney, não é impossível que um rei aceite os bons conselhos, embora seja 

improvável; para Maquiavel, de acordo com Sidney, é impossível247. Admissivelmente, 

a referência de Sidney é ao vigésimo terceiro capítulo de O Príncipe, onde Maquiavel 

defende que 

uno  principe  prudente  debbe  tenere  uno  terzo  modo, 
eleggendo  nel  suo  stato  uomini  savi:  e  solo  a  quelli 
eletti dare libero adito a parlargli la verità, e di quelle 
cose sole che lui gli domanda e non d'altro; ma debbe 
domandargli d'ogni cosa e le opinioni loro udire: di poi 
deliberare  da  sé  a  suo  modo.  (MACHIAVELLI, 
Principe, XXIII, 4)
 

O qualificativo maquiaveliano,  prudência,  serve ao príncipe para conhecer os 

rumos eficazes a serem seguidos e não a bondade e a justiça, como é para Sidney. Além 

disso, em Maquiavel, o príncipe delibera só e autocraticamente, mesmo que receba de 

246 Parece claro que neste ponto Sidney é exceção do pensamento jusnaturalista inglês do século XVII, 
particularmente, após as publicações da obra de Selden. Em torno dos anos 1640, um grupo de seguidores 
desse pensador, desenvolveu e adaptou um importante conjunto de seus conceitos centrais. Dentre estes, 
alguns com clara antecipação do Leviathan de Hobbes e outros imersos no De Cive, destaca-se a distinção 
entre lei e direito natural,  a primeira como obrigatória,  o segundo como voluntário, mas que, dada a 
racionalidade humana, o contrato se faz necessário para o estabelecimento da segurança própria e este não 
é outro que não a transferência da execução de tal direito. Todavia, o que parece mais interessante, para o 
argumento que ora temos em tela, é o fato deste grupo aplicar amplamente o conceito em emergência de 
probabilidade,  já  fortemente  relacionado  com  a  ascensão  da  matemática  moderna  (TUCK,  1978,  p. 
102-104).  “However,  if  the  rationality of  making such a  promise  not  to  resist  is  to  be found in  the 
probability of benefit as a result, the general obligation to keep promises when they result in harm is to be 
found elsewhere” (TUCK, 1978, p. 105).   
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bom grado os  conselhos.  A fórmula  desenvolvida  em  Just  and Modest  Vindication, 

efetivamente, é corroborada pela leitura que Sidney faz de Maquiavel nos Discourses, 

mas  por  outro  ângulo.  Se,  no  primeiro  texto,  a  preocupação  incide  na  divisão  de 

responsabilidades  pelas  diferentes  atribuições  das  instâncias  governamentais,  no 

segundo, a preocupação é com a qualidade dos aconselhamentos (Cf. SIDNEY, 1772, p. 

46; carta a Henry Savile, 10-20/06/1679).   

O conteúdo dos  aconselhamentos  é  eminentemente  distinto se  comparado ao 

florentino: “Perché questa è una regula generale che non falla mai: che uno principe il 

quale non sia savio per sé stesso, non può essere consigliato bene se già a sorte non si 

rimettessi  in  uno  solo  che  al  tutto  lo  governassi,  che  fussi  uomo  prudentissimo” 

(MACHIAVELLI, Principe, XXIII, 11). Se for possível afirmar que Sidney refere-se a 

este  capítulo de  O Príncipe -  apesar  da clareza do texto,  o comentário  não contém 

nenhuma citação direta – a distinção se aprofunda na medida em que Maquiavel não 

considera inútil um príncipe sábio aceitar conselhos de outros igualmente sábios. Essa 

posição  de  Sidney é  bastante  coerente  com a  dimensão absolutizante  da  bondade  e 

sabedoria, o que faz com que afirme: 

I may also add, that as nothing is to be received as a 
general maxim, which is not generally true, I need no 
more  to  overthrow  such  as  Filmer  proposes,  than  to 
prove how frequently they have been found false, and 
what desperate mischiefs have been brought upon the 
world  as  often  as  they  have  been  practiced,  and 
excessive  powers  put  into  the  hands  of  such  as  had 
neither  inclination  nor  ability  to  make a  good  use  of 

247 Sullivan, apesar de não comentar a diferença entre a posição dos autores, reconhece a proximidade 
com relação ao tema, sua interpretação ignora a distinção entre possível e provável. Não obstante, afirma 
que as  discordâncias  que Sidney tem com Maquiavel,  estrategicamente,  fazem com que o autor  dos 
Discourses se silencie, de modo a não enviesar a percepção do leitor.  Para isso, utiliza (SULLIVAN, 
2004, p. 204-205; SULLIVAN, 2006, p. 64), uma passagem dos Discourses (I, 3, p. 14) na qual Sidney 
afirma que “'tis an eternal truth, that a weak or wicked prince can never have a wise council, nor receive 
any benefit by one that is imposed upon him, unless they have a power of acting without him, which 
would render the government in effect aristocratical”. De acordo com a intérprete, essa é uma citação 
silenciosa de  O Príncipe (XXIII)  que confirmaria  a  proximidade entre  os autores.  É verdade que as 
proximidades são evidentes, mas Sullivan negligencia o fato de que o príncipe age de acordo com o 
poder, ignorando o conselho. Além disso, poder-se-ia argumentar que Sidney não publicou o texto e nem 
demonstrou a intenção de fazê-lo (SIDNEY,1772, p. 8; Trial), apontando para uma possível ausência de 
público, mas seria igualmente difícil manter a afirmativa se se considerar que ele não teve oportunidade 
de publicá-lo,  tornando a preocupação com a audiência inócua.  Ele próprio reconhece que “If  I  had 
publish it, I must have answered for it” (SIDNEY, 1772, p. 45;  Trial). De todo modo, Sullivan parece 
supor que o aconselhamento ao qual Sidney se refere se equipara ao de Maquiavel na medida em que a 
sabedoria  do  conselho  seja  útil,  permitindo,  assim,  que  o  conselheiro  seja  tão  ou  mais  sábio  que  o 
aconselhado. Em nenhuma situação, o rei ou o príncipe se encontram em posições legítimas. O ponto é 
que se Sidney aceitar acriticamente a máxima de Maquiavel, ele deve aceitar também que o monarca 
absoluto de Filmer pode efetivamente existir.        
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them [dos conselheiros]. (SIDNEY, Discourses,  III, 16, 
p. 405)
 

É possível que a negação da “máxima geral” seja a “regra geral” de Maquiavel, 

que não falha nunca,  o  que confirmaria  a  referência  ao  capítulo do opúsculo e  sua 

aparente divergência com o secretário florentino. A máxima maquiaveliana é rejeitada 

por Sidney pela ausência de sua ocorrência248. Desse modo, Sidney direciona um ataque 

a Filmer que tem como fundamento um argumento de Maquiavel.   

Todavia,  o  que  nos  interesse  é  a  divergência  que  este  pensador  tem com o 

secretário de Florença. De acordo com Sidney, Maquiavel classifica como provável que 

um  príncipe,  mesmo  que  prudente249,  aceite  os  conselhos.  Mesmo  que  não  seja 

profunda, a existência da diferença entre possível e provável coloca Sidney em uma 

posição ainda mais reticente do que a de Maquiavel quanto à possibilidade de se fazer a 

bondade, o que, em parte, espelha uma vertente que não seria descabido classificá-la de 

realista. Ao fim do capítulo, escreve Maquiavel: “perché gl'uomini sempre ti riusciranno 

tristi, se da una necessità non sono fatti buoni” (Principe, XXIII, 13). A imposição da 

necessità (Principe, XV, 6), o mesmo elemento que distingue a “verità effettuale della 

cosa” da “immaginazione” (Principe,  XV, 3), força os homens a serem bons.  Nesse 

sentido, a aparente divergência com Maquiavel, na verdade, aproxima Sidney dele (Cf. 

TREVES, 1953, p. 536-37) no que se refere à desconfiança quanto à bondade ser feita 

espontaneamente.  De  fato,  existe  um núcleo  comum nos  dois  autores,  por  motivos 

diferentes, de uma determinada interpretação da natureza humana, afinal, “we seldom 

have leisure to examine the truth of things” (SIDNEY, Maxims, II, p. 9). A verdade da 

248 Em carta a Henry Savile, escreve comentando a crise com a Escócia iniciada com a restauração (Cf. 
SCOTT, 1991, p. 205): “Others, who look upon it as a fine thing to kill a great many men, and believe 
monarchies are best kept up by terror, extol the action, and say there is no other way of suppressing old 
rebbelions, or preventing new ones, than by force and rigour; look upon Caligula as a great statesman, 
and oderint dum metuant as a good maxim” (SIDNEY, 1772, p. 44; carta a Henry Savile, 30/07/1679). A 
citação  mostra  com  clareza  a  relação  entre  o  tirano  e  as  máximas  cortesãs  que,  diferentemente  da 
passagem dos Discourses, não parece incorrer em um julgamento moral, possivelmente, pela sua própria 
avaliação de que a crise com a Escócia precipitar-se-ia em uma guerra fratricida entre ambos os Estados. 
Veja  a  carta  seguinte  onde  ele  confirma  essa  posição  (SIDNEY,  1772,  p.  50;  carta  a  Henry Savile, 
29/10/1679). Worden (1985, p. 7) e Houston (1991, p. 26) mostram que, desde o início dos anos 1650, 
Sidney  tinha  uma  postura  mais  complacente  para  com um regime  de  facto.  Mesmo que  ocorra  tal 
transformação  de  intensidade  em sua  postura,  ainda  que  seja  inegável,  não  é  capaz  de  esconder  as 
posições mais amplamente aceitas como maquiavélicas, expressa com clareza na citação acima de Court  
Maxims (Cf. SCOTT, 1988, p. 13).

249 Aliás, prudência é um dos quesitos necessários ao bom governo de Sidney, como veremos à frente.
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coisa, para ambos, é o modo, mesmo que imperfeitamente eficaz, pelo qual se deve 

observar a política250. 

O fato de o povo não poder esperar nada de bom dos conselheiros principescos 

não significa que, em tese, os bons conselhos não existam ou não possam ser seguidos, 

mas  sua  dificuldade  é  tamanha  que  não  se  deve  creditar-lhes  as  boas  atitudes.  Na 

verdade, essa é uma versão mais radical, e embebida de um maquiavelismo mais latente, 

do mesmo argumento, que veremos à frente, do qual Sidney se vale para defender o 

governo das leis em detrimento do governo dos homens. Por isso, mesmo que o melhor 

governo possa ser o do homem mais virtuoso, não se pode confiar no cumprimento da 

virtude. Em linhas gerais, essa posição reticente remete, e aqui a recepção de Maquiavel 

é inegável, a uma máxima constante do maquiavelismo. É necessário ter em conta, por 

fim, que esta abordagem, particularmente com a distinção entre possível e provável, não 

domina os textos e os argumentos de Sidney, na verdade, são exceções que lhe servem 

de comprovações de teses mais gerais. Exceções essas que constantemente testadas pela 

história.           

James  Conniff  (1982),  sugerindo  uma  interpretação  própria  da  ambivalência 

entre  as  origens  intelectuais  do  pensamento  Whig,  que  não  seria  exclusivamente 

calibrada pelo emprego da história,  nem do contratualismo (Cf.  POCOCK, 1987, p. 

236), foca a resposta lockeana a Filmer na segunda perspectiva e combina ambas nos 

escritos de Sidney. 

Sidney first  challenged the persuasiveness of  Filmer's 
model through a theoretical consideration of the relative 
roles  of  reason  and  history  in  political  debate,  and, 
based on that consideration, created a general paradigm 
of  political  obligation.  Second,  Sidney  proceeded  to 
apply  his  model  to  actual  English  circunstances. 
(CONNIFF, 1982, p. 404)
 

 De fato, as partes mais volumosas de sua principal obra são preenchidas com 

recursos  históricos  que  pretendem  desmentir  as  afirmações  de  Filmer.  Contudo,  a 

respeito das circunstâncias inglesas, o autor dos Discourses tende a ampliar seu debate 

250 Isso pode ser, em parte, explicado pela percepção errônea que cada um tem de si mesmo: “I could 
wish that  all  men would do the like,  write  and speak,  what they know in themselves,  and leave the 
judgment to others, whereby we should come to a much more exact knowledge of our own natures, than 
either we can attain unto by reading the painted artificial writings of those, that rather aim at setting forth 
what should be, than what is, speaking nothing of themselves but their praises, do rather desire to be 
thought wise men, than to be good, and aiming at honour more than truth, disguising themselves delude 
others” (SIDNEY, 1795, p. 272; On Love). A respeito da imagem projetada de cada um publicamente e 
para si próprio, veja a excelente interpretação de Silver (2008, p. 170).   

293



para limites maiores do que a resposta ao  Patriarcha. A combinação dos argumentos 

históricos e contratualistas está sempre presente em Sidney (CONNIFF, 1982, p. 399), 

mas o que Conniff parece negligenciar é que elas não possuem a mesma importância 

para o autor. Reconhece, por outro lado, que “both the bible and human history serve 

only  to  provide  examples  to  cofirm  Sidney's  rationalistic  conclusions”  (CONNIFF, 

1982, p. 404), o que não é o mesmo que afirmar que um esquema está, por definição, 

subsumido ao outro (Cf. CONNIFF, 1982, p. 405).

Existe um fundo teórico na construção do sistema de Sidney que se pretende 

capaz de explicar a constâncias das leis  naturais  e a variabilidade dos experimentos 

humanos. Todas as nações existentes e que possuem registros históricos são, de algum 

modo, frutos da mesma matriz estabelecida pelas leis da natureza e pelo direito natural. 

A formação dos governos e dos Estados se pautam na força ou no consentimento, dada a 

liberdade  natural  dos  homens,  não  lhes  restam alternativas  que  não  escolherem  as 

formas de governo que lhes convém (NELSON, 1993, p. 30-31). Além disso, impõe-se 

também  o  fato  de  que  cada  caso  seja  singular,  geográfica  e  historicamente,  e 

progressivamente se diferenciam uns dos outros a partir dos costumes e das instituições 

desenvolvidas.  Isso  significa  que  de  uma  mesma  matriz  original,  as  sociedades 

encontram caminhos próprios, ensejando, assim, progressos e decadências (SIDNEY, 

Discourses, I, 8). O conhecimento do direito natural depende exclusivamente da razão 

individual de cada um, mas o da história, apenas de esforço (SIDNEY, Maxims, I, p. 5). 

Mesmo que não se possa creditar à história as garantias advindas da razão, ela aponta os 

caminhos. “I cannot recite all the examples of this kind, that the history of almost all 

nations furnishes” (SIDNEY,  Discourses,  II, 5). Uma vez que se observe uma mesma 

característica em todas as nações, é bastante provável que não seja por mero acaso, mas 

fruto de uma ordem natural. O inverso pode ser confirmado, mas apenas teoricamente. 

Tudo aquilo que é natural, constata-se, deve necessariamente ser universal. O argumento 

já se encontrava em Grotius: 

Prova-se  a  priori  demonstrando  a  conveniência  ou  a 
inconveniência necessária de uma coisa com a natureza 
racional  e  social.  Prova-se a  posteriori  concluindo,  se 
não com uma certeza infalível, ao menos com bastante 
probabilidade, que uma coisa é de direito natural porque 
é tida como tal em todas as nações ou entre as que são 
mais civilizadas. (GROTIUS, 2004, p. 85; De Jure Belli  
ac Pacis, I, I, 12)
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Não obstante as autoridades empregadas por Grotius sejam, majoritariamente, de 

autores antigos e da história sagrada, como Sidney também o faz, o pensador inglês 

inclui ainda exemplos do que ele próprio chama de história humana, antigos, modernos 

e, em menor escala, medievais. Parece-lhe plausível que a possibilidade de repetição 

dos acontecimentos se faz por uma reminiscência do sobrou dos tempos pré-diluvianos: 

“the right of one would be inconsistent with that of all others: that the right which is 

common to all is that which we call liberty, or exemption from dominion: that the first 

fathers  of  mankind after  the  Flood had not  the  exercise  of  regal  power”  (SIDNEY, 

Discourses,  II,  31,  p.  304).  Sendo assim,  o  que  de  comum nas  nações  confere  um 

aspecto, provavelmente, natural. Mas, com a tortuosidade da história, os primeiros pais 

das nações, mostra mostra a citação, acabam degenerando em formas autocráticas de 

governo. Os motivos que levam a tal diversidade são exclusivamente humanos e não 

mais desrespeitam aos ditames da natureza ou de deus. 

Diante disso, é possível compreender como um autêntico pensador jusnaturalista 

insiste na cantilena de que a experiência e a história ensinam (SIDNEY, Discorses,  II, 

19,  p.  188;  III,  6,  p.  349;  III,  19,  p.  432)251.  Parece  razoável,  então,  que  dentre  os 

historiadores, consultados Maquiavel esteja na lista (SIDNEY,  Discourses,  III, 36, p. 

521)252. Sidney emprega a obra do florentino, simultaneamente, como autoridade e fonte 

históricas (NELSON, 1993, p. 87), mas também concorda com ele que a história produz 

conhecimento, precário, volátil e sujeito a equívocos. Mas discorda que seja o único 

método  de  conhecimento,  afinal  “reason  and  experience  teach  us  the  same  thing” 

(SIDNEY,  Discourses,  III,  6,  p.  349;  Cf.  CONNIFF,  1982,  p.  404).  Em suma,  pela 

liberdade natural dos homens, se afastam das orientações de deus e da natureza de modo 

que acabam por produzir  diversidade,  que somente pode ser entendida pela história. 

Essa  é  uma  característica  muito  peculiar  de  Sidney  que  deve  ser  entendida  pela 

condição e natureza humanas.  

4.3. Natureza humana e estado de natureza: pressupporre tutti gli uomini rei 

251 Veja-se em Cícero  (De Officiis,  I,  XXVIII,  98)  que  o ensinamento  da  natureza  se  sustenta  nas 
virtudes.

252 Não há necessidade de retomarmos o extenso debate já desenvolvido sobre o papel e a importância 
da história para Maquiavel. Registramos apenas que o uso que Sidney faz da história diz respeito ao seu 
critério exemplar que, na verdade, não é o único emprego em Maquiavel, como vimos na comparação 
com Harrington.
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The truth is, man is hereunto led by reason which is his 
nature.
Algernon Sidney, Discourses, II, 20

...all things have their continuance from a principle in 
nature.
Algernon Sidney, Discourses, II, 19

Não  obstante  a  importância  da  teoria  da  natureza  humana  para  seu  sistema 

jusnaturalista  e  contratualista,  Sidney  não  dedica  nenhuma  parte  em  especial  de 

nenhuma obra ao tema.  Ao invés  de se comportar  feito  pensadores como Grotius  e 

Hobbes,  o  autor  dos  Discourses  apresenta  sua  posição  à  medida  que  outros  temas 

requerem,  quase  sempre,  relacionados  à  esfera  pública  de  organização  civil  e 

governamental fundada em alguma perspectiva moralista do homem e prospectiva da 

sociedade (SIDNEY,  Maxims, II, p. 17). Mas, antes de, do ponto de vista dos rumos 

tomados pelo pensamento político, acusá-lo de ingênuo ou crédulo demais de que as 

regras  morais  podem,  efetivamente,  ser  seguidas,  é  necessário  ter  em  conta  seu 

constante  ceticismo (Cf.  WINSHIP,  2010,  p.  761;  WORDEN,  1985,  p.  32)  sobre  o 

comportamento bondoso e desinteressado do homem como fim em si mesmo. “Sidney 

took a sceptical and relativist stance in contemplating how the unchanging validity of 

natural law was matched time and again by the contingent flow of history” (BLOM e 

MULIER,  1996,  p.  XXI).  A despeito  de  constatações  históricas  e  exemplos  que 

confirmam a capacidade maldosa dos homens, o fato é que caíram em pecado quando 

desobedeceram as regras de deus no paraíso (SIDNEY, Discourses, II, 8, p. 123). Este 

olhar factualmente distanciado do assunto conduz a exposição, além do modo pouco 

sistemático,  de  tal  maneira  apresentada  como  se  fosse  consenso  entre  aquele  que 

escreve e o que lê seu texto a respeito da queda do homem  (SCOTT, 1991, p. 215; 

WINSHIP, 2010, p. 757). Raras são as vezes em que Sidney apresenta um argumento 

sobre a natureza humana e, nos melhores casos, toma uma determinada característica 

como pressuposto válido ou simplesmente apresenta uma evidência.

4.3.1. Homens e animais: razão e história

Dentre  os  pressupostos  aceitos  por  Sidney,  de  clara  inspiração  hobbesiana 

(SCOTT, 1991, p. 212), reside o fato de os homens se diferenciarem dos animais pela 

faculdade da razão (Cf.  SIDNEY,  Discourses,  II,  279,  p.  281).  “Man is  by nature a 

rational creature. Everything, therefore, that is irrational, is contrary to man's nature” 
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(SIDNEY, Maxims, III, p. 33). Ora, se esta faculdade é o quesito necessário à formação 

das sociedades e governos, logo, os animais que vivem agregados são outra coisa que 

não políticos. 

It  cannot  be  in  beasts,  for  they  know  not  what 
government  is;  and  being  incapable  of  it,  cannot 
distinguish the several sorts, nor consequently incline to 
one more than another. Salmasius his story of bees is 
only fit for old women to prate of in chimney corners; 
and  they  who  represent  lions  and  eagles  as  kings  of 
birds and beasts, do it only to show, that their power is 
nothing  but  brutish  violence,  exercised  in  the 
destruction of all that are not able to oppose it, and that 
hath  nothing  of  goodness  or  justice  in  it:  which 
similitude  (tho  it  should  prove  to  be  in  all  respects 
adequate to the matter in question) could only shew, that 
those who have no sense of  right,  reason or  religion, 
have a natural propensity to make use of their strengh, 
to  the  destruction  of  such  as  are  weaker  than  they. 
(SIDNEY, Discourses, II, 8, p. 122)
 

A história  das  abelhas  no  pensamento  político  ocidental  é  longa  e  desde  a 

resposta de Hobbes (Leviathan, II, 17) a Aristóteles, a inflexão se concentrou no fato de 

serem as comunidades humanas naturais ou artifícios da razão. Sendo, por outro lado, o 

alvo de Sidney Claudius Salmasius, e não Aristóteles, ou mesmo Filmer (FINK, 1962, 

p. 151), a importância da inflexão é dramaticamente reduzida, embora se se mantiver a 

oposição  Aristóteles-Hobbes,  não  há  dúvidas  quanto  à  preferência  pelo  segundo253. 

Sidney passa batido pela dicotomia natural-artificial da criação dos agregados humanos 

e, pela diferença para com os animais, os homens, como seres racionais, são capazes de 

se  desviarem  da  natureza.  Postos  nestes  termos,  entende-se  que  os  homens  são 

igualmente  dotados  de características  instintivas  animalescas  e  de razão,  ambas,  em 

constante oposição, formatam o comportamento e as estruturas sociais. 

Nessa altura, sua preocupação centra-se na dicotomia entre o uso da força ou o 

da justiça e da lei, entre os animais e entre os homens, respectivamente. Dificilmente 

um leitor atento não se lembraria da origem deste argumento e o acharia, no mínimo, 

curioso quando usado sob perspectiva hobbesiana. O De Officiis ciceroniano contém a 

seguinte passagem: 

253 A evidência disso é que a capacidade de fala contribuiu para associações apenas nos casos bíblicos, 
isto é, historicamente marcados e limitados, impedindo, assim, uma teoria geral pautada em Aristóteles 
(Cf. SIDNEY, Discourses, I, 8, p. 27).
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Temos deveres até para com aqueles de quem sofremos 
injustiça.  Existe,  decerto,uma  medida  para  retribuir  e 
castigar; e ignoro se ao indivíduo que se mostrou injusto 
basta  arrepender-se.  Melhor  será  que  ele  não  volte  a 
delinquir e outros se revelem mais tardos na injustiça. 
Na  república,  os  direitos  de  guerra  devem  ser 
preservados acima de tudo. Pois,  assim como há dois 
tipos  de  conflito  –  um  por  discussão  (per 
disceptationem),  o  outro  por  violência  (per  vim) –,  e 
sendo aquele próprio dos homens e este  dos animais, 
recorramos  ao  último  quando  não  lícito  recorrer  ao 
primeiro. (CÍCERO, Dos Deveres, I, XI, 34)
 

E, em Maquiavel: 

Dovete adunque sapere come e' sono dua generazioni di 
combattere:  l'uno,  con  le  legge;  l'altro,  con  la  forza. 
Quel primo è proprio dello uomo; quel secondo, delle 
bestie.  Ma  perché  el  primo  molte  volte  non  basta, 
conviene ricorrere al secondo: pertanto a uno principe è 
necessario  sapere  bene  usare  la  bestia  e  lo  uomo. 
(MACHIAVELLI, Principe, XVIII, 2-4)
  

Comenta-se com alguma frequência que a oposição dos termos é a mesma nos 

dois autores, mas ocorre que para Maquiavel a necessidade impõe que não se abdique 

de um comportamento bestial. Sidney busca deslocar a questão da origem da sociedade 

humana para os termos que a diferenciam dos animais. Mesmo que os homens sejam 

capazes de exercer  a força como forma de domínio,  a partir  da lição hobbesiana,  o 

emprego  de  sua  razão,  que  o  diferencia  dos  animais,  oblitera  os  meios  violentos 

(NELSON, 1993, p. 32). Assim, a natureza humana se caracteriza por uma constante 

tensão entre duas características igualmente inatas: o impulso (impulse) para a violência 

e a propensão (propensity) para a razão. O primeiro aceita a monarquia natural, porque 

ocorre  entre  as  abelhas  e  é  o  governo do mais  forte254,  o  segundo exige  disciplina, 

dedicação e esforço, o que não significa que seja menos plausível (Cf. SILVER, 2008, p. 

172). A comparação com os animais avança ao longo do texto no sentido de apresentar o 

contraste com os humanos, pois aqueles não conseguem governar a si mesmos. 

Como é sabido, para Aristóteles (Política,  1253a), o homem que não vive em 

comunidade é um deus ou um animal,  mas não para Sidney255.  De acordo com ele, 

mesmo que, sozinhos, vivam em árvores, enfrentem as mazelas do clima e a ferocidade 

dos predadores, os homens não deixam de ser homens, porque não podem deixar de 

254 Sidney, como Hobbes, não aceita a naturalidade da monarquia por causa do poder do mais forte. De 
fato,  a  força  não  estabelece  o  governo  porque  não  consegue,  uma  vez  que  os  homens  não  são  tão 
diferentes  a  ponto de um governar  o outro pela força (SIDNEY,  Discourses,  II,  31,  p.  304).  Mas,  a 
sujeição pode existir, e isso é observado entre os animais.
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serem racionais (Cf. ROBBINS, 1947, p. 291). Como guia das ações e decisões, a razão 

não apenas diferencia os homens, como os coloca em um nível superior aos animais. A 

estes a natureza não concedeu a possibilidade de optar por viver ou não em comunidade, 

os que o fazem se deve apenas ao impulso, não tendo, portanto, a liberdade de escolha. 

“An ass will not leave his stupidity, tho he be covered with scarlet; and he that is by 

nature a slave, will be so sitll” (SIDNEY, Discourses, I, 15, p. 44)256. Nesse sentido, é 

possível compreender a interdependência entre liberdade e razão (HAMEL, 2011, p. 80) 

que, conformadas na natureza humana, ensejam o autogoverno. 

This  may  perhaps  be  our  author's  intention,  having 
learnt  from  Aristotle,  that  such  a  goverment  is  only 
suitable  to  the  nature  of  the  most  bestial  men,  who 
being incapable of governing themselves, fall under the 
power of such as will take the conduct of them: but he 
ought  withal  to  have  remembered,  that  according  to 
Aristotle's  opinion,  this  conductor  must  be  in  nature 
different from those he takes the charge of; and if he be 
not, there can be no government, nor order, by which it 
subsist: Beast follow beasts, and the blind lead the blind 
to destruction. (SIDNEY, Discourses, II, 8, p. 123)
 

Veremos à frente que liberdade e razão são, ambas, os termos mestres da lei da 

natureza  que,  por  ora,  se  verifica  na  natureza  humana.  Acrescenta-se,  por  fim,  que 

aqueles que vivem unidos e são capazes disso apenas porque há um reconhecimento 

mútuo da igualdade em um único ponto: a razão. Reordenando os termos de Aristóteles 

e partindo sua sentença ao meio, não seria sem sentido sumarizar a posição de Sidney 

afirmando que um homem que não vive em conformidade com sua razão é um animal; 

já que “reason which distinguiseth men from beasts” (SIDNEY,  Discourses, I, 15, p. 

44). Desse modo, ser livre e racional não é uma condição que dependa da escolha dos 

255 Sidney reproduz e cita a máxima aristotélica em Court Maxims (II, p. 10) como verdadeira, o que 
leva a duas interpretações possíveis. Primeiro, ele mudou de posição nas duas décadas que separam as 
Court  Maxims  dos  Discourses.  Mas  o  que  parece  mais  plausível  é  que  os  motivos  que  levam a  se 
diferenciar de Aristóteles são outros que não a conclusão. Para Sidney, de fato, o homem que não vive em 
comunidade é um animal ou um deus porque irracional ou autossuficiente, em ambos os casos, ele deixa 
de ser homem. Assim, a condição racional permanece intacta naquilo que define o homem. Dada sua 
racionalidade  intrínseca,  o  emprego  da  definição  de  homem  como  algo  irracional  é,  assim,  uma 
contradição em termos.  

256 É plausível que este ponto em Sidney seja uma recepção do pensamento jesuíta. A distinção deste 
com  as  teorias  posteriores  do  direito  natural,  dentre  ouros  elementos,  reside  no  justo  momento  da 
transferência de autoridade de modo a formar o governo,  o que conforma um conceito de liberdade 
alternativa  ao  desenvolvido,  por  exemplo,  por  Hobbes  e  Locke  (HÖPFL,  2004,  p.  291).  Para  esses 
autores,  particularmente  com  Belarmino,  a  possibilidade  de  se  submeter  voluntariamente  não 
necessariamente  implica  em  uma  total  ou  parcial  exclusão  da  liberdade,  dadas  as  condições  de 
legitimidade e de consentimento envolvidas na submissão (HÖPFL, 2004, p. 207-208).  
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homens, pelo contrário, é algo imposto a eles pela natureza: “For as we have already 

proved that no government is imposed upon men by God or nature, 'tis no less evident, 

that man being a rational creature, nothing can be universally natural to him, that is not 

rational” (SIDNEY, Discourses, II, 20, p. 191). 

Uma importante matriz conceitual dessa unidade racional e livre dos homens 

reside  em Belarmino.  Evidentemente  seguindo os  termos  aristotélicos  e  tomistas  da 

condição humana, o cardeal conduz a análise animalesca a partir do isolamento: “the 

brutes certainly are instructed by nature to be individually self-sufficient, man needs so 

many things that he absolutely cannot live by himself” (BELLARMINE, 2012, p. 18; 

Laymen, V). Do mesmo modo que Sidney faria um século depois, Belarmino exclui da 

máxima  aristotélica  a  divindade  do  isolamento  e  acrescenta  ainda  a  racionalidade 

humana oriunda da criação de deus. “Since man is the image of God, he is provided 

with  mind  and  reason”  (BELLARMINE,  2012,  p.  32;  Laymen,  VIII).  Mas, 

diferentemente de Sidney, não desdenha da capacidade humana da fala como diferencial 

de outros animais políticos: 

Finally, to what purpose would man be given the gift of 
speaking and listening, that is, of distinct understanding 
of  words,  if  he  must  live  by  himself?  Therefore  in 
Politics,  book I,  chapter  2,  Aristotle  rightly  says  that 
man is by nature a civil  animal [animal  civile],  more 
than the bees and the cranes and any other animal, and 
whoever lives in solitude is either a beast or a god, that 
is,  either  less  or  more  than  a  man.  (BELLARMINE, 
2012, p. 19; Laymen, V)
 

Não obstante as particularidades, aquilo que toca Sidney neste tese também se 

encontra  em  Suárez  (SCOTT,  1991,  p.  221):  “A riguardo  della  legge  naturale,  la 

teologia insegna che l'uomo può essere considerato come una duplice natura secondo un 

duplice [modo di intendere la] luce della ragione. Primo, come 'pura natura' o sostanza 

dell'anima razionale, e per conseguenza secondo la luce della ragione a lui connaturale 

[in quello stato]” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 1, p. 56; Trattato, I, 3, 11). Apesar dessa 

dupla racionalidade, o homem também é um animal político: “Infatti [la legge positiva] 

si  fonda  [su  questo]  sul  fatto  che  l'uomo  è  un  animale  per  sua  natura  socievole” 

(SUÁREZ,  2008-2014,  vol.  1,  p.  64;  Trattato,  I,  3,  19).  A ideia  se  completa  à  de 

Belarmino na medida em que avança no “estado de natureza”: 

La  nostra  tesi  può  applicarsi  anche  allo  stato  di 
innocenza, perché non si fonda sul peccato originale o 
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su qualche altro disordine, ma sulla condizione naturale 
dell'uomo, il quale è un animale politico che per natura 
richiede di vivere in una comunità, la quale deve essere 
necessariamente  governata  da  un  potere  pubblico. 
(SUÁREZ, 2008-2014, vol. 3, p. 19; Trattato, III, 1, 12)
 

Por outro lado, não difere em substância a aplicação dos conceitos de estado de 

natureza e sociabilidade humana (Cf. MESNARD, 1952, p. 622): 

prima di quella divisione [entre povos e reinos], non si 
presuppone  qualcosa,  eccetto  lo  stato  di  natura  degli 
uomini. Quindi il diritto naturale non sorge sempre in 
base a quella presupposizione, ma solo in base alla pura 
condizione naturale, per la quale l'uomo è un animale 
che si perfeziona in società (animal sociale). (SUÁREZ, 
2008-2014, vol. 2, p. 288; Trattato, II, 18, 3)
 

Percebe-se,  desse  modo,  que  a  leitura  de  Sidney  da  tradição  aristotélica, 

possivelmente, é calibrada pelo pensamento jesuíta, de modo geral, e por Belarmino, de 

modo particular, para além do evidente fato de ele próprio, bem como Suárez, terem 

sido dois dos principais alvos de Filmer (WARD, 2000-2001, p. 33).    

Por outro lado, para Sidney, a propensão dos homens ao emprego da razão não 

pode  ser  generalizada,  pois,  caso  pudesse,  não  haveria  exemplos  de  corrupção, 

monarquias absolutas, tiranias e regimes fundados na força, na fraude e na violência 

(SIDNEY, Maxims, VIII, p. 92). Como explicar, então, a ocorrência desses desvios, uma 

vez que são todos dotados de razão é a questão que Sidney se põe. A resposta se mostra, 

hoje, antiquada, mas revela algo por trás. “But tho I should grant this propensity to be 

general, it could not be imputed to God, since man by sin is fallen from the law of his 

creation” (SIDNEY, Discourses, II, 8, p. 123). Sidney parece creditar ao pecado original 

a responsabilidade por toda a corrupção humana desde então e vindoura. Como herança 

do primeiro casal, a humanidade sofre de “pride, avarice, ambition, lust, rage, and all 

the vices that usually reign in the hearts of wordly men” (SIDNEY, Discourses, I, 15, p. 

45),  porque  dele  recebeu  a  eterna  dívida  pelo  desrespeito  às  ordens  divinas.  Se 

radicalizado, o argumento se assemelha ao de Filmer. 

These are the fruits of our corrupted nature, which the 
Apostle  observing,  does  not  only  make  a  difference 
between  the  natural  and  spiritual  man,  whose 
proceeding only can be referred to God, and that only so 
far  as  he  is  guided  by his  spirit;  but  shews,  that  the 
natural  man  is  in  a  perpetual  enmity  against  God. 
(SIDNEY, Discourses, II, 8, p. 123)
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Agora sim, a resposta se clareia. Não pode o homem viver plenamente distante 

de deus, porém, para isso, é necessário o emprego da razão, já que sua natureza foi 

corrompida. O caminho para a boa vida em conformidade com os ditames divinos é 

fazer com que a propensão supere o impulso: “we may conclude, that this propensity, 

however general it may be, cannot be attributed to God as the author of nature, since it 

cannot  be  more  general  than  the  corruptions  into  which  we  are  fallen”  (SIDNEY, 

Discourses, II, 8, p. 123). A propensão à razão é igualmente a propensão a deus, ambas 

foram  cegadas  pelo  pecado  da  corrupção.  Mesmo  que  a  dimensão  teológica  do 

argumento não possa ser negada, o esforço de Sidney consiste em adequar uma natureza 

humana capaz de reconhecer o melhor caminho a ser trilhado e sua recusa em fazê-lo257. 

Ao apresentar a possibilidade de seguir tais ditames divinos e, sobretudo, racionais, o 

caminho para um contrato social é aberto. 

But this liberty without restraint being inconsistent with 
any  government,  and  the  good  which  man  naturally 
desires  for  himself,  children  and  friends,  we  find  no 
place in the world where the inhabitans do not enter into 
some kind of society or government to restrain it: and to 
say that all men desire liberty without restrain, and yet 
that all do restrain it. (SIDNEY,  Discourses, II,  20, p. 
191-192)

A mesma razão que diferencia os homens dos animais os conduz ao contrato. O 

fato de não haver nenhum contra-exemplo, isto é, homens que não vivam em sociedade, 

poderia  empurrar  Sidney  para  a  natureza  política  dos  homens,  mas  ele  parece  se 

defender da acusação de aristotelismo quando reconhece a necessidade da razão para 

entrar em sociedade. Tal reticência aristotélica não se verifica em outros termos como a 

virtude, o que aponta para a robustez de seu contratualismo. De fato, a potência da razão 

é tamanha que não se descarta a possibilidade de alguém, racionalmente, optar por viver 

como um animal. Embora incomum, esta opção revela apenas a condição autônoma dos 

homens oriunda da lei natural da liberdade. Como veremos à frente, a escolha por viver 

ou não em sociedade requer a razão porque, em caso afirmativo, é necessário abdicar de 

certo  grau  dessa  liberdade.  O  problema  se  aprofunda  quando  ocorre  uma 

257 Um bom exemplo dessa posição é o pequeno texto de 1666,  A Prophesy of St Thomas the Martyr  
(SIDNEY, 1979, p. 173). Nele são expressas comparações entre sinais proféticos do retorno de Jesus e a 
eminente queda das monarquias e impérios pelos seguidores do “Son of Man”. Num misto de misticismo 
cristão e militância política, Sidney apresenta uma guerra de reinos pelo mundo definirá o tempo pacífico 
futuro.     
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incompatibilidade entre a racionalidade individual e o conhecimento do que se passa a 

volta. 

We cannot distinguish truth from falsehood, right from 
wromg,  or  know  what  obedience  we  owe  to  the 
magistrate,  or  what  we  may justly  expect  from him, 
unless we know what he is, why he is, and by whom he 
is made to be what he is. These perhaps may be called 
mysteries os state, and some would persuade us they are 
to be esteemed  arcana.  (SIDNEY,  Discourses,  I,  3, p. 
13) 

 A verdade moralmente orientada pela razão é eminentemente distinta daquela 

que orienta o comportamento nas esferas do Estado (HAMEL, 2011, p. 117), revelada 

pela  experiência,  como  as  máximas  cortesãs.  Não  é  despropositado,  então,  que  o 

oponente de Eunomius, personagem que representa Sidney em Court Maxims, tenha o 

nome de Philalethes. O “amigo da verdade” não consulta não consulta sua razão, mas 

arcana imperii (Cf. HOUSTON, 1991, p. 189). Essa duplicidade segue com Sidney por 

todo seu argumento e, em uma importante faceta, emprega Maquiavel.     

Desta estrutura teórica, diversas características específicas podem ser deduzidas. 

A razão, como potência natural capaz de operar contra a própria natureza, é o modo pelo 

qual  os  homens  controlam seus  impulsos  e  paixões.  Segue-se  daí  um conjunto  de 

preceitos necessários à sua composição e realização. Veremos à frente que a disciplina, 

o  autocontrole  e  a  frugalidade,  bem como a imposição  de  leis  associada  a  penas  e 

louvores são, respectivamente, mecanismos privados e públicos para a sustentação da 

virtude,  mas  que  deve  ser  constantemente  operado e  regulado pela  razão.  Assim,  a 

razão, porque discerne o certo do errado, o justo do injusto etc., é o elemento natural dos 

homens que permite a escolha das ações virtuosas ou viciosas (SCOTT, 1988, p. 109). 

Esta capacidade natural de esclarecimento, Sidney nomeou de light of nature.

Do  embate  entre  instinto  e  razão,  Sidney  se  deixou  permear  pela  máxima 

maquiaveliana de supor, e não constatar, a maldade dos homens: “Come dimostrano 

tutti coloro che ragionano del vivere civile, e come ne è piena di esempli ogni istoria, è 

necessario a chi dispone una repubblica ed ordina leggi in quella, presupporre tutti rei” 

(MACHIAVELLI, Discorsi, I, 3, 2). É por causa das evidências históricas que deve se 

pressupor a maldade humana. A comparação de Maquiavel e Sidney deixa claro que 

nenhum dos dois crêem em uma natureza humana provida de conteúdo próprio, antes 

disso,  a imprevisibilidade do comportamento dos homens exige das leis a reticência 

necessária para lidar com atitudes imprevisóveis. “I belive, that tho since the sin of our 
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first parents the earth hath brought forth briars and brambles, and the nature of man hath 

been fruitful only in vice and wickedness” (SIDNEY,  Discourses,  I, 2, p. 11). Como 

indicamos acima, o pecado original é a principal evidência da decadência humana, não 

obstante a manutenção de sua natureza racional. A verificação histórica, com a sugestiva 

preferência  pelos  exemplos  romanos  (SIDNEY,  Discourses,  II,  32,  p.  311),  do 

comportamento  dos  homens  acompanha  Sidney  na  avaliação  de  que,  dadas  as 

circunstâncias precisas de construção da ordem social e política, os atos louváveis não 

são  arrefecidos  ou  limitados  pelas  instituições,  apenas  os  censuráveis  (Cf.  SCOTT, 

1988, p. 234). “there is a vast distance between what men ought to be, and what they 

are. Every man ought to be just, and charitable; and if they were so, laws would be of no 

use” (SIDNEY, Discourses, III, 1, p. 325). A diferença entre ser e parecer, tão comum 

nos  escritos  de  Maquiavel,  é  aceita  por  Sidney apenas  porque  a  história  assim lhe 

mostra  o  comportamento  humano  e  o  pecado  original  não  é  nada  além  de  uma 

justificativa teórica que, na verdade, não recebe muito crédito. A necessidade de leis e 

instituições é basicamente a mesma para Maquiavel: não se pode contar com a virtude e 

bondade humanas. Nesse sentido, a robustez da tensão entre propensão e impulso, de 

acordo com a lei da natureza como razão e como liberdade, se precipita na possibilidade 

de o homem cair em corrupção. 

If  it  be  pretended  that  no  human  constitution  can  be 
altogether free from inconveniences; I answer, that the 
best may to some degree fall into them, because they 
may  be  corrupted;  but  evil  and  misery  can  properly 
belong  to  none  that  is  not  evil  in  its  own  nature. 
(SIDNEY, Discourses, III, 5, p. 344-345)
 

A partir  dessa matriz que encontra fortes ecos em Maquiavel,  Sidney insere, 

estranhamente a Maquiavel,  a percepção de que a natureza humana se deixa ver de 

modo mais claro em “estado de natureza”. 

Men were sent into the world rude and ignorant, and if 
they might not have used their natural faculties to find 
out  that  which is  good for  themselves,  all  must  have 
been condemn'd to continue in the ignorance of our first 
fathers, and to make no use of their understanding to the 
ends  for  which  it  was  given.  The  bestial  barbarity in 
which many nations, especially of Africa, America and 
Asia, do now live, shews what human nature is, if it be 
not  improved  by  art  and  discipline;  and  if  the  first 
errors,  committed  through  ignorance,  might  not  be 
corrected, all would be obliged to continue in them, and 
for  anything  I  know,  we  must  return  to  the  religion, 
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manners and policy that were found in our country at 
Caesar's landing. (SIDNEY, Discourses, III, 7, p. 357)
 

O recurso para superar a condição natural dos homens é uma característica da 

própria natureza humana: a razão. 

4.3.2. Estado de natureza        

Essas circunstâncias da natureza humana provocam um constante embate interno 

em cada um que, não raro, acabam por repercutirem nas relações entre os homens. A 

imagem construída de Sidney do estado de natureza, ou, para ser preciso, do estado 

natural dos homens, não é clara, tão pouco uniformemente elaborada em sua obras, o 

que levou Carrive (1989,  p.  101),  apressadamente,  a  afirmar  que  “Il  n'y a  dans  les 

Discours sur le gouvernement l'hypothèse d'un état de nature”. Em alguns momentos, 

Sidney parece se aproximar da condição adâmica agostiniana (SIDNEY, Discourses, I, 

6, p. 23), que não era estranha ao jusnaturalismo de seu tempo (MONAHAN, 1994, p. 

133-134),  em outros,  quase  enaltece  a  liberdade  irrestrita.  Entre  um ponto  e  outro, 

inúmeras  sugestões  são  aventadas,  incluindo-se  a  versão  hobbesiana  da  constante 

potencialidade da guerra de todos contra todos (SIDNEY, Discourses,  III, 19, p. 432). 

Apesar disso, a peculiaridade de Sidney na tradição jusnaturalista, não obstante o estado 

de natureza ser o recurso argumentativo capaz de expor a natureza dos homens, consiste 

em focar a sua preocupação nos homens em si mesmos e não nas relações entre eles. 

Or,  if  he  would  have  that  inconsiderate  impulse,  by 
which brutish and ignorant men may be swayed when 
they know no better, to pass for a propensity; others are 
no more obliged to follow it, than to live upon acorns, 
or inhabit hollow trees, because their fathers did it when 
they  had  no  better  dwellings,  and  found  no  better 
nourishment  in  the  uncultivated  world.  (SIDNEY, 
Discourses, II, 8, p. 122)
 

Novamente, está aqui presente a tensão entre o impulso e a propensão, porém, 

sem qualquer restrição externa, uma vez que seguir a brutalidade não é melhor caminho 

do que viver em árvores e se alimentar de sementes (SCOTT, 1988, p. 70-71). Além 

disso,  a  condição  natural  dos  homens  é  apresentada  pelo  contraste  entre  a  situação 
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civilizada  e  aquela  que  depende  dos  recursos  naturais.  Repare-se  que  não  há  um 

julgamento valorativo desta situação e aquela em que há habitações e agricultura. Por 

outro lado, seria um desperdício abdicar das melhores características com as quais a 

natureza dotou os homens: 

men should not live like wolves in woods, every man by 
himself, but together in civil societies, left to every one 
a  liberty  of  joining it  that  society which  best  pleas'd 
him, and to every society to create such magistrates, and 
frame such laws as should seem most conducing to their 
own good, according to the measure of light and reason 
they might have. (SIDNEY, Discourses, III, 10, p. 373)
 

Mesmo que a  racionalidade humana possa estar  sempre disposta  a uma vida 

mais confortável, ela não pode ser tratada como um critério absoluto. Diferentemente de 

Hobbes,  cujo  primado  contratualista  impõe-se  pela  exigência  de  afastar  a 

imprevisibilidade, a natureza oferece os meios básicos de sobrevivência. Tem-se, então, 

uma natureza provedora,  embora coibida dos  luxos,  e  a  ausência  de esforço para o 

provimento próprio; ao passo que a civilização, a agricultura e a construção, dependem, 

por pressuposto, de trabalho (SIDNEY,  Maxims,  II,  p.  11-12).  Esta é uma descrição 

bastante  semelhante  da  situação  dos  jardins  do  éden  antes  do  pecado,  o  que 

desnaturaliza o trabalho. De fato, Sidney pouco se atenta à categoria do trabalho, admite 

apenas sua necessidade no provimento em estado civil para a subsistência humana. Seu 

emprego  é  diretamente  compatível  com  o  de  artes  e  ciências  que  lhe  serve  para 

caracterizar o domínio da natureza258.   

Por outro lado, também é pertinente que se aponte para o fato de que há homens 

que sucumbem à dimensão naturalmente animalesca: 

The kings of those ages [dos impérios da Babilônia e da 
Assíria] seem to have lived rather like beasts in a forest 
than  men  joined  in  civil  society:  they  followed  the 
example of  Nimrod the  mighty hunter;  force  was the 
only  law  that  prevailed,  the  stronger  devoured  the 
weaker, and continued in power till he was ejected by 
one  of  more  strength  or  better  fortune.  (SIDNEY, 
Discourses, II, 11, p. 137)
 

258 Parece plausível destacar que não há qualquer relação entre trabalho e propriedade, seja no estado 
natural dos homens, seja em sociedade. Na primeira situação, o trabalho não é necessário, na segunda, 
promove o progresso.  Sidney está  praticamente  alheio  ao  emprego do  trabalho  como uma categoria 
política, o que é interessante porque aponta uma particularidade de seu jusnaturalismo. 
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O diferencial  entre  a  barbaridade  dos  primeiros  estágios  da  humanidade  e  o 

estado de  natureza  reside no imperativo em adquirir  pela  força o que lhe  compraz, 

perfeitamente  coerente  com  o  fato  de  que  “all  things  in  their  begining  are  weak” 

(SIDNEY, Discourses, II, 23, p. 209). Da fraqueza, chega-se à força pela violência, sem 

qualquer  fundamento legítimo nisso.  Mas reconhece que “men lived like fishes;  the 

great ones devour'd the small” (SIDNEY, Discourses, II, 18, p. 176). Assim, de possível 

inspiração espinosista (Tratado Teológico Político, XVI), o mais forte devora o mais 

fraco, porém, diferentemente de Espinosa, isso não lhe confere direitos por causa da 

força259. Essa condição animal, ao contrário de lhes atribuir legitimidade, revela, apenas, 

a supremacia contingencial do impulso sobre a propensão que, mesmo estabelecido o 

governo, não se diferencia, em substrato, do que ocorreria em estado de natureza caso as 

paixões não fossem refreadas. “Every man has passions; few know how to moderate, 

and no one can wholly extinguish them. As they are various in their nature, so they are 

governed by vasious  objects;  and  men usually follow that  which  is  predominant  in 

them” (SIDNEY,  Discourses,  II, 24, p. 234).  Nesse sentido, o estado de natureza de 

Sidney tem seus aspectos  negativos refreados apenas na medida em que a  natureza 

humana, por motivos diversos, for capaz de inibir as paixões e tentações. “The virtue of 

the  best  would  be  exposed to  a  temptation,  that  flesh  and blood can  hardly resist” 

(SIDNEY, Discourses, III, 18, p. 430). Sem dúvida, a precipitação do estado de natureza 

em situação de empoderamento pessoal é construída para revelar as possibilidades da 

natureza humana (SIDNEY, Maxims, XV, p. 204). Por isso, como veremos à frente, o 

estado de natureza é a situação na qual a lei da natureza e o direito natural estão livres 

de coerções. Nesse ponto, é interessante destacar que a questão sobre a qual Sidney se 

debruça – se o estado de natureza e o estado civil possuem em si mesmos características 

que possam ser atribuídas valores próprios – já havia sido posta por Buchanan:

[Buchanan] Do you think there was once a time when 
men lived in huts and even in caves, living a wandering, 
nomadic existence without laws or settled habitations, 
and that they gathered together as their fancy took them 
or some common convenience and advantage inclined 
them? [Maitland] I believe that is the case, as it accords 
with  the  order  of  nature  and  is  confirmed  by almost 

259 Apesar de a frase em si mesma ser basicamente a mesma do filósofo holandês, e de que Sidney 
morou na Holanda e teve contato com a elite intelectual e republicana daquele país, não há evidências 
biográficas e textuais que sustentem que ele conhecia a obra de Espinosa, embora seja bastante plausível 
afirmar  que  sim.  Ward  (2000-2001,  p.  135-137)  supõe  o  mesmo.  Sobre  a  relação  de  Espinosa  com 
pensamento político inglês, confira Rahe (1994b, p. 174).  
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every  historical  account  of  every  people.  [...] 
[Buchanan]  Which  do  you  think  more  in  accordance 
with nature, that kind of solidary wandering life or the 
harmonious  gatherings  and  companies  of  men? 
(BUCHANAN, 2006, p. 46-47; Law of kingship) 

A harmonia produzida pelo convívio em sociedade não é senão a justiça. Além 

disso,  a  confirmação histórica,  entre  gregos  e  latinos  para  Buchanan e  babilônios  e 

assírios para Sidney,  é a  necessidade de evidência  para a qual  ambos os  autores se 

atentam. Concluem que fica a cargo de cada um escolher entre as vantagens – justiça, 

segurança  e  bem comum –  e  as  desvantagens  da  vida  em sociedade  –  redução  da 

liberdade. 

A imposição da natureza aos homens, de que estes são, inevitavelmente livres, 

completa o quadro do estado de natureza de Sidney e o aproxima de Hobbes: “every 

man has recourse to force, as if he liv'd in a wood where there is no law” (SIDNEY, 

Discourses, II, 30, p. 297). De acordo com o autor de Leviathan (I, 13), quando não há 

estado civil, não há injustiça. Sidney tangencia esta passagem, mas substitui a justiça 

pela  força.  Isso aponta  para  que,  primeiramente,  em estado de  natureza não há lei, 

segundo, a lei é, definitivamente, capaz de barrar a força. Ao invés de o recurso à força 

ser um ponto negativo, ou que deve ser restrito de algum modo, para Sidney, ele não 

confere  insegurança ao cidadão comum,  mas  ao monarca.  Assim,  a  precipitação  do 

direito natural hobbesiano ao estado civil – a lei ser apenas palavras sem a espada – 

significa a constante possibilidade do regicídio (Cf. SIDNEY, Discourses, III, 31, p. 506 

e Maxims, IV, p. 50). “[T]hey who would submit to no law, were destroy'd without any. 

I know not whether they thought themselves to be gods, as our author says they were; 

but I am sure the most part of them died like dogs, and had the burial of asses rather 

than of men” (SIDNEY,  Discourses,  II, 30, p. 297). Desse modo, a distinção entre o 

estado de natureza e o estado civil, discernido pela lei, é um recurso de proteção do 

cidadão, e não a instituição do governo. O que em Hobbes era uma preocupação com as 

relações  civis,  ou  mesmo  a  possibilidade  de  alguém  romper  o  contrato,  torna-se 

imprevisibilidade para o rei. Isso significa que, em algum nível, Sidney admite o direito 

natural  hobbesiano,  não apenas quanto ao conteúdo de autodefesa de cada um, mas 

também com relação à sua continuidade pós contratual. Parece interessante, entretanto, 

a interdependência entre a condição humana, natural ou civil, e a lei: “To say that there 

was then no law, is in many respects most absurd; for the nature of man cannot be 

without it” (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 323). Ora, uma vez que no estado de natureza 
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não há lei, ele não pode ser outra coisa que não insustentável. Isso fez com que alguns 

intérpretes  (Cf.  WARD,  2000-2001)  admitissem uma  recepção  aristotélica  quanto  à 

natureza humana. Não se trata disso, mas da impossibilidade hobbesiana de existência 

perene do estado de natureza. Mas, por outro lado, confirma que um homem que vive 

só, não tem sua natureza humana completa e só pode ser uma besta. A produção das leis 

acompanha o contrato, que se funda na razão de cada indivíduo separadamente. Essa 

solidão individual não é característica exclusiva de um homem, mas de uma família.

 
No one man or family is able to provide that which is 
requisite  for  their  convenience  or  security,  whilst 
everyone has  an equal  right  to  everythong,  and none 
acknowledges a superior to determine the controversies, 
that  upon such  occasions  must  continually  arise,  and 
will  probably  be  so  many  and  great,  that  mankind 
cannot bear them. (SIDNEY, Discourses, I, 10, p. 30)
 

A vida isolada não apenas negligencia os propósitos naturais e divinos, como 

torna-a quase impraticável. A constante inconveniência e insegurança leva à máxima 

hobbesiana  de que todos  têm direitos  iguais  a  tudo.  Cabe,  aqui,  uma explicação.  A 

proximidade com Espinosa, sugerida por Ward (2000; 2004, p. 15) e a clara dívida com 

Hobbes limitam-se a alguns aspectos do estado de natureza, cuja ausência de leis torna a 

força ilimitada, o que, no vocabulário pouco coerente de Sidney, aporta em direitos. 

Porém, ao aplicar os termos corretos do próprio Hobbes, Sidney parece clarear o que 

entende por esta suposta correlação entre direito e poder: “If the right heir be not in 

possession, he is not the right who is in possession” (SIDNEY, Discourses, I, 10, p. 43; 

Cf. SIDNEY, Discourses, I, 10, 45). O direito pode ou não estar sob a posse de alguém 

e, assim, parece coerente que, em estado de natureza, só ocorre a posse quando a força é 

empregada. Ao longo da obra ele detalha os termos e fixa a ideia de que direito e força 

são, necessariamente, termos opostos. Contudo, este aspecto confirma o imperativo da 

insustentabilidade do estado de natureza, a consequente confecção do contrato e das 

leis.

O limite  da recepção de  Hobbes  é  claro,  o  que não significa que os  termos 

ausentes no autor do Levithan sejam aceitos pelo o dos Discourses. Em hipótese alguma 

Sidney aceita  que o inconveniente e a  insegurança do estado de natureza produzam 

guerra. Depois de afirmar a impossibilidade prática do patriarcado, Sidney argumenta 

que não é possível conhecer o verdadeiro herdeiro de Adão e, caso todos acreditassem 

em Filmer, o resultado seria a guerra de todos contra todos. 
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the proposition is  to be esteemed one of  our author's 
empty  whimseys,  which  cannot  be  received  by 
mankind, unless they come all to be possessed with an 
epidemical  madness,  which would cast  them into that 
which Hobbes calls bellum omnium contra omnes; when 
every man's sword would be drawn against every man, 
and every man's against him, if God should so abandon 
the  world  to  suffer  them  to  fall  into  such  misery. 
(SIDNEY, Discourses, I, 17, p. 55-56) 

Mirando Filmer, Sidney não deixa de atacar Hobbes. Seria uma contradição em 

termos que o estado de natureza produzisse a guerra de todos contra todos sem que 

antes disso o contrato não fosse assinado. De modo analiticamente semelhante,  se a 

sociedade civil não for capaz de sustentar o bem público (Cf. CARRIVE, 1989, p. 166), 

de  alguma  maneira,  ela  se  extingue  (SIDNEY,  Discourses,  III,  19,  p.  432).  Isso 

corrobora  com sua  constante  preocupação em afirmar  o  imperativo  de  um contrato 

progressivo.  De  fato,  Sidney  deposita  uma  confiança  maior  do  que  Hobbes  na 

humanidade e em sua capacidade de configurar a virtude através da razão. Deus não 

abandonou a humanidade em tal miséria ao dotá-la não apenas de razão e interesse, mas 

também de virtude. Todavia, observado o argumento de certa distância, não se pode 

negar que o sistema de Sidney permite uma guerra de todos contra todos. A miséria na 

qual vivem os povos bárbaros – godos,  francos,  vândalos e saxões entre  os antigos 

(SIDNEY, Discourses, II, 5, p. 102) e asiáticos, africanos, americanos e árabes entre os 

modernos (SIDNEY, Discourses, III, 7, p. 357; II, 30, p. 298; SIDNEY, Maxims, II, p. 

11;  CARRIVE,  2007,  p.  112)  –  não  está  distante  de  cair  na  guerra  geral260 (Cf. 

ROBBINS, 1947, p. 285; SCOTT, 2004, p. 167). O que Sidney procura fazer, de fato, é 

restringir  ao  máximo a  situação  na  qual  Hobbes  constrói  parte  significativa  de  seu 

argumento. Deixa, porém, entrever metáforas que aduzem seu estado de natureza ao de 

Hobbes pelo objetivo já indicado de revelar a natureza humana (SIDNEY, Discourses, 

II, 24; III, 25) ou pelo fato dos vizinhos se temerem (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 83). 

Por isso, Sidney faz questão de firmar seu foco no autor de Patriarcha: 

the whole fabrick of our author's patriarchical dominion 
falls  to  the  ground;  and  they  who  propose  these 
doctrines, which (if they were received) would be a root 
of  perpetual  and  irreconcilable  hatred  in  every  man 

260 No fim dos  Discourses,  Sidney parece  mudar de posição  com relação  aos  saxões a  respeito  da 
liberdade original dos ingleses (Discourses, III, 28). Porém, é necessário ressaltar que ele se esforça para 
diferenciar dois momentos distintos desse povo: antes e depois do estabelecimento das leis que levam ao 
autogoverno, confirmando a suposição do estado de natureza original.
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agaisnt  every  man,  can  be  accounted  no  less  than 
ministers of the Devil. (SIDNEY,  Discourses,  I, 17, p. 
56)
 

Ou seja, a proposição de Filmer leva à guerra hobbesiana. Nesse ponto, Sidney 

se  vê obrigado a  conjecturar  sobre um dos  argumentos  de Filmer  e  o  máximo que 

encontra é a implausibilidade da situação descrita. A oposição entre deus e o demônio 

não é despropositada, o caminho divino, a voz de deus, pode ser introjetada pelo ardil 

demoníaco,  mas  deve  ser  ter  em mente  que  o  demônio  pode  vencer  batalhas.  Isso 

significa que a guerra de todos contra todos não está descartada, porque é a situação de 

igualdade e liberdade que impede a garantia do convívio harmônico (Cf. CONNIFF, 

1982, p. 405).              

4.3.3. Igualdade e desigualdade em “estado de natureza” 

O  sistema  intelectual  desenvolvido  por  Sidney requer  a  aceitação  de  alguns 

pressupostos  para  que  suas  argumentações  posteriores  operem  de  modo  coerente. 

Dentre eles o de que a tensão entre a igualdade e a desigualdade se mostra capaz de 

subsumir os conceitos ulteriores de seu pensamento moral. O objeto central da crítica a 

Filmer reside na natural liberdade dos homens, rejeitada pelo autor de Patriarcha como 

ficção. Existem diversos níveis de críticas pelas quais Sidney tece o contraponto, mas 

nesse momento, destacamos apenas a condição natural de liberdade na qual todos os 

homens nascem para que a tensão acima apontada seja inteligível.

A situação natural dos homens, isto é, a posição frente a deus e à natureza com a 

qual todos os homens se defrontam no exato instante de sua existência mundana – o que 

divide as características com o “estado natural da humanidade”, embora, de um ponto 

de vista teórico não sejam equivalentes – é, em si mesma, objeto de tensão quando, já 

deparados com a materialidade, observam-se unidos. É possível reescrever a narrativa 

de Sidney a partir do indivíduo ou do coletivo na transposição da natureza conceitual 

para aquela realizada. Individualmente, cada homem nasce livre, quando não limitado 

fisicamente por terceiros, e suas qualidades intrínsecas não podem ser adjetivadas. Por 

outro  lado,  suas  características  morais  podem ser  valoradas  na  medida  em que  um 

sobressai  ao outro em termos de vício ou virtude (SIDNEY,  Maxims,  IV, p.  56).  O 

antagonismo desses conceitos reverbera uma síntese de um conjunto de oposições já 

descritas por Belarmino no “estado da inocência”: 
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in  that  state  there  would  have  been  differences  in 
gender,  status,  talents,  wisdom,  and  honesty,  and 
therefore primacy and subjection, for in human society 
there must be order. But a proper order implies that the 
inferior be ruled by the superior, the woman by the man, 
the yunger by the older, the less wise by the wiser, and 
the less good by the better,  and in this way it  can be 
proved that  these differences would have had a place 
even then. (BELLARMINE, 2012, p. 26; Laymen, VII)
 

Isso ocorre não por um determinante divino previamente estabelecido para cada 

homem, mas pela “freedom in which we were created” (BELLARMINE, 2012, p. 27; 

Laymen, VII). É no ponto da individualidade e universalidade de Belarmino no qual 

Sidney tece seus comentários.  Portanto,  para  Sidney,  aquilo  que é particular  a cada 

homem é, por isso, generalizado e, assim, universal261. “He that pretends a power over 

me must show how I have left the liberty God and nature gives me. That is the power 

over myself, for I am naturally equal to him in freedom” (SIDNEY, Maxims, III, p. 34). 

Nesse sentido,  todos os homens adentram ao mundo  igualmente livres.  “There was, 

however,  one  natural  quality  which  all  political  men  did  hold  from God  in  equal 

measure: and that was liberty” (SCOTT, 1988, p. 194). Não obstante os dois termos 

dividirem uma importância equivalente na estrutura do argumento central, de um ponto 

de  vista  analítico,  não  é  apenas  possível,  como  proveitoso  separá-los.  A dimensão 

igualitária com a qual a natureza – e deus – cria os homens faz com que, neste quesito, 

sejam todos equivalentes (CARRIVE, 1989, p. 141). O denominador comum de toda a 

humanidade, porque concebida e verificado tanto individual, quanto coletivamente, é a 

igualdade de liberdade. 

O lado oposto, ou seja, a desigualdade, também está presente na humanidade. O 

modo  pelo  qual  a  igualdade  é  descrita  e  verificada  não  pode  ser  reproduzido  com 

relação à desigualdade, uma vez que ela somente ocorre a partir de comparações. 

Therefore if these authors [Platão e Aristóteles] are to be 
trusted, whatsoever place a man is advanced to in a city, 
'tis not for his own sake, but for that of the city; and we 
are  not  to  ask  who  was  his  father,  but  what  are  his 
virtues  in  relation  to  it.  This  induces  a  necessity  of 
distingushing  between  a  simple  and  a  relative 
inequality. (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 84)
 

261 Vimos acima que esta forma de abordar o problema reside também em Grotius.
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Existem  duas  desigualdades:  uma  relativa  e  outra  simples  ou,  como 

contemporaneamente  se  pode  nomear,  absoluta.  Observando  individualmente  cada 

homem em si mesmo e isolado de seu contexto e dos demais homens, não é possível 

inferir suas qualidades naturais. Portanto, seus vícios e virtudes dependem tão somente 

se se excedem ou se são menores  que os  vícios e  virtudes  de outros.  Desse modo, 

compreende-se  porquê,  após  classificar  as  duas  desigualdades,  atém-se  apenas  à 

relativa, pois a absoluta, diferentemente da igualdade, não existe262. Possivelmente, há 

uma  inspiração  de  fundo  teológico  nessa  explicação,  uma  vez  que  os  homens 

distanciam-se mais ou menos do vício e por sua natural condição de liberdade tornam-se 

cada  vez  mais  diferentes  uns  dos  outros,  introduzindo,  assim,  a  justificativa  para  a 

necessidade do governo. 

[A]ll  men  are  equal  by  nature,  and  became  unequal 
through  sin,  and  therefore  one  has  to  be  ruled  by 
another, he does not mean that men are equal in wisdom 
and grace, but equal in the essence of humankind. From 
this  equality  it  is  rightly  inferred  that  one  must  not 
dominate the other, in the way in which man dominates 
beasts,  but  only  that  one  has  to  be  ruled  by another 
politically. (BELLARMINE, 2012, p. 29; Laymen VII)
 

 Anulando o emprego do pecado em Belarmino, Sidney investe na conjectura 

comparativa entre os homens. Essa tensão entre a igualdade absoluta e a desigualdade 

relativa pode causar uma confusão no entendimento das categorias morais básicas do 

sistema de Sidney. Não é pelo fato de ele relativizar a desigualdade que o faz para com 

os valores básicos do bom e do justo. Estes, sim, são absolutos, universais e eternos, 

mas não a capacidade e ânimo para seguir o caminho que desembocará neles. Assim, os 

valores morais dividem com a igualdade o fato de serem, ambos, absolutos. A diferença, 

que ficará mais evidente no trato da lei da natureza, reside na materialização de cada um 

deles. A bondade e a justiça podem ou não ser realizadas, ao passo que a ausência de 

liberdade natural não é da ordem da realização humana.

Tornam-se mais claras as ideias de igualdade e desigualdade, absoluta e relativa, 

respectivamente,  quando  o  autor  apresenta  o  substrato  de  cada  uma  delas.  Por  si 

somente, a igualdade necessita de um complemento, uma vez que não abrange todas as 

categorias mobilizáveis e, por isso, deve-se definir de que igualdade se trata. Sidney se 

centra tão somente na igualdade de liberdade, possivelmente, inspirado em Cícero. A 

262 Retomaremos este ponto à frente, Mas adiantamos que existe uma resistência de comentadores em 
associar a desigualdade em sociedade com o relativismo (SCOTT, 1988, p. 192). 
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desigualdade,  por  seu  lado,  apela  para  um  complemento  nem  antagônico,  nem 

substitutivo  da  liberdade,  mas  apenas  diferente:  a  virtude.  Mesmo  que,  e  Sidney 

concorda com a assertiva hobbesiana, existam desigualdades outras entre os homens, 

como a mais evidente desigualdade física, no certeiro ato de composição da sociedade 

(enter into civil society), importa, apenas, a desigualdade de virtudes. Não parece pouco 

significativo que, dentre um conjunto virtualmente infinito de possibilidades de critérios 

absolutos e relativos (HAMEL, 2011, p. 83), Sidney tenha optado por apenas um de 

cada. Isso não é sem propósito, visto que ele próprio reconhece a existência de outros 

termos,  como  a  faculdade  da  razão  e  a  força  física,  que  se  enquadrariam  nas 

classificações de absoluto ou relativo. O fato é que ele pretende destacar aquilo que 

importa para a política263. Desse modo, Sidney pretende extrair da natureza aquilo que 

produz a universalidade e a contingencialidade das comunidades políticas, neste ponto, 

é posta de lado. 

 Mas, com relação àquilo que é idiossincrático a cada homem, de modo que seja 

possível uma comparação, ele não hesita em colocar a virtude em destaque. Para Sidney, 

não há nenhum termo mais  importante  para  ser  comparado entre  homens do que a 

virtude, justamente porque ela não é hereditária, não pode ser previamente determinada 

e  somente  pode  ser  percebida  avaliando  os  homens  agindo  em comunidade.  Como 

veremos à frente, esta miríade de virtudes possui uma imbricação clara com Maquiavel. 

4.4. Lei da natureza e direito natural 

We see princes of all sorts; they are born as other men. 
Algernon Sidney, Discourses, I, 3

Kings [...] should remember that they are born entirely 
by the same lot as other men
Brutus, Vindiciae contra Tyrannos

Uma das  maiores  dificuldades  no  estudo  do  pensamento  político  de  Sidney 

reside,  precisamente,  em conceitos-chave de sua obra.  Como apontamos acima,  seu 

texto principal, embora volumoso, não foi sequer terminado e pouco se sabe sobre o que 

ele  próprio considerava acabado (Cf.  SIDNEY, 1772, p.  4 e 8;  Trial).  Porém, ainda 

assim, a ausência de definições precisas dos termos empregados não era uma exceção 

263 A razão é quesito importante para a política e, principalmente, a entrada em sociedade, porém, basta 
que se reconheça que os homens possuem, em si mesmos e por natureza, a faculdade da razão como 
liberdade (Cf. SIDNEY, Discourses, II, 8, p. 121).
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no período. À parte Hobbes, cujo esforço intelectual residia na clareza e distinção das 

ideias, autores como Henry Parker e John Locke, sem dúvida, integrantes da tradição 

jusnaturalista, incorriam em imprecisões nos usos de suas palavras mais importantes. O 

fato de Sidney não empregar alguns conceitos definidores do jusnaturalismo – como o 

próprio estado de natureza – leva-o a um distanciamento estilístico e conceitual da letra 

hobbesiana. Por outro lado, o amplo emprego de laws of nature e  natural rights, bem 

como de compact, contract, covenant e enter into civil society, não deixa dúvidas quanto 

a sua dívida intelectual mais profunda e a tradição à qual se filia264. Não obstante a 

repetição  exaustiva  dessas  palavras  centrais  e  seu  uso  como  fonte  de  autoridade 

argumentativa, em nenhum momento da obra, Sidney define o que ele próprio entende 

por cada um desses conceitos. Desse modo, o esforço de destrinchar esses significados 

não apenas se mostra necessário para o entendimento do conceito em si mesmo, mas 

permite uma compreensão mais ampla de seu sistema.

4.4.1. Contrariedade da lei da natureza 

Já  no  primeiro  capítulo  dos  Discourses  encontra-se uma das  passagens  mais 

significativas de  law of God and nature e do  natural right. Para Sidney, assim como 

para  Hobbes,  existe  uma  determinada  contrariedade  entre  a  lei  e  o  direito,  mas  a 

peculiaridade dele neste quesito é que a lei da natureza não pode ser desrespeitada, ao 

passo que o direito pode. Em outros termos, o direito natural está disponível aos homens 

para que eles  façam seu uso da melhor  forma que lhes convier.  É parte  da própria 

condição natural dos homens ser livre para rejeitar, mesmo que contrariando os ditames 

divinos  e  naturais,  o  direito  concedido  pela  natureza.  “He  [deus]  gave  them  [aos 

homens] a law of liberty; and if they fell into the shame and misery that accompanies 

slavery, it was their own work” (SIDNEY, Discourses, III, 3, p. 337). A lei natural é, por 

outro lado, uma imposição da qual não se pode escapar. A distinção é sutil e importante 

e se deixa ver melhor por uma contradição apontada em Filmer: 

Our  author  is  so  modest  to  confess,  that  Jacob's 
kingdom  consisting  of  seventy  two  persons,  was 
swallowed  up  by  the  power  of  the  greater  monarch 

264 É  verdade  que  Harrington  também emprega  alguns  desses  termos,  em menor  escala,  mas  suas 
situações e ambições são bastante distintas. No caso de Harrington, não há uma pretensão conceitual, o 
uso das palavras é claramente despretensioso e apenas fruto de um vocabulário que lhe era familiar. Nesse 
sentido, a diferença com Sidney é latente.    
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Pharaoh: But if this was an act of tyranny, 'tis strange 
that  the  sacred  and  eternal  right,  grounded  upon  the 
immutable  laws  of  God  and  nature,  should  not  be 
restored  to  God's  chosen  people,  when  he  delivered 
upon his right heir: How came the people to neglect a 
point of such importance? (SIDNEY, Discourses,  I, 13, 
p. 36)
 

Ora,  se,  de  acordo  com  Filmer,  há  um  direito  natural,  porque  divino,  do 

patriarcado, e este não pode ser rompido por homens, então, um único caso em contrário 

é suficiente para provar seu equívoco. 

This I assert, and I give up the cause if I do not prove it. 
To this end I begin with Moses and Aaron the first rulers 
of  the  people,  who  were  neither  of  the  eldest  tribe 
according to birth, nor the disposition of Jacob, if he did, 
or could give it to any; nor were they of the eldest line 
of  their  own  tribe;  and  even  between  them  the 
superiority was given to Moses, who was the younger. 
(SIDNEY, Discourses, I, 13, p. 36) 

Neste  ponto,  a  história  auxilia  Sidney  e  lhe  apresenta  a  impossibilidade  de 

Filmer estar correto. Repare-se que o ponto sob disputa não é a existência ou o caráter 

impositivo e necessário da lei da natureza, mas seu conteúdo. Sidney não discorda da 

afirmativa de Filmer quanto a essas questões, mas quanto ao fato dela estabelecer o 

direito pela hereditariedade e a primogenitura (WORDEN, 1985, p. 22-23). De modo 

sintético: se algo ocorreu contrariamente àquilo que se supunha ser a lei natural, logo, 

essa suposição está errada.

 
And having proved from Scripture and human history, 
that the first kingdoms were set up in a direct opposition 
to this right, by Nimrod and others, he that should seek 
and find their heirs, would only find those,  who by a 
most accursed wickedness, had usurped and continued a 
dominion over their fathers, contrary to the laws of God 
and nature;  and we should neither  be more wise,  nor 
more happy than we are, tho our author should furnish 
us with certain and authentick genealogies, by which we 
might know the true heirs of Nimrod, and the seventy 
two kings that went from Babylon, who, as he supposes, 
gave  beginning  to  all  the  kingdoms  of  the  earth. 
(SIDNEY, Discourses, I, 17, p. 54) 

O tom irônico de sua colocação pode levar a equívocos interpretativos. Parte 

significativa das vezes que apresenta seu argumento, o faz reconstruindo o discurso de 

seus adversários até que se atinja a contradição e, assim, expresse o erro. A estratégia de 

Sidney consiste em inverter a argumentação de Filmer (CONNIFF, 1982, p. 410), isto é, 
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se a lei  da natureza permite hereditariedade e tirania, ela não é a lei  de deus ou da 

natureza. “[A]ny consideration was had of their descendants in relation to the kingdom: 

which is enough to shew that it is not according to the law of God, nor to the law of 

nature,  which  cannot  differ  from it”  (SIDNEY,  Discourses,  I,  18,  p.  61).  Por  esse 

caminho, é possível traçar um grande conjunto de proposições falsas que atestam aquilo 

que  a  lei  da  natureza  não  é  e  apenas  em  passagens  muito  específicas,  pode-se 

compreender o que ela é. A mais significativa delas é a que se segue:  

If  it  be said that  every nation ought  in this to follow 
their  own  constitutions,  we  are  at  an  end  of  our 
controverses; for they ought not to be followed, unless 
they are rightly made: They cannot be rightly made, if 
they are contrary to the universal law of God and nature. 
If  there be a general rule, 'tis impossible, but some of 
them  being  directly  contrary  to  each  other,  must  be 
contrary to it. If therefore all of them are to be followed, 
there  can  be  no  general  law  given  to  all;  but  every 
people  is  by  God  and  nature  left  to  the  liberty  of 
regulating  these  matters  relating  to  themselves 
according  to  their  own  prudence  or  convenience. 
(SIDNEY, Discourses, I, 18, p. 61)
 

As proximidades e divergências com Hobbes chamam a atenção: 

A Law  of  Nature,  (Lex  Naturalis,)  is  a  Precept,  or 
generall Rule, found out by Reason, by which a man is 
forbiden to do, that, which is destructive of his life, or 
taketh away the means of preserving the same; and to 
omit,  that,  by  which  he  thinketh  it  may  be  best 
preserved. (HOBBES, 1985, p. 189; Leviathan, I, 14)
 

Para  ambos autores,  a  lei  da  natureza é  uma regra geral,  advinda de deus  e 

reconhecida pela razão humana265. Apesar da forma da lei da natureza ser a mesma – 

regra geral – o conteúdo é parcialmente distinto. Se, em Hobbes, a lei da natureza é uma 

regra  geral  que  impõe  aos  homens  a  autopreservação,  então,  ela  é  impositiva.  Em 

Sidney, por outro lado, apesar de igualmente impositiva, não fica claro seu conteúdo, 

mas, do mesmo modo que faz com Filmer, não é, nesta definição, a imposição para a 

autopreservação (Cf TUCK, 1978, p. 126). Novamente se pode observar a aceitação da 

estrutura  do  argumento  com a  negação de  seu  conteúdo.  Os  temas  relacionados  ao 

direito  natural,  não  obstante  a  marcante  presença  de  Hobbes,  tendem  a  ser  mais 

claramente recepcionados de Grotius:  “Essa já é outra  fonte do direito (iuris),  além 

265 Embora os termos não sejam exatamente os mesmos, John Selden tende a ser um denominador 
comum e anterior a Hobbes e Sidney (TUCK, 1978, p. 93).
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daquela que emana da natureza, a saber, aquela que provém da livre vontade de Deus, à 

qual nossa razão nos prescreve de nos submetermos de modo irrefutável” (GROTIUS, 

2004, p. 41; Do direito da guerra e da paz, Prolegômenos, XII). Nesse ponto, porém, a 

falta de clareza da distinção entre lei e direito é um evidente limite para Sidney, o que o 

faz se aproximar de Hobbes. 

O  direito  natural  (jus  nature),  considerado  como  lei 
(legis),  não se refere somente às  coisas  que ordena a 
justiça  (justitia),  por  nós  designada  de  expletora  [de 
compensação],  mas  encerra  nele  os  atos  das  outras 
virtudes (virtutum),  como a temperança,  a coragem, a 
prudência,  porquanto  o  exercício  dessas  virtudes,  em 
certas  circunstâncias,  não  é  somente  honesto,  mas 
obrigatório.  (GROTIUS,  2004,  p.  293;  Do direito  da 
guerra e da paz, II, 1, 9) 

Por outro lado, a submissão a deus, como veremos à frente, é parte inerente da 

ordem da natureza, para Grotius através da obrigação pelo ius, para Sidney, pela fonte 

divina da lei. Em ambos os casos, há algo de impositivo perceptível pela razão humana. 

“O direito natural (ius naturale) nos é ditado pela reta razão que nos leva a conhecer que 

uma  ação,  dependendo  se  é  ou  não  conforme  à  natureza  racional,  é  afetada  por 

deformidade moral ou por necessidade moral e que, em decorrência, Deus, o autor da 

natureza, a proíbe (vetari) ou a ordena (praecipi)” (GROTIUS, 2004, p. 79; Do direito  

da guerra e da paz, I, 1, 10). O que em Hobbes é lei que conduz a ação ou a ausência de 

ação em direção à auto-preservação, no vocabulário grotiano, trata-se ainda de direito. 

Essa  inflexão não será  de  pouca  importância  para Sidney,  já  que aceita  a  distinção 

hobbesiana  entre  a  lex  e  o  ius.  Aliás,  seria  difícil  determinar  se  essa  distinção  é 

realmente originária de Hobbes, já que estava em Suárez também: “il 'diritto' (ius) non è 

la legge (lex), ma piuttosto è ciò che viene misurato o prescritto dalla legge” (SUÁREZ, 

2008-2014, vol. 1, p. 32; Trattato, I, 2, 4).  A própria definição de lei de Suárez possui 

os mesmo quesitos da de Sidney, igualmente sem um conteúdo claro, o que o diferencia 

de  Hobbes:  “le  legge  è  un  precetto  comune,  giusto  e  stabile,  promulgato 

sufficientemente” (SUÁREZ, 2008-2014, vol.  1, p. 207;  Trattato,  I,  12,  5).  Mas,  do 

mesmo modo que ocorre com relação à posição frente a Hobbes, o que muda em Sidney 

é o conteúdo da lei da natureza em comparação ao  ius  natural de Grotius (SIDNEY, 

Maxims,  IX,  p.  126).  A  inserção  do  conceito  de  vontade  de  Suárez  no  debate 

jusnaturalista redefiniu os termos de modo que o conceito de obrigação pudesse ser 
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empregado, como em Sidney, como algo submisso ao de razão (SUÁREZ, 2008-2014, 

vol. 1, p. 24; Trattato, I, 1, 7).    

 Entretanto, outras passagens tornam este quadro, analiticamente claro, bem mais 

complexo no qual o entendimento da lei da natureza como algo impositivo é colocado 

sob severa desconfiança.  Disputando Aristóteles  com Filmer,  Sidney desenvolve sua 

argumentação a respeito da justiça distributiva. Uma vez que a desigualdade natural dos 

homens relativamente à virtude possui um rebatimento direto no bem coletivo, 

the most brutal and abominable of all extravagancies is 
to make one or a few, who in virtude and abilities to 
perform civil functions are inferior to others, superior to 
all in power; and the miseries suffered by those nations, 
who  inverting  the  laws  of  nature  and  reason,  have 
placed children, or men of no virtue in the government, 
when men that excelled in all virtues were not wanting, 
do so far manifest this truth, that the pains of proving it 
may be spared. (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 81) 

Fica  claro  que,  diferentemente  do  trecho  anteriormente  comentado,  a  lei  da 

natureza pode ser subvertida pelos homens. Sua inversão consiste em fazer do mais 

virtuoso um governado ou fazer de um não virtuoso o governante. Teoricamente, isso 

poderia ser uma hipótese que apenas provaria o erro de Filmer, e de outros adversários, 

quanto ao substrato da lei da natureza. A questão reside, pois, na plausibilidade da prova 

de tal inversão. Assim, dado que existem nações que sofrem dessa miséria, verifica-se a 

possibilidade  de  os  homens  desrespeitarem a lei  da  natureza,  como se confirma  do 

seguinte modo: “the law of England may make one man to be sole heir of his father, yet 

the laws of God and nature do not so” (SIDNEY,  Discourses,  II, 4, p. 93). Por outro 

lado,  “man  cannot  overthrow  what  God  and  nature  have  instituted”  (SIDNEY, 

Discourses,  I,  8,  p.  28).  Isso  não  apenas  o  distancia  de  sua  própria  reprodução da 

expressão hobbesiana, como também redimensiona o papel da liberdade em seu sistema, 

aproximando-se,  assim,  de Grotius.  Deus e  a  natureza fizeram os  homens livres  de 

modo tamanho que é possível  para eles  próprios  subverterem o sistema racional  da 

própria  natureza e de deus.  Desse modo,  existem duas  dimensões  nas  quais  Sidney 

articula sua teoria da lei da natureza. A primeira é a imposição divina e natural à qual 

todos os homens estão submetidos: ser livre. A segunda é o preceito, regra geral, que 

pode ou não ser seguido. 
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4.4.2. Lei da natureza como liberdade e como razão

Existe uma variedade de definições e aplicações de lei da natureza na obra de 

Sidney que empurra o estudo para uma necessidade de síntese. Se forem organizadas as 

formas pelas quais os usos aparecem, poder-se-ia apresentá-las do mais amplo ao mais 

restritivo.  Desse  modo,  o  caráter  impositivo  da  lei  da  natureza  é  apresentado  pela 

incondicional condição humana de liberdade, já que os homens desfrutam de “entire 

fruition of their natural liberty” (SIDNEY, Discourses, II, 5, p. 103), de tal maneira que 

o conteúdo das ações não sejam prescritos: “we have within ourselves a power of doing 

or  being  ill”  (SIDNEY,  1795,  p.  276;  On Love).  Seria  desgastante  e  desnecessário 

reproduzir e comentar as inúmeras vezes nas quais Sidney emprega a definição. Basta 

que se tenha claro que é condição natural dos homens estarem livres para agirem ou não 

agirem de acordo com o que lhes convier266. “For voluntary signifying nothing but free, 

all human acts are either free or not free, that is, from the will of the person, or some 

impulse from without. If therefore there be no force in those that are free, nor in those 

that  are  not  free,  there  is  none  in  any”  (SIDNEY,  Discourses,  III,  17,  p.  413).  É 

desnecessário ainda o paralelo com a mesma definição de Hobbes. Mas, não fosse o 

caso  de  ele  incorporar  outras  características,  seria  difícil  distingi-lo  do  autor  de 

Leviathan. “'Tis absurd to impute this to the change of times; for time changes nothing; 

and  nothing  was  changed  in  those  times  but  the  government,  and  that  changed  all 

things.  This  is  not  accidental,  but  according  to  the  rules  given  to  nature  by  God” 

(SIDNEY,  Discourses,  II,  28,  p.  273).  A constância  dos  tempos  revela  que  são  as 

ordenações humanas as responsáveis pelas mudanças (SIDNEY, 1772, p. 55; carta a 

Henry Savile, 26/07/1682). Isso significa que não há embutida na teoria da liberdade 

como lei da natureza uma explicação histórica que independa das ações humanas. Nesse 

ponto, existe um paralelo importante com Maquiavel: “il tempo si caccia innanzi ogni 

cosa,  e  può  condurre  seco  bene  come  male  e  male  come  bene”  (MACHIAVELLI, 

Principe,  III, 30). Aparentemente existe uma contradição entre as duas posições. Para 

Sidney, o tempo em si mesmo é neutro com relação às mudanças do mundo, mas apenas 

o  é  porque  nele  se  insere  a  constância  cronológica,  desde  a  criação,  da  liberdade. 

Complementarmente a isso, a universalidade geográfica da experiência dos homens é a 

266 A duplicidade da lei da natureza já se encontrava em Suárez – “in questo senso è chiaro che la legge 
naturale è di due tipi” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 2, p. 124; Tratatto, II, 8, 1) – mas, diferentemente de 
Sidney, a justificativa para esses dois tipos é diversa e atrelada ao universo humano ou da graça divina.  
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contra parte desta mesma lei da natureza. A perspectiva de Maquiavel, por outro lado, 

incorpora as ações humanas como uma característica inevitável da passagem do tempo, 

embora a prudência e a virtude sejam constantes267. 

E pensando io come queste cose procedino, giudico il 
mondo sempre essere stato a uno medesimo modo, e in 
quello essere stato tanto di buono quanto di cattivo, ma 
variare  questo  cattivo e  questo  buono di  provincia  in 
provincia; come si vede per quello si há notizia di quegli 
regni  antichi,  che  variavano  dall'uno  all'altro  per  la 
variazione  de'  costumi,  ma  il  mondo  restava  quel 
medesimo. (MACHIAVELLI, Discorsi, II, proemio, 12)
 

 E essa variabilidade dos costumes, temporal e espacial, à qual Sidney se refere 

quando insiste que os homens são, pela lei da natureza, livres é o ponto mais fecundo de 

sua recepção de Maquiavel.                                                    

No sistema hobbesiano, a razão assume um papel de destaque, uma vez que é ela 

que estabelece o preceito ou regra geral proibitivo. Em Sidney, o preceito racional é o 

mesmo, embora sua definição de razão não seja exatamente a mesma da de Hobbes. “Is 

not the law of nature a rule which he has given to things? and the law of man's nature, 

which is reason, an emanation of the divine wisdom, or some footsteps of divine light 

remaining  in  us?”  (SIDNEY,  Discourses,  III,  3,  p.  338).  O  fato  de  Hobbes  tornar 

evidente a natureza racional dos homens pelo fato de saberem contar não impediu que 

Sidney embutisse um caráter moral, teológico e sábio nessa racionalidade. De acordo 

com Buchanan, “He [deus] also set a kind of light before his soul by which he could 

distinguish base from noble things. Some call this power nature, others call it the law of 

nature” (BUCHANAN, 2006, p. 49; Law of kingship). Desse modo, como faria Sidney 

anos  mais  tarde,  não  obstante  a  dimensão  animalesca  de  todo  homem,  deus  o 

confeccionou de tal maneira que distinguisse, à luz da lei da natureza, o bem do mal. 

Isso significa que os  homens são capazes,  pois  detém as  faculdades  necessárias,  de 

seguirem a razão divina, a luz da natureza, malgrado, pela liberdade natural, não serem 

obrigados a fazê-lo. “Of course we can choose to relinquish rationality – the paradoxy 

and perversion of the tyrant and courtier – or we can cultivate it by means of a truly 

critical politics” (SIVER, 2008, p. 175).

267 Apesar de não haver qualquer evidência textual de que Sidney tenha seguido Maquiavel neste ponto, 
e de que possivelmente o debate seja travado mais diretamente com Hobbes, o fato de ele destacar a 
variabilidade humana pela condição da lei da natureza como liberdade o afasta, em alguma medida, de 
uma recepção centrada exclusivamente em Hobbes. A compatibilidade com Maquiavel, por outro lado, 
reside na percepção das alterações advindas da própria diversidade humana.
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Nothing  is  more  natural  than  to  follow the  voice  of 
mankind: The wisest and the best have ever employed 
their studies in forming kingdoms and commonwealths, 
or in adding to the perfections of such as were already 
constituted; which had been contrary to the laws of God 
and nature,  if  a general  rule  had been set,  which had 
obliged all to be forever subject to the will of one; and 
they had not been the best, but the worst of men who 
had  departed  from it.  (SIDNEY,  Discourses,  II,  6,  p. 
112)
 

Contrários à lei da natureza e de deus, os homens já estabeleceram repúblicas e 

reinos, mas esta lei da natureza é um preceito, ou regra geral e não uma imposição. 

Diferentemente de Hobbes, para quem a lei da natureza impõe que se faça ou que não se 

faça algo, em Sidney, a lei da natureza não impõe, mas conduz aquele que deseja seguir 

os preceitos de deus. Novamente, como Buchanan: “You are convinced, then, that it was 

not expediency but that law of God implanted in us from the beginning of the world that 

was  the  more  venerable  and  divine  reason  why  men  came  together  in  a  single 

community”  (BUCHANAN, 2006, p. 49;  Law of kingship).  Não obstante do ponto de 

vista hobbesiano a posição de Sidney seja uma contradição em termos,  o autor  dos 

Discourses segue o do Leviathan na descrição da lei da natureza como reciprocidade. 

nothing but the plain and certain dictates of reason can 
be generally applicable to all  men as the law of their 
nature;  and  they  who,  according  to  the  best  of  their 
understanding, provide for the good of themselves and 
their  posterity,  do  all  equally  observe  it.  He  that 
enquires  more  exactly  into  the  matter  may find,  that 
reason  enjoins  every  man  not  to  arrogate  to  himself 
more than he allows to others, nor to retain that liberty 
which will prove hurtfull to him. (SIDNEY, Discourses, 
II, 20, p. 192)
 

Ou ainda: “Men usually owe no more than they receive” (SIDNEY, Discourses,  

III, 4, p. 340). Esta reciprocidade ocorre também em Hobbes no resumo das leis da 

natureza: “Do not  that  to  another,  which thou wouldest  not have done to  thy selfe” 

(HOBBES, 1985, p. 214;  Leviathan,  II,  15). Também nas relações pessoais, onde as 

paixões possuem premência, reside a reciprocidade: “Love is the most intensive desire 

to the soul to enjoy beauty; and where it is reciprocal, is the most intire and exact union 

of hearts” (SIDNEY, 1795, p. 274; On Love)268. Porém, é plausível que, dada a ausência 

268 “The human mind possessess something lofty and noble implanted in it by nature which makes it 
obedient to no unless what he commands is benefical; and nothing is more effective in holding human 
society together than the exchange of benefits” (BUCHANAN, 2006, p. 104; Law of kingship)
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de referências claras, Sidney tenha se inspirado em Hooker (Cf. OSTRENSKY, 2006, p. 

104). E, como toda reciprocidade pressupõe a imposição de deveres, ela se precipita em 

um pacto. 

If a covenant or promise be pretended, the nature and 
extent  of  the  obligation  can  only  be  known  by  the 
contents expressed, or the true intention of it. If there be 
a  general  form  of  covenant  set  and  agreed  upon,  to 
which all  nations must  submit,  it  were good to know 
where  it  may be found,  and by whose  authority it  is 
established, and then we may examine the sense of it. 
(SIDNEY, Discourses, III, 4, p. 340-341)
 

Em suma, para Hobbes e para Sidney, a lei da natureza é a condição de liberdade 

humana com a qual o criador dotou todos os homens e, dada a racionalidade, produz 

relações  de  reciprocidade  que  nada  mais  são  do  que  a  construção  de  contratos.  A 

intermediação entre a condição livre e racional e a reciprocidade contratual se faz pelo 

direito  natural,  que  estudaremos  na  sequência.  A  diferença  fundamental  entre  os 

sistemas é que Sidney torna a lei da natureza mais complexa do que Hobbes, porque 

embute  nela  um  conjunto  maior  de  características  ausentes  em  Hobbes, 

fundamentalmente preceitos oriundos da moralidade teológica cristã e da antiguidade 

clássica  forçando  o  autor  a  admitir,  diante  dos  acontecimentos  do  mundo,  que  os 

homens são capazes de desrespeitá-los. Entre os pensadores com os quais o diálogo se 

trava  de  modo  mais  nítido,  Grotius  parece  ter  tido  uma  presença  ainda  maior.  No 

universo de elementos que ele contribuiu para o direito natural, a teoria de que, sob 

determinadas  circunstâncias,  os  homens  se  encontram  obrigados  por  natureza  a  a 

determinados comportamentos é posta de lado por Hobbes. “A seguir, como é uma regra 

do direito natural ser fiel a seus compromissos (era necessário, com efeito, que existisse 

entre os homens algum meio de se obrigar mutuamente e não se pode imaginar outro 

modo mais conforme à natureza), dessa fonte surgiu o direito civil” (GROTIUS, 2004, 

p. 42;  Do direito da guerra e da paz, Prolegômenos, 15). Para Sidney, como também 

para  Grotius,  essa  reciprocidade  reside  na  natureza  racional  dos  homens,  mas, 

diferentemente do autor dos Discourses, Grotius anula a moralidade e a honestidade das 

ações em benefício da utilidade. 

A  natureza  do  homem  que  nos  impele  a  buscar  o 
comércio  recíproco  com  nossos  semelhantes,  mesmo 
quando  não  nos  faltasse  absolutamente  nada,  é  ela 
própria a mãe do direito natural (naturali juri). A mãe 
do direito civil, no entanto, é a obrigação que a gente se 
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impõe pelo próprio consentimento (consensu) e, como 
esta  obrigação  extrai  sua  força  do  direito  natural 
(naturali juri), a natureza pode ser considerada como a 
bisavó  também do direito  civil.  A utilidade,  contudo, 
vem se juntar ao direito natural. (GROTIUS, 2004, p. 
43; Do direito da guerra e da paz, Prolegômenos, 16)
 

De  fato,  a  distinção  entre  os  três  é  bastante  sutil,  mas  relevante  para  o 

entendimento da contribuição de Sidney. Tanto a neutralidade moral hobbesiana, quanto 

a utilidade própria grotiana não são capazes de responder com eficácia à preocupação 

central de Sidney em adequar os interesses privados aos públicos. Isso o levou a se 

aproximar, como em parte faz Grotius, sem ir tão longe, dos antigos, em geral, e de 

Cícero,  em  particular269.  A lei  da  natureza  como  razão  pode  ser  desenvolvida  por 

qualquer um, porque depende exclusivamente de os homens, sob condições de uma vida 

regrada  e  meditativa,  dedicarem-se  à  sua  compreensão,  necessitando,  apenas,  que 

consultem o próprio coração. Por isso, é a “law of nature that should be a guide to my 

conscience” (SIDNEY, Discourses,  III, 18, p. 419).

Diante  desse  cenário  no  qual  os  agregados  teóricos  são  praticamente 

incrementais e as diferenças com os autores consagrados do direito natural não passam 

de  pequenas  calibragens,  Sidney inclui  um ponto  que  une  a  lei  da  natureza  como 

liberdade à lei da natureza como razão que não apenas se distancia substancialmente das 

tradições com as quais dialoga, mas também a torna, em uma definição contemporânea, 

um verdadeiro republicano. A condição livre e igualitária dos homens em seu estado 

natural  não  se  diferencia  substancialmente  das  versões  anteriores,  o  que  modifica, 

contudo, são as paixões e suas respectivas manifestações envolvidas nessa situação. Os 

termos se complexificam na medida em que Sidney incorpora à lei da natureza uma 

definição mais  complexa de liberdade.  Aqui,  a  diferença com Hobbes e com outros 

autores  da  mesma  geração  (TUCK,  1978,  p.  101-119)  se  intensifica.  Para  eles,  a 

liberdade não se manifesta de modo diverso em estado de natureza ou em sociedade270. 

Uma vez postos em sociedade, para Sidney, a liberdade assume um significado mais 

complexo, relativamente calibrado pelas relações entre as pessoas. “For as liberty solely 

consists in an independency upon the will  of another,  and by the name of slave we 

understand a man, who can neither dispose of his person nor goods, but enjoys all at the 

269 Teremos oportunidade de desenvolver melhor este ponto, por ora, basta apenas frisá-lo.

270 A conhecida definição hobbesiana de liberdade como liberdade física não responde diferentemente 
para situações diferentes, o que lhe permitiu formular o famoso exemplo da liberdade da cidade de Lucca 
e de Constantinopla como a mesma (Cf. DZELZAINIS, 2014, p. 15-16).
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will of his master; there is no such thing in nature as a slave” (SIDNEY, Discourses, I, 

5,  p.  17).  Por  natureza,  o  homem  é  livre  porque  não  há  restrições,  salvo  casos 

excepcionalíssimos (SIDNEY, 1772, p. 5; carta a Henry Savile, 10/02/1678), capazes de 

lhe afetarem; também por natureza, em sociedade, o homem somente se mantém livre 

quando não estiver sob dominação (BARROS, 2013, p. 169)271. “But as liberty consists 

only in being subject to no man's will, and nothing denotes a slave but a dependence 

upon the will of another; if there be no other law in a kingdom than the will of a prince, 

there is no such thing as liberty” (SIDNEY, Discourses, III, 16, p.  402). Desse modo, 

todo  homem que  estiver  sujeito  às  vontades  de  terceiros  é  um escravo  e,  como  a 

natureza via de regra não produz escravos (Cf. WEST, 1996, p. XIX), toda ausência de 

liberdade é criada artificialmente pelos homens (SIDNEY, Discourses, III, 21, p. 439). É 

importante destacar a dimensão natural com a qual Sidney opera: “This was the law of 

God, not to be abrogated by man; a law of liberty directly opposite to the necessity of 

submitting to the will of a man” (SIDNEY, Discourses, III, 2, p. 335). Em situação não 

civil, a liberdade só pode ser tolhida de modo hobbesiano, isto é, coibindo fisicamente a 

ação de alguém, o que é perfeitamente coerente com a lei da natureza como liberdade. 

Mas,  em  sociedade,  isso  pode  ocorrer  por  artifícios  humanos  e,  mesmo  que  não 

271 O conceito de liberdade como não-dominação ganhou muita notoriedade em anos recentes com a 
obra de Philip Pettit (1997; 2012). O autor advoga, como vimos, que a unidade da tradição republicana se 
passa fundamentalmente pela defesa de um regime em que as vontades arbitrárias de alguém não sejam 
capazes de desviar o caminho de ação de outros. Para isso, ele recorre a um significativo conjunto de 
autores dos quais Sidney é apenas um exemplo. Frisamos aqui a pertinência de seu argumento quanto a 
Sidney, embora coloquemos sob dúvida a validade para outros autores, como Maquiavel e Harrington. O 
fato de Pettit (2012, p. 8) afirmar a primazia do estudo de Pocock (2003), a partir da tradição “ítalo-
atlântica”, não o impediu de mobilizar autores afeitos ao jusnaturalismo, com o evidente destaque para 
Sidney. Por outro lado, um paralelo constantemente mobilizado, que se encontra também em Harrington, 
se faz através da metáfora do senhor/escravo associada à possibilidade de sujeições arbitrárias, mesmo 
quando as ordens não são dadas. A marcante distinção elaborada por Pettit entre o que ele classifica como 
a liberal, a liberdade como não-interferência, e a republicana, a liberdade como não-dominação, se adequa 
com perfeição aos dois usos que Sidney faz da liberdade, respectivamente, em estado de natureza, e em 
estado civil. As semelhanças não param ai, Pettit parece ter se inspirado também em Sidney quanto ao 
fato de a liberdade como não-dominação ter como condição necessária a definição hobbesiana, mas de 
nenhum modo tem-na como condição suficiente. Não estar sujeito às vontades e caprichos de terceiros 
significa, antes de tudo, a possibilidade de autodeterminação que, em Sidney, como veremos à frente, se 
reflete também no governo das leis auto-impostas pelo povo. Nesse sentido, a expressão “inpedendency 
upon the will  of  another”  como definição  de  liberdade  não  se  diferencia  substancialmente  da  “non-
domination”. Um critério aprofundado em obra mais recente (PETTIT, 2012) estipula, não apenas nos 
padrões tratados por Sidney, mas também por ele, uma dimensão necessariamente democrática a fim de 
determinar uma igualdade cívica capaz de fazer com que cada cidadão seja igualmente partícipe dos 
processos decisórios. Como apontamos acima, o critério da definição de republicanismo de Pettit dialoga, 
em grande medida, com este ponto da tradição republicana e, por isso, acaba por negligenciar outros. Por 
fim,  não  é  despropositado  destacar  que  o  emprego  de  Sidney  por  Pettit  não  possui  qualquer 
particularidade frente a outros pensadores que, segundo o autor, aceitam esta definição de liberdade e, 
além  disso,  ele  não  discute  a  relação  e/ou  a  desconexão  entre  o  republicanismo  pocockiano  e  o 
jusnaturalismo. Possivelmente, isso se deve ao fato de sua ancoragem no conceito de liberdade, segundo 
ele, não depender essencialmente da matriz maquiaveliana ou jusnaturalista.         
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contradiga a lei da natureza como liberdade272, o faz contra a lei da natureza como razão. 

Tem-se,  então,  uma  determinada  interpretação  das  leis  da  natureza  conformadas 

unitariamente,  mas  que  se  manifestam  de  modos  diversos  em  situações  humanas 

diversas e cumulativamente mais complexas. Suárez se manisfestou sobre este ponto do 

seguinte modo: 

Di consequenza, come l'uomo, per il fatto stesso che è 
creato e há l'uso della ragione, há anche potere su di sé, 
sulle proprie facoltà e sulle membra del proprio corpo in 
vista  del  loro  uso,  e  per  questo  motivo  è  per  natura 
libero, cioè non servo, ma signore delle proprie azioni, 
così il corpo politico degli uomini, per il fatto stesso che 
si  costituisce  secondo  proprie  peculiari  modalità,  ha 
anche  un  potere  e  un  particolare  dominio  sui  propri 
membri. (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 3, p. 33;  Trattato, 
III, 3, 6)
 

Um dos quesitos necessários para que a liberdade seja a independência frente às 

vontades  de  terceiros  é  a  necessidade  de  igualdade  civil:  “[E]quality  of  right  and 

exemption from the domination of any other is called liberty:  that  he who enjoys it 

cannot be deprived of it, unless by his own consent, or by force: that no one man can 

force a multitude, or if he did, it could confer no right upon him” (SIDNEY, Discourses, 

II, 31, p. 304). O conceito de igualdade em sociedade será visto na sequência, destaca-se 

apenas a preocupação de Sidney, possivelmente de inspiração ciceroniana, em tornar os 

termos, tradicionalmente tomados como inversamente proporcionais, complementares. 

De acordo com Sidney, a condição de não estar sujeito às vontades alheias se equivale, 

do ponto de vista do direito e da política, à condição de igualdade civil. Uma vez que 

todos estão igualmente submetidos a um poder consensualmente estabelecidos por todos 

e  são  igualmente  livres,  os  termos  essenciais  do  contrato  republicano  estão  postos. 

Observando mais distantemente essas diferentes epatas de seu conceito de liberdade 

como lei da natureza se pode derivar uma hierarquia a elas associada que inclui, ainda, a 

lei da natureza como razão (Cf. HOUSTON, 1991, p. 67).

Diante desse cenário, é plausível que se compreenda, mais uma vez de modo 

similar  a  Hobbes,  uma hierarquia  das  leis  da  natureza,  mas  que,  diferentemente  de 

Hobbes, não possa ser reunida em um único preceito.  Tipicamente ciceroniano, essa 

272 Veremos à frente uma brecha dessa formulação. Em situações nas quais se é preferível ser governado 
do que ser livre, pelo bem do governado, a artificialidade humana da dominação é preferível à natureza 
livre. Isso ocorre com as pessoas e os povos incapazes de governarem a si mesmos. Na verdade, isso 
aponta para que a razão seja preferível à liberdade. A situação do contrato social é semelhante a essa, na 
medida que se abdica de alguma liberdade em prol de um bem maior.
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hierarquia teria a liberdade como ancoragem primeira e mais importante e, em segundo 

lugar, os ditames da razão orientados, mas não determinados, pela própria natureza273. 

Esse é um importante argumento de Suárez: “la ragione deduce poi i precetti della legge 

naturale”  (SUÁREZ,  2008-2014,  vol.  2,  p.  60;  Trattato,  II,  5,  1).  Desse  modo,  em 

Sidney,  a prevalência da primeira sobre a segunda colocaria os homens em posição 

natural irremediavelmente de liberdade frente a possibilidade de seguir ou não a razão, 

isto é, a luz da natureza. Sidney segue Suárez também neste ponto: “Infatti chi manca di 

legge non può peccare; ma la criatura razionale poì peccare” (SUÁREZ, 2008-2014, 

vol. 1, p. 47;  Trattato, I, 3, 3). Somente é pecado se se souber o que se faz, e ainda 

assim, tiver a liberdade (ou vontade, para Suárez) de fazê-lo. No sentido inverso, essa 

liberdade também se aplica à possibilidade de alguém se escravizar voluntariamente 

(SUÁREZ, 2008-2014, vol. 3, p. 43; Trattato, III, 3, 6; Cf. OSTRENSKY, 2006, p. 90). 

“[I]n quanto un individuo poù rinunciare al proprio diritto [...] Nello stesso modo infatti 

un  religioso  rinuncia  al  diritto,  che  ha  dalla  natura,  di  sporsarsi,  o  qualcuno  può 

concedersi in schiavitù, privandosi della libertà naturale” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 2, 

p. 314;  Trattato, II, 20, 6). Nesse sentido, Sidney concorda que é quesito necessário a 

liberdade para que haja razão, mas por causa da mesma liberdade, os homens podem 

ignorar a razão natural. Duas são as situações nas quais as duas leis da natureza não se 

mostram divergentes, nem contraditórias. 

Primeiramente,  quando os  homens,  utilizando de suas  faculdades  naturais  da 

razão, atribuem ao mais virtuoso ou aos mais virtuosos o governo pelo consentimento, 

porque reconhecem nele ou neles a capacidade de melhor gerir os negócios públicos de 

modo a produzir o bem comum. Evidentemente, pressupõe-se que, embutida na razão 

humana, está a capacidade geral  de saber identificar o mais virtuoso,  o que poderia 

consistir  em um problema de  ordem prática  se  o  pressuposto  racional  de  todos  os 

homens requeresse alguma virtude. A solução aparece nas entrelinhas – particularmente 

nos comentários a Aristóteles – no fato de a virtude ser distribuída de modo hierárquico 

entre os homens e não binário. Em outros termos, é necessário que todos os homens, 

273 É plausível que, com referência exclusiva à lei da natureza como liberdade, Sidney tenha, em parte, 
retirado essa hierarquia de Belarmino: “Therefore there are three degrees of freedom [...] The first is that 
of the Blessed, who will be able to live so that they cannot die [...] The second was that of Adam and Eve 
in the state of innocence [...] The third is ours, who can only live so that we cannot help but die at some 
point”  (BELLARMINE,  2012,  p.  39;  On  Laymen,  X).  Apesar  do  conteúdo  da  hierarquia  ser 
absolutamente  distinto  do  de  Sidney,  além de  ser  ordenada  do  geral  para  o  particular,  fica  clara  a 
preocupação com a condição humana.    
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sem exceção, sejam capazes de mobilizar a razão natural para que reconheçam aqueles 

de virtude superior. 

This must necessarily be, unless a general rule be set to 
all; for the judgments of men will vary if they are left to 
their liberty, and the variety that is found among them, 
shews they are subject to no rule but that of their own 
reason, by which they see what is fit to be embraced or 
avoided,  according to  the  several  circunstances  under 
which they live. (SIDNEY, Discourses, III, 45, p. 570)
 

Isso significa dizer que razão e sabedoria conformam a mesma essência de uma 

das quatro virtudes ciceronianas (Das Leis, III, I, 2): “'tis ever good to be governed by 

the wisest and the best. If the nature of man be reason, detur digniori, in matters of this 

kind, is the voice of nature” (SIDNEY,  Discourses,  II, 1, p. 80). Por outro lado, não 

parece implausível uma leitura inversa (Cf. WORDEN, 1991, p. 469). Aproximando-se 

da linguagem harringtoniana, apesar de o conteúdo ser distinto, o distanciamento entre 

sabedoria e razão percorre um caminho no qual a primeira é atributo de poucos e a 

segunda, de todos, embora, pelo primado da liberdade natural, possa ser desrespeitada. 

Assim,  o  argumento  se  fecha,  mas  o  problema  permanece:  quais  são  os  atributos 

naturais e necessários a todos os homens para que sejam capazes de reconhecer os mais 

virtuosos? 

De um ponto de vista histórico, há provas suficientes para convencer qualquer 

leitor atento de que essa capacidade não é generalizada, já que um único caso basta para 

que se  prove a  inexistência  natural  de tal  capacidade.  Em outros  termos,  a  simples 

existência de uma única tirania é condição suficiente para se afirmar a incapacidade 

espontânea  dos  homens  para  reconhecer  os  mais  virtuosos.  A solução  de  Sidney 

repercutirá com força no século seguinte ao seu: os homens devem consultar o coração 
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para  serem  capazes  de  reconhecer  o  bem-comum,  como  fundamento  da  lei  da 

natureza274. 

O segundo modo pelo qual as duas leis  da natureza se mostram compatíveis 

entre si se faz a partir da inevitável soberania do virtuoso: “virtue only can give a just 

and natural preference, I ingenuously confess, that when such a man, or race of men as 

he describes, shall appear in the world, they carry the true marks of sovereignty upon 

them” (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 81). O exemplo a que Sidney se refere não é nada 

menos que Alexandre, quem foi capaz de unir sua força militar com sua virtude275, o que 

é bastante diferente de afirmar que todos aqueles virtuosos são igualmente competentes 

nas artes militares da conquista (Cf. SIDNEY,  Discourses, III, 28, p. 487 e SIDNEY, 

1772, p. 4; carta a Henry Savile 13/02/1678)276. Todavia, este segunda compatibilidade 

se mostra igualmente frágil e o próprio Sidney confessa ironicamente sua ingenuidade 

nesse  ponto.  O caso  de  Alexandre,  se  fosse  possível  generalizá-lo,  expressaria  uma 

efetiva  inutilidade  para  com  a  necessidade  do  consentimento  e,  mesmo  que  tenha 

ocorrido, não se pode confiar em sua prevalência277. A questão se mostra ainda mais 

interessante  quando  Sidney  se  propõe  a  responder  se  a  situação  do  conquistador 

macedônio seria capaz de produzir o governo bom e justo: “'Twere better for us to be 

guided by him, tham to follow our own judgment; nay, I could almost say, 'twere better 

274 É possível que a referência de Sidney seja à tradição tomista em geral ou mesmo ao próprio Tomás de 
Aquino em particular, sobretudo, na expressão utilizada por ele na Suma Teológica, II, IV, 94, 6: “Se a lei 
natural pode ser abolida do coração do homem?” A resposta é negativa, pois é conhecida por todos os 
homens e, em segunda plano, a razão geral pode ser aplicada aos casos particulares. Porém, apesar da 
importância da presença de Tomás de Aquino, que dificilmente seria explicitada por Sidney, o preceito 
que abrange a lei natural contida no coração de cada homem remete à Epístola de Paulo aos Romanos: 
“Os pagãos, que não têm lei, fazendo naturalmente as coisas que não são da lei, embora não tenham a lei, 
a si  mesmos servem da lei;  eles mostram que o objeto da lei está gravado nos corações,  dando-lhes 
testemunho a sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusaram ou se escusam 
mutuamente” (Rm, 2, 14-15). Embora as referências bíblicas de Sidney sejam majoritariamente do Antigo 
Testamento, não se pode desconsiderar a passagem, ainda mais porque Suárez (2008, p. 26;  Trattado 
delle leggi, I,  I,  9) comenta positivamente a carta, acrescentando ainda que o comportamento humano 
deve ser seguido por ela de modo a agir conforme a razão e os preceitos de deus e da justiça. Além de 
Suárez, outra referência importante para Sidney é Agostinho, que também descreve a gravação da lei da 
natureza e divina no coração de cada homem e, por isso, exime-os das iniquidades (Confissões, II, 4).   

275 No Vindiciae contra Tyrannos (BRUTUS, 2004, p. 28; Vindiciae contra Tyrannos, I), o autor caminha 
para unir a grandeza do conquistador com o fato de ter sido adorado pelo povo, em moldes similares aos 
de Maquiavel (Cf. MESNARD, 1952, p. 340).

276  Diversos exemplos seguem Platão com relação não ao comendo militar do homem de areté, mas do 
capitão de navio (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 80) que se aproxima do notório reconhecimento do mais 
capaz.

277 Repare-se no claro paralelo com a reticência de Sidney, oriunda de Maquiavel, quanto a confiança 
nas ações humanas. Este é outro exemplo de recepção realista do florentino. 
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to  serve  such  a  master,  than  to  be  free”  (SIDNEY,  Discourses,  II,  1,  p.  81). 

Teoricamente,  não  importa  como  o  homem virtuoso  atingiu  o  poder,  por  força  ou 

consentimento, mas que, de fato, seja ele quem governe. Novamente, a questão se insere 

na ordem prática: nem sempre aquele que detém a maior capacidade militar é o mais 

virtuoso para o exercício do governo. 

Ambas as soluções, que compatibilizam a lei da natureza como liberdade e a lei 

da natureza como razão, são plausíveis, mas apenas contingencialmente, de modo que 

os dois caminhos estão disponíveis para a humanidade, embora a dificuldade de realizá-

los seja latente. O que parece surpreender o leitor acostumado aos textos jusnaturalistas 

é que Sidney não propõe uma solução definitiva, eterna e universal, mas, como veremos 

à frente, se limita a resoluções contingenciais. 

The  difference  tehrefore  between  good  and  ill 
governments  is  not,  that  those  of  one  sort  have  an 
arbitrary power which the others have not, for they all 
have it; but that those which are well constituted, place 
this power so as it may be benefical to the people, and 
set such rules as are hardly to be transgressed; whilst 
those of the other sort fail in one or both these points. 
(SIDNEY, Discourses, III, 45, p. 570)
 

Uma  vez  que  todo  e  qualquer  governo  possui,  em  algum  nível,  alguma 

arbitrariedade, seja pela força, seja pelo consentimento278, resta apenas que ele seja bem 

constituído. Nesse sentido, arbitrário é tudo aquilo que possui sua origem nos homens, 

como o próprio governo e as leis: “To draw up the form of a good law, is a matter of 

invention and judgment” (SIDNEY, Discourses, III, 46, p. 573). Aqui é inevitável um 

paralelo com a república bem-ordenada de Maquiavel. Sendo estranho ao florentino a 

noção  tão  disseminada  entre  jusnaturalistas  de  que  o  consentimento  é  a  origem da 

legitimidade,  ele  aloca  na  diversidade  das  vontades  humanas  institucionalizadas  a 

possibilidade de um regime legítimo que, por isso, exige a participação, eximindo os 

termos contratuais da transferência de poder e autoridade. Para Sidney, estas garantias 

são atributos do direito.                  

4.4.3. Do direito natural ao direito positivo

278 Veremos à frente como Sidney conceitua consentimento, mas desde já não se pode perder de vista 
que, para ele, o consentimento que limita a liberdade não conduz a um regime legítimo. Isso significa que 
os governos devem admitir a possibilidade de mudanças em suas ordens basilares e, sobretudo, das leis. 
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Sidney emprega a linguagem do direito natural (natural right) de duas maneiras. 

Uma é através da da autodeterminação dos povos com relação ao estabelecimento do 

governo assentado nos critérios que convierem a cada um deles (WEST, 1996, p. XX-

XXI).  Outra  se  centra  na  capacidade  de  cada  indivíduo  de  defender  a  si  mesmo, 

empregando, para isso, tudo aquilo que lhe estiver disponível. Por outro lado, Sidney 

não se contenta com a definição hobbesiana de liberdade, e a amplia para o direito à 

autodeterminação. Não nascendo os homens sob qualquer forma de escravidão, cabe-

lhes agir – como no estimado caso de tiranicídio (SIDNEY, Discorses, I, 19; SCOTT, 

1989, p. 11) – em prol da escolha do próprio governo. Com isso, o direito original de 

comandar  não  é  senão  atributo  da  virtude  individual  (SIDNEY,  Discourses,  I,  3), 

elemento garantidor da liberdade em estado civil279. Esse segundo caso, que insere a 

dimensão da ação política  (SCOTT, 1991, p. 226), distancia-se de Hobbes. Assim, as 

leis  da  natureza  estabelecem  geometricamente  a  liberdade  dos  homens  (SIDNEY, 

Discourses, I, 5; SCOTT, 2004, p. 166-167; WARD, 2000-2001, p. 122-125; WARD, 

2004, p. 161), a liberdade não é senão o direito natural posto pela lei da natureza de toda 

a humanidade. Mas não apenas isso. A manutenção desse direito requer ação e a ação 

corretamente  orientada  para  a  liberdade  necessita  de  virtude.  Desse  modo,  a 

contrapartida da liberdade natural (hobbesiana) é a necessária ação política, a primeira 

pode ser lida como a lei natural, a segunda, como o direito natural. 

The right must fall if there be none to inherit: If we do 
not know who he is that hath the right, we do not know 
who is near to him: All mankind must inherit the right, 
to which everyone hath an equal title; and that which is 
dominion, if in one, when 'tis equally divided among all 
men, is that universal liberty which I assert. Wherefore I 
leave  it  to  the  choice  of  such  as  have  inherited  our 
author's opinions, to produce this Jew or Turk that ought 
to be lord of the whole earth, or to prove a better title in 
some other person, and to persuade all the princes and 
nations of the world to submit: If  this be not done, it 
must  be  confessed  this  paternal  right  is  a  mere 
whimsical fiction, and that no man by birth hath a right 
above  another,  or  can  have  any,  unless  by  the 
concession  of  those  who  are  concerned.  (SIDNEY, 
Discourses, I, 12, p. 34)
 

Se, por um lado,  a dimensão igualitária  da lei  natural  é apenas o reflexo da 

igualdade natural,  uma vez que toda a humanidade é igualmente livre em estado de 

279 Possivelmente, Sidney responde a Filmer quando este afirma que apenas alguns são suficientemente 
versados para dirigir os negócios públicos e, por isso, a ação política não se relaciona com transformações 
(FILMER, 2006, p. 4).
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natureza, o mesmo não ocorre em situação civil.  Neste caso, a diferença de virtudes 

importa, mas não pode ser de tal monta que limite a liberdade alheia. Incorrendo no 

claro risco de anacronismo, Scott (1988, p. 35) escreve: “Sidney's idea of liberty then 

was, positively, the classical one of self-government; negatively, it mean not the absence 

of constraints upon action, but the absence of dependence upon – independence of – the 

'will'  of  another”280.  Portanto,  o  direito  natural  à  autodeterminação,  seja  de  um 

indivíduo, seja de uma nação, requer a constante predisposição para a ação. “Again; the 

war made by David was not upon the account of being king, as anoited by Samuel, but 

upon the common natural right of defending himself against the violence and fury of a 

wicked man” (SIDNEY, Discourses, III, 1, p. 332). Há momentos em que apenas a força 

é capaz de estabelecer ou restabelecer o direito. Vimos em 4.3.2 que o exemplo dos 

peixes mais fortes que devoram os mais fracos, em si mesmo, não confere qualquer 

direito.  Isso permanece  verdadeiro,  embora,  neste  ponto,  seja  necessário  reconhecer 

que,  em  determinadas  situações,  a  força  deve  ser  mobilizada.  A diferença  entre  o 

exemplo de possível inspiração espinosista e o de David se sustenta no fato de que o 

direito natural pode requerer a força, mas a força jamais pode fundar o direito. O caráter 

natural  desse  direito  pode  ser  evidenciado  pela  sua  universalidade:  “the  same  right 

cannot be denied to other nations” (SIDNEY,  Discourses,  III,  1, p. 333). De fato, o 

direito natural possui unidade na autodefesa, mas se expressa historicamente em toda 

uma nação ou nos indivíduos. 

There is  no relation between a prediction that  a thing 
shall be attempted or done to me, and a precept that I 
shall not defend myself [...] much less can other men be 
deprived of the natural right of defending themselves by 
my imprudence or obstinacy in not taking the warning 
given,  whereby  I  might  have  preserved  my  life. 
(SIDNEY, Discourses, III, 4, p. 339)
 

A posição de Sidney com relação à teoria da obrigação, largamente debatida por 

Grotius  e  Selden,  não  pode  ser  sintetizada  em  um  único  preceito,  mas  deve  ser 

entendida de diferentes  modos  para diferentes  situações.  “[I]l  fait  appel  à  la  'loi  de 

natutre' qui consiste à tenir ses promeses. Or, Sidney la reine à un principe moral qui est 

le prope de l'homme” (HAMEL, 2011, p. 28). Nesse caso, a expectativa de que algo, 

digamos, normativa ou moralmente, que se enraíza na lei e não no direito natural, deve 

280 É interessante notar que este é um forte ponto de contato, como vimos acima, entre aos empregos de 
republicanismo por Pettit e Skinner.
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ser feito e a efetiva garantia de que será, possui uma distância tal que não se pode eximir 

ninguém de se defender, devido ao direito natural (SIDNEY, Discourses, III, 19, p. 431; 

Maxims, VIII, p. 107). Assim, parece claro que Sidney opera, como é bem comum de 

seu modo e argumentar,  com dois pólos distintos:  um  prediction e  outro  precept.  O 

primeiro pode ser evocado sob circunstâncias nas quais o segundo não pode deixar de 

existir281.  Sidney  se  mostra  desconfiado  quanto  à  possibilidade,  mais  claramente 

desenvolvida  por  Selden  (TUCK,  1978,  p.  91),  de  que  as  obrigações  devem  são 

cumpridas. Não obstante o tema da obrigação em Sidney se desenvolver pautado em 

juramentos  e  promessas,  em  nenhum  momento  ele  questiona  a  possibilidade  de 

descumprimento, daí entende-se parte significativa de sua reticência quanto aos reis e 

príncipes que empenham a palavra. É a partir dessa possibilidade que emerge o direito 

de resistência e de autopreservação (WARD, 2000-2001, p. 134). 

Nay, all laws must fall, human societies that subsist by 
them be dissolved, and all innocent persons be exposed 
to the violence of the most wicked, if men might not 
justly defend themselves against injustice by their own 
natural  right,  when  the  ways  prescribed  by  publick 
authority cannot be taken. (SIDNEY, Discourses, III, 4, 
p. 340)
 

Portanto, o direito natural apodera-se da justiça, e através dela é autorizado para 

que cada um defenda a si mesmo, mas há o pressuposto hobbesiano da aplicação da 

liberdade  –  “nor  to  think  that  God has  so  far  abandoned  us  into  the  hands  of  our 

enemies, as not to leave us the liberty of using the same arms in our defence as they do 

to offend and injure us” (SIDNEY,  Discourses, III, 7, p. 358) – para a autodefesa – 

“when  God  had  put  means  into  their  hands  of  defending  themselves”  (SIDNEY, 

Discourses, III, 7, p. 359). Ora, se esse direito de autodefesa reside em todos, e, como 

vimos,  essas relações produzem reciprocidade,  então,  para se evitar  o imperativo da 

violência, faz-se necessário o contrato. 

There is no such thing therefore as a dutiful obedience, 
or duty of being obedient, incumbent upon all nations by 
virtue of any covenant; nor upon any particular nation, 
unless  it  be  expressed  by  a  covenant:  and  whoever 
pretends  to  a  right  of  taking our  sons and  daughters, 
lands or goods, or to go unpunished if he do, must show 

281 Talvez não seja despropositado que a palavra  precept  aqui usada como direito natural tenha tido 
inspiração em Hobbes (1985, p.  189;  Leviathan,  I,  14) quando ele a  emprega na definição de lei  da 
natureza. 

333



that  these  things  are  expressed  or  intended  by  the 
covenant. (SIDNEY, Discourses, III, 4, p. 341)
 

Essa perspectiva de união em proveito da proteção não é estranha aos autores 

com os quais Sidney mais dialoga (Cf. HOUSTON, 1991, p. 210). Belarmino escreve: 

“Moreover, even if man were self-sufficient insofar as living is concerned, he would 

still never be sel-sufficient in protecting himself from the attack of beasts and thieves: 

for  protection  it  is  necessary to  come together  and to  oppose  the  attack  with  joint 

forces” (BELLARMINE, 2012, p.  18;  Laymen,  V).  Em seguida,  Grotius:  “cidadãos, 

porquanto, isolados, são impotentes para se defender a si mesmos” (GROTIUS, 2004, p. 

46; Do direito da paz e da guerra, Prolegômenos, 21). E, contrastando o direito natural 

com o dever, afirma: “O primeiro dever é, pois, o de se conservar no estado em que a 

natureza nos colocou, de reter o que é conforme à natureza e de reprimir as coisas que 

lhe são contrárias” (GROTIUS, 2004, p. 99; Do direito da paz e da guerra, I, 2, 1). A 

priorização da felicidade como finalidade civil e não da graça, aristotelicamente (Ética 

a  Nicômacos,  1099b),  fez  com  que  Suárez  isolasse  o  direito  natural  como 

autoconservação da sua noção de pacto: 

il principio è lecito respingere la forza con la forza non 
dovrebbe  essere  ricompreso  nel  diritto  delle  genti, 
manel diritto naturale; cosa che non viene fatta in quei 
testi giuridici. Lo prova il fatto che quel modo di agire è 
comune agli  animali,  e  deriva  dal  generale  istinto  di 
autoconservazione.  Come  la  procreazione  deriva 
dall'istinto naturale di conservare la propria specie, così 
la propria difesa deriva dall'istinto innato di conservare 
la  propria  vita  ed  il  proprio  essere.  (SUÁREZ, 
2008-2014, vol. 2, p. 279; Trattato, II, 17, 6)
  

O  ponto  particularmente  interessante  frente  ao  contratualismo  é  que,  para 

Sidney, o pacto (covenant) não advém diretamente da obrigação e esta somente pode ser 

entendida quando expressa claramente no pacto ou implicitamente pela aceitação dos 

direitos com os quais o pacto foi firmado (SIDNEY, Maxims, VIII, p. 101)282. Antes, é 

preciso que se  compreenda a  plausibilidade  de que as  obrigações  feitas  possam ser 

282 Essa  perspectiva  afasta  Sidney  de  algumas  leituras  que  o  aproximam  do  contrato  de  Locke 
(HOUSTON, 1991, p. 169), por poder ser tácito, além de explícito. Veremos em 3.5.2 que a progressão 
contratual em Sidney não diz respeito a contratos implícitos pelo uso de recursos publicamente aceitáveis, 
necessariamente sustentados na propriedade, como o caso da moeda em Locke (SCOTT, 1988, p. 218; 
SCOTT, 2004, p. 120-121). Para Sidney, os contratos implícitos dizem respeito à utilização dos direitos 
positivos (municipais) estalecidos. A simples contenda resolvida por um juiz faz com que os envolvidos 
que aceitem a legitimidade do julgamento sejam parte  de um contrato para com a magistratura (Cf. 
SIDNEY, Discourses, III, 32, p. 312). Para uma leitura alternativa, veja West (1996, p. XXV). Para uma 
interpretação geral de contrato tácito, confira Hampton (2007, p. 480).  
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desrespeitadas – coerentemente com a lei da natureza como liberdade – e, com isso, 

liberando cada um a empregar o direito natural de autodefesa. Este sim é o responsável 

pela reciprocidade que se encerra no pacto.

O fato de a autodefesa individual ou de um povo ser dois lados de um mesmo 

direito imputa que essa autodefesa produza o autogoverno: “every people has a right of 

disposing of their government” (SIDNEY, Discourses, III, 18, p. 421). Isso significa que 

o  pacto  mútuo  se  realiza  no  autogoverno  que  requer  as  leis  positivas.  Mas  essa 

correlação já estava relativamente clara em Suárez: “Siccome parla in modo particolare 

delle comunità politiche, quello che dice potrebbe valere per quegli Stati che di fatto 

sono  liberi  e  posseggono  la  sovranità,  e  tuttavia  affidano  il  potere  legislativo  a  un 

senato” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 3, p. 48;  Trattato, III, 4, 12). O entendimento do 

direito  natural  como  autogoverno  é  uma  peculiaridade  importante  entre  os 

contratualistas,  particularmente,  porque  insere  no  universo  natural  uma  dimensão 

eminentemente  republicana e  Suárez (CF.  MESNARD, 1952,  p.  627)  foi  lido desse 

modo por Sidney (Cf. HOUSTON, 1991, p. 172). É a partir da idiossincrasia de cada 

nação, após se estabelecer como um governo autônomo, que emerge o direito positivo. 

Para Grotius, o paralelo entre o indivíduo e a nação (GROTIUS, 2004, p. 44; Do direito  

da paz e da guerra, Prolegômenos, 18) com relação à autodefesa também é verdadeiro, 

embora não signifique autogoverno. 

Como há vários gêneros de vida, uns melhores que os 
outros, e que cada um é livre de escolher entre todos 
eles o que lhe convém, de igual modo um povo pode 
fazer a escolha de forma de governo que quiser e não de 
acordo com a excelência de tal ou qual forma – questão 
que  divide  opiniões  –,  mas  segundo  sua  vontade,  é 
preciso medir a amplidão do direito. (GROTIUS, 2004, 
p. 177-178; Do direito da paz e da guerra, I, 3, 8)
 

Embora  o  jurista  holandês  reconheça  a  necessidade  do  cumprimento  das 

obrigações, admite também, assim como Sidney, a possibilidade de servidão voluntária 

em benefício dos governados (GROTIUS, 2004, p. 179-180;  Do direito da paz e da  

guerra, I, 3, 8)283. Mas, diferentemente de Sidney, a obrigação não é algo que possa, por 

direito natural, ser desrespeitado. Assim, sua noção de liberdade natural pode ser lida 

como ainda mais radical do que a de Hobbes, do mesmo modo que a positividade das 

instituições humanas, sejam leis ou forma de governo, depende apenas das condições de 

283 É verdade que a origem luterana da obediência passiva esteve à serviço dos realistas ingleses, mas 
elas não implicavam em alguém doar-se livre e espontaneamente (Cf. OSTRENSKY, 2006, p. 90).
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existência de cada nação. Nesses pontos, Sidney se aproxima mais de Grotius do que de 

Hobbes (Cf. HAMEL, 2011, p. 58),  mas,  ainda assim, nenhum dos dois pensadores 

destacam o autogoverno. 

Uma vez que o direito positivo se materializa nas leis positivas, e de nenhum 

outro modo, e que o povo é a origem de tal direito, o autogoverno existe somente na 

medida  em que  haja  leis  confeccionadas  pelo  (by)  e  para  (for)  o  povo  (SIDNEY, 

Discourses, III, 41, p. 547). 

They [os reis] must therefore have received their right 
from the  people,  or  they could have  none at  all;  and 
their successors fall under the same condition. [...] 'tis 
certain  that  the  name  and  office  of  king,  consul, 
disctator,  or  the like,  does  not  confer  any determined 
right upon the person that hath it: Everyone has a right 
to  that  which  is  allotted  to  him  by  the  laws  of  the 
country by which he is created” (SIDNEY, Discourses, 
II, 7, p. 114)
 

Nesse instante, a interpretação da lei e do direito naturais cessa e a variabilidade 

dos agremiados políticos emerge. “If they are not in all places the same, kings do not 

reign by an universal law, but by the particular laws of each country; which give to 

every one so much power, as in the opinion of the givers conduces to the end of their 

institution, which is the publick good” (SIDNEY, Discourses, III, 7, p. 113).  

 

4.4.4. Hierarquia dos direitos 

Entre a perspectiva classificatória dos direitos em naturais ou positivos, Sidney 

compõe um quadro alternativo que aborda a questão de um outro ponto de vista: o modo 

pelo qual os direitos são estabelecidos. “But as all natural rights by inheritance must be 

by descent not being proved, there can be no natural right; and all rights being either 

natural, created or acquired, this right to crowns not being natural, must be created or 

acquired, or none at all” (SIDNEY, Discourses, III, 18, p. 420). Existem, portanto, três 

possibilidades  de  alguém desfrutar  de  direitos  e  a  primeira  delas,  por  pressuposto, 

depende exclusivamente da hereditariedade (WARD, 2004, p. 159). Isso significa que, 

em determinada nação, a lei positiva determina, por seus devidos e próprios critérios, a 

transmissão geracional de direitos e este direito recebe o nome de direito natural pela 

simples existência de descendentes. 
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I  confess  I  think there is  no such right,  and  need no 
better  proof  than  the  various  ways  of  disposing 
inheritances  in  several  countries,  which  not  being 
naturally  or  universally  better  or  worse  one  than 
another,  cannot  spring  from  any other  root,  than  the 
consent of the several nations where they are in force, 
and  their  opinions  that  such  methods  were  best  for 
them. (SIDNEY, Discourses, III, 18, p. 421)
 

É importante não confundir o direito natural de autodefesa e autodeterminação, 

discutido acima, e o direito natural pelos laços biológicos existentes entre os homens, o 

primeiro pressupõe universalidade e atemporalidade, não podendo, portanto, ser negado; 

o  segundo  pressupõe  tão  somente  a  existência  de  leis  positivas  que  sustentem  a 

transmissão hereditária284. “There being no general law common to all nations, creating 

a right to crowns [...] we must seek the right concerning which we dispute, from the 

particular constitutions of every nation, or we shall be able to find none” (SIDNEY, 

Discourses,  III,  18,  p.  420).  Ora,  se  não  há  uma lei  geral,  só  pode  haver  uma lei 

particular,  ou  municipal,  para  seguir  o  vocabulário  de  outras  passagens,  que  crie  o 

direito (Cf. SCOTT, 1988, p. 20). Desse modo, cada nação tem o  direito  de criar as 

prerrogativas e deveres que lhe parece convir a quem lhe parecer devido. Porém, do 

mesmo modo que as leis positivas criam direitos igualmente positivos, estes, por serem 

puras invenções, podem ser desfeitos a qualquer momento. De acordo com a tradição 

constitucional inglesa, existem condições estabelecidas nas quais as leis positivas são 

nulas: 

The alteration of the of Circunstances whereupon a Law 
was made, or if it be against the genius of the People, or 
have effects contrary to the intent of the Makers, will be 
thought Oppression; especially if Experience has shewn, 
that  by the  Non-execution,  the  Quiet,  the  Safety,  and 
Trade of the Nation have been promoted: of all which 
the  Commons,  who  are  sent  from  every  part  of  the 
Kingdom,  are  able  to  make  the  clearest  Judgment. 
(SIDNEY e JONES, 1689, p. 176;  A Just and Modest  
Vindication)
 

O terceiro direito, por fim, é aquele adquirido: 

284 Mesmo  que  a  discussão  à  qual  Sidney  se  debruça  seja  relativa  aos  direitos  ao  governo  pelos 
monarcas, o argumento torna-se mais claro quando aplicado à transmissão. “John Sobieski now reining in 
Poland,  had  no  relation  in  blood  to  the  former  kings,  nor  any  title  till  he  was  chosen”  (SIDNEY, 
Discourses, III, 18, p. 420). “The crown of Denmark was elective till it was made hereditary by an act of 
the  general  diet”  (SIDNEY,  Discourses,  III,  18,  p.  420).  Estes  exemplos  confirmam  o  direito  pela 
hereditariedade é definido pela nação, e não natural. Em outros momentos (SIDNEY, Discourses, III, 18, 
p. 422), Sidney atribui à lei sálica um ato da nação para determinar em quem a coroa deveria se assentar, 
o que confirma a dimensão positiva da lei.
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Acquir'd rights are obtainded, as men say, either by fair 
means or by foul, that is, by force or by consent: such as 
are gained by force, may be recovered by force; and the 
extent of those that are enjoy'd by consent, can only be 
know by the reasons of which, or the conditions upon 
which that consent was obtain'd, that is to say, by the 
laws of every people. (SIDNEY, Discourses, III, 18, p. 
420)
 

Os  direitos  adquiridos  são  classificados  binariamente:  por  meios  traiçoeiros, 

através do emprego da força, ou por meios honestos, através do consentimento285. Em 

ambos os casos, quando não cumprida a finalidade previamente estabelecida, o povo 

deve retomar tal direito, uma vez que é, agora sim, o mandatário natural dele. Quando a 

força for necessária, ela deve ser empregada. E, por definição, o consentimento depende 

da lei.

Não  obstante  o  fato  de  esses  três  níveis  de  direitos  –  hereditário,  criado  e 

adquirido  –  serem,  todos,  determinados  pela  lei  positiva,  embutido  a  essa  esfera 

analítica reside um pressuposto hierárquico (Cf. SCOTT, 1988, p. 37). Com relação ao 

primeiro, basta que a nação reconheça, em algum nível, algum tipo de herança, com o 

segundo,  uma criação  voluntária  e  positiva  no  ato  da  criação  e,  em terceiro  lugar, 

adquirir direitos exige alguma ação do beneficiado, seja a força, seja a promessa de 

cumprir  o  objeto  que  motivou  o  consentimento.  A criação  de  direitos  depende  da 

unilateralidade do povo com relação àquele que o recebe, a aquisição da bilateralidade 

no intrincado processo que reconhece direitos e deveres286. Repare-se que há, como de 

costume, uma complexificação crescente que exige progressivamente a participação de 

mais atores envolvidos: a direito de herança é quase tácito, o criado depende apenas do 

povo, o adquirido, do povo e do receptor. Se se contrastar os dois últimos níveis com a 

trajetória  jusnaturalista,  não  seria  despropositado  comparar  o  primeiro  com  a 

unilateralidade hobbesiana e o segundo com a obrigatoriedade criada entre direitos e 

deveres de Pufendorf287. 

285 Repare que esta classificação não se aplica ao direito natural.

286 Essa forma de criação de direitos está diretamente relacionada à tradição romana e medieval, com a 
qual Hobbes se confronta ao colocar o soberano do lado de fora do momento contratual (BOUCHER e 
KELLY,  1994,  p.  11).  Assim,  parece  fazer  sentido  que,  em  Sidney,  o  contrato  entre  governantes  e 
governados seja um importante diferenciador do contrato de Hobbes e que o aproxima de Buchanan pela 
igualdade envolvida em tal processo e pela escolha popular dos governantes (BUCHANAN, 2006, p. 48 e 
51; Law of kingship).
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Todavia, os dois modos pelos quais se adquirem direitos – pela força ou pelo 

consentimento – merecem o destaque de Sidney. O fato de alguém conquistar direitos 

pela força parece ser uma contradição em termos: ou há direitos, ou há força, uma vez 

que  Sidney nega,  peremptoriamente,  a  possibilidade  de  a  força  produzir  direitos.  É 

verdade  que,  como  indicamos  acima,  Sidney  assume  um  posição  espinosista  com 

relação à compatibilidade entre força e direito, mas, deve-se ter em conta que, neste 

ponto, se trata de direito natural, e não adquirido. O ponto de contato entre o direito 

adquirido pela força e o direito natural de matriz espinosista reside na equivalência entre 

capacidade e legitimidade, o que veremos à frente quando Sidney apresenta o exemplo 

histórico de Alexandre cuja virtude e a força unidas foram capazes de criar um governo 

simultaneamente pela força e legítimo (LURBE, 2004, p. 42). Mas essa é uma exceção 

com a qual Sidney não opera, pelo contrário, o autor dos  Discourses  tende sempre a 

rechaçar os casos ímpares e prima pela constância e universalidade do funcionamento 

de seus argumentos. 

Independentemente  do  conteúdo  proposto  em cada  etapa  dessa  hierarquia,  é 

digno de nota que Grotius faz o mesmo. De acordo com o autor de O direito da guerra 

e da paz, o direito se bifurca originalmente entre natural e voluntário (GROTIUS, 2004, 

p.  78;  Do direito  da paz  e  da guerra,  I,  1,  9),  o voluntário  entre  humano e divino 

(GROTIUS, 2004, p. 87; Do direito da paz e da guerra, I, 1, 12), o humano se divide 

em civil, restrito e amplo (ou ius gentium) (GROTIUS, 2004, p. 576; Do direito da paz 

e da guerra, I, 1, 14) e o divino em universal e específico (GROTIUS, 2004, p. 576; Do 

direito da paz e da guerra, I, 1, 15). Mesmo que haja uma discrepância significativa 

entre  os autores,  a  matriz  original  entre  o  direito  natural  ou divino e o  positivo ou 

humano é a mesma, o que não traz nenhum ponto significativamente interessante, pois 

isso é bem característico do jusnaturalismo. O que se destaca, entretanto, é o fato de que 

ambos  hierarquizam  em  níveis  de  complexidade  e  de  possibilidade  ou  não  de 

cumprimento todas as formas de direito.                 

Por  fim,  não  resta  dúvida  que,  a  partir  dessa  classificação  hierárquica  dos 

direitos, Sidney assuma a ambivalência entre o direito natural e o direito positivo, de 

modo que o primeiro não pode ser contrariado pelos humanos pelo simples fato de que 

não são capazes disso.  Dentre  as características  específicas  do direito  natural  reside 

287 Apesar da enorme importância de Pufendorf para a tradição do direito natural, não há evidências de 
que  Sidney tenha  tomado  contato  com suas  obras,  incluindo  o  mais  conhecido  à  época  De Officio  
Hominis et Civis, publicado originalmente em 1673, mas traduzido para o inglês apenas em 1691.
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aquela que impõe aos homens a autodefesa e, tomada coletivamente, o autogoverno. 

Este é o ponto de contato entre os dois direitos,  isto é,  o direito natural  conduz os 

homens  a  readquirirem-no  quando alienado  ou  consentir  quando  lhes  convier.  Esse 

movimento coletivo, sustentado no direito, ganha o nome de contrato.

4.5. O contrato

Perché, quando uno stato mutar fai,
dubita chi tu hai principe fatto,
tu non gli tolga quel che dato gli hai;
e non ti osserva poi fede né patto,
perché gli è più potente la paura
ch'egli ha di te, che l'ogligo contratto.
Niccolò Machiavelli, Dell'Ingratitudine  

4.5.1. A instituição da sociedade: o primeiro contrato  

É bastante disseminado entre os estudiosos de Sidney o seu esforço de reduzir a 

ambiguidade  teórica  entre  a  tradição  aristotélica  e  os  primeiros  momentos  do 

contratualismo moderno. A forma mais clara que essa perspectiva assume é a partir de 

sua explicação para o surgimento das sociedades humanas. Seria tentador afirmar que 

ele  se  encontra  a  meio  caminho  do  zoon  politikon e  do  contrato  unilateral  para  o 

estabelecimento do Estado288, mas sua reflexão se mostra mais complexa do que isso. 

Whereas they [Platão e Aristóteles] could not have been 
ignorant of the Creation, if they had read the books that 
Moses writ; and having that knowlodge, they ould not 
think that men met together as herds of cattle. However, 
I  deny that any of them did ever dream of that lineal 
subjection, derived from the first parents of mankind, or 
that  any  such  thing  was  to  be  learnt  from  Moses. 
(SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 87)
 

De um lado,  os  homens  não  são  naturalmente  gregários  como gado,  mas  a 

explicação naturalizante da origem dos agremiados de Filmer também não lhe serve. De 

fato, entre um termo e outro, ponto crucial de sua teoria, reside a sociedade civil. “La 

vie civile est donc à la vie pré-politique de l'homme ce que la création divine est au 

chaos qui le précède: la mise en forme, par une puissance rationnelle, d'une matière 

288 Uma posição semelhante é:  “Perhaps yhe most  fundamental  aspect  of  Sidney's  treatment of  the 
origins of society is his attempt to mediate between the positions of Hobbes and Machiavelli” (WARD, 
2000-2001, p. 134).
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désordonnée” (HAMEL, 2011, p. 99). A emergência dessa instituição não se faz pela 

natureza ou espontaneidade humana, nem pelo cálculo racional para a criação do poder 

(NELSON, 1993, p. 37 e 43); ao invés disso, é um ato voluntário carregado de razão em 

direção ao desfrute de uma vida coletiva, isto é, um contrato.

A existência de uma associação intermediária entre o estado natural do homem e 

o Estado em Sidney pode ser oriunda de algo similar desenvolvido anteriormente por 

Suárez.  Para  o  pensador  jesuíta,  o  homem é  um animal  social;  por  outro  lado,  as 

comunidades humanas se reúnem sob a forma de um pacto. É bastante tentador definir 

esse raciocínio, sobretudo para alguém que escreve nos primeiros anos do século XVII, 

como  o  momento  de  transição  entre  a  idade  média  aristotélica  e  a  modernidade 

jusnaturalista.  Resistiremos a  isso para  destacarmos um ponto em particular.  Suárez 

define a comunidades humanas em duas: uma perfeita e outra imperfeita. A primeira é 

definida  com  referência  à  cidade  (pólis)  aristotélica  no  sentido  que  lhe  confere 

completude  e  autonomia,  na  qual  todas  as  partes  se  combinam  e  se  completam 

formando  um  governo  político.  A  comunidade  imperfeita,  por  seu  lado,  é 

recorrentemente  definida  como  a  familiar,  porque  incompleta  e  incapaz  de 

autossuficiência (SUÁREZ, Trattato, III, 1, 3). Assim, a maneira que os homens têm de 

se reunirem em uma cidade é através de um pacto: 

Oltre queste, c'è una comunità, congregata o trovata dal 
solo punto di vista umano, che è detta essere un gruppo 
di uomini che per qualche diritto si associano, dove si 
chiarisce che per [aversi] una comunità non è sufficiente 
una moltitudine di uomini, se non si uniscono tra di loro 
con  qualche patto sotto un qualche capo in vista di un 
qualche  fine.  (SUÁREZ,  2008-2014,  vol.  1,  p.  118; 
Trattato, I, 6, 19)
     

A argumentação construída por Sidney, diferentemente da de Hobbes, não se faz 

por uma narrativa lógica, iniciada com as condições naturais dos humanos e findada no 

Estado, mas é possível reconstruí-la desse modo. O primeiro pressuposto teórico a ser 

identificado funda-se na distinção – devedora, cada um a seu modo, de Aristóteles e 

Hobbes – entre a família e sociedade (CARRIVE, 1989, p. 108; SCOTT, 1991, p. 223; 

WARD, 2004, p. 162). O termo por ele inserido à reflexão que se encontra em Suárez é 

justamente  a  sociedade  e  a  sociedade  civil.  Assim como o  jesuíta,  Sidney infere  a 

existência de um mecanismo que possibilita a vida comum sem o imperativo do Estado. 

Além das diferenças conceituais e práticas entre o pai de família e o chefe de governo 

(CARRIVE,  1989,  p.  102-104;  SIDNEY,  Maxims,  VII,  p.  81-82),  requer-se  ainda  a 
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percepção de que, entre iguais e livres, a razão torna-se o operador necessário para a 

entrada  em sociedade  (NELSON,  1993,  p.  48)289.  “By the  principles  of  nature  and 

reason man cannot live well unless joined in society with others” (SIDNEY, Maxims, II, 

p. 9). Desse modo, Sidney exclui todos os incapazes de aplicar essa faculdade – entre 

eles,  as  crianças  e  as  mulheres  –  de  qualquer  possibilidade  de,  voluntariamente, 

compartilhar das vantagens e desvantagens de uma vida coletiva (SIDNEY, Discourses, 

III,  13,  p.  388;  III,  21,  p.  443; III,  22,  p.  447;  III,  26,  p.  469).   Estes  devem ser 

constantemente  tutelados  por  seus  responsáveis,  já  que  jamais  conseguiram  ter  a 

autonomia necessária frente às vontades alheias (SCOTT, 1988, p. 120).290. Este é um 

momentos da argumentação que fica mais clara a dependência entre razão e liberdade e 

a distinção, por assim dizer, com Hobbes. 

In the second place, societies cannot be instituted, unless 
the  heads  of  the  families  that  are  to  compose  them, 
resign so much of their right as seems convenient into 
the publick stock, to which everyone becomes subject: 
But  that  the  same  power  should,  at  the  same  time, 
continue in the true father, and the figurative father, the 
magistrate;  and  that  the  children  should  owe  entire 
obedience to the commands of both, which may often 
cross each other, is absurd. (SIDNEY, Discourses, II, 4, 
p. 96)
 

Mesmo que os dois pais possam remeter a memória do leitor ao corpo natural e o 

artificial de Hobbes, a dimensão familiar com a qual Sidney apresenta a instituição da 

sociedade se mostra natural. Uma sociedade se diferencia de uma família porque nesta 

última  o  operador  da  razão  é  desnecessário.  Embora  seja  possível  uma  leitura 

aristotelizante,  ela  se  limita  tão somente ao fato de as famílias,  particularmente nas 

figuras  do  pai  e  do  filho,  serem criações  da  natureza.  Carrive  (1989,  p.  109)  nega 

peremptoriamente tal possibilidade e justifica a partir da interpretação de que a afamília 

é a criação da força. Por outro lado, seria por demais forçoso afirmar seu hobbesianismo 

através da criação do poder estatal conjuntamente com a sociedade civil.

 
As his  [qualquer  homem] joining or  not  joining with 
others, and the choice of those others depends upon his 

289 Apesar da desigualdade natural dos homens em termos de virtude, como vimos em 3.3.3, em estado 
de natureza, via de regra, essa desigualdade não é capaz de exercer qualquer influência.

290 Este é um claro ponto de contato entre as crianças, as mulheres, os incapazes e os escravos. Embora 
Sidney se esforce para tornar a diferença robusta,  o que importa para seu sistema é a capacidade de 
alguém ter autonomia.
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own will,  he cannot but  have a right  of judging upon 
what conditions 'tis good for him to enter into such a 
society, as must necessarily hinder him from exercising 
the right which he has originally in himself. (SIDNEY, 
Discourses, I, 12, p. 35)
 

Imiscuem-se ou não os homens na sociedade civil por uma percepção individual, 

à  luz  da  razão  natural,  de  que  os  inconvenientes  de  se  viver  fora  dela  podem ser 

evitados. O autor dos  Discourses deixa isso claro ao analisar a quantidade de pessoas 

requeridas para uma e para outra: 

they who place the power in a multitude, understand a 
multitude composed of freemen, who think it for their 
convenience  to  join  together  [...]  which  multitude, 
whether it be great or small, has the same right, because 
ten men are as free as ten millions of men; and tho it 
may be  more prudent  in  some cases  to  join with the 
greater than the smaller number, because there is more 
strength,  it  is  not  so always:  But however every man 
must therein be his own judge, since if he mistake, the 
hurt is only to himself; and the ten may as justly resolve 
to  live  together,  frame  a  civil  society,  and  oblige 
themselves to laws, as the greatest number of men that 
ever met together in the world. (SIDNEY,  Discourses,  
II, 5, p. 97-98)
 

Assim,  não  é  o  número  que  diferencia  a  família  da  sociedade,  mas  a 

voluntariedade racional para a entrada na segunda: “no more can be required to prove 

that they do voluntarily enter into these societies” (SIDNEY, Discourses, I, 12, p. 35). 

Repare-se  que  tal  ato  pode  se  tornar  oneroso  àquele  que  o  comete,  porém,  como 

racionais, os homens, juízes de si mesmos (HAMEL, 2011, p. 112-113), incorrem no 

risco de a convivência ser menos vantajosa do que a vida isolada. Sidney não carrega 

qualquer perspectiva impositiva quanto a isso, não há uma necessidade de os homens 

entrarem em sociedade, pois, como juízes de sua própria causa, são responsivos por seus 

próprios atos (Cf. HOUSTON, 1991, p. 79). Nesse sentido, “build a city” é distinto de 

“set up a government” (SIDNEY, Discourses, II, 5, p. 98 e Discourses, III, 33, p. 511), 

uma vez que as condições para o estabelecimento de ambos são diferentes.  

Não obstante  a  opção que cada homem tem de entrar  ou não em sociedade, 

parece justificável sua aderência pelas vantagens contidas nela e, como seres racionais, 

conhecem os homens essas vantagens: 

written on the heart of every man, that as it is better to 
be clothed, than to go naked; to live in a house, than to 
lie in the fields; to be defended by the united force of a 
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multitude, tham to place the hopes of his security solely 
in his own strength; and to prefer the benefits of society, 
before a savage and barbarous solitude; he also taught 
them to frame such societies. (SIDNEY,  Discourses,  I, 
6, p. 22)
 

 Como o próprio autor reconhece, a origem dessa argumento está em Belarmino. 

Mas,  como  apontamos  acima,  para  o  cardeal,  a  opção  de  viver  isolado  não  lhe  é 

plausível, porque o homem é um animal social. Se tencionado, o argumento deveria ser 

calibrado  pelo  fato  de  que  a  interdependência  entre  a  racionalidade  individual  e  a 

existência da sociedade, em Sidney, é uma relação de causa e efeito, mas para o autor de 

De Laicis, é uma dupla dotação divina, ser racional e igualmente sociável.

Por outro lado, a entrada em sociedade requer também desvantagens291: 

But this liberty without restrain being inconsistent with 
any  government,  and  the  good  which  man  naturally 
desires  for  himself,  children  and  friends,  we  find  no 
place in the world where the inhabitants do not  enter 
into some kind of society or government to restrain it: 
and to say that all men desire liberty without restrain, 
and yet that all do restrain it, is ridiculous. (SIDNEY, 
Discourses, II, 20, p. 191-192)
 

O argumento  se  mostra  bastante  sutil.  Duas  são  as  perspectivas  nas  quais  a 

restrição da liberdade, claramente um fator negativo, pode ser encarada. Do ponto de 

vista individual, cada homem deve julgar por si mesmo em que medida as vantagens 

superam ou não as desvantagens, uma vez que não há outro caminho que não abdicar de 

parte da liberdade. Porém, se observado coletivamente, torna-se uma contradição lógica 

afirmar que todos podem, conjuntamente, ter a liberdade restrita (SIDNEY, Discourses, 

III, 33, p. 511)292. Ora, se a liberdade de um homem depende de sua autonomia frente às 

vontades e arbítrios de terceiros, então, um ato coletivo que recaia igualmente sobre 

todos os envolvidos não é capaz de limitar a liberdade de ninguém293. Por isso, é a partir 

da lei positiva que a restrição da liberdade natural (hobbesiana) reduz-se, mas é também 

por ela que em sociedade se mantém. 

291 A seguinte passagem já foi citada em outro contexto, neste, nos interessa a capacidade humana de 
escolher entrar ou não em sociedade.

292 Um paralelo com Rousseau é irresistível: Escrito no coração de todos os homens (Contrato Social, II, 
12),  a  percepção de que a autodeterminação,  mesmo que absolutamente restritiva,  do ponto de vista 
relativo,  não enseja qualquer  rebaixamento frente ao estado anterior  (Contrato Social,  I,  6)  anula as 
desvantagens da entrada em sociedade. 
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The  society  in  which  I  live  cannot  subsist  unless  by 
rule; the equality in which men are born is so perfect, 
that no man will suffer his natural liberty to be abridged, 
except others do the like: I cannot reasonably expect to 
be defended from wrong, unless I oblige myself to do 
none; or to suffer the punishment prescribed by the law, 
if I perfom not my engagement. But without prejudice 
to the society into which I enter, I may and do retain to 
myself the liberty of doing what I please in all things 
relating peculiarly to myself, or in which I am to seek 
my own convenience. (SIDNEY, Discourses, III, 41, p. 
548)
 

Compreende-se,  assim,  a  coerência  de  Sidney  ao  ser  tão  radical  quanto  a 

distinção entre o “estado natural do homem” e a “ sociedade civil”. As duas categorias, 

binárias e opostas, não podem ser de outro modo porque caso alguém ficasse a meio 

caminho poderia  desfrutar  de  mais  ou menos  liberdade  que  os  demais,  visto  que  a 

restrição coletiva da liberdade deixa de ser igual para todos, tornando este homem um 

senhor ou um escravo. Nesse sentido, o pressuposto igualitário adentra na sociedade 

pela lei e faz com que cada um aja de acordo com o que lhe convier (Cf. SCOTT, 1988, 

p. 58), salvo as situações nas quais a ação produz alguma consequência pública ou para 

terceiros. Cada homem deve escolher com sua razão entre as duas opções: viver em 

árvores  ou  em  cidades,  qualquer  coisa  diferente  disso  abre  a  brecha  para  que  as 

vantagens e desvantagens não sejam palpáveis o suficiente de modo que o emprego da 

razão seja ofuscado. “Again, if man were by nature so tenacious of his liberty without 

restrain, he must be rationally so” (SIDNEY, Discourses, II, 20, p. 192). 

Há um substrato perene nesta argumentação que não pode ser descartado. Dada a 

restrição da liberdade absoluta com a entrada em sociedade, a manutenção da liberdade 

relativa somente pode ser feita com regras que se assentem sobre todos os envolvidos e 

sem exceções. Reside aqui um dos fundamentos mais característicos do republicanismo. 

“Everyone sees they cannot well live as under, nor many together, without some rule to 

which all must submit. This submission is a restraint of liberty, but could be of no effect 

as to the good intended, unless it were general” (SIDNEY, Discourses, II, 20, p. 192). 

Sidney não reivindica que todos sejam iguais frente a um objeto externo, como leis e 

293 O argumento se assemelha bastante ao de Belarmino: “Finally, if civil subjection or primacy were 
incompatible with Christian freedom, ecclesiastical subjection or primacy would be more incompatible, 
since Christian freedom pertains more to the Christian man as a citizen of the Church than as a citizen of 
the  world,  but  ecclesiastical  subjection  or  primacy  is  not  incompatible  with  Christian  freedom” 
(BELLARMINE, 2012, p. 11;  Laymen,  III).  O clérigo argumenta que, sob determinadas condições,  a 
sujeição civil não implica em ter a liberdade tolhida, o que o diferencia, entretanto, é o fato de ele centrar-
se na relação entre a liberdade cristã e a igreja, o que para Sidney significa a relação entre o indivíduo e a 
sociedade.
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costumes, nem que a igualdade deva ser construída ou aprofundada após o contrato; 

Sidney é claro quanto à interdependência entre a liberdade e a igualdade (SIDNEY, 

1970, p. 280;  The Character of Sir Henry Vane). Em termos mais explícitos, Sidney 

desenvolve  a  necessidade  da  isonomia  para  a  realização  da  sociedade  civil  (Cf. 

SIDNEY, 1970, p. 281; The Character of Sir Henry Vane). 

Um marco importante das condições de sustentação da república, presente em 

Cícero e em Maquiavel, é a defesa da igualdade de condições das ações políticas. Isso 

se diferencia, como também em Sidney, da defesa de uma igualdade substancial. Do 

mesmo  modo  que  ocorre  com  a  liberdade,  a  igualdade  relativa  assume  um  papel 

proeminente em sociedade, mesmo que, em termos absolutos, ela não seja a mesma da 

do “estado natural do homem”. Sidney acrescenta à perspectiva isonômica de Cícero, do 

humanismo  e  de  Maquiavel,  respeitadas  suas  particularidades,  a  racionalidade 

individual  necessária  a  uma  ação  coletiva  conjunta.  Fundamento  importante  do 

pensamento  jusnaturalista,  o  momento  do  contrato  requer  a  anulação  de  um 

desenvolvimento temporal das agremiações humanas, pois, no processo de formação da 

sociedade civil as desigualdades podem aportá-la de modo tal que o processo se torne 

irreversível. Daí a importância tanto da atemporalidade do contrato, quanto da garantia 

de que todos os envolvidos compartilham dos mesmos anseios. 

When all are born to the same freedom, some will not 
resign that which is their own, unless others do the like: 
This general consent of all to resign such a part of their 
liberty as seems to be for the good of all, is the voice of 
nature, and the act of men (according to natural reason) 
seeking their own good. (SIDNEY, Discourses, II, 20, p. 
192)
             

As características  centrais  que distinguem o estado de natureza da sociedade 

podem, às vezes, trazer um pano de fundo progressivo. Em Sidney, a vida civilizada é 

moralmente  superior  e  historicamente  posterior  àquela  semelhante  ao  universo  dos 

animais e dos bárbaros: “to live in hollow trees, and eat acorns, or to seek after the 

model of his house for a habitation, and to use no arms except such as were known to 

the patriarchs, as to think all nations forever obliged to be governed as they governed 

their families” (SIDNEY, Discourses, I, 6, p. 23). Nesse sentido, a forma da organização 

da  sociedade  civil  é  a  cidade,  porque  civilizada  e  progressiva,  e  pareceria 

incompreensível  a  Sidney  o  fato  de  haver  alguém  que  recusasse  desfrutar  de  tais 

benefícios.   
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4.5.2. Progressão contratual: demografia, liberdade, bem e ação

Muitas  vezes  tomadas  como sinônimos,  cidades  e  sociedades  civis,  além da 

dimensão  conceitual,  necessitam de  um acontecimento  factual.  Se,  por  um lado,  o 

número de pessoas não define se um aglomerado é uma família ou uma cidade, por 

outro, o engrandecimento impõe a criação desta última. 

[E]very man continued in this liberty, till the number so 
increased, that they became troublesome and dangerous 
to each other [...]  joined many families into one civil 
body [...]  This was a collation of every man's private 
right into a publick stock; and no one having any other 
right than what was common to all, except it were that 
of fathers over their children, they were all equelly free. 
(SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 78)
 

Esse é um dos mais importantes pontos de contato entre Sidney e Maquiavel, 

que à frente retomaremos sob a perspectiva da expansão e do conflito. 

E volendo discorrere prima il nascimento suo, dico che 
tutte  le  cittadi  sono edificate  o  dagli  uomini  natii  del 
lougo dove le si edificano o daí forestieri. Il primo caso 
occorre quando agli abitatori dispersi in molte e piccole 
parti non pare vivere securi; non potendo ciascuna per 
sé,  e  per  il  sito  e  per  il  piccolo  numero,  resistere 
all'impeto  di  chi  le  assaltasse,  e  ad  unirsi  per  loro 
difensione,  venendo  il  nimico,  non  sono  a  tempo,  o, 
quando fussono, converrebbe loro lasciare abbandonati 
molti de' loro ridotti, e così verrebbero ad essere subita 
preda dei loro inimici: talmente che, per fuggire questi 
pericoli, mossi o da loro medesimi o da alcuno che sia 
infra loro di maggiore autorità, si ristringono as abitare 
insieme in luogo eletto da loro, più commodo a vivere e 
più facile a difendere. (MACHIAVELLI,  Discorsi, I, 1, 
3-4)
 

O critério demográfico é um elemento essencial para a fundação das cidades. Na 

situação em que os homens vivem dispersos em pequenos grupos, sem um lugar para se 

estabelecerem e em pouco número, migram constantemente até se depararem com quem 

lhes pilhem, projetando, assim, uma união por parte daqueles que resistiram e uma nova 

migração dos que mais sofreram com o assalto. 

The matter is yet  more clear in relation to those who 
never  were  in  any  society,  as  at  the  beginning,  or 
renovation of the world after the Flood; or who upon the 
dissolution  of  the  societies  to  which  they  did  once 
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belong, or by some other accident have been obliged to 
seek new habitations. Such were those who went from 
Babylon  upon  the  confusion  of  tongues,  those  who 
escaped from troy when it was burnt by the Grecians; 
almost all the nations of Europe, with many of Asia and 
Africa upon the dissolution of the Roman empire.  To 
which  may be added a  multitude  of  Northen  nations, 
who,  when  they  had  increased  to  such  numbers  that 
their countries could no longer nourish them, or because 
they wanted skill to improuve their lands, were sent out 
to provide for themselves; and having done so, did erect 
many kingdoms and states, either by themselves, or in 
union  and  coalition  with  the  ancient  inhabitants. 
(SIDNEY, Discourses, III, 33, p. 512)

Para  os  dois  autores,  o  engrandecimento  populacional  força  os  homens  a 

fundarem cidades; para Sidney, com a saída do “estado natural do homem” ou com a 

destruição de uma cidade, para Maquiavel, evitando a incessante migração. A dimensão 

aristotélica aceita por Maquiavel - “piccole parti” - não é reproduzida por Sidney, de 

modo que, para ele, os homens são individualmente isolados. Chama a atenção ainda o 

fato de que uma das causas centrais da união (unione) ou do corpo civil (civil body) 

seja, para ambos os autores, a segurança. “cominciarono infra loro, sanza altro principe 

particulare che gli ordinasse, a vivere sotto quelle leggi che parevono loro più atte a 

mantenergli” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 1, 6). E isso afasta Sidney de Suárez: “Ma 

dopo propria” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 3, p. 24; Trattato, III, 2, 3). A cidade recém 

criada, descrita por Sidney, depende da igualdade de liberdade de todos os partícipes 

vivendo sob leis igualmente estabelecidas para todos (HOUSTON, 1991, p. 200) e aqui, 

Sidney  se  reencontra  com  o  jesuíta:  “Dobbiamo  quindi  affermare  che  il  potere 

legislativo, in virtù della sola natura delle cose, non si trova radicato in alcun individuo 

particolare, ma nella colletività umana” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 3, p. 22;  Trattato, 

III, 2, 3). A clareza da abordagem republicana de Sidney é devidamente justificada pela 

racionalidade  individual  dos  homens.  Desse  modo,  para  ele,  não  há  qualquer 

contradição  entre  a  necessidade  de  um  contrato  que  funda  a  sociedade  e  esta, 

necessariamente, ser isonômica e autogovernada.        

O conjunto de vantagens na entrada em sociedade é extenso, mas a desvantagem 

é enorme, de modo que torna-se compreensível alguém não querer integrá-la. “[T]here 

is nothing of absurdity in saying, that man cannot continue in the perpetual and entire 

fruition of the liberty that God hath given him” (SIDNEY,  Discourses,  I, 10, p. 30). 

Desse modo, a questão posta não vai além de duas opções a serem escolhidas, cada uma 

das quais carregando consigo benefícios e malefícios:

348



 
It were a folly hereupon to say, that the liberty for which 
we contend, is of no use to us, since we cannot endure 
the  solitude,  barbarity,  weakness,  want,  misery  and 
dangers that accompany it whilst we live alone, nor can 
enter into a society without resigning it; for the choice 
of that society, and the liberty of framing it according to 
our  own  wills,  for  our  own  good,  is  all  we  seek. 
(SIDNEY, Discourses, I, 10, p. 31)
 

 O momento do primeiro contrato é apenas entre aqueles que fizeram a mesma 

opção  de  entrada  em  sociedade.  Isso  desloca  a  dimensão  naturalmente  política  da 

natureza humana para uma capacidade a priori, pela conveniência de cada um, de julgar 

a  pertinência  ou não de  abdicar  de parte  da liberdade  concedida  por  deus.  Daí  por 

diante, a estrutura do argumento se direciona exclusivamente àqueles que compartilham 

da mesma opção. Entretanto, é necessário ainda esclarecer as condições nas quais os 

homens fazem esta opção. Sendo o estado de natureza a situação de plena liberdade e 

igualdade de liberdade, motivos de inconvenientes, não há, via de regra, restrições com 

as quais os homens se deparem que impeçam sua entrada em sociedade. 

But if every man be free, till he enter into such a society 
as he chuseth for his own good, and those societies may 
regulate themselves as they think fit;  no more can be 
required to prove the natural equality in which all men 
are  born,  and  continue,  till  they  resign  it  as  into  a 
common stock, in such measure as they think fit for the 
constituting  of  societies  for  their  own  good,  which  I 
assert, and our author denies. (SIDNEY,  Discourses,  I, 
11, p. 35-36)
 

A sentença procura provar a liberdade natural dos homens, dadas suas condições 

naturais de racionalidade e idade adulta e, como tal, os homens racionais que optaram 

por viver em sociedade trocam parcela da liberdade natural pelo bem. Hipoteticamente, 

contudo, é possível supor uma situação na qual um homem se encontre não-livre, isto é, 

sujeito às arbitrariedades alheias que contradigam ou não sua vontade. Vimos que, em 

estado de natureza, a relação entre senhor e escravo existe somente mediante o controle 

perene e exaustivo do arbítrio de alguém, o que significa o constante emprego da força. 

Salvo essa excepcionalíssima situação,  uma vez que possua suas faculdades mentais 

intactas, qualquer homem encontra-se em plenas condições de decidir se deve ou não 

entrar em sociedade.                     

 A  peculiaridade  do  primeiro  contrato  de  Sidney  reside  na  manutenção  da 

liberdade,  em seu rigoroso uso do conceito,  no ato próprio de entrar em sociedade. 
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Diante dessa manutenção, cessada apenas no primeiro instante posterior ao contrato, o 

contrato carrega consigo duas características importantes. Primeiramente, os atos são 

individuais, isto é, dada a opção concedida pela natureza, que cabe exclusivamente a 

cada um escolher, com seu próprio julgamento, se deve ou não entrar em sociedade. 

Não seria muito significativo caso a decisão deva ser tomada pautando-se, inclusive, nas 

decisões de terceiros. Tal perspectiva poderia, erroneamente, caminhar para uma leitura 

restritivamente  liberal  de  Sidney aos  moldes  de  seu  contemporâneo  Locke  (RAHE, 

1994b, p. 260; WEST, 1996, p. XXIV-XXV). Não há evidências no texto de Sidney que 

apontem para a supremacia do indivíduo frente ao bem produzido pela sociedade294. Se 

ficasse  evidente  a  necessidade  de  uma ação  coordenada  para  a  feitura  do  primeiro 

contrato,  poder-se-ia  supor  que  os  benefícios  individuais  superariam  os  coletivos, 

limitando o ato de entrada em sociedade tão somente um cálculo racional e utilitarista 

pautado em si mesmo. 

Or,  on  comprend  dès  à  présent  que  cette  raison  est 
irréductible  à  la  faculté  de  calcil  des  moyens  de 
satisfaire  le  désir  fondamental  de  sûreté,  puisqu'elle 
permet à l'homme, s'il se conforme au 'modèle' divin, de 
créer un ordre doué de beauté, régi par de  lois sages, et 
conçu pour mener les hommes au bonheur. Si l'analogie 
de  Sidney,  comme celle  de  Hobbes,  met  en  avant  la 
capacité créative de l'homme, c'est en revanche pour se 
démarquer d'une vision mécaniste de 'l'homme artificiel' 
qu'est  lÉtat,  censé  imiter  une  nature  certes  créée  par 
Dieu a doté l'homme rend celui-ci capable, à sa mesure, 
d'accéder  avec  ses  semblables  à  une  vie  réellement 
humaine. (HAMEL, 2011, p. 99)
 

Aqui, a discussão a respeito do número de pessoas que adentram na sociedade e 

a família ajuda a clarificar o ponto. O fato de não importar se são dez ou dez milhões de 

homens que entram em sociedade faz com que Sidney ponha de lado a  capacidade 

prática de uma ação coordenada. Mas não apenas isso. Uma ação de tal envergadura 

294 As categorias centrais da abordagem straussiana discutidas acima – virtude e liberdade, dever ser e 
ser,  comunidade  e  estado,  interesse  público  e  interesse  privado,  justiça  e  utilidade,  entre  antigos  e 
modernos, respectivamente – merecem atenção neste ponto. O contraponto construído por Sidney entre a 
liberdade e o bem leva a crer, em alguns momentos, que o segundo tem primazia sobre o primeiro; em 
outros, que isso não passa de uma constatação histórica. Porém, sua constante afirmativa de que a perda 
de alguma liberdade seja um forte indicativo de que os homens têm o que perder entrando em sociedade 
põe sob dúvida a superioridade moral da sociedade. O fato é que Sidney suspende o juízo com relação ao 
devir de cada um frente estas opções, o que significa que ele deixa ao julgamento individual, fincado na 
razão,  tal  deliberação.  A perspectiva  straussiana  tende  a  alocá-lo  entre  os  modernos,  isto  é,  entre  o 
conjunto de autores, que após Maquiavel e Hobbes, operam a teoria política a partir das categorias básicas 
da paixão e do interesse. Sobre este ponto, confira Sullivan (2006, p. 58-86; 2004, p. 1-7) e Rahe (1994b, 
p. 296; 2008, p. 272). Para uma avaliação crítica, confira Hamel (2011, p. 47-64).   
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exigiria a formação de um coletivo anterior à formação da sociedade, o que, no sistema 

de Sidney, é uma contradição em termos. Não se afirma aqui a tradicional armadilha na 

qual às vezes é construída para criticar a teoria do contrato,  isto é, como poderia um 

conjunto desforme de indivíduos numa constante proximidade com a guerra assinar um 

contrato  antes  que,  logicamente,  todos  se  matem?295 O  problema dessa  armadilha  é 

quando ela é estendida a autores que se distanciam de Hobbes a respeito do conceito de 

liberdade, da natureza humana e mesmo do seu contrato. Sidney escapa dela quando une 

a progressão demográfica à necessidade do primeiro contrato:  “so that their  number 

increasing, the county of Kent was given to them [os habitantes de Kent]” (SIDNEY, 

Discourses,  III,  26,  p.  494).  O  crescimento  populacional  clarifica  aos  homens  as 

vantagens da sociedade civil porque torna evidente aos olhos comuns os inconvenientes 

do  estado  de  natureza.  Evidentemente,  o  pressuposto  é  de  que  haja  crescimento 

populacional  e  com  ele  maior  interação,  pois  caso  contrário,  mesmo  que  os 

inconvenientes  pudessem  teoricamente  existir,  não  ocorreriam  na  prática.  Sullivan 

(2006, p. 74) expressou muito bem este ponto do seguinte modo: “As a result of the 

view that  politics  originates  in  a  contract,  they envision  the  possibility  that  human 

beings can exist without a state”. O problema é que uma comunidade de humanos que 

não interagem entre si não existe. De modo semelhante: “the Natural State of Man is a 

social relationship that can exist at any time” (NELSON, 1993, p. 33). Ora, relações 

sociais em estado de natureza não podem ser senão a transposição humana para algum 

tipo de sociedade. Assim, “without integrity and the keeping of covenants, society was 

not possible” (HOUSTON, 1991, p. 169).

Um outro aspecto interessante do primeiro contrato é a necessidade da ação, 

mais do que do consentimento. À voluntariedade acrescenta-se o imperativo da ação 

individual em direção à sociedade, o que depende, em parte, de consentimento, mas este 

consentimento não transfere sua capacidade a terceiros, mas mantém seu curso de ação, 

embora, a partir de então, limitada a liberdade. “We may enter into, form, and continue 

in greater or lesser societies, as best pleases ourselves” (SIDNEY, Discourses, I, 17, p. 

56). O mesmo fez Suárez: “Ma la comunità stessa si coagula per mezzo del consenso e 

295 Trata-se,  dentre  outros,  da  crítica  expressa  por  Hume em seu  ensaio  Of  the  Original  Contract, 
publicado originalmente em 1752. Nele, o autor discute direta e indiretamente com a tradição inglesa e 
sustenta a origem do governo pela força, mas busca uma contradição interna do contratualismo a partir da 
afirmativa de que um contrato está muito além da compreensão dos selvagens. A questão que se coloca 
aos contratualistas é como poderia um agremiado humano, tendenciosamente autodestrutivo, compactuar-
se mutuamente sem que antes não se destrua. Porque os selvagens não são capazes de compreender o 
contrato é que se destruiriam antes de assiná-lo.   
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della  volontà”  (SUÁREZ,  2008-2014,  vol.  3,  p.  30;  Trattato,  III,  3,  1).  É  essa  a 

continuidade que faz com que a dimensão da ação permaneça, mas se inicie no ato do 

contrato. De fato, mesmo que a liberdade seja limitada pela entrada em sociedade, o 

consentimento se torna necessário apenas com o estabelecimento do governo. Todavia, 

tal limitação, apenas relativa, possui intrinsecamente uma dimensão voluntária e não 

coerciva. Do instante do contrato em diante, não há mais diferença de status político 

com relação à ação de cada um. Assim, parece bastante coerente que, uma vez criada a 

sociedade, ela possa se fortalecer pelo mesmo ímpeto que levou os homens a criá-la: o 

contrato. Porém, trata-se, agora, de um conjunto enorme de pequenos contratos capazes 

de regular a vida ordinária e fortalecer os laços entre os homens. “[B]ecause a civil 

society  is  composed  of  equals,  and  forfieted  by  mutual  compacts”  (SIDNEY, 

Discourses,  II,  2, p. 88). Essa percepção progressiva,  possivelmente,  foi extraída do 

longo debate jusnaturalista a respeito da relação entre direitos e deveres.  Sidney,  ao 

invés de afirmar – como Pufendorf, por exemplo –, que um é a contrapartida natural do 

outro,  ele  defende  a  tese  de  que a  reciprocidade  natural  dos  homens institui-se  em 

sociedade pelos contratos privados296. 

We may conclude that  men are all  made of the same 
paste,  and  that  one  owes  no  more  to  another  than 
another to him, unless for some benefit received, or by 
virtue of some promise made. The duty arising from a 
benefit received must be proportionable to it: that which 
grows from a promise is determined by the promise or 
contract made, according to the true sense and meaning 
of it. (SIDNEY, Discourses, III, 1, p. 326)

O progresso dessas relações contratuais  produzem, analítica e historicamente, 

regras  de  convivência  que  estabelecem  os  parâmetros  necessários  à  vida  comum, 

polindo os costumes de modo que sejam aceitáveis para todos. Emergem daí as leis 

positivas e compreende-se a sua variabilidade, já que cada sociedade possui sua própria 

trajetória e desenvolvimento. “By this means every number of men, agreeing together 

and framing a society, became a compleat body, having all power in themselves over 

themselves, subject to no other human law than their own” (SIDNEY, Discourses, I, 5, 

p. 99). Desse modo, as leis positivas são necessárias para a manutenção das regras de 

convívio, sobretudo, mas não só, dos diferentes contratos. Adequadas às leis naturais, as 

296 É plausível que, mesmo negando a obrigatoriedade nas relações naturais dos homens, Sidney tenha 
extraído de Grotius (Do direito de paz e de guerra, II, 12, 3-9) a noção de que, em sociedade, há algo de 
coercitivo no cumprimento dos contratos privados.   
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leis positivas expressam o progresso e sustentam a liberdade na medida do possível, 

evitando, desse modo, arbitrariedades. Porém, essa função de coesão atribuída às leis 

oferece  um  salto  qualitativo  que  transgride  a  simples  arbitragem  das  possíveis 

desavenças interpessoais. 

O fato de as leis positivas serem criações da sociedade para ela mesma revela a 

primeira  faceta  do  autogoverno.  Mas,  antes  disso,  impõe-se  uma questão:  uma  vez 

iniciado o processo de criação de leis, onde se localiza a responsabilidade pela garantia 

de seu cumprimento? É quase imperativo responder que tal empenho deve ser realizado 

pelo governo. Porém, neste ponto de seu argumento, o governo ainda não existe, o que 

evidencia  que  as  leis  são  analiticamente  anteriores  ao  governo,  que  estudaremos 

posteriormente, por enquanto, basta assinalar as funções legais advindas do primeiro 

contrato. À regulação das relações civis e ao autogoverno acrescenta-se, no próprio ato 

de obliteração das arbitrariedades, a dimensão igualitária produzida pelas leis. 

All those that compose the society, being equally free to 
enter into it or not, no man could have any prerogative 
above others, unless it were granted by the consent of 
the whole; and nothing obliging them to enter into this 
society,  but  the consideration of  their  own good; that 
good,  or  the  opinion  of  it,  must  have  been  the  rule, 
motive and end of all  that they did ordain. (SIDNEY, 
Discourses, II, 5, p. 99)
 

Sendo  todos  igualmente  livres  em  estado  de  natureza,  permanecem,  com  a 

criação da sociedade e tecedura de leis, igualmente livres uns em relação aos outros, 

embora menos livres em relação à situação anterior. “But if he enter into the society, he 

is  obliged by the laws of it;  and if  one of  those laws be,  that  all  things  should be 

determined by the plurality of voices, his assent is afterwards comprehended in all the 

resolutions of that plurality” (SIDNEY, Discourses, II, 5, p. 104). Nesse sentido, é muito 

menos penoso para alguém abdicar de sua liberdade natural quando, já estabelecida a 

sociedade, todos se encontram em mesma situação. Assim, a manutenção da igualdade 

relativa a partir das leis reduz, mas não anula, a importância da liberdade absoluta. 

This  liberty  therefore  must  continue,  till  it  be  either 
forfeited or willingly resigned. The forfeiture is hardly 
comprehensible in a multitude that is not entered into 
any society;  for as they are all equal,  and  equals can 
have  no  right  over  each  other,  no  man  can  forfeit 
anything to one who can justly demand nothing, unless 
it may be by a personal injury, which is nothing to this 
case; because where there is no society, one man is not 
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bound by the actions of another. (SIDNEY, Discourses, 
III, 33, p. 511)   

4.5.3. Igualdade e desigualdade em sociedade 

Vimos acima que, em situação natural,  os homens são,  em termos absolutos, 

igualmente livres e, em termos relativos, diferentemente virtuosos. Neste ponto, cabe o 

estudo dessas categorias quando entrados em sociedade. Postos uns diante de outros em 

sociedade,  o  critério  absoluto  é  refreado  voluntariamente,  e  o  relativo  torna-se 

observável.  Em outros  termos,  os  homens  abdicam de  sua  liberdade  natural  para  a 

entrada em sociedade e admitem suas diferenças, igualmente naturais, com relação a 

virtude.

 
if it were possible for a man to have great virtues, and 
yet no way benefical to the society of which he is, or to 
a magistratical power more than any other. They who 
are equally free, may equally enjoy their freedom; but 
the powers  that  can only be executed by such as are 
endowed  with  great  wisdom,  justice  and  valour,  can 
belong  to  none,  nor  be  rightly  conferred  upon  any, 
except  such  as  excel  in  those  virtues.  (SIDNEY, 
Discourses, II, 1, p. 84-85)
 

Como  é  característico  de  seu  estilo,  Sidney  inicia  a  narrativa  apresentando 

hipóteses que devem levar a conclusões bastante precisas. A condição que abre o trecho 

citado  mostra-se  mais  importante  para  seu  sistema  do  que  poderia  parecer  a  uma 

primeira vista. O fato de ele não afirmar categoricamente a grandeza virtuosa de um 

homem não é despropositada, mas parte integrante das consequências da distribuição 

das virtudes que acarretará em duas situações distintas297. 

 O primeiro ponto  a  ser  destacado reside na restrição  de a  virtude  e  o  vício, 

necessariamente,  dever  serem  úteis.  A  razão  de  irredutível  limitação,  de  matriz 

ciceroniana, ancora-se na causalidade da possível diferença natural dos homens. Mesmo 

que existam homens virtuosos  e  viciosos  por  natureza,  e  esse quesito  é  verdadeiro, 

somente devem ser objeto de contenda e análise caso estes vícios e virtudes produzam 

impactos  coletivos.  Isso  é  significativo,  porque  expressa  a  compatibilidade  entre  os 

valores  morais  absolutos  e  a  internalização  natural  deles  sem  que  impactem  na 

sociedade ou “a fool, a superannuated dotard, or a madman” (SIDNEY, Discourses, II, 

21, p. 198) que contrariamente é vicioso, embora não produza consequências públicas. 

297 À frente veremos com mais detalhes o tema da virtude e de sua distribuição pela humanidade. 
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Deixados de lado, Sidney se debruça sobre as virtudes e os vícios úteis, isto é, aqueles 

que intervém na sociedade de modo a transformá-la, por causa de seu ânimo para a 

magistratura ou para uma ação que intervém coletivamente. Desse modo, virtuosos e 

viciosos que não canalizam tais características para a política são equivalentes àqueles 

sem  virtude  ou  vício,  porque,  igualmente,  não  alteram  o  padrão  médio  do 

comportamento.  Repare-se  que  constantemente  emerge  a  noção  de  igualdade  e 

desigualdade  a  partir  da  comparação  de  agentes  livres  por  natureza,  o  que,  quase 

sempre,  caracteriza  a  proximidade  ou  distanciamento  entre  os  termos  absolutos  e 

relativos. 

A segunda frase da citação acima (Discourses II, 1) resume a complexidade dos 

termos  no  ato  de  empoderamento.  Sendo  todos,  por  natureza,  igualmente  livres  e 

capazes  de  desfrutarem  dessa  liberdade,  os  poderes  são  atributos  apenas  daqueles 

dotados da excepcionalidade virtuosa. “L'égalité naturelle des hommes doit se trouver 

au  niveau  de  la  loi”  (CARRIVE,  1989,  p.  116).  A estratégia  de  apresentação  do 

argumento é inversa daquela sob condição natural. Nesta, Sidney afirma a regra de que 

os  homens são diferentes por natureza em termos de virtude,  mas,  em sociedade,  a 

virtude se torna exceção. Em outras palavras, o que Sidney apresenta como regra no 

estado  de  natureza,  continua  sendo  verdadeiro  em sociedade,  mas  apenas  um caso 

extremo. É importante ter claro que essa mudança na apresentação, variando entre o que 

é regra e o que é exceção, não incorre em qualquer incoerência ou contradição, trata-se 

de  uma  estratégia  argumentativa  ou  mesmo  retórica.  Quando  apresenta  a  condição 

natural dos homens pendendo para a divergência, Sidney pretende convencer o leitor 

que  alguns  excedem  outros  em  virtude.  Quando,  por  outro  lado,  pende  para  a 

excepcionalidade  do  homem  virtuoso  em  sociedade,  Sidney  chama  a  atenção  para 

necessidade de manutenção, em algum nível da sociedade, de alguma igualdade. Porém, 

a diferença na intensidade em cada um dos pontos possui um argumento fortemente 

republicano. 

Um  dos  pontos  basilares  do  pensamento  republicano  reside  no  inegociável 

governo das leis em detrimento do governo dos homens. À frente teremos chance de 

desenvolver o ponto em Sidney com mais cautela por causa do embricado processo 

teórico na relação entre lei e virtude, mas, por ora, se faz necessário um comentário. 

Dada a excepcionalidade do homem virtuoso em sociedade, Sidney não encontra outro 

caminho que não seja supor que este homem não exista. 
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And  if  no  such  [quem  excede  em  virtudes]  can  be 
found,  all  are  equally  by  turns  to  participate  of  the 
honours annexed to magistracy; and law, which is said 
to  be written reason,  cannot  justly exalt  those,  whom 
nature,  which  is  reason,  hath  depressed,  nor  depress 
those whom nature hath exalted. (SIDNEY, Discourses,  
II, 1, p. 85)
 

Quando ninguém excede em virtude, ou quando não se pode reconhecê-lo, todos 

desfrutam da mesma honra e participação políticas. Parece mais claro, agora, por que o 

autor dos Discourses inverte a exceção e a regra do homem virtuoso. Desse modo, da 

situação  na  qual  a  desigualdade  natural  dos  homens  não  exista  ou  não  possa  ser 

reconhecida à dimensão igualitária da liberdade natural completam-se pela igualdade 

política.  “Inequality  among  men,  says  Sidney,  is  natural  or  artificial.  Inequelity  of 

'wisdom, virtue... fidelity, valour, experience' are natural. Inequalities of power, status, 

social and political are artificial. Artificial inequalities are only just when they derive 

from natural ones” (SCOTT, 1988, p. 192). Sendo a desigualdade natural inexistente ou 

irreconhecível, a artificialidade reverbera tão somente a natureza, ou seja, a igualdade 

ou desigualdade naturais não se alteram com a entrada em sociedade. Scott (1988, p. 

193), continuando seu argumento, afirma que a preocupação com desigualdade, porque 

sustenta  a  liberdade,  é  mais  importante  do  que  com a  igualdade.  Isso  supõe  que  a 

virtude,  como  elemento  basilar  da  desigualdade  natural,  é  necessária  antes  do 

estabelecimento  da sociedade  – “only  natural  inequality may justly regulate  natural 

liberty”  (SCOTT,  1988,  p.  192)  –,  o  que  significa,  em  outras  palavras,  que  a 

desigualdade  artificial  é  apenas  um  instrumento  para  a  manutenção  da  variedade 

humana. O que Scott não se atenta é para o fato de que esta artificialidade somente 

existe de modo relativo, de um ser humano para outro (veja 3.3.3). “Artificial inequality 

may also give a just preference when that inequality is grounded upon principles of 

nature and consonant unto them, still observing the due portion” (SIDNEY, Maxims, III, 

p. 35). Esta porção adequada deve ser entendida apenas de modo a calibrar a sociedade 

para a manutenção da justiça, a rigor, não faz sentido em uma situação pré-social.  

Não  parece  despropositada  a  classificação  binária  na  qual  há  a  igualdade 

substantiva  que  precipita-se  em  leis.  A  primeira  é  clara:  quando  os  homens 

compartilham entre si a mesma intensidade de virtude. Porém, o segundo caso é mais 

significativo,  porque  revela  uma  situação  na  qual  a  natureza  não  encontra 

compatibilidade  na  sociedade.  De  fato,  os  homens  mais  virtuosos  quando  não  são 

encontrados  são tão inúteis  como quando todos  desfrutam da mesma quantidade de 
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virtude. Repare-se ainda que esta situação é destaque no texto, mais do que a primeira e 

isso tem um motivo. 

Enumerando as virtudes, lêem-se a sabedoria, a justiça e o valor. Unindo-as ao 

exemplo  de  Alexandre  acima  discutido,  é  possível  tecer  algumas  comparações.  O 

conquistador  macedônio era  um exemplo raro de junção das virtudes morais  com a 

capacidade  militar.  De modo similar,  a  excepcionalidade  daqueles  que  excedem em 

virtude são também portadores de valor, expressão fortemente vinculada ao exercício da 

conquista.  A questão é a seguinte:  se o exemplo de Alexandre puder ser comparado 

àquele que desfruta dessas três virtudes, então, não há a possibilidade desse virtuoso não 

estar na magistratura. Assim, uma das respostas plausíveis para a situação na qual se 

identifica o homem virtuoso é ele próprio se apresentar como tal ou, até mesmo, exercer 

a  conquista  em  benefício  dos  conquistados  ou,  uma  vez  tornado  público,  por 

consentimento. Mas quando ele não é reconhecido como o mais virtuoso, a solução só 

pode ser o governo das leis (Cf. SIDNEY, Discourses, I, 11). Fica claro, como veremos 

à frente de modo mais detalhado, que o império da lei é um recurso secundário para a 

república bem-ordenada, e só pode ser dispensado quando for notória a excelência de 

um homem. Por isso, é mais seguro que, na mais corrente situação de igualdade, as leis 

governem sob os  auspícios  da  igualdade  artificial.  Porém,  Sidney é  peremptório  na 

afirmativa de que as leis não podem inverter a distribuição natural das virtudes, devem, 

contrariamente, deixar livre o espaço público para que os virtuosos se manifestem e 

sejam reconhecidos como naturalmente diferentes, pelo bem de todos.

Há  mais  uma alternativa,  que  figura  um meio  caminho  entre  o  exemplo  de 

Alexandre  e  a  incapacidade  coletiva  em reconhecer  o  mais  virtuoso:  seguir  o  mais 

próximo da virtude. 

Whensoever  therefore  such  a  man,  as  is  above-
described, does not appear, nature and reason instruct us 
to seek him or them who are most like to him; and to lay 
such burdens upon them as are proportionable to their 
strength;  which is  as  much as  to say,  to  prefer  every 
man according to  his  merit,  and  assign  to  every one 
such works as he seems able to accomplish. (SIDNEY, 
Discourses, II, 1, p. 86)
 

 Neste  ponto,  Sidney  constrói  uma  linearidade  na  exposição  da  distribuição 

hierárquica das virtudes e seu rebatimento no governo. Parece claro que esta solução 

está longe de ser a ideal, de fato, se apresenta como o meio caminho entre os extremos 

do governo exclusivamente dos homens e o governo das leis. Poder-se-ia elencar um 
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conjunto  de  hipóteses  num  esforço  interpretativo  para  compreender  os  motivos  da 

inserção de situação em seu texto. Talvez, o autor julgue que algum homem pode conter 

virtudes que não sejam plenas, ou que desfrute de apenas algumas delas. O que não 

parece claro, contudo, é o quanto deve existir de proporção entre o governo dos homens 

e o governo das leis nesta situação específica. O critério distintivo do mérito (NELSON, 

1993, p. 79; SCOTT, 1988, p. 67) recoloca a questão nos mesmos termos: como limitar 

legalmente o poder de um semi-virtuoso sem projetar  arbitrariedades ou desperdiçar 

dotes naturais? A solução parece plausível apenas se tal circunstância for precedida da 

total ausência de leis. Mas, firmado o primeiro contrato, a espontaneidade com a qual as 

leis emergem invalida a tese deste vácuo legal, a menos que tal agremiado se encontre 

no  ínterim  do  contrato  realizado  e  a  progressiva  multiplicidade  dos  pequenos  e 

rotineiros contratos interpessoais. 

Ao  estilo  ciceroniano,  mais  uma  vez,  Sidney  aconselha  aqueles  que  se 

encontram perdidos em suas ações e pela ausência de regras explícitas a seguirem os 

que julgarem, meritosamente,  mais virtuosos (SIDNEY,  Discourses,  III,  37,  p.  527). 

Essa estratégia, bastante arguta por sinal, preenche o vazio de um eventual silêncio legal 

e busca compatibilizar o governo da lei com o dos homens (Cf. CARRIVE, 1989, p. 

117). Porém, a progressão dos contratos ordinários fixa na legislação explícita as regras 

da vida em comunidade, de modo que progressivamente a necessidade da virtude deixa 

de existir. Portanto, é plausível supor que, mesmo uma sociedade antiga, com valores e 

práticas fortemente internalizados, ainda existe espaço para homens virtuosos na medida 

em que o progresso construa questões que não foram anteriormente previstas. 

Essa perspectiva carrega consigo um forte vínculo com a common law no século 

XVII (Cf. HOUSTON, 1991, p. 75). Se, por um lado, Sidney reconhece a importância 

dos usos e costumes nas práticas cotidianas (Cf. SIDNEY, Discourses,  III, 17, p. 410; 

III, 26, p. 472; Maxims, IX, p. 113), por outro, não lhe credita inteira responsabilidade 

para a resolução de contendas (Cf. CONNIFF, 1982, p. 408). O caminho prudencial 

sugerido por ele expõe a necessidade de o virtuoso se manifestar sempre que julgar 

conveniente. De fato,  essa posição é característica do aristocratismo de seu tempo e 

carregada  de valores  relativos  ao  Parlamento  oriundos ainda  dos  primeiros  anos  de 

guerra  civil  (SCOTT,  1988,  p.  80-81).  Um  dos  modos  pelos  quais  as  ordens  se 
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solidificam  em  sociedade  é  justamente  através  do  reconhecimento  popular  da 

legitimidade dos atos cometidos pelo Parlamento298: 

We  know  no  laws  but  our  own  statutes,  and  those 
immemorial customs established by the consent of the 
nation; which may be, and often are changed by us. The 
legislative  power  tehrefore  that  is  exercised  by  the 
parliament, cannot be confered by the writ of summons, 
but must be essentially and radically in the people, from 
whom their delegates and representatives have all that 
they have. (SIDNEY, Discourses, III, 44, p. 564) 

Isso lhe permite afirmar, possivelmente apontando uma negociação com a crise 

iniciada em 1681, que “we know no people who have a better right to liberty, or have 

better defended it than our own nation. And if we do not degenerate from the virtue of 

our ancestors, we may hope to transmit it entire to our posteriry” (SIDNEY, Discourses, 

III, 44, p. 567; SIDNEY e JONES, 1689, p. 165; Just and Modest Vindication). Um dos 

direitos  mais  destacados  criado pela  tradição inglesa  é  a  propriedade (Cf.  SIDNEY, 

1772, p. 18, carta a Henry Savile, 28/04/1679).

Em texto escrito  com William Penn, Sidney torna sua posição mais clara ao 

tratar dos direitos ingleses no exato momento que acreditavam estar sob xeque durante a 

Exclusion Crisis (1678-1683; Cf.  SCOTT, 2000, p.  182).  No pequeno manifesto,  os 

autores afirmam: “To secure to us the Execution of our Ancient Laws by New Ones, and, 

among the  rest,  such  as  relate  to  Frequent  Parliaments,  the  only True  Check upon 

Arbitrary Ministers,  and tehrefore feared,  hated,  and opposed by them” (SIDNEY e 

PENN,  2002,  p.  385;  England's  Great  Interest).  Das  seis  funções  primordiais  do 

Parlamento, aquelas que sustentam as leis são as prioritárias, pois, é a partir das leis que 

se mantém a liberdade e se desenvolve a propriedade (Cf. SIDNEY,  Maxims,  IX, p. 

145). Essa posição é corroborada pelo  A Just and Modest Vindication,  de 1681. No 

panfleto, os autores apresentam a propriedade através do ponto de vista dos reis e de 

seus  limites  de  autoridade.  Constata  que  em todas  as  nações,  incluindo  a  absoluta 

298 A relação entre a defesa do Parlamento e sua posição aristocrática frente à política já foi apontada 
diversas vezes pelos estudiosos do tema. O que nos parece particularmente interessante nessa altura da 
argumentação é a surpreendente compatibilidade entre os aspectos teóricos da virtude e do mérito com a 
primazia parlamentar defendida por Sidney. Ainda assim, chama a atenção a sua constante preocupação 
com a manutenção da isonomia. Dado que os homens são diferentes por natureza, deve haver um nível no 
qual  estas  diferenças  deixem de  ser  significativas,  e  este  nível  é  sustentado  pelo  primeiro  contrato. 
Repare-se  que  sua  preocupação  não  incide  sobre  qualquer  igualdade  substancial,  mas  na  dimensão 
política  na  qual  as  virtudes  e  os  méritos  não  são  desmerecidos,  mas  também não  possuem  a priori 
supremacia. Isso mostra que, para Sidney, a isonomia não é algo ilusório ou irrealizável e, por isso, está 
diretamente relacionado ao seu republicanismo.  
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França, os reis não tem direto de alienar a propriedade de ninguém e a evidência e 

garantia disso é o funcionamento de uma instância intermediária entre o rei e o povo, 

seja o elaborado formato do Parlamento e do conselho inglês,  sejam os três estados 

franceses (SIDNEY e JONES, 1689, p. 172; A Just and Modest Vindication). 

That haughty Monarchy, as much power as he pretends 
to, not being asham'd to own that he wanted power to 
make such Alienations, and that Kings had that happy 
inability,  that  they  could  do  nothing  contrary  to  the 
Laws of their Countrey. This notion seems sounded in 
the reason of manking, since Barbarism it self cannot 
efface it. (SIDNEY e JONES, 1689, p. 173; A Just and 
Modest Vindication)
 

O ponto  de  convergência  entre  os  textos,  porém,  reside  na  análise  de  que a 

propriedade  é  garantida  pela  lei  positiva.  Todavia,  Sidney  não  possui  uma  teoria 

consistente da propriedade (NELSON, 1993, p. 34), o que aguça ainda mais a questão é 

que ele não aloca o tema sob perspectivas jusnaturalistas, mas através das “our Ancient 

English Liberties” (SIDNEY e PENN, 2002, p. 385; England's Great Interest)299. A casa 

dos comuns é o legítimo lugar de onde se mantém os três direitos fundamentais. 

The First of these Three Fundamentals is Property, that 
is,  Right  and  Title  to  your  own  Lives,  Liberties  and  
Estates: In this, every Man is a Sort of Little Soveraign 
to  himself:  No  Man  has  Power  over  his  Person,  to 
Imprision  or  hurt  it,  or  over  his  Estate  to  Invade  or 
Usurp  it:  Only your  own  Transgression  of  the  Laws, 
(and those of your own making too) lays you open to 
Loss; which is but the Punishment due to your Offences, 
and this but  in Proportion to the Fault  committed.  So 
that the Power of England is a Legal Power, which truly 
merits  the  Name  of  Government.  That  which  is  not 
Legal,  is  a  Tyranny,  and  not  properly a  Government. 
Now  the  Law  is  Umpire  between King,  Lords  and 
Commons, and the  Right and Property is One in Kind 
through  all  Degrees  and  Qualities  in  the  Kingdom: 
Mark that. (SIDNEY e PENN, 2002, p. 386; England's  
Great Interest) 

A passagem é bastante significativa por diversos motivos. Do ponto de vista da 

forma  de  apresentação  do  argumento,  incorre-se  em  uma  síntese  do  que  seria 

299 Maquiavel e a tradição maquiaveliana, incluindo-se Harrington, não possuem uma preocupação de 
destaque  com o  tema da  propriedade,  quando  surge  é  de  modo esporádico  e  secundário.  O próprio 
Harrington assume como pressuposto a existência de propriedade. Essa sua constatação, por outro lado, 
não o impediu de alocar a propriedade no centro de suas reflexões. Mesmo tendo essa perspectiva clara, 
não se pode afirmar que a ausência comum em Maquiavel e em Sidney seja um ponto de contato ou 
mesmo  uma  recepção.  No  máximo,  é  possível  supor  que  ambas  as  reflexões  não  dependem 
profundamente de tal conceito. 
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desenvolvido nos anos posteriores com os Discourses: a oposição entre governo legal e 

tirania, mais claramente vinculada ao seu posterior aristotelismo, e a combinação dos 

três estratos devidamente calibrados pelas leis. E, de modo mais prático, no Vindication, 

com a  mesma expressão  a  respeito  do  parlamento:  “Their  Lives,  their  Liberties  or 

Estates” (SIDNEY e JONES, 1689, p. 172; Just and Modest Vindication; Cf. BLOM e 

MULIER,  1996,  p.  XXIII).  O  que  está  submetido  em outros  textos  (Cf.  SIDNEY, 

Discourses, III, 41, p. 550), aparece aqui de modo explícito. A definição de propriedade 

vai bem além do emprego, por exemplo, de Harrington e Hobbes, e se aproxima da 

perspectiva lockeana ao sintetizá-la em vida, liberdade e patrimônio. Em outros termos, 

a garantia dos direitos fundamentais assenta-se nesse conceito amplo de propriedade, 

que  engloba  as  características  intrínsecas  de  cada  indivíduo  e  suas  subsequentes 

características  dele  derivadas.  O  desenvolvimento  progressivo  dos  usos  e  costumes 

ingleses foi o responsável pela criação desses direitos. Entende-se, com isso, porque a 

propriedade não é um conceito de absoluta relevância para Sidney. Embora ele não seja 

explícito em nenhum momento de sua obra, tende a aceitar que a criação da propriedade 

não é necessária, mas contingencial. Na verdade, ela é apenas o modo pelo qual uma 

determinada nação sustenta os costumes. Não há evidência de que, pelo progresso ou 

regresso  dos  países,  a  propriedade  sempre  emerja.  Isso  significa  que,  em  última 

instância, ela não é natural – como pressuposto universal de Harrington, como ponto 

teórico de Locke ou garantida apenas quando fundado o Estado, como em Hobbes – 

mas reside no meio caminho lógico entre o primeiro e o segundo contrato,  como a 

forma mais evidente, e talvez mais importante, de um dos muitos pequenos contratos 

entre indivíduos. 

Outra termo importante do desenvolvimento e complexificação da sociedade a 

partir dos contratos entre indivíduos é o surgimento da necessidade de representação 

(Cf. SIDNEY e JONES, 1689, p. 167; Just and Modest Vindication). Operando com a 

transferência de autoridade, ao estilo hobbesiano, Sidney argumenta a impossibilidade 

de  todos  os  cidadãos  participarem das  decisões  políticas  pelo  simples  impedimento 

físico de uma reunião tão ampla. 

How full soever the power of any person or people may 
be, he or they are obliged to give only so much to their 
delegates,  as  seems  convenient  to  themselves,  or 
conducing  to  the  ends  they  desire  to  attain;  but  the 
delegate can have none except what is conferred upon 
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him by his principal  (SIDNEY,  Discourses,  III,  44,  p. 
563)
 

Soma-se  a  isso  um ponto  de  extração  maquiaveliana  ao  aceitar  a  teoria  do 

florentino  de que  o  crescimento  agregado das  cidades,  como a república  de  Roma, 

carrega  consigo  um aumento  do  agregado populacional.  Os Estados  que  prosperam 

assimilam os cidadãos das províncias conquistadas concentrando-os no seio do império. 

A este  processo de retroalimentação,  afirma Maquiavel,  embute-se a necessidade da 

conformação  de  instituições  capazes  de  absorver  e,  para  ficar  com  sua  expressão, 

desafogar  (sfogare)  as  diferenças  de vontades  (umori)  (LUCCHESE,  2000,  p.  159).  

Sidney oferece um passo adiante que inclui o conceito de representação, ausente no 

secretário de Florença. Na Inglaterra, essa processo pode ser bem definido: 

Before  Henry  the  Third's  Time,  your  Ancestors,  the 
Freemen of England, met in their own Persons, but their 
Numbers  much increasing,  the  Vastness  of  them,  and 
the Confusion that must needs attend them, making was 
first pitch'd upon as an Expedient, both to Maintain the 
Common Right,  and  to  avoid the  Confusion of  those 
mighty  Numbers.  (SIDNEY e  PENN,  2002,  p.  386; 
England's Great Interest)
 

Essas  construções  sociais  parecem  a  Sidney  um  processo  histórico  que 

conformam as nações a um modo civilizado de convívio, o correlato da complexidade 

crescente das associações humanas que se assentam em termos econômicos – comércio, 

alimento, demografia – e políticos – direitos, Parlamento, representação (Cf. BLOM, 

2013, p. 127; HOUSTON, 1991, p. 197; SIDNEY, Discourses, III, 33, p. 512). Assim, 

esses termos, quando construídos legitimamente, transpõem-se da sociedade civil para o 

Estado  de  modo  que  sejam  institucionalizados  e  progressivamente  agregadores  de 

demais respostas advindas da complexificação futura. A unidade dessa consolidação não 

é outra coisa que não o contrato que institui o governo.  

Nesse ponto, uma breve comparação com a estrutura esquemática do argumento 

de Belarmino se faz pertinente.  Para o cardeal,  o homem é por natureza um animal 

político, o que o faz negar as origens bestiais dos homens que, não por acaso, parecem 

ter moldado a ulterior teoria do estado de natureza: 

it  is  false  when  Cicero,  in  the  first  book  of  De 
inventione,  writes  that  there  was  a  time  when  men 
wandered like beasts and then were convinced by the 
force of a wise man's eloquence to assemble and live 
together.  Indeed,  those  who want  to  praise  eloquence 
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use this  argument even now. But in reality there was 
never  such  a  time.  (BELLARMINE,  2012,  p.  20; 
Laymen, V)

Desse modo, não parece despropositado que Belarmino tenha seguido a letra 

tomista e imposto a Aristóteles uma palavra desconhecida por ele: “animal sociabile” 

(BELLARMINE, 2012, p.  18;  Laymen,  V).  A sociabilidade natural  dos homens não 

significa  que  sejam políticos.  Tomada muitas  vezes  como sutil,  aqui,  esta  diferença 

importa (HÖPFL, 2004, p. 193). O problema reside não na origem, mas na sustentação 

da sociedade, esta sim, exige uma autoridade que, em última instância, é originária da 

natureza  humana.  “[P]olitical  authority  considered  in  general,  without  going  into 

monarchy,  aristocracy,  and  democracy  in  particular,  comes  immediately  from  God 

alone, since it follows necessarily from the nature of man and therefore it comes from 

Him Who made the nature of man” (BELLARMINE, 2012, p. 21; Laymen, VI). Como 

apontamos acima sobre Sidney,  a desigualdade natural  dos homens implica em uma 

diferença social300 da qual resulta a necessidade de hierarquias. Contudo, essa hierarquia 

apenas  constitui  uma  autoridade  legítima  na  medida  em  que  se  institui  pelo 

consentimento, o que implica em uma transferência de autoridade: 

note that this authority is transferred from the multitude 
to  one  or  more  by  the  same  law  of  nature,  for  the 
commonwealth cannot in itself exercise this authority. 
Therefore the commonwealth is obliged to transfer it to 
one or a few [...] note in particular that the individual 
kinds of government stem from the law of nations, not 
from the law of nature,  for the appointment of kings, 
consuls, or other magistrates clearly depends on men's 
consent. (BELLARMINE, 2012, p. 22; Laymen, VI)
 

A partir  da necessidade de se instituir  um governo,  ocorre a transferência de 

autoridade  àqueles  escolhidos  de  acordo  com as  regras  do  direito  positivo,  embora 

naturalmente  diferentes,  o  que  levou  Conniff  (1982,  p.  400)  a  insistir  na  recepção 

contratualista  de  Sidney  em  Belarmino.  Deve-se  ter  claro,  porém,  que  essa  leitura 

pressupõe uma linearidade esquemática entre a transferência da autoridade e o contrato. 

Já em Suárez, a ideia de um contrato está mais bem definida: 

[S]ebbene  tale  potere  sia  per  così  dire  una  proprietà 
naturale della comunità perfetta, in quanto tale, tuttavia 

300 Sidney é ambíguo quanto à origem dessa inflexão. Em alguns momentos afirma que é o pecado 
cometido no paraíso, em outros, que o mesmo ocorreu com o dilúvio. Ainda há passagens em que ele 
aponta os dois casos. De qualquer forma, para ele, a explicação possui um fundo bíblico.  
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non si radica in essa in maniera immutabile; la comunità 
può  esserne  privata  per  mezzo  del  consenso  della 
comunità stessa o per altra giusta causa, e il potere può 
essere  trasferito  ad  un  altro  soggetto.  (SUÁREZ, 
2008-2014, vol. 3, p. 33; Trattato, III, 3, 7)
 

E essa transferência de poder não se dá de outro modo que não por um pacto: 

“Quindi  anche  il  potere  monarchico  (principatus)  deriva  dagli  uomini”  (SUÁREZ, 

2008-2014, vol. 3, p. 43; Trattato, III, 4, 5).  

De fato, existem aspectos em comum nos dois termos, mas é importante ter em 

vista que a sociedade, em Belarmino, não se institui pelo homem, apenas o governo. 

Muitos  desses  conceitos  são  claramente  empregados  por  Sidney:  a  liberdade,  a 

igualdade  e  a  desigualdade  originais,  o  poder  equitativamente  distribuído,  o 

consentimento como fonte da legitimidade e a livre-escolha da forma de governo por 

cada nação de acordo com o direito e a lei positivos criados pelas mudanças ocorridas 

no tempo (Cf. BELLARMINE, 2012, p. 25;  Laymen,  cap. VI). Nelson (1993, p. 112), 

aparentemente de modo injustificável, escreve que “Sidney professed to find the natural 

law and of the social contract without any aid from Jesuits”. Um diferencial existente, 

contudo, é profundamente marcante. Para Sidney, a sociedade não é natural, mas fruto 

da escolha de cada homem individualmente, que se realiza coletivamente. Isso significa 

que a dimensão racional da natureza humana ganha uma importância maior do que em 

Belarmino, dado que o homem deve ser naturalmente capaz de fazer as escolhas que lhe 

são postas. Nesse ponto, mais propenso ao Cícero de Belarmino do que ao Aristóteles 

de  Belarmino,  Sidney  não  encontra  outro  caminho  que  não  desenvolver  um duplo 

contrato cujo segundo termo institui o poder (NELSON, 1993, p. 53).

Certamente,  uma  fonte  importante  desse  modo  peculiar  de  contrato  é  o  tão 

aclamado por Sidney Vindiciae contra Tyrannos. O autor do tratado parte de diversas 

fontes bíblicas e da história antiga a fim de apresentar uma hierarquia dos deveres de 

obediência dos povos. Primeiramente, deve-se obedecer a deus, em segundo lugar, ao 

rei. Assim, os direitos dos povos (BRUTUS, 2004, p. 19; Vindiciae contra Tyrannos, I) 

residem na justa medida em que estes acarretam igualmente deveres, ambos, originados 

pelo pacto entre deus,  o rei  e o povo, seguidamente,  apenas entre o rei  e seu povo 

(MESNARD, 1952, p. 343-344). 

This should be perfectly clear from the covenant which 
is  customarily made between God and the king – for 
God dignifies his servantes with the title of covenanters. 
We  read  that  there  was  a  twofold  covenant  at  the 

364



inauguration of kings: the first between God, king, and 
people, to the effect that the people should be the people 
of God; the second between king and people, that while 
he  commanded  well  he  would  be  obeyed  well. 
(BRUTUS, 2004, p. 21; Vindiciae contra Tyrannos, I) 

Não obstante tal duplicidade, está ainda na análise do  Vindiciae  a primazia de 

um contrato frente a outro, de modo que o segundo deve obediência ao primeiro e, por 

isso, pode ser desfeito, “whether they would take care that God should be worshipped in 

a pure and proper fashion in the kingdom of Judah; that is, whether the king would rule 

in such a way that he would allow the people to serve God and would keep it to God's 

law” (BRUTUS, 2004, p. 22; Vindiciae contra Tyrannos, I). A recepção de Sidney não 

possui  qualquer  dívida  teológica,  mas  na  bipartição  contratual  hierarquicamente 

organizada.  Nos lugares  de deus  e  do povo,  Sidney aloca  a  sociedade  civil  em um 

contrato  dela  com  ela  mesma.  Com  relação  ao  segundo  contrato,  para  Vindiciae 

(BRUTUS, 2004, p. 38 e 129; Vindiciae contra Tyrannos, II e III), é entre o povo e o 

rei, para Sidney, entre a sociedade civil e o Estado, preferencialmente, republicano. A 

justificativa do Vindiciae é de que, frente a deus, não importa se alguém é rei ou não, o 

que não significa que não haja distinção entre um rei e um súdito, mas que tornam-se 

irrelevantes  diante  da  infinita  grandeza  divina.  Ao  invés  de  deus,  Sidney  aloca  a 

natureza  igualitária  dos  homens,  criação  de  deus.  Diante  disso,  não  há  diferenças 

substanciais  entre  os  argumentos  para  a  existência  de  um  contrato  duplo.  Para  o 

Vindiciae, porém, o segundo contrato se expressa da seguinte forma: 

In all places it is said that the covenant is established 
with the whole people, the whole multitude, with all the 
elders,  all  the  men  of  Judah,  so  that  we  should 
understand what is expressed in each individual case – 
that  not  only  the  princes  of  tribes,  but  also  all  the 
captains  of  thousands,  of  hundreds,  and  inferior 
magistrates were present, in the name of various cities, 
which were covenanting individually and by themselves 
with the king. In this way the creation of the king was 
settled.  (BRUTUS,  2004,  p.  130;  Vindiciae  contra 
Tyrannos, III)
 

Repare-se que, no ato contratual, entre o povo e o rei não há diferenças, é um 

pressuposto do tratado que as partes envolvidas sejam iguais, por isso a necessidade de 

leis. “So there is no doubt that the people stipulated, and the king promised; for the parts 

of stipulator are considered to be stronger in law” (BRUTUS, 2004, p. 130;  Vindiciae 

contra Tyrannos, III). Por fim, resta destacar que essas características básicas e centrais 
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encontrarão forte eco em Sidney, porque, para os dois autores, esses termos determinam 

e sustentam o governo legítimo.                          

4.5.4. Origem do governo: o segundo contrato

Há  três,  e  apenas  três,  modos  pelos  quais  qualquer  poder  se  institui:  pela 

hereditariedade,  pela  força  ou  pelo  consentimento.  Essas  hipóteses,  levantadas  por 

Sidney, buscam testar as teorias de Filmer e, em seguida, ele apresenta sua posição. Essa 

é uma caraterística de sua escrita e de seu modo de argumentar. O primeiro modo reside 

em uma das mais importantes e claras tensões com o pensamento realista, absolutista e 

filmeriano.  Ele expressa,  de acordo com Sidney,  três níveis  de erros que podem ser 

catalogados da seguinte forma. Do ponto de vista teórico – e, dependendo da passagem 

escolhida, do ponto de vista teológico-filosófico – deus, ou a natureza, concedeu aos 

homens a liberdade natural de escolher seus desígnios e seus governantes (Cf. SIDNEY, 

Discourses,  I,  16,  p.  53).  Historicamente,  o  direito  divino  de  paternidade 

inevitavelmente imporia ao mundo um, e apenas um, governante, o que não se observa 

e, desse modo, contrariaria o desejo divino. Além disso, constata-se pela bíblia e pela 

história laica que o poder não se transmite apenas hereditariamente. Por fim, na prática, 

não há como saber quem é o verdadeiro herdeiro de Adão, e Sidney várias vezes ironiza 

afirmando que gostaria de saber quem é. Caso seja possível uma consulta geral, todos se 

apresentariam, legitimamente, como o verdadeiro herdeiro (SIDNEY, Discourses, I, 17, 

p. 53-55). “The power not coming to him by inheritance, must have been gained by 

force, or conferred upon him by consent: It could not be acquired by force; for one man 

could not force a multitude of fierce and valiant men, as they appear to have been. It 

must therefore have been by consent” (SIDNEY, Discourses, I, 16, p. 48).    

O tema da força expressa uma clara dívida para com Hobbes. Nenhum homem 

consegue, nenhum homem possui a capacidade, por sua própria força física, de impor 

seu domínio sobre os demais e, menos ainda, sobre toda uma cidade ou país (SIDNEY, 

Discourses,  II,  31,  p.  304).  Isso  reflete,  nas  entrelinhas,  um traço  característico  do 

direito natural moderno. As diferenças físicas e mentais entre os homens não importam 

para a política ou para a organização da ordem Estatal, uma vez que basta a reunião de 

alguns poucos para que se oblitere a vontade de um único, mesmo que este seja mais 

forte.  O  argumento  levado  ao  limite,  e  isso  ocorreu  em  inúmeras  interpretações  a 

respeito  da  unidade  do  pensamento  contratualista,  confere,  na  prática,  um 
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reconhecimento prático da igualdade dos homens (SILVER, 2008, p. 174-175). De fato, 

para Sidney, isto é propriamente a expressão da criação divina e das leis da natureza. É 

no ponto do consentimento no qual Sidney sustenta sua teoria. Os homens consentem 

em ser governados para o próprio bem (SIDNEY,  Discourses,  I,  16, p. 48) e daí se 

deriva o direito (SIDNEY, Discourses, II, 16, p. 49)301. 

No right is to be acknowledged in any, but such as is 
conferred upon them by those who have the right  of 
conferring,  and  are  concerned  in  the  exercise  of  the 
power, upon such conditions as best please themselves. 
No obedience can be due to him or them, who have not 
a  right  of  commanding.  This  cannot  reasonably  be 
conferred upon any, that are not esteemed willing and 
able rightly to execute it. (SIDNEY,  Discourses,  I, 16, 
p. 50)
 

Porém, permanece ainda a questão de saber quem deve ser escolhido para tal 

ocupação.  O  pressuposto  da  resposta  a  esta  questão  é  de  que  os  homens, 

individualmente, conhecem o que é melhor para si mesmos, apesar de coletivamente 

isto poder, sob determinadas circunstâncias, incorrer em equívocos. O critério distintivo 

para que se conceda ser governado é a virtude: “virtue was more fundamental to his 

political thought the any particular constitutional title” (SCOTT, 1988, p. 137). Desse 

modo, mesmo que o consentimento seja uma presença hobbesiana e em favor não da 

segurança,  mas  do  bem  próprio  que  abre  mão  da  liberdade  original,  ele  não  é 

direcionado a um soberano abstrato e absoluto (se é que Hobbes é abstrato e absoluto), 

mas para um único ou um conjunto de homens determinados historicamente.  Nesse 

sentido, há uma voluntariedade no ato de reconhecimento e aceitação daquele que será o 

governante  e,  por  isso,  o  momento  da  fundação  do  governo  é,  como  em Hobbes, 

unilateral, mas, diferente de Hobbes, não é indissolúvel. Essa unilateralidade se ancora, 

diferentemente de Hobbes, exclusivamente no consentimento, dado que os escolhidos 

aceitam  serem  governantes  (SIDNEY,  Discourses, III,  17,  p.  414),  e  não  no  ato 

voluntário do contrato que, justamente pela necessidade do aceite, exige que ambos, 

governantes e governados (BLOM e MULIER, 1996, p.  XXV;  CARRIVE, 2007, p. 

116),  aceitam  os  termos  postos,  gerando,  assim,  obrigações  mútuas  (SIDNEY, 

Discourses,  III,  17,  p.  417).  “[S]everal  nations  have  plainly  and  explicitly  made 

301 É possível que, mesmo com toda a recepção de Sidney dos pensadores jesuítas, em particular de 
Belarmino e Suarez, haja alguma controvérsia dele com a perspectiva, desenvolvida por Luis de Molina, a 
respeito da superioridade da liberdade frente ao bem (TUCK, 1978, p.  53).  O que chama a atenção, 
entretanto, é o fato de ambos os termos estarem presentes nas análises de Sidney.    
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contracts with their magistrates” (SIDNEY, Discourses, II, 32, p. 310). Possivelmente, 

há aqui uma presença de Buchanan (2006, p. 140; Law of kingship; Cf. BARROS, 2013, 

p. 135): “There is, therefore, a mutual pact between a king and his subjects”. Ou ainda, 

uma recepção de Bodin: “Il ne faut donc pas confondre la loy et le contract: car la loi 

depend de celuy qui a la souveraineté, qui peut obliger tous ses subjects, ey ne s'y peut 

obliger  soy  mesme:  et  la  convention  est  mutuelle  entre  le  Prince  et  les  subjects” 

(BODIN,  1986,  vol.  1  p.  195;  Les  six  livres  de  la  république,  I,  8).  Como afirma 

Robbins (1947, p. 283): “Sidney's contract is an agreement, tacit or expressed, between 

governor and governed”. Em Hobbes, o contrato é de todos entre todos para com o 

soberano; fora da equação, o soberano fica assegurado da renúncia. Sidney emprega 

duas definições de contrato a partir de suas características gerais: 

2. That they are implicit, and to be understood, where 
they  are  not  plainly  expressed.  3.  That  they  are  not 
dreams, but real things, and perpetually obliging. 4. That 
judges  are  in  many  places  appointed  to  decide  the 
contests arising from the breach of these contracts; and 
where they are not,  or  the party offending is  of  such 
force or pride that he will not submit, nations have been 
obliged  to  take  the  extremest  courses.  (SIDNEY, 
Discourses, II, 32, p. 310) 

Essas  quatro  condições,  incluindo  a  primeira  que  define  o  contrato  entre 

governantes e governados, devem ser entendidos pelo fato de que o “contract must be in 

form and substance according to a general rule given to all manking, or such as is left to 

the will of every nation” (SIDNEY, Discourses, III, 1, p. 327). De um lado, há termos 

que universalizam a instituição do governo, de outro, cada nação possui a capacidade de 

inserir cláusulas que julguem pertinentes (GOUGH, 1957, p. 120).    

if  any assembly of  men did ever  take  their  authority 
from the law of nature, it must be of such, as remaining 
in  the  entire  fruition  of  their  natural  liberty,  and 
restrained by no contract, meet together to deliberate of 
such matters as concern themselves; and if they can be 
restrained by no one man, or number of men, they may 
dispose  of  their  own  affairs  as  they  think  fit.  But 
because  no  one  of  them is  obliged  to  enter  into  the 
society that the rest may constitute, he cannot enjoy the 
benefit of that society unless he enter into it: He may be 
gone, and set up for himself, or set up another with such 
as  will  agree  with  him.  (SIDNEY,  Discourses,  II,  5, 
103-104)
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A passagem  é  complexa  e  aponta  para  uma  contradição  que  não  pode  ser 

encarada de modo simplista. Não há uma resposta definitiva para o fato de o contrato 

que supera a situação anterior ser, do ponto de vista de cada indivíduo, limitador ou não 

da liberdade, antes, é necessário compreender a que tipo de liberdade Sidney se refere. 

Se alguma assembleia  retirou sua autoridade  da lei  da natureza foi  porque a  lei  da 

natureza estabelece a liberdade, de tal modo que a transferência de autoridade para a 

assembleia  é  um  ato  voluntariamente  livre  daqueles  que  o  cometem.  A questão, 

entretanto, é se, uma vez transferida a autoridade, através do contrato, a liberdade se 

encontra limitada. 

O primeiro ponto a ter claro é que, sendo uma transferência e não um comum 

acordo, trata-se da instituição do governo e não da sociedade, e isso é confirmado pela 

existência da assembleia. A passagem refere-se pontualmente à instituição do poder e, 

como tal, neste instante, a liberdade natural é perfeitamente desfrutada. Mas a sequência 

do texto confirma que se trata de uma característica, a mais importante, da liberdade: 

não estar sujeito a vontades alheias. Nesse sentido, o consentimento em ser governado 

carrega consigo, necessariamente, alguma garantia de que a instituição do governo não 

traga consigo a possibilidade de que o governante domine o governado. A análise sofre 

uma inflexão quando transfere o eixo do argumento da assembleia para a sociedade e 

enseja o modo pelo qual a liberdade pode operar em ambas as situações apontando para 

o imperativo da criação do governo após a criação da sociedade. Apesar dos termos 

sobrepostos,  não  há dúvidas  de  que  a  teoria  do  contrato,  em Sidney,  é  dupla,  com 

características diferentes e  progressivamente se afastando da natureza.  “[B]oth [civil 

powers  and  letter  of  the  law]  which  declare  them to  be  purely  human  ordinances, 

proceeding from the will of those who seek their own good” (SIDNEY, Discourses, II, 

5, p. 104). Antes de uma explicação dos termos do segundo contrato, Sidney sente a 

necessidade de expressar, coerentemente com a artificialidade das instituições humanas, 

a possibilidade de qualquer um rejeitar a entrada em sociedade, porém, uma vez feito 

isso, não há opção que não a submissão às leis. Nesse sentido, a formação da sociedade 

carrega consigo o imperativo da criação das leis e, a partir delas, o do governo. De um 

ponto de vista estritamente textual, Sidney apresenta algumas passagens que sugerem 

incoerências ou falta de rigor lógico de seu sistema. 

since all multitudes are composed of such as are under 
some contract,  or  free from all,  no man is obliged to 
enter  into  those  contracts  against  his  own  will,  nor 
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obliged  by  any  to  which  he  does  not  assent:  Those 
multitudes that enter into such contracts, and thereupon 
form  civil  societies,  act  according  to  their  own  will. 
(SIDNEY, Discourses, II, 5, p. 104-105)
 

O trecho  é  precedido  pela  “foudation  of  civil  power”,  de  modo que  não  há 

margem para  dúvidas  quanto  à  referência  ao  contrato  que  estabelece  o  poder  e  o 

governo civil. Todavia, seguindo friamente a letra do texto, lê-se que é em consequência 

(thereupon)  do contrato (contract) para o poder civil que a multidão forma (form) a 

sociedade  civil  (Cf.  SIDNEY,  1772,  p.  31;  carta  a  Henry  Savile  12/05/1679). 

Isoladamente de seu sistema e de toda obra, poder-se-ia afirmar que é partir de Estado 

que a sociedade civil se constrói, simplesmente, o inverso de sua teoria. Por outro lado, 

a  aparente  maleabilidade  dessa  passagem  pode  ser  explicada,  além  da  evidente 

conturbação da escrita do texto e o intrincado histórico de sua editoração, pela ânsia 

com a qual Sidney se defronta para com a exposição do segundo contrato, revelando, 

pois, a necessidade do embricamento entre a sustentação das leis positivas e os poderes 

civis.  Não fosse a  constante  possibilidade  de  arrependimento e  a  sequente  saída  da 

sociedade de alguém que prefere a liberdade natural ao invés do bem, a estrutura do 

argumento  caminharia  na  direção  de  um  único  contrato,  divido  em  duas  partes 

(NELSON,  1993,  p.  53).  Neste  ponto,  a  diferença  com  Hobbes  é  significativa.  A 

possibilidade de o contrato ser rompido se assenta apenas nas específicas condições do 

não provimento por parte do soberano da segurança ou, por parte do súdito, quando este 

descumpre, utilizando-se de seu direito natural no emprego da liberdade física, as regras 

estabelecidas pelo Estado. 

'Tis agreed by mankind, that subjection and protection 
are relative; and that he who cannot protect those that 
are  under  him,  in  vain  pretends  to  a  dominion  over 
them.  The  only  ends  for  which  governments  are 
constituted,  and  obedience  render'd  to  them,  are  the 
obtaining of justice and protection; and they who cannot 
provide for both, give the people a right of taking such 
ways as best please themselves,  in order to their own 
safety. (SIDNEY, Discourses, III, 33, p. 512)302

 
Sidney também insere condições nas quais o contrato se rompe. A primeira, e 

mais importante, se assenta, como no caso do súdito hobbesiano, no direito à liberdade, 

porém, de modo coletivo303. Do ponto de vista do indivíduo, e esta é a outra condição, 

não há razão para se supor que as condições do contrato obstruam a possibilidade de 

302 Confira Brutus (2004, p. 131; Vindiciae contra Tyrannos, III).
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alguém optar por viver como uma besta, mesmo que isso pareça não ser a coisa mais 

racional a ser feita (WORDEN, 1985, p. 20). Aliás, a marcante presença de Cícero nesse 

contratualismo tem suas dívidas também na racionalidade natural dos homens: 

At this juncture a man – great  and wise I am sure – 
became aware of the power latent in man and the wide 
field offered by his mind for great achievement if once 
he  could  develop  this  power  and  improve  it  by 
instruction. Men were scarttered in the fields and hidden 
in sylvan retreats when he assembled and gathered them 
in accordance with a plan; he introduced them to every 
useful and honourable occupation, though theu cried out 
against it at first because of its novelty, and then when 
because of his reason and eloquence they had listened 
with greater attention, he transformed them into a kind 
and gentle folk. (CICERO, De inventione, I, 33)
  

Assim, optar pela liberdade natural ao invés do bem é uma constante com a qual 

todos se confrontam. Portanto, conclui-se que, não obstante a possível interdependência 

dos dois contratos, trata-se de dois momentos analíticos, com os quais os homens devem 

optar viver em estado de natureza, em sociedade ou sob um governo. 

A  distinção,  por  outro  lado,  entre  um  contrato  bipartido  e  dois  contratos 

fundamentalmente  diferentes  necessita,  a  priori,  de  uma  condição  estática  dos  três 

momentos analiticamente dessemelhantes, como sugerem Boucher e Kelly (1994, p. 5) 

com relação a Pufendorf e Locke. Contrariamente a esta perspectiva, Sidney constrói 

seu  argumento  em  torno  de  um  desenvolvimento  histórico  pautado  na  crescente 

complexificação das agremiações humanas304. Como apontamos acima, a demografia, as 

artes e ciências, o progresso econômico e as relações comerciais são os fatores centrais 

que transformam, progressiva ou regressivamente, uma comunidade simples em uma 

cujos membros desenvolvam funções diferentes, possuam interesses e paixões opostas 

303 Tuck (1978, p. 122-124) argumenta que o The Elements of Law Natural and Politic foi lido de um 
modo não autorizado por Hobbes, o que o levou a tornar seu argumento mais explícito em De Cive. O 
ponto é que seu texto foi lido como se fosse possível algum homem renunciar aos seus direitos naturais, 
dentre eles,  o da autodefesa.  Isso aponta para o fato de que Sidney, por centrar-se no  De Cive e no 
Leviathan, não incorreu em tal equívoco. Desse modo, individual ou coletivamente, o contrato pode ser 
desfeito na medida em que não mais assegure seus termos originais. Assim, o contrato, para ambos os 
autores, traça a transferência da execução do direito natural de autodefesa possibilitada pela liberdade. A 
diferença reside justamente no conceito de liberdade.    

304 Essa  complexificação  pode  ser  encontrada  em  Locke,  entretanto,  como  corretamente  apontam 
Boucher e Kelly (1994, p. 5), a dimensão das obrigações naturais entre os homens, inclusive em estado de 
natureza,  como  atributos  divinos  dificilmente  se  aplicaria  a  Sidney.  Além  disso,  os  termos  de  tal 
complexificação em Sidney são bem mais amplos que os de Locke e, dentre eles, não se inclui a fundação 
da  autoridade.  Com relação  aos  direitos  de  propriedade,  como veremos  à  frente,  Sidney  silencia-se 
completamente nas situações não-civis 
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etc.  Interessante  notar  que  este  ponto  passa  longe  da  tradição  contratualista  e 

jusnaturalista stricto sensu. Para Sidney, o desenvolvimento dos agregados humanos não 

é determinado previamente ou mesmo necessário, mas uma constante possibilidade para 

a qual, através da natureza humana, os homens se inclinam. Desse modo, sob a ótica das 

transformações históricas vinculadas a cada civilização, não há distinção contundente 

entre  haver  um contrato bipartido ou dois contratos.  Esse é  um ponto significativo, 

porque  deixa  claro,  como  ele  próprio  já  havia  feito  com  relação  à  igualdade  e  à 

desigualdade,  seu  constante  uso  de  critérios  relativos  e  absolutos  de  modo 

complementar e cada qual sendo-lhe útil para a explicação de um determinado ponto. 

Transportando o vocabulário a respeito da condição natural dos homens para a 

análise  do  status  no  qual  cada  agregado  se  encontra,  poder-se-ia  afirmar  que 

relativamente umas às outras, cada sociedade se encontra em um determinado ponto do 

desenvolvimento,  progressivo  ou  regressivo.  Porém,  observando  cada  agregado 

isoladamente, de um ponto de vista absoluto, os homens podem estar dispersos, unidos 

pelo bem em detrimento da liberdade natural ou sob leis e magistrados criados pelo 

consentimento  de  todos.  O  que  parece  plausível  em  seu  sistema,  entretanto,  é  a 

possibilidade  do  regresso  individual  para  a  etapa  original,  ou  seja,  está  sempre 

disponível a qualquer homem abandonar aquele agregado ao qual pertence e voltar a 

viver  como  uma  besta,  já  que  as  leis  da  natureza  não  retiram  sua  capacidade  e 

autonomia de escolha (HOUSTON, 1991, p. 204), embora não possa sozinho voltar aos 

primeiros momentos da sociedade civil (Cf. HAMEL, 2011, p. 62).

As  leis  da  natureza  são  uma constante  importantíssima  de  todo  seu  sistema 

teórico. A partir delas, se deduz os acontecimentos voltados para indivíduos e coletivos, 

neste último caso, novamente confrontando a liberdade com o bem, Sidney insiste no 

fato de a escolha da forma de governo ser deixada ao arbítrio de cada sociedade. Uma 

das diferenças cabais, observáveis apenas analiticamente, entre o primeiro e o segundo 

contrato305 reside na posterior interação necessária entre os indivíduos. Resultante da já 

existente comunidade, a etapa que a distancia da criação da magistratura é o imperativo 

das leis, após esta, o governo pode, de fato, ser escolhido. “Resignation is a publick 

declaration of their assent to be governed by the person to whom they resign; that is, 

they do by that act constitute him to be their governor” (SIDNEY, Discourses, III, 33, p. 

305 De acordo com a argumentação acima, empregaremos “dois contratos” ou seus equivalentes quando 
na análise estivermos detidos nos termos livres da dimensão do progresso e “contrato bipartido” ou outros 
termos  que  designem  um único  contrato  em duas  etapas  quando  o  desenvolvimento  dos  agregados 
humanos estiver presente.
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511).  O  ato  individual,  voluntário  e  unilateral  com o  qual  todos  os  envolvidos  se 

dirigem na conformação da sociedade não pode ser reproduzido na conformação do 

governo. As interações sociais não são apenas requisitos para os termos da definição de 

qual governo se deseja, como sua própria forma, mas são também elementos positivados 

pela própria existência e definição de sociedade. Nesse sentido, o ato continua sendo 

individual,  mas  possui  um  grau  de  voluntariedade  significativamente  menor,  pois, 

mesmo que sem coação, o desenvolvimento das interações acabam por forçar escolhas 

que não estavam disponíveis  em estado de natureza.  Além disso,  a  conformação do 

governo deixa de ser unilateral, porque resultante dessa mesma interação (Cf. GOUGH, 

1957, p. 128), cujos termos devem ser negociados de modo a conformar um acordo 

mútuo em direção ao governo de todos para com eles mesmos (SIDNEY,  Discourses, 

III, 17, p. 416). Esse é o elemento basilar, que à frente estudaremos mais detidamente, 

que legitima o desfazimento coletivo do segundo contrato quando este não responde 

mais aos anseios que levaram à sua construção. 

Adentra-se,  aqui,  em um dos  pontos  mais  tensos  entre  a  direito  natural  e  o 

republicanismo de Sidney.  A primazia da liberdade – seja natural,  seja acordada em 

sociedade – impõe que a forma de governo advinda da instituição do segundo contrato, 

mesmo que possa ser moralmente julgada boa ou ruim, seja aquele que se compraz com 

maior afinco a cada um e todos os homens nele envolvidos. “[F]or God did not only 

make the institution of a king to be purely an act of the people, but left it to them to 

institute one or not, as should best please themselves” (SIDNEY,  Discourses,  II, 6, p. 

109). Pelas próprias leis de deus e da natureza, os homens podem livremente, negociada 

a voluntariedade de cada um em relação ao coletivo, optar por serem governados por 

um rei e a expressão histórica disso é o pacto (convenant) entre os israelenses e deus 

descrito no Deuteronômio (Cf. BARDUCCI, 2006, p. 270; FINK, 1962, p. 166). 

The Israelites could not have been three hundred years 
without a king, and then left to the liberty of making 
one, or not, if he by a perpetual law had ordained that 
every nation should have one; and it had been as well 
impertinent as unjust to deliberate who should be king, 
if the dominion had by right of inheritance belonged to 
one. (SIDNEY, Discourses, II, 6, p. 109)
 

E segue: 

And  the  infinite  variety  which  is  observed  in  the 
constitution,  misture,  and  regulation  of  governments, 
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does not only shew that the several nations of the world 
have considered them; but clearly prove that all nations 
have perpetually continued in the exercise of that right. 
(SIDNEY, Discourses, II, 6, p. 112)
 

São as  condições  históricas  e  contingenciais  que  fazem com que  cada  povo 

escolha a forma de governo que mais lhe agrada, o que é significativamente diferente de 

afirmar que todas as formas de governo são igualmente boas ou ruins.           

4.6. Moral virtue e virtù

Quando eu era ainda menino
O meu pai me disse um dia

A balança da justiça
Nunca pesa o que devia

Não me curvo à lei dos homens
A razão é quem me guia

Nem que seu avô mandasse
Eu não obedeceria

Esse mundo não tem dono
E quem me ensinou sabia
Se tivesse dono o mundo

Nele o dono moraria
Como é mundo sem dono

Não aceito hierarquia
Eu não mando nesse mundo

Nem no meu vai ter chefia

Paulo César Pinheiro,
Toque de São Bento Grande de Angola

Happy are those, whom God shall make instruments of 
his justice in so blessed a work. If I can live to see that 
day, I shall be ripe for the grave; and able to say with 
joy, “Lord now lettest thou thy Servant depart in peace”.

Algernon Sidney, carta de 1660

Dois  dos  temas  mais  empregados  e  debatidos  na  tradição  republicana, 

justamente porque podem se opor, são o governo da lei e o da virtude, cujo primeiro 
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termo se assenta  nas  instituições  e  o segundo no governante  (Cf.  GEUNA, 2013b). 

Skinner (1996, p. 66) expressou esta distinção a partir das categorias de “maquinário” 

(machinery) do governo e a capacidade de ação virtuosa dos homens, o “espírito  dos 

governantes” (spirits of the rules)306. A tensão encontra-se claramente em Maquiavel307, 

que, em diversos momentos, aponta para a primazia do governo das leis, em outros, pela 

virtude, dependendo dos modos ordinários ou extraordinários empregados e da situação 

política instalada. Como procuramos apontar anteriormente, a perspectiva interpretativa 

do republicanismo calcado na virtude intensifica a dimensão da filosofia moral, uma vez 

que  pressupõe  a  ação  como  objetivamente  mais  importante  do  que  as  regras  de 

convívio;  ao  passo que  o  governo das  leis,  quando muito,  dirime uma determinada 

complacência em relação aos atos cometidos  por alguém em momentos de crise.  Já 

entre os antigos, particularmente com Aristóteles e Cícero, o problema estava posto e, a 

partir de Maquiavel, ele não se tornou menos importante. Diferentemente de autores que 

tradicionalmente são alocados como antagonistas da tradição republicana, entre esses 

pensadores, diz-se que, pelo menos, abordaram a questão como matéria relevante para a 

boa-ordenação.  Desse  modo,  as  diferentes  soluções  encontradas  se  mostram  mais 

proveitosas na medida em que são estudadas pontualmente. Por isso, tratemos dela em 

Sidney. 

Sidney insiste  na cantilena de  que o melhor  governo,  do ponto de  vista  dos 

governados,  não é outro senão daquele  que possui mais  virtude do que a soma das 

306 Para  um comentário  sobre  essas  categorias  de  Skinner  aplicadas  a  Harrington,  confira  Worden 
(1994b, p. 100).

307 Ao  lado  de  Montesquieu,  Skinner  afirma  que  o  florentino  tem  preferência  pelo  “espírito  dos 
governantes”, em contraposição ao exemplo de Hume. Diferentemente de Skinner, entendemos que as 
leis, no emprego corrente dos autores republicanos, não estão por definição relacionadas ao governante, 
como ele sugere, em contraposição das instituições e do maquinário. Pelo contrário, o pressuposto de que 
o governo seja das leis e não dos homens as alocaria, se se seguisse o vocabulário de Skinner, ao lado do 
maquinário.  No  caso  de  Montesquieu,  a  referência  ao  “espírito  das  leis”  diz  muito  pouco  sobre  a 
possibilidade de “atingir  uma unidade entre  os  interesses  da cidade  e  os  de  seus  cidadãos enquanto 
indivíduos” (SKINNER, 1996, p. 66), uma vez que todos os regimes, incluindo o despotismo, possuem 
algum espírito. Nesse sentido, o “espírito das leis” conforma um conjunto de características fundamentais 
que carrega determinado povo para determinada forma de governo, independentemente de sua qualidade. 
Portanto, em uma república, as leis não são um recurso dos governantes, mas uma garantia de que o 
governo não dependa do arbítrio do governante, mesmo que este seja virtuoso. Alocar Maquiavel nessa 
classificação não é tarefa simples. Há momentos em que ele afirma a primazia da ação virtuoso (por 
exemplo, Discorsi, III, 22), outros que claramente defende o governo das leis (por exemplo, Discorsi, I, 
50)  e  ainda  os  que  reflete  sobre  a  relação  ambivalente  entre  leis,  cidadãos  e  Estado  (por  exemplo, 
Discorsi, I,  18). A tensão existente entre os dois termos deve ser tratada com cautela, de modo que a 
primazia de um ou de outro, ou mesmo uma imbricação mútua, deve ser analisada caso a caso.      
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virtudes de todos os demais membros da sociedade política308, seja ela de que forma for. 

Tal  assertiva  não  poderia  ser  mais  aristotélica.  É  necessário,  então,  encontrar  a 

peculiaridade do conceito de Sidney de virtude.

Encerramos  a  seção  anterior  deixando  suspensa  a  provocação  de  Sidney  a 

respeito da liberdade de cada povo escolher sua forma de governo, mesmo que não seja 

a melhor. Hipoteticamente, esse princípio de liberdade em sociedade pode carregar uma 

contrariedade com a noção de que, coletivamente, um agregado de homens sabe o que é 

melhor para si mesmo, de modo similar ao que ocorre com os indivíduos. “Sidney prend 

parti  dans  une  discussion  persistante  dans  l'histoire  de  la  pensée  politique,  sur  la 

capacité de l'individu à percevoir son propre intérêt dans le cadre de la vie politique” 

(HAMEL, 2011, p. 112-113). Antes de tudo, não se pode deixar de lado o pressuposto 

da variabilidade histórica das formas de governo e de cada instituição se formar de 

acordo com a vontade de cada povo. Todavia, existe uma ambivalência entre pluralidade 

histórica e o critério do bom governo que permite ser revelada a partir da virtude. Mas 

antes é preciso identificar o entendimento de Sidney a respeito do governo das leis de 

modo que fique claro o critério do bom governo relativamente ao da virtude.

4.6.1. Governo das leis

Dentre a hierarquia de leis existentes no universo, iniciada pela lei de deus e da 

natureza,  as  leis  positivas  representam  a  maior  variabilidade,  por  dependerem  tão 

somente da vontade dos homens. Isso significa que à sua identificação basta um único 

contra-exemplo de uma regra qualquer, como comumente ele faz com o texto de Filmer. 

“If they are not in all places the same, kings do not reign by an universal law, but by the 

particular  laws of each country;  which give to every one so much power,  as in  the 

opinion of the givers conduces to the end of their institution, which is the publick good” 

308 Como veremos, o texto de Sidney é pouco claro se esta situação define um regime republicano. 
Quase sempre, ao tratar do governo do virtuoso, emprega  commonwealth.  Como bem apontou Skinner 
(2009, p. 348, n. 160) sobre Sidney, os usos de commonwealth e state, por vezes, em língua inglesa, são 
feitos como sinônimos. A palavra  republick,  por  seu lado, quase não aparece em seus escritos.  Com 
relação aos regimes monárquicos e à virtude, Sidney prefere empregar o termo livre de pessoalidade, ao 
escrever  o  adjetivo  natural  à monarquia (monarchy) (SIDNEY,  Discourses,  II,  19,  p.  189) e  não ao 
monarca ou rei, apesar de este governo ser justamente o do mais virtuoso (SIDNEY, Discourses, II, 10, p. 
133). Por isso, quando a precisão institucional da forma de governo não estiver clara – na qual o emprego 
corrente é  commonwealth –  optamos, também para Harrington, pela sugestão contida na nota de R. T. 
(cuja revisão técnica é feita por Renato Janine Ribeiro e a revisão da tradução por Eunice Ostrensky) da 
tradução de Julio Fischer para a edição brasileira dos  Dois Tratados sobre o Governo de Locke (São 
Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 501-502) de que  commonwealth pode ser traduzido como “sociedade 
política”.  
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(SIDNEY, Discourses, I, 7, p. 113). É fato contingencial no mundo humano que os reis 

sejam os governantes e, mais contingencial ainda, que um determinado rei seja um bom 

governante  (Cf.  BUCHANAN, 2006,  p.  54;  Law of  kingship).  O argumento  menos 

interessante,  porém  o  mais  reproduzido  por  se  tratar  de  contrariar  Filmer,  é  que 

historicamente  os  reis  possuem  diferentes  linhagens,  diferenciando  assim  poder 

hereditário de poder herdado. Além disso, não é possível, por definição, todos os reis 

serem absolutos, uma vez que há exemplos, como o espartano, de diarquias (SIDNEY, 

Discourses,  II,  27, p. 264). Isso significa que ou esses reis não tinham o  status que 

Filmer os impõe ou não eram absolutos. A partir de ambos os casos, Sidney deriva seu 

argumento para o governo das leis. 

If this [escolha anual dos reis] be most ridiculous and 
absurd,  'tis  certain  that  the  name and  office  of  king, 
consul,  dictator,  or  the  like,  does  not  confer  any 
determined right upon the person that hath it: Everyone 
has a right to that which is allotted to him by the laws of 
the  country  by  which  he  is  created.  (SIDNEY, 
Discourses, II, 7, p. 114)
 

Fica claro que o título de alguém depende, antes de tudo, das leis e, por isso, 

todos podem, sob determinadas circunstâncias,  desfrutar deles.  Uma vez que as leis 

positivas não passam de invenção humana, a igualdade desfrutada sob o governo delas é 

igualmente uma invenção humana estabelecida no ato do contrato. Em outros termos, o 

governo das leis é o instrumento necessário para a isonomia e não apenas, como afirma 

Carrive (2007, p. 119), a garantia de contratos e da justiça. É possível que Sidney tenha 

recepcionado o império das leis a partir de Cícero e/ou do Vindiciae contra Tyrannos: 

Certainly when the people sought an equitable law, it 
was content with it if it was produced by one just and 
good man. But because this was scarcely ever possible, 
and it rarely fell out in this way, it often came about that 
the whims of  kings  – whilst  having the apperance  of 
laws – spoke differently to  different  men.  (BRUTUS, 
2004, p. 96; Vindiciae contra Tyrannos, III)
 

Aqui, supõe-se que um homem bom e justo é capaz de produzir por ele mesmo 

as boas leis, mas a dificuldade envolvida nisso reside em sua plausibilidade prática. O 

argumento é o mesmo em Sidney, ainda mais quando tomado à luz das definições de lei 

do Vindiciae: “Law is the soul of a good king [e] is reason or intellingence free of all 

passions” (BRUTUS, 2004, p. 97; Vindiciae contra Tyrannos, III). “Laws ought to aim 

at  perpetuity,  but  the  virtues  os  a  man  die  with  him,  and  very  often  before  him” 
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(SIDNEY, Discourses, III, 43, p. 559). E, nesses casos virtuosos, ela não passa de um 

instrumento do governante. Existe ainda uma dimensão fundamentalmente impositiva 

das leis que, não obstante a vontade contrária de reis, príncipes e tiranos, limitam o 

poder absoluto (CARRIVE, 1989, p. 145). 

He [Grotius] finds also another obstacle to the absolute 
power,  cum rex partem habeat summi imperii, partem  
senatus,  sive  populus;  which  parts  are  proportioned 
according  to  the  laws  of  each  kingdom,  whether 
hereditary or elective, both being equally regulated by 
them. (SIDNEY, Discourses, II, 7, p. 115)
 

O fato singelo de haver alguma lei, mesmo que esta não seja nada além de um 

instrumento do governante,  impõe a  ele  limites à  sua própria  ação e vontade.  Uma 

segunda consequência possível de se extrair da passagem, particularmente com a citação 

de Grotius, é a necessária interdependência entre governo das leis e governo misto, no 

caso, o primeiro determinando o segundo (CAMBIANO, 2000, p. 259). Como veremos 

à frente, Sidney correlaciona os dois atributos para a definição de qualquer contrato que 

institua qualquer governo (SIDNEY, Discourses, II, 32, p. 310-313). Dessa perspectiva 

permite-se entrever uma hierarquia dos termos republicanos no pensamento de Sidney. 

Para ele, o governo das leis tem primazia sobre a hereditariedade, uma vez que cada 

nação escolhe o modo pelo qual os poderes são distribuídos e, por isso, não dependa do 

acaso para a manutenção do governante de virtude. “Laws are made and governments 

constituted as remedies to human frailty and depravity. Those laws only are good which 

lead to and encourage virtue, and punish vice” (SIDNEY, Maxims, XV, p. 196) 

É possível perceber que, a esta altura da argumentação, a hereditariedade não 

recebe,  como de costume, os devidos ataques,  o que aponta  para uma retórica que 

pretende destacar a importância da supremacia das leis. “But commonwealth it is not 

men but laws, maxims, interests, and constitutions that govern: men die or change, but 

these remain unalterable” (SIDNEY, Maxims, III, p. 27). Como fez Harrington ao atacar 

Hobbes, Sidney despende uma enorme confiança no fato de, uma vez dividido o poder, 

o governo não pode ser outro senão o das leis (HOUSTON, 1991, p. 156). Mas ele vai 

além e, ao incluir o reino na análise, permite uma leitura ainda mais restritiva ao poder 

absoluto. A prova disso são as leis que determinam as diferentes sucessões dos tronos 

nos  mais  diversos  reinos,  a  elas  não  estão  submetidas  aos  monarcas  (SIDNEY, 

Discourses,  II,  7,  p. 116).  Neste  ponto,  percebe-se  uma  compatibilidade  entre  seu 
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entendimento  teórico  do  surgimento  das  leis,  como  complexificação  da  sociedade 

fincada nos costumes, e sua proposta normativa. 

These laws are either immemorial customs, or statutes. 
The first have their beginning and continuance from the 
universal consent of the nation. The latter receive their 
authority  and  force  of  laws  from  parliaments,  as 
frequently  expressed  in  the  preambles.  (SIDNEY, 
Discourses, III, 43, p. 558)
 

Sidney não  é  claro  quanto  ao  fato  de  serem ou  não  leis  escritas  (SIDNEY, 

Maxims, IX, p. 129) o determinante das regras de sucessões reais, pelo contrário, deixa 

entrever que a contingencialidade de cada nação acabou por formatar diferentes formas 

aceitas por todos pelas quais os monarcas se sucedem. Assim, a lei, incluindo a que 

limita  o  poder,  tem  sua  origem  no  desenvolvimento  de  cada  sociedade  política, 

expressando, desse modo, sua qualidade real, mas que, em determinadas situações, são 

capazes de impor alguma qualidade ao governante. Devido a essa característica, podem 

seus  habitantes,  de acordo com o próprio bem, optarem, quando lhes  aprouver,  por 

limitar  ou  extinguir  uma  linhagem,  ou mesmo findar  com o  regime monárquico.  A 

constante contrariedade e hierarquia entre a lei natural e a lei positiva mostra que, a 

partir  da variedade da segunda,  não pode ser parte da primeira: “and as the various 

rules, according to which all the hereditary crowns of the world are inherited, shew, that 

none is set by nature” (SIDNEY, Discourses, II, 7, p. 117). 

Em diversos outros momentos o argumento é ampliado, sobretudo quando sua 

fixação em Filmer é posta de lado, permitindo-lhe desenvolver temas não abordados no 

Patriarcha. A seção treze do segundo capítulo dos Discourses – There is no disorder or  

prejudice in changing the name or number of Magistrates, whilst the root and principle  

of their Power continues entire  – é um excelente exemplo de que a sustentação dos 

regimes depende de leis. 

That no change of magistracy, as to the name, number, 
or form, doth testify irregularity, or bring any manner of 
prejudice, as long as itis done by those who have a right 
of  doing  it,  and  he  or  they  who  are  created  contine 
within the power of the law to accomplish the end of 
their  institution;  many  forms  being  in  themselves 
equally good, and may be used as well one as another, 
according to times and other circunstances.  (SIDNEY, 
Discourses, II, 13, p. 149-150)
 

De modo bastante similar, John Milton havia escrito: 

379



So that  the establishment of magistrates is  from God, 
and its purpose is that by their governance mankind may 
live under law. But the liberty to choose whether this 
form of government or that, and these officers or those, 
indubitably always belonged to the free nations of men. 
(MILTON,  1999,  p.  164;  Defence  of  the  people  of  
England, III; Cf. BARROS, 2013, p. 142)
  

Como já  apontamos,  é  bem característico  da  tradição  jusnaturalista  conceder 

pouca atenção às instituições governamentais (nome, número ou forma), para Sidney, o 

que importa é que quem as altere tenha legitimidade para tal, o que significa que deve 

ter  o  direito  para  fazê-lo,  devidamente  conferido  pelas  leis.  Mas,  de  acordo com a 

diversidade espacial e temporal das circunstâncias, todas as leis positivas devem estar 

sempre  submetidas  ao  julgamento  das  necessidades.  Para  além  do  critério  da 

necessidade e da legitimidade, Sidney se preocupa também com o fato de as leis serem 

alteradas de acordo com a justiça e a liberdade. 

And if there be any laws which are evil, there cannot be 
an  incontestable  rectitude  in  all,  and  if  not  in  all,  it 
concerns us to examine where it is to be found. Laws 
and constitutionsought to be weighed, and whilst all due 
reverence is paid to such as are good, every nation may 
not  only  retain  in  itself  a  power  of  changing  or 
abolishing all such as are not so, but ought to exercise 
that power according to the best of their understanding, 
and in the place of what was either at first mistaken or 
afterwards  corrupted,  to  constitute  that  which  is  most 
conduncing to the establishment of justice and liberty. 
(SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 461)
 

Assim, a condução das leis positivas devem primeiro acenar para a justiça e a 

liberdade, lei da natureza conforme a razão, mas o modo pelo qual isso deve ocorrer 

depende exclusivamente da capacidade humana de reconhecer as alterações necessárias 

dadas  as  circunstâncias.  Tal  capacidade  está  diretamente  relacionada  à  virtude 

(SIDNEY,  Discourses,  II,  19,  p.  187).  Como o  objetivo  primordial  do  governo é  a 

sustentação da justiça (SIDNEY, Discourses, III, 26, p. 470), e a justiça se faz pela lei 

(SIDNEY, Discourses, III, 26, p. 467)309, quanto mais leis existirem, mais julgamentos 

serão necessários gerando, assim, um comportamento policialesco do Estado que acaba 

por produzir injustiças. 

309 Veremos à frente que a justiça, em Sidney, é diretamente dependente do sistema judicial e, portanto, 
das leis.

380



If  he  presume  no  law  to  be  necessary  in  this  case 
[quando  um  criminoso  for  julgado  na  vida  após  a 
morte],  [...]  and  for  want  of  that  law  which  they 
esteemed useless,  adulteries became as common there 
as in any part of the world: and the other error being 
almost everywhere discovered, the laws of all civilized 
nations make it capital for a man to kill hischildren [...]. 
But  tho this  were not  so,  it  would be nothing to our 
question, unless it could be supposed, that whoever gets 
the  power  of  a  nation  into  his  hands,  must  be 
immediately filled with the same tenderness of affection 
to  the  people  under  him,  as  a  father  naturally  has 
towards  the  children  he  hath  begotten”  (SIDNEY, 
Discourses, III, 1, p. 321-322) 

Estes são os limites pelos quais a lei deve se mover: sempre que algo maléfico 

tiver a possibilidade de se disseminar, ela deve agir, mas quando os atos são genuínos e 

recheados de ternura, não há motivos para que a lei regule-os. Isso se aproxima bastante 

da  máxima  de  Cícero  (Dos Deveres,  I,  X,  33):  “Sumo direito  (ius),  suma injustiça 

(iniuria)”.  Não surpreende que a  conhecida máxima,  tão disseminada pelos  séculos, 

tenha destaque entre as preferências intelectuais de Sidney. 

But clearly, situations can often arise in which the silent 
law needs a  speaking law,  and  the  reason of  the law 
needs the pronouncement of the king as its interpreter. 
As a result, when someone places more weight on the 
words of the law than on its meaning, it will be lawfull 
for the king to interpret the law by bringing reason – 
which is  the very soul of the law – to bear  upon his 
counsel,  lest  the  greatest  right  [summum  ius]  should 
become the greatest wrong [summa iniuria]. (BRUTUS, 
2004, p. 105; Vindiciae contra Tyrannos, III)
 

Apesar de, em Sidney, não ser o rei a vocalização da lei, a correspondência entre 

direito e justiça é clara. Milton, explicitamente citando o orador romano, também se 

posicionou sobre o tema: 

'The extreme exercise of a legal right', you say, 'is the 
height of injury; this saying is verified most properly in 
kings, who, when they go to the utmost of their right, 
fall into those courses in which Samuel says the right of 
kings consists.' Wretched right, which, now that you are 
brought  to  bay,  you  can  defend  no  further  than  by 
confessing that  it  is  the height of injury!” (MILTON, 
1999, p. 135; Defence of the people of England, II)
 

A diferença  entre  a  explícita  fonte  de  Sidney e  seu  contemporâneo  poeta  é 

bastante clara. Para o autor do  Vindiciae,  o rei é o responsável por impedir a  iniuria,  

para Milton,  o  problema é justamente esta  responsabilidade  recair  em seus  ombros. 
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Sidney concorda com Milton que não se pode confiar nos reis, mas não discorda do 

Vindiciae que o rei possa representar o melhor dos regimes, para isso, é necessário uma 

virtude extrema310.                        

4.6.2.  A distribuição das virtudes: Aristóteles

Um dos pontos mais particulares da tradição republicana e que por vezes atribui-

se-lhe seu caráter  eminentemente distintivo é  a  virtude.  Em si  mesma,  dificilmente, 

pode-se defini-la de modo taxativo sem que se incorra em variações dependendo do 

autor tratado. Assim, procuraremos estudar a virtude em Sidney a partir de três pontos 

mais marcantes:  1) a distribuição das virtudes entre os homens,  2) as características 

centrais  que  definem  o  homem  virtuoso  e  3)  a  comparação  com  o  uso  da  virtù 

maquiaveliana.  Argumentaremos  que  os  dois  primeiros  pontos  podem  ser  lidos, 

respectivamente,  em  chaves  aristotélicas  e  ciceronianas  e,  justamente  por  isso, 

particularmente quanto ao segundo ponto, Sidney se distancia do uso maquiaveliano do 

termo.

A décima seção do segundo capítulo dos  Discourses  segue paulatinamente a 

estrutura argumentativa do terceiro livro da  Política  de Aristóteles, de modo bastante 

similar ao que fizera Harrington nas primeiras páginas de Oceana. Tal como o filósofo 

de Estágiros, Sidney inicia seu estudo pelo contraste das formas de governo que, em si 

mesmas,  mais  se  opõem mutuamente:  a  monarquia  e  o  governo  popular.  “Aristotle 

highly applauds monarchy. When the monarch has more of those virtues that tend to the 

good of a commonwealth than all they who compose it” (SIDNEY, Discourses, II, 10, p. 

132). A referência é à  Ética Nicomaqueia e à  Política. De acordo com Aristóteles, “a 

melhor  delas  [das  formas  de  governo]  é  a  monarquia”  (ARISTÓTELES,  Ética  a 

Nicômacos, 1160b). Depois de descrever as conhecidas degenerações de cada forma reta 

de governo, afirma que “de todos os desvios a democracia é o menos mau, pois no seu 

caso  a  nova  forma  de  governo  é  apenas  um  ligeiro  desvio  da  forma  primitiva” 

(ARISTÓTELES,  Ética  a  Nicômacos,  1160b).  Desse  modo,  há  uma  hierarquia  das 

formas  de  governo  que  se  inicia  na  monarquia  e  termina  na  tirania,  sendo  as  três 

primeiras retas e as três últimas degeneradas. Porém, o que nos parece mais interessante 

é o fato de haver maior proximidade entre a democracia e a timocracia que se aprofunda 

310 Sobre a relação entre o Vindiciae, Milton e Sidney, veja Scott (1988, p. 107). 
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na  aristocracia  e  oligarquia  e  atinge  o  ápice  na  monarquia  e  na  tirania.  O  critério 

distintivo, como é bastante conhecido, reside no governo voltar-se para si mesmo ou 

para todos. Todavia, na  Política,  emerge o critério da virtude como caráter distintivo 

dessas formas: 

Dissemos que as formas corretas de governo são três, e 
destas  a  exercida  pelos  melhores  homens  [aristem; 
homens de areté] deve ser necessariamente a melhor, e 
esta  é  aquela  em que  algum homem,  ou  uma família 
inteira  [oikó economunem],  ou  um grupo  de  homens, 
pode mostrar-se superior em qualidades [areté] a todos 
os demais cidadãos juntos, e na qual os cidadãos querem 
ser governados, e aquele homem, ou a família inteira, ou 
o grupo de homens, quer governar com o objetivo de dar 
a  todos  a  vida  mais  desejável.  (ARISTÓTELES, 
Política, 1288a33)311 

Acompanhando a passagem do estagirita, Sidney escreve: 

he or they have more of these virtues and excellencies 
than all the rest of the society, tho computed together: 
Where such a man is found, he is by nature a king, and 
'tis best for the nation where he is that he govern. If a 
few men, tho equal and alike among themselves, have 
the same advantages above the rest of the people, nature 
for the same reason seems to establish an aristocracy in 
that place; and the power is more safely committed to 
them, than left in the hands of the multitude. But if this 
excellency of virtue do not appear in one, nor in a few 
men, the right and power is by nature equally lodged in 
all; and to assume or appropriate that power to one, or a 
few  men,  is  unnatural  and  tyrannical,  which  in 
Aristotle's language comprehends all that is detestable 
and abominable. (SIDNEY, Discourses, III, 23, p. 453)

Neste ponto, Sidney não se desvia em nada de Aristóteles, isto é, o governo é tão 

bom quanto seus governantes possuam virtude. “In the opinion of Aristotle, this natural 

equality  [dos  homens]  continues,  till  virtue  makes  the  distinction”  (SIDNEY, 

Discourses,  III,  23,  p.  453).  Assim, a distribuição das virtudes  em cada agremiação 

humana,  que  confere  uma  situação  importante,  determina  a  qualidade  do  governo 

(HAMEL, 2011, p. 87). Houston (1991, p. 154) interpreta, corretamente, que “the only 

justification  for  absolute  monarchy is  the  superior  virtue  of  the  monarch”,  e  não  o 

consenso puro e simples (NELSON, 1993, p. 39), mas, diferentemente da assertiva de 

Houston,  Sidney não se finca igualmente em Aristóteles e em Platão (Cf.  SIDNEY, 

311 Agradeço à professora Maria das Graças de Moraes Augusto pela ajuda no estudo destas passagens 
de Aristóteles, no significado conceitual e no contraste com o texto grego. 
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Maxims,  III,  p.  22).  As referências  conceituais  de  Sidney ao filósofo  ateniense  não 

incidem  sobre  a  relação  entre  as  formas  retas  e  a  virtude,  mas  sobre  a  sabedoria 

requirida ao governante no conhecimento da justiça e pela legitimidade da escolha pelos 

governados. Na verdade, sua leitura platônica busca conciliar A República com as Leis, 

a excelência dos governantes com o critério legalista universal (SIDNEY,  Discourses,  

II,  1,  p.  82-84;  BLOM e  MULIER,  1996,  p.  XVIII).  Não  se  trata  disso,  afinal,  a 

justificativa do melhor governo pela virtude (Cf. SCOTT, 1988, p. 25). O que Sidney 

faz é antecipar, platonicamente, o problema aqui analisado: a (in)compatibilidade entre 

virtude e lei. Por outro lado, Sidney não dispensa o quesito racional para o governo, 

embora destaque essa característica nos governados (Cf. SCOTT, 1988, p. 191). Por 

isso, o vínculo sedimentar entre bom governo e virtude é, em suma, aristotélico. 

Confirma-se,  desse  modo,  as  duas  circunstâncias  nas  quais  se  assentam  a 

variabilidade das formas de governo e a unidade do bom governo: a distribuição das 

virtudes e  o empenho da razão coletiva para reconhecê-la.  Em outro trecho, Sidney 

afirma que basta, para tal reconhecimento, entendimento e coragem advindas apenas do 

aprendizado (SIDNEY, Discourses, II, 10, p. 133), o que comprova a virtude ser nata312. 

“He [o rei] ought to govern, because 'tis better for a people to be governed by him, than 

to enjoy their liberty; or rather they do enjoy their liberty, which is never more safe, than 

when  it  is  defended  by one  who is  a  living  law to  himself  and  others”  (SIDNEY, 

Discourses,  II,  10, p. 132)313.  A passagem é bastante contundente e refere-se a duas 

consequências do governo do mais virtuoso. Primeiramente, é melhor para um povo ser 

governado por  aquele  que  possui  mais  virtude  do  que  a  soma de  todas  os  demais, 

mesmo que isso acarrete em redução da liberdade, poder-se-ia acrescentar que este seria 

o  modo  mais  seguro  de  vida.  A situação  mais  radical  desta  análise  é  a  monarquia 

natural, que estudaremos à frente. Além disso, Sidney afirma que uma das funções da lei 

consiste em defender os mais fracos e inocentes (SIDNEY, Discourses, III, 13, p. 389; 

312 Silver  (2008,  p.  173)  descreve  a  política  realista  de  Fimer  como  algo  inato,  ao  passo  que  a 
controvérsia estabelecida com os republicanos seria da ordem de que a política é algo instrumental, pois 
oriunda apenas da humanidade. De um lado, a dimensão natural de alguns conceitos centrais de Sidney, 
como a virtude, deixaria margem para uma leitura desatenta afirmar que ele divide com Filmer alguma 
dimensão  transcendente,  senão  divina,  como  bem  ocorria  entre  patriarcalismo  e  jusnaturalistas  (Cf. 
OSTRENSKY, 2006, p. 123). Isso é verdade apenas no que se refere ao universo normativo e moral. De 
outro lado, Sidney é claro quanto ao fato de que não existem características dadas a priori da existência 
humana no mundo capazes de determinar, por exemplo, quem será o governante. Nesse sentido, o texto de 
Silver é esclarecedor na medida em que aborda o problema a partir da representação e da ação políticas.   

313 Repare-se que a lei viva tem uma relação direta com a referência acima feita que Vindiciae e Milton 
fazem de Cícero.
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Maxims, IV, p. 64), de tal modo que o monarca não consiga exercer o domínio sobre 

seus súditos. Essa perspectiva supõe que, uma vez que o rei seja efetivamente virtuoso, 

as leis não lhe tolherão a autoridade e operarão em conformidade com sua virtude. “The 

law provides for this in leaving to the king a full and ample power of doing as much 

good as his heart can wish, and in restraining his power so, that if the should depart 

from the duty of his office, the nation may not perish” (SIDNEY, Discourses, III, 13, p. 

390). Mas se o rei não for virtuoso, e, portanto, não tiver a legitimidade para exercer o 

cargo,  as  leis  limitarão  seu  poder.  Como  encarnação  da  lei  viva,  leges viventes 

(SIDNEY, Discourses, III, 13, p. 387), o virtuoso a possui tão somente como um recurso 

governamental.  Portanto,  a  circunstância  na qual  a  virtude  encontra-se radicalmente 

concentrada, a escolha entre a liberdade do estado de natureza e a segurança e o bem 

promovidos  pela  entrada  em  sociedade  deixa  de  ser  profunda  e  se  ameniza  (Cf. 

HAMEL, 2011, p. 77). Isso porque a lei deixa de ser um critério externo e impedimento 

da arbitrariedade e passa a ser os atos e comandos do virtuoso. Por essa perspectiva, 

pode-se ler que a lei é o fundamento distintivo de um regime bem-ordenado que possui 

ou não governantes virtuosos. O distanciamento para com o autor do  Vindiciae  e de 

Milton  reaparece  aqui  e  o  aproxima  de  Cícero.  “Vede  que  o  poder  do  magistrado 

consiste em governar com decretos justos e úteis e conformes as leis. Assim, como as 

leis governam os magistrados, os magistrados governam o povo; e com razão se diz que 

o magistrado é  a  lei  que  fala  [legem esse  loquentem],  a  lei  é  o  magistrado mudo” 

(CÍCERO, As Leis, III, I, 2), também citado por Buchanan (MONAHAN, 1994, p. 123), 

como lembra Carrive (2007, p. 118): “In short, in the words of the greatest teacher of 

the art of governing a commonwealth [Cícero], the king should be 'the law speaking' 

and the law 'a silent king” (BUCHANAN, 2006, p. 59; Law of kingship).

A partir deste ponto, Sidney aproxima sua teoria do contrato com Aristóteles314, 

mas, com isso, não pretende cooptá-lo para o contratualismo, como quer Nelson (1993, 

p.  71).  Não  são  os  termos  do  governo  da  lei,  nem da  excelência  do  governo  dos 

virtuosos  os  qualificativos  que  distanciam  os  autores,  muito  menos  o  argumento 

circunstancial e contingente do imperativo das leis (LURBE, 2004, p. 38), mas sim a 

possibilidade de os homens escolherem, livre e racionalmente, entrarem ou não em uma 

314 A citação da página 453 dos Discourses acima deixa claro esse ponto: os homens são todos iguais até 
terem suas  virtudes  comparadas.  Para  ele,  isso  faz  sentido  na  medida  em que  opera  esse  raciocínio 
aristotélico com o estado de natureza no qual, como vimos, as desigualdades relativas não existem, o que 
é outro modo de afirmar que os homens são iguais. Este é um dos pontos nos quais Sidney agrega seu 
jusnaturalismo ao seu aristotelismo.  
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sociedade e em um governo, que seja governado por virtuosos ou por leis. Também 

neste  ponto  compreende-se  a  complementariedade  das  leis  e  da  virtude.  Sob 

determinadas  circunstâncias,  a  lei  viva (living law)  não é  outra  senão a vontade do 

governante virtuoso e é somente na situação na qual o governo é o dos mais virtuosos, e 

por isso as leis são apenas seus instrumentos administrativos, que elas são compatíveis 

com a virtude,  porque consequência desta. No caso inverso,  ou seja, quando não se 

encontram homens significativamente mais virtuosos que os demais, a única maneira de 

obliterar  arbitrariedades  é  a  através  de  uma lei  externa,  à  qual  todos,  incluindo  os 

governantes, se submetam. Estabelecida a teoria, os problemas práticos emergem.

“Sidney invoked Aristotle to justify the claim that no man was sufficiently free 

of passion to withstand the temptations of unrestrained power” (HOUSTON, 1991, p. 

154). De fato, esta é uma preocupação constante de Sidney. Qualquer homem, reis e 

virtuosos inclusos, está submetido à possibilidade de ceder às paixões e aos devaneios 

da  vida  comum.  “[S]tories  are  full  of  these  wise  men,  who,  for  all  their  pretended 

austerity, have fallen as deeply under the power of the passion” (SIDNEY, 1795, p. 273; 

On  Love).  Não  se  trata  apenas  de  um  conjunto  de  sentimentos  que  provoca  o 

desregramento da razão, mas também as circunstâncias de vida315. 

And as 'tis folly to suppose that princes will always be 
wise, just and good, when we know that few have been 
able alone to  bear  the weight  of  a government,  or to 
resist  the  temptations  to  ill,  that  accompany  an 
unlimited power, it would be madness to presume they 
will  for  the  future  be  free  from infirmities  and  vices 
(SIDNEY,  Discourses,  III,  21,  p.  442;  Cf.  SIDNEY, 
Discourses, III, 22, p. 447)
 

Como de costume, uma vez esclarecidas as explicações generalistas, Sidney se 

defronta com a historicidade e plausibilidade empírica de suas próprias colocações. “But 

he [Aristóteles] does withal confess, that if no such man be found, there is no natural 

king” (SIDNEY, Discourses, II, 10, p. 132). Segue-se, então, um enumerado de critérios 

315 Dos exemplos prediletos de Sidney, a bebedeira é o mais empregado (Cf. SIDNEY, Maxims, VII, p. 
82; SCOTT, 1988, p. 146), aliás, o mesmo de Buchanan (2006, p. 68; Law of kingship), porque ofusca o 
entendimento e a razão. Isso mostra a necessidade de regramento na vida para a manutenção da virtude e 
não que um comportamento sóbrio e racional seja, em si mesmo, virtuoso, o que se diferencia da posição 
de Houston que afirma que o regramento é a própria virtude. O comentador tem razão ao afirmar que a 
austeridade na condução do comportamento dos indivíduos é elemento vital na orquestração dos negócios 
públicos  e  privados.  Porém,  isso  é  bem diferente  de  afirmar  que  a  virtude  possa  ser  adquirida.  Na 
verdade, ela é interna, nata e original, mas para mantê-la é preciso que haja uma predisposição moral para 
isso (Cf. ROBBINS, 1947, p. 275).  
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e condições nas quais  a teoria do melhor governo pelo mais  virtuoso encontra seus 

limites (SIDNEY,  Discourses,  III, 23, p. 453). Como saber,  a priori, quem é o mais 

virtuoso, como encontrá-lo ou ainda como ter certeza de que ele existe são as barreiras 

práticas que tendem a fazer com que se acolha o governo pautado nas leis. “He wanted a 

polity governed by just laws made with the consent of the people. In principle such a 

polity  could  be  monarchical;  in  practice,  monarchies  continually  dissolved  into 

corruption and tyranny” (WINSHIP, 2010, p. 769). Interessante notar que essas barreiras 

são as mesmas daquelas que rebatem os argumentos de Filmer. Como saber quem é o 

herdeiro, por primogenitura, de Adão, como encontrá-lo e como ter certeza de que sua 

linhagem não sucumbiu ao tempo são as críticas internas ao Patriarcha. Os pontos altos 

dessas críticas implicam não apenas no fundamento teológico de Filmer, pelo contrário, 

do ponto de vista da infinita bondade, soberania e poder divinos, não discordam os dois 

pensadores  e  as  barreiras  ao  melhor  regime  monárquico,  um  natural  king,  são  as 

mesmas  para  o  patriarcado.  Isso  aponta  para  uma  posição  importante  de  Sidney, 

sustentada em seu jusnaturalismo, porque as premissas de Filmer são, na maioria dos 

casos, cabíveis no sistema de Sidney, mas não as conclusões. No caso, o patriarcado e a 

virtude são igualmente difíceis de serem encontradas316. Por conta dessa diferença é que 

Carrive  (2007,  p.  109)  afirma:  “On  ne  peut  donc  pas  dire  que  la  monarchie  est 

naturelle”. Isso ignora todo o debate com relação à distribuição das virtudes, o que faz 

com  que  a  afirmação  seja  rapidamente  refeita:  “On  peut  dire  que  dans  ce  cas  la 

monarchie est 'naturelle'” (CARRIVE, 2007, p. 113). Vejamos as condições.  

Na clara recepção de Aristóteles deixa-se ver nas entrelinhas uma constante no 

pensamento político dos antigos: a virtude. Trataremos a seguir do conceito no texto de 

Sidney, mas desde já é possível e necessário identificar a virtude, particularmente a dos 

governantes, como a característica intrínseca que produz o bem comum e a justiça317: 

“for he does nowhere admit any other end of just and civil goverment, than the good of 

the governed; nor any advantage due to one or a few persons, unless for such virtues as 

316 Um detalhe que diferencia ambos os autores nesse quesito é justamente a comprovação histórica. 
Sidney jamais põe sub dúvida que há exemplos do passado que confirmam a existência de virtuosos e, 
principalmente,  de governantes virtuosos. O patriarcado, por outro lado, é incapaz de ser confirmado 
historicamente. 

317 Destacamos nesse ponto a importância da contribuição de Leo Strauss, Paul Rahe e Vickie Sullivan, 
particularmente, dos dois últimos para o estudo de Sidney. Apenas por hipótese de trabalho, que não será 
inteiramente  testada,  somente para  a  obra  de Sidney,  operamos com a  definição  sintetizada  em bem 
comum e justiça. Confira principalmente Strauss (1988, p. 9).    
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conduce to the common good of the society” (SIDNEY,  Discourses,  II,  10, p. 133). 

Nesse sentido, torna-se crucial, de um ponto de vista lógico da exposição, e isso é parte 

da estratégia argumentativa de Sidney, primeiramente apresentar a regra geral para o 

bom governo e a justiça a fim de que, em seguida, avalie-se a plausibilidade de sua 

aplicação. Entre o critério universal do bom e do justo e a definição de virtude deve-se 

entender o modo pelo qual a virtude opera nos governos, isto é, como ela é distribuída. 

Os desvios das formas retas de governo tornam-se mais abissais na medida em 

que caminham de regimes dos mais para os menos numerosos de modo que a diferença 

entre os dois governos populares seja a menor entre todas as comparações possíveis 

entre os regimes puros. Ora, se o critério distintivo é a  areté aristotélica recepcionada 

em grande conta por Sidney como virtue, então é justamente nos regimes populares que 

ela  se  encontra  mais  bem distribuída  (SIDNEY,  Discourses,  III,  32,  p.  312)  e  esse 

critério  não  é  exclusivo  do  estagirita.  Em  uma  fonte  importante  do  autor  dos 

Discourses, lê-se: “As a general rule, a multitude of people is a better judge of all affairs 

than  an  individual.  Individuals  have  certain  small  portions  of  virtue  which,  when 

brought together, form a single outstanding virtue” (BUCHANAN, 2006, p. 73; Law of 

kingship). Sidney também concorda com Aristóteles que, entre as formas de governo 

existentes, as mais factíveis, porque calibram a sua efetividade e sua qualidade, são os 

regimes populares  (Cf.  SIDNEY,  Maxims,  I,  p.  7).  Embora se possa,  em termos de 

frequência,  encontrar  mais  aristocracias  e  tiranias  pelo  mundo  do  que  regimes 

populares, o mais difícil de todos, a monarquia aristotélica e a monarquia natural de 

Sidney (WORDEN, 1994d, p. 155), é justamente o que combina a frequência com a 

virtude (SCOTT, 1991, p. 225). A partir da importância concedida por Aristóteles entre 

as diferentes combinações das formas mistas de governo, Sidney pôde aceitar como fato 

observável que a virtude encontra-se distribuída de modo mais ou menos homogêneo 

entre  os  homens,  uma  vez  que  os  extremos,  em  geral,  são  menos  observados 

historicamente (LURBE, 2004,  p.  39)  e,  especificamente,  raríssimas vezes  a  virtude 

encontra-se  concentrada  em  um  ou  em  poucos.  De  fato,  para  pôr  os  termos  na 

linguagem empregada  por  Sidney,  que,  em parte,  foge  dos  modos  esquemáticos  de 

classificação aristotélica, a variabilidade das formas de governo é de tal monta que cada 

forma  é  sui  generis e,  a  partir  de  tamanha  pluralidade,  a  redução  em três  regimes 

somente  pode  ser  aceita  em termos  analíticos.  Assim,  não  há  razão  para,  dadas  as 

barreiras  para  se  reconhecer  e  estabelecer  o  governo virtuoso,  creditar  à  virtude  os 
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regimes historicamente verificáveis. Mas não é apenas a presença de Aristóteles a coisa 

mais marcante nesse argumento: 

You have hit the nail on the head. If this qulity could be 
found  in  complete  and  perfect  form  in  anyone,  we 
would call him a king by nature, not men's votes, and 
we would hand over  to him unrestricted power in all 
matters; but if we cannot find such a person, we shall 
give the name of king to the man who comes closest to 
that  surpassing  excellence  of  nature.  (BUCHANAN, 
2006, p. 57; Law of kingship)
 

Isso  leva  a  um  ponto  interessante  do  sistema  de  Sidney.  A  regra  geral, 

apresentada às vezes como pressuposto, às vezes como explicação de um fundamento, é 

o fato de o melhor governo ser sustentado na virtude, como mostram os exemplos da 

monarquia  natural  e  de  um  povo  conquistado  por  um  virtuoso  ser  melhor  que  o 

autogoverno,  nos mesmos moldes da descrição de Buchanan (MONAHAN, 1994, p. 

124).  O modo excepcional de se estabelecer  um regime bem-ordenado é  através do 

império da lei, ou seja, uma vez que os povos encontram dificuldades em unir virtude e 

governantes, a melhor solução possível é império da lei (Cf. SIDNEY, Maxims, VII, p. 

82). “And since we fear that  he may not be strong enough to combat his emotions, 

which can and usually do divert men from the truth, we shall give him the law as a 

colleague or rather  as a  curb on his  passions”  (BUCHANAN, 2006,  p.  57;  Law of  

kingship). Na passagem do governo virtuoso para o governo da lei, o elemento central – 

paixões  para  Buchanan  ao  qual  Sidney  acrescenta  vícios  diversos  –  não  possui 

diferenças substanciais para com o De iure regni apud scotos dialogus.  A questão, em 

Sidney, sofre uma inflexão com a exceção, o governo das leis, que, ao ser contrastada 

com o mundo histórico, torna-se a regra. Os exemplos provam, para utilizar os termos 

do próprio autor, que os fracassos da união entre virtude e rei superam, em muito, os 

sucessos,  logo,  aquilo  que  teoricamente  se  apresenta  como  a  melhor  solução  não 

encontra  realização  histórica.  Portanto,  a  conclusão  mais  segura  é  não  confiar  na 

virtude,  salvo  as  exceções  quando  ela  for  o  único  recurso,  como  nos  casos  da 

necessidade  de  rebelião  quando  o  governante  ferir  o  direito  natural  do  povo 

(SULLIVAN, 2006,  p.  73)318.  É  das  exceções,  na  prática  (Maquiavel)  ou no direito 
318 A justificativa de Buchanan é fundamentalmente distinta: “You have not understood my views on this 
correctly. For I admire the Romans, the Massilians, the Venetians and any others for whom the authority 
of the laws was more powerful than that of men, not so much for their different method of administering 
the commonwealth as for their different method of administering the commonwealth as for their justice” 
(BUCHANAN, 2006, p. 58; Law of kingship). O governo das leis é o modo de se garantir a justiça, o que 
é  bem diferente  de  afirmar  que  deve  ser  empregado  pela  dificuldade  de  se  realizar  o  governo  dos 
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natural  de rebelião (Grotius),  que nascem as possíveis  compatibilidades  entre   lei  e 

virtude (SCOTT, 1991, p. 210).   

Agora  sim  é  possível  entender  a  importância  da  ordem  da  exposição 

argumentativa mais  ou menos presente  no texto.  Primeiramente,  Sidney apresenta  o 

melhor governo do virtuoso, como pressuposto ou como fundamento, depois, avalia a 

distribuição das virtudes entre os homens e, por fim,  oferece o conceito de virtude. 

Mesmo que essa ordem não esteja sistematizada assim, especialmente com relação à 

parte conceitual, parece lógico que o argumento assim seja organizado, porque, desse 

modo,  pode  Sidney  apresentar  a  segunda  melhor  opção  –  o  governo  das  leis  – 

compativelmente  com  regimes  bem-ordenados  e,  mais  importante,  mais  factíveis 

historicamente. Ao leitor dos Discourses resta a impressão de que há um caminho a ser 

trilhado que não  depende exclusivamente  da aleatória  distribuição das  virtudes  pelo 

mundo.  Assim,  a  posição  que  pende  para  o  governo das  leis  e  das  instituições  em 

detrimento dos homens, mesmo que sejam virtuosos, ganha novo contorno na medida 

em que seu status conceitual não deve nada à virtude se lido à luz da história. 

Por  fim,  é  necessário  destacar  um  ponto.  A  tensão  entre  um  imperativo 

generalizado ao qual todos devem se submeter e a virtude, em outros termos, a tensão 

entre o governo das leis ou o dos homens não é original de Sidney. Na verdade, é um 

dos pontos mais marcantes de todo o percurso do pensamento político ocidental. Dentro 

da história do republicanismo, mesmo aquela calibrada pelo realismo maquiaveliano, 

este tensão é sempre presente. Mas o que se mostra significativo é que tanto a virtude, 

quanto as leis são termos fincados no centro do republicanismo e expressa, em alguma 

medida, as duas perspectivas debatidas no primeiro capítulo: de um lado, a filosofia 

moral, de outro, as instituições. A posição de Sidney pode ser classificada se, e somente 

se, primeiramente for definido de qual perspectiva republicana se trata, para que, em 

seguida,  procure-se  apontar  as  importâncias  relativas  da  lei  e  da  virtude 

comparativamente. Porém, essa embocadura parece pouco frutífera na medida em que a 

teoria e a prática oferecem respostas diferentes para as mesmas perguntas. Para retomar 

as palavras usadas por Skinner (1996, p. 66), em Sidney, o maquinário do governo e o 

espírito  dos  governantes  são  condições  que  se  complementam  em  circunstâncias, 
virtuosos. Essa diferença se manifesta no fato de que “the insolence of kings made laws a necessity” 
(BUCHANAN, 2006,  p.  59;  Law of  kingship).  Desse modo,  Buchanan  assume uma compatibilidade 
teórica entre o argumento a favor do governo do virtuoso e aquele da lei. O ponto interessante de Sidney é 
que ele opera com categorias inteligíveis distintas e contrasta os aspectos abstratos de sua teoria com os 
exemplos históricos. Temos procurado mostrar que é a compatibilidade entre esses dois aspectos uma das 
mais importantes contribuições de Sidney.   
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definidas pelo próprio Sidney, diferentes. Em suma, é condição suficiente para o bem e 

o justo governo que ele seja feito de homens virtuosos, mas a condição necessária são as 

leis, estando abaixo ou acima dos governantes. Tal posição não parece se diferenciar em 

essência daquela adotada por Belarmino, visto que a utilidade política é o princípio que 

rege a autoridade (BELLARMINE, 2012, p. 28; Laymen, VII). 

Therefore another  human rule,  that  is,  the will  of  the 
princes,  or  civil  law  established  by  the  prince's 
authority,  is  necessary.  Even  if  the  will  of  the  prince 
could suffice in a case where the prince is wise and the 
people  are  few,  nevertheless  in  absolute  terms  it  is 
necessary that the people be ruled by laws, not solely by 
the will of the prince, if the people are to be ruled by 
laws, not solely by the will of the prince, if the people 
are  to  be  ruled  justly.  (BELLARMINE,  2012,  p.  37, 
Laymen, X)319          

4.6.3. O conteúdo da virtude: Cícero

 

Dos intérpretes contemporâneos do pensamento político inglês do século XVII e, 

de modo geral do republicanismo como um todo, Quentin Skinner (1990a; 1990b;1999; 

2002b,  p.  186-213;  2010)  foi  quem mais  insistiu  na  presença  dos  autores  romanos, 

particularmente Cícero e Salústio, neste tradição. Em relação a Sidney, as referências 

diretas são bastante esparsas e, quase sempre, se centram em Cícero (SCOTT, 2004, p. 

33 e 152). Porém, o conteúdo de alguns de seus conceitos fundamentais, como justiça e 

virtude, se passa, em grande medida, pelo De Officiis. Uma das dificuldades do estudo 

do conceito de virtude em Sidney reside justamente no fato de que ele oferece inúmeros 

exemplos e características, mas simultaneamente nunca é taxativo quanto à definição 

precisa. Apesar disso, como acima procuramos mostrar, não há qualquer dúvida de que 

a virtude relaciona-se diretamente ao governo bom e justo. 

Do mesmo modo que Cícero fez na antiguidade, Sidney procura destrinchar os 

alicerces  básicos  que  compõem  a  virtude.  Não  é  necessário  aqui  debater 

pormenorizadamente as  definições  das  quatro virtudes  cardeais,  suas combinações  e 

desdobramentos, apenas indicá-las de modo que o estudo de Sidney fique mais claro. O 

primeiro ponto a se ter claro é que Sidney quase nunca é sistemático quando atribui tais 

319 Um argumento similar se encontra em Suárez (2008-2014, p. Vol. 1, p. 104; Trattato, I, 6, 3): “Infatti, 
nel [fatto] solo che debba essere giusta è contenuto che deve essere possibile e utile; infatti, come sarà 
giusta, se impossibile o inutile? E tuttavia queste cose si dicono distintamente”. 
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características à virtude, o que significa que em determinados momentos ele prioriza 

algumas em detrimento de outras ou simplesmente omite uma ou duas. Nessa esteira, 

outros termos parecem complementares ao esquema ciceroniano, vejamos um exemplo 

significativo. “Nothing can be more preposterous, than to impute to God the franetick 

domination, which is often exercised by whicked,  foolish and vile persons, over the 

wise, valiant, just and good; or to subject the best to the rage of the worst” (SIDNEY, 

Discourses, I, 15, p. 44). Bastante comum de seu modo de argumentar, como já tivemos 

chance  de  apontar  e  deveremos  retornar  ao  ponto  outras  vezes,  Sidney  opera  com 

oposições,  de modo a mostrar  a  compatibilidade dos termos positivos com a lei  da 

natureza. Sabedoria, coragem ou valor, justiça e bem são, evidentemente, inspirações 

ciceronianas,  apesar  de,  em  um  perspectiva  estritamente  textual,  se  afastarem  do 

vocabulário  próprio  de  Cícero,  cujos  termos  podem  ser  sumarizados  na  seguinte 

passagem: 

Mas tudo que é honesto nasce de uma de quatro partes. 
Com  efeito,  consiste  ou  no  discernimento  e  na 
apreensão  do  verdadeiro  (perspicientia  veri),  ou  na 
manutenção da sociedade dos homens, e, atribuindo-se a 
cada um o que é seu, na fé dos contratos (tribuendoque 
suum cuique et  rerum contractarum),  ou na  grandeza 
(magnitudine)  e  resistência  do  ânimo  elevado  e 
invencível, ou na ordem e medida (ordine et modo) de 
todas as coisas feitas e ditas, nas quais se encontram a 
modéstia e a temperança. (CÍCERO,  De Officiis, I,  V, 
15)

É verdade que as expressões do texto ciceroniano variam de lugar para lugar, 

mas, em essência, a sabedoria, a justiça, a prudência e a magnanimidade estão, como 

fará Sidney, sempre presentes (Cf. HAMEL, 2011, p. 58). Todavia, faria pouco sentido 

uma comparação caso a caso dos termos empregados, mais eficaz, por outro lado, é 

buscar a essência do argumento da composição da virtude. 

O destaque de Sidney com relação ao tema configura, tal como as relações de 

igualdade e desigualdade em estado natural do homem, uma inserção evidentemente 

moderna. Sidney concede uma importância singular à razão como elemento operador no 

reconhecimento da virtude própria ou alheia e, como vimos, razão é a luz de deus e da 

natureza. “The Grecians, amongst others who followed the light of reason, knew no 

other original title to the government of a nation, than that wisdom, valour and justice, 

which was benefical to the people” (SIDNEY, Discourses,  I, 16, p. 47). Sidney insere 

uma perspectiva moralista típica das leituras ciceronianas.  De um lado,  a razão está 
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disponível a todos aqueles que a ela se dediquem, salvo casos excepcionais, portanto, é 

um denominador comum de todos os homens (HAMEL, 2011, p. 107); por outro lado, a 

virtude habita poucos. Esta contrariedade entre razão e virtude exige um comportamento 

normativo moralmente orientado para o bem comum, dos que devem obedecer e dos 

que  devem  governar.  O  esforço,  contudo,  reside  em  unir  o  consentimento  com  o 

desfrute de ser bem governado, o que, em certo sentido, refere-se à unidade entre a 

utilidade com a honestidade do cumprimento dos deveres. “It hath been observed, that 

they who allow unto themselves the liberty of doubting, advance their fortunes very 

slowly,  whilst  such  who obey without  scruple,  go  on  with  a  success  equal  to  their 

Ambition” (SIDNEY e JONES, 1689, p. 176;  A Just and Modest Vindication). Desse 

modo, Sidney não advoga qualquer desprendimento à vida mundana, como paixões e 

interesses, mas, antes disso, defende uni-la ao bem e justo320. Por isso, entende-se como 

é  possível  alguém,  voluntariamente,  deixar-se  governar  por  aquele  que  possui  mais 

virtude. 

[T]o  shew  that  'tis  only  wisdom,  justice,  valour,  and 
other  commendable  virtues,  which  are  not  hereditary, 
that men so qualified can better than others accomplish 
the  ends  for  which  societies  are  constituted:  For  tho, 
says he, all are equally free, all are not equally endowed 
with those virtues that render liberty safe,  prosperous, 
and happy. (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 80)
 

Além  de  complementar  a  virtude  como  algo  não  adquirido  por  herança,  a 

passagem mostra ainda a tensão entre a liberdade e a virtude, nos moldes rigorosamente 

similares àqueles da relação entre razão e liberdade (HAMEL, 2011, p. 89). Não seria, 

então, despropositado concluir pela interdependência entre razão e liberdade, como já 

apontamos321.

Não são comuns os momentos em que Sidney oferece uma descrição precisa de 

cada uma das virtudes, mas, às vezes, deixa escapar o destaque de uma ou de outra de 

acordo com cada função: 

There may be a hundres thousand men in an army, who 
are all equally free; but they only are naturally most fit 
to  be  commanders  or  leaders,  who most  excel  in  the 
virtues  required  for  the  right  performance  of  those 
offices; and that, not because 'tis good for them to be 

320 Apesar  de  nossa  divergência  com  Houston  acima  comentada,  nesse  ponto,  julgamos  mais  que 
pertinente seu esforço em unir a virtude com paixões e interesses como elemento basilar da condição 
humana. 
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raised  above  their  brethren,  but  because  'tis  good for 
their brethren to be guided by them, as 'tis ever good to 
be  governed  by  the  wisest  and  the  best.  (SIDNEY, 
Discourses, II, 1, p. 80) 

Pode ser que o mais sábio da passagem seja apenas um desleixo textual, mas ao 

afirmar que aqueles que excedem nas virtudes requeridas para cada exercício e, porque 

é melhor para os governados e não para os governantes, sugerir que a sabedoria é o 

quesito primeiro para se reconhecer, aristotelicamente, a natureza do governo reto, do 

governo  que  se  volta  para  todos  e  não  para  si  (Cf.  HAMEL,  2011,  p.  107). 

Complementa-se ainda uma perspectiva da sabedoria como fundamento platônico: “he 

only can have a right grounded upon the dictates of nature, to be advanced to the helm, 

who best knows how to govern it” (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 80). Ou ainda: 

This  may justify  Plato's  opinion,  that  if  one  man be 
ground incomparably to excel all others in the virtues 
that  are  benefical  to  civil  societies,  he  ought  to  be 
advanced  above all:  but  I  think  it  will  be hard  from 
thence  to  deduce  an  argument  in  favour  of  such  a 
monarchy as is necessarily to descend to the next blood, 
whether  man,  woman,  or  child,  whithout  any 
consideration  or  virtue,  age,  sex,  or  ability;  and  that 

321 A seguir, apresentaremos as características basilares da virtude em Sidney, calcada em Cícero. Um 
breve comentário a respeito da posição de Hamel (2011) é, nesse ponto, imprescindível. Uma das teses 
centrais do comentador é,  como temos defendido, que a virtude em Sidney se bifurca em duas:  uma 
relativa e outra absoluta. Para Hamel, a virtude absoluta é equivalente à virtude moral, ou perfeita, aquela 
que dispensa a existência social e a interação entre os homens, é boa e defendida em si mesma e, portanto, 
finalidade do governo e da justiça. Apesar da possível tautologia em definir a virtude como justiça e a 
justiça como virtude, é perfeitamente compatível com a distribuição natural entre os homens escolhidos 
pela  natureza.  A virtude  relativa,  ou  cívica,  originada  nos  termos  postos  pelos  humanistas,  requer  a 
avaliação das condições sociais e históricas existentes – o que abre, corretamente, uma brecha para a 
inserção  de  Maquiavel.  Essa  avaliação  carrega  demais  no  platonismo de  Sidney por  um motivo  em 
especial. É verdade que em termos absolutos a virtude separa, divide e diferencia os homens por suas 
características próprias de nascença. A questão é que, para Sidney, ela é inútil e imperceptível aos olhos de 
qualquer observador. Dado que a virtude somente pode ser exercida e, por isso, avaliada quanto se deixa 
ver, ou seja, quando há interação entre os homens, logo, não é possível que, em termos absolutos, ela 
possa ser minimamente compreendida. Como apontamos logo de início, Sidney parte da assertiva de que 
seus  objetos  de  estudo  devem poder  ser  construídos  como tais,  o  que  não  significa  que  devam ser 
necessariamente práticos, mas pelo menos observáveis ou testáveis pela história. Não se trata aqui de uma 
lei da natureza, mas de uma hipótese intestável, portanto, inócua. Em termos relativos, a virtude depende 
da interação humana, o que não significa que seja, como quer o especialista, “virtude cívica” no sentido 
tradicional ao qual os estudos empregam a expressão. O pressuposto de Sidney, que corre por toda a obra, 
é que ser virtuoso, do ponto de vista moral, não se diferencia em essência do ponto de vista cívico, a não 
ser por um detalhe. Das quatro virtudes cardeais, que se desdobram em muitas outras, três são observáveis 
isoladamente  em  determinados  homens,  mas  não  em  termos  absolutos  e  apenas  a  justiça,  a  mais 
importante por sinal, só pode ser vista e aplicada a partir da existência de instituições. Em outros termos, a 
temperança, a magnanimidade e a sabedoria existem em sociedade, depois do primeiro contrato, a justiça, 
somente depois do segundo contrato, e nenhuma delas em estado de natureza. Quando Hamel isola os 
termos da virtude detalha com bastante competência as características intrínsecas de cada uma delas, mas 
ignora  as  condições  de  existência  de  todas  e  cada  uma.  Em estado  de  natureza,  qualquer  virtude  é 
imperceptível. Veja Hamel (2011, p. 83-86, 92, 305, 312, 381).
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failing,  it  can  be  of  no  use  to  our  author.  (SIDNEY, 
Discourses, II, 9, p. 126)
 

Nesse sentido, a sabedoria como uma das quatro virtudes ciceronianas deve mais 

aos gregos do que aos romanos: “Plato, Aristotle, Hooker, and (I may say in short) all 

wise men have held, who very, that order required that the wisest, best, and most valiant 

men, should be placed in the offices where wisdom, virtue and valour are required” 

(SIDNEY,  Discourses,  II, 11, p. 135). Desse modo, o governo reto é coerente com a 

ordem e a estabilidade, uma vez que o primeiro é sustentáculo do segundo (ROBBINS, 

1947,  p.  284).  Para  se  ter  ordem e  estabilidade  é  necessário  um governo  reto  e  o 

denominador comum é a sabedoria (Cf. SIDNEY, 1795, p. 273; On Love). 

A respeito da magnanimidade, por vezes também denominada de valor, Sidney é 

mais simplista e tende a enquadrá-la como potência militar e de conquista. A honra e a 

glória  dos  antigos  espartanos  e  romanos  são  as  suas  principais  referências.  Um 

importante vínculo da magnanimidade é com a liberdade: “That people [romano] which 

in magnanimity surpassed all that have been known in the world; who never found any 

enterprize above their spirit to undertake, and power to accomplish, with their liberty 

lost all their vigour and virtue” (SIDNEY, Discourses, II, 12, p. 147). Veremos à frente 

que os meios de conquista, valor e força (SIDNEY, Discourses, II, 15, p. 157), possuem 

uma clara interdependência com a expansão maquiaveliana. Por ora, basta ter claro que, 

em regra, essa virtude deve ser disseminada entre o povo, porque, quando concentrada, 

o  risco  de  se  tolher  a  liberdade  de  todos  é  eminente322.  Por  isso,  ela  possui  uma 

interdependência  com  a  prudência  e  isso  carrega  um  forte  vínculo  platônico  (Cf. 

SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 85; SCOTT, 1991, p. 218). 

He is only fit to conduct a ship, who understands the art 
of a pilot: When we are sick, we seek the assistence of 
such as are best skill'd in physick: The command of an 
army is prudently conferred upon him that  hath most 
industry, skill, experience and valour: In like manner, he 
only can, according to the rules of nature, be advanced 
to the dignities of the world, who excels in the virtues 
required for the performance of the duties annexed to 
them; for he only can answer the end of his institution. 
(SIDNEY, Discourses, I, 16, p. 51)
 

A magnanimidade requer também a prudência e o exemplo mais bem acabado é 

o senado romano (SIDNEY,  Discourses,  II, 12, p. 148) que fora capaz de mesurar as 

qualidades e os defeitos envolvidos nas conquistas, sem que com isso o povo produzisse 
322 Repare-se na compatibilidade com a cidadania militar de Maquiavel. 
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licença  (Cf.  SIDNEY,  Discourses,  II,  13).  Até  aqui,  podem-se  apontar  duas 

características  fundamentais.  Primeiramente,  há  clara  interdependência  entre  as  três 

virtudes apresentadas, calibradas pela constante preocupação com que o contingencial 

excesso de uma ou mais em um homem não recaia negativamente sobre o povo. Em 

segundo lugar, o povo, quando não virtuoso é um elemento de transmissão, manutenção 

e aperfeiçoamento (HAMEL, 2011, p. 93) dessa virtude concentrada, de modo se atinja 

a liberdade, o bem e a justiça.        

Dentre as questões mais candentes do jusnaturalismo moderno, sem dúvida, a 

inserção do tema da justiça merece destaque. Praticamente ausente do humanismo e do 

renascimento italiano323, as teorias da justiça precisariam esperar pela estruturação do 

direito natural conciliando a lei da natureza com o estado de natureza e o contrato social 

para emergirem com força no cenário intelectual. Tal deslocamento provocado durante o 

século  XVII  incidiria  no  significado  da  justiça  em  parâmetros  diretamente 

comprometidos com os do direito. Sidney é um caso particularmente interessante a esse 

respeito  (Cf.  SCOTT,  1988,  p.  119).  O  autor  dos  Discourses  tende  a  operar 

conceitualmente unindo a justiça do jusnaturalismo moderno com a mais importante das 

virtudes  de  Cícero.  De  fato,  tal  empreitada,  além  de  ser  repleta  de  significados, 

apontaria para uma forma de difícil conciliação, a não ser por uma estratégia clara do 

autor. A justiça não pode se separar dos sistemas judiciais existentes nos Estados, do 

mesmo modo que não pode prescindir de uma classificação teórica que lhe seja própria 

(Cf. SIDNEY e JONES, 1689, p. 166; A Just and Modest Vindication). Partindo de um 

pressuposto que ele assume como sendo platônico, a finalidade da sociedade civil é a 

busca  pela  perfeição  e  pela  felicidade  (WEST,  1996,  p.  XXIII),  porém,  dada  a 

necessidade  de  magistraturas  para  a  manutenção  da  mesma,  a  existência  dos 

governantes está necessária e continuamente submetida ao critério dos atos justos. “That 

the proper act of justice is to give to everyone his due; to man that which belongs to 

man, and to God that which is God's” (SIDNEY, Discourses, II, 1, p.  82). Isso aponta 

para  uma  teoria  da  justiça  diretamente  vinculada  à  devida  distribuição  das 

responsabilidades  em uma sociedade  onde cada  um cumpre com sua  devida função 

(SIDNEY,  Discourses, II,  1,  p.  83;  Maxims,  III,  p.  23),  claramente  apoiando-se  no 

323 Uma explicação oferecida por Viroli (1996) é de que tal ausência se faz pelo fato de que a virtude 
não era vista como oposta aos fundamentos da vida pública ou privada, sem necessidade de um programa 
institucional.
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cristianismo324.  O  interessante  disso  é  que  Sidney  busca  unidade  entre  Platão  e 

Aristóteles (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 85) de modo que a justiça seja a virtude que 

organiza as demais. Dessa hierarquia calcada também em Cícero, deriva-se a máxima de 

que, apenas em estado civil pode existir qualquer critério para esta virtude. 

Uma evidência disso são os relatórios de seu próprio julgamento, que precedeu 

sua  execução  em  1683.  Nos  embates  com  seus  acusadores,  Sidney  expressa  uma 

constante  preocupação  em detalhar  sistematicamente  d  objeto  de  que  se  trata  e  da 

legalidade ou ilegalidade contida em cada ponto sob análise. “My lord, I find here an 

heap of crimes put together, distinct in nature one from another, and distinguished by 

law; and I  do conceive,  my lord,  that  the indictment itself  is  thereupon void,  and I 

cannot be impeached upon it” (SIDNEY, 1772, p. 5; Trial). De modo geral, sua defesa 

ilustra com precisão todo o arcabouço teórico construído nos anos anteriores a respeito 

do imperativo das leis e isso pode ser constatado pela sua insistência na recusa de se 

posicionar frente às acusações de conjura e de regicida, dado que, segundo ele, não há 

precisão legal sobre o que sejam tais coisas (Cf. SILVER, 2008, p. 185). 

Os embates se tornam progressivamente mais interessantes na medida em que 

Sidney contorna as perguntas com o intuito de mostrar ao juri suas próprias apreciações 

das funções de cada um dos envolvidos e compara o tratamento que lhe é dado com 

outros julgamentos precedentes (SIDNEY, 1772, p. 15; Trial). No ponto mais candente 

de sua argumentação, insiste que os estatutos ingleses exigem que provas testemunhais 

sejam  aceitas  apenas  mediante  duas  testemunhas  mutuamente  independentes. 

Insatisfeito  com as  leis  de seu país,  afirma:  “The law of  God and the law of man, 

understood and taken by all men, does require two witness” (SIDNEY, 1772, p. 28; 

Trial). Sidney não resiste em apelar à autoridade divina como forma legitimadora de 

uma lei natural que estaria sendo descumprida. Daí em diante parte para a defesa de seu 

texto, motivo de sua prisão, e, comentando os aspectos empíricos de nações modernas, 

afirma que nem na França, cujo governo é absoluto e violento (SIDNEY, Maxims, X), se 

pode prender alguém pelo que pensa ou escreve privadamente, o que faz da justiça algo 

exclusivamente  público  e  diretamente  dependente  de  uma  determinada  organização 

social e de um Estado (SIDNEY, 1772, p. 31; Trial). Assim, sua posição diante de seus 

324 Repare-se na proximidade com Buchanan: “For the body politic, like the physical body, has its own 
special  equlibrium which,  I  think,  we  can  most  properly call  jjustice.  It  is  justice  that  oversees  the 
individual parts and ensures that they continue to fulfil their functions” (BUCHANAN, 2006, p. 52; Law 
of kingship). 
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acusadores adorna uma preocupação constante, embora pouco comentada, de sua obra: 

a justiça e o sistema judicial não se separam325.                 

Diferentemente de seu emprego corrente de virtude, como vimos acima, a justiça 

não é uma característica intrínseca a um homem, mas só pode ocorrer em agremiados 

humanos realizados em Estados, o que significa que ele tende a concordar com Hobbes 

(1985, p. 188; Leviathan, I, 13): “Where there is no common Power, there is no Law: 

where  no  Law,  no  Injustice”.  A partir  desse  imperativo  contratualista  moderno  se 

compreende a necessidade de unir o aspecto teórico com o prático. 

Justice and prudence concur in this; and 'tis no less just 
than profitable, that every action be considered by itself, 
and such a reward or  punishment  allotted to  it,  as  in 
nature and  proportion it  doth best  deserve.  This,  as  I 
suppose,  is  enough  for  their  cases;  but  relates  not  to 
those  of  Mamercus,  Camillus,  Livius  Salinator,  and 
Aemilius Paulus; their virtue was compleat, they were 
wrongfully  sentenc'd.  But  the  best  princes,  senate  or 
people that ever was in the world, by the deceit of evil 
men,  may  and  have  been  drawn  out  of  the  way  of 
justice. (SIDNEY, Discourses, II, 18, p. 178-179)
 

Todas as formas de virtude, porque inerentes a cada um, podem e devem ser 

unidas  de maneira  complementar.  Todavia,  devido à excepcionalidade da justiça,  ao 

necessitar do estado civil, faz com que, em determinadas situações, ela seja concorrente 

com outras  virtudes.  Assim,  a  distribuição proporcional  não se  restringe aos  bens e 

honrarias, mas, antes ainda, às outras virtudes. Para Sidney, a justiça distributiva exige 

que a magistratura seja capaz de adequar a natureza à proporção. Em parte, isso exigiria 

que o magistrado seja virtuoso, mas como não se pode confiar nisso, deve-se deslocar 

aos atos do sistema judicial para a autoridade das leis: “'tis hard to find out how such a 

man can be an observer of justice, unless it be just, that whoever dares to be virtuous 

under a vicious and base prince should be destroy'd” (SIDNEY,  Discourses, II, 27, p. 

264). Por isso, dentre as funções da lei, a primeira é restringir o poder, pois, “human 

judgment is subject to erros” (SIDNEY,  Discourses, III, 46, p. 574). Calibrada pelas 

leis, a distribuição da justiça se precipita em justiça distributiva. 

325 Essa dependência mútua entre a justiça e o sistema que lhe confere realização não está alheia às 
demais categorias de virtude, nas quais a sabedoria, a magnanimidade e a prudência resultam em uma 
historicidade oriunda das  diferentes distribuições  existentes  em cada sociedade.  O que é particular  à 
justiça,  entretanto,  é que ela depende de um organismo próprio e autônomo dos homens, conferindo, 
assim, uma maior dependência para com as leis positivas calcadas nas naturais.  
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Moreover,  as  governments  are  instituted  for  the 
obtaining of justice, and the king is in a great measure 
entrusted with the power of executing it,  'tis probable 
that  the  law would have  required his  presence  in  the 
distribution, if there had been but one court; that at the 
same time he could be present in more than one; that it 
were certain he would be guilty of no miscarriages; that 
all miscarriages were to be punished in him as well as in 
the judges; or that it were certain he should always be a 
man of such wisdom, industry, experience and integrity 
as to be an assistance to, and a watch over those who are 
appointed  for  the administration of  justice.  (SIDNEY, 
Discourses, III, 26, p. 468)

As preocupações práticas de Sidney acabam por, em determinados momentos, 

deixar de lado alguns importantes aspectos teóricos da justiça distributiva. Em grande 

medida, esforça-se por apresentar os limites dos magistrados nos julgamentos legais e, 

sobretudo,  neutralizar  as  arbitrariedades  dos  reis:  “no king  as  king,  has  a  power of 

judging, because some of them are utterly unable and unfit to do it; and if anyone has 

such a power, it must be conferr'd upon him by those who think him able and fit to 

perform that work” (SIDNEY,  Discourses, III, 26, p. 469). O objetivo de impedir os 

governos  de facto e  estabelecer  o  de jure,  ao  claro  estilo  harringtoniano (SIDNEY, 

Discourses,  III,  35,  p.  516),  faz  com  que,  coerentemente  com  a  diversidade  que 

classifica  as  monarquias,  atribua  a  ausência  de  títulos,  isto  é,  a  ausência  de 

reconhecimento de sua magistratura pelo consentimento, ao fato de o tirano não ser um 

governante nem de facto,  nem de jure (SIDNEY, Discourses,  III, 35, p. 518). Isso lhe 

permite reafirmar a dupla classificação das monarquias, quanto ao reconhecimento pelas 

capacidades e/ou virtudes intrínsecas do rei, ou pelo império da lei. Nesta segunda é 

onde reside a verdadeira possibilidade de fazer a justiça. 

Caminhando para o fim dos Discourses, Sidney afirma que existem dois modos 

pelos  quais  as  divergências  entre  partes  envolvidas  em  um  contrato  podem  ser 

resolvidas, e isso depende da posição de cada parte. Quando um julgamento é entre 

partes iguais,  basta que um juiz externo e superior a ambos avalie  as condições do 

contrato estabelecido racional e voluntariamente entre as partes para que se determine o 

resultado da querela. Porém, quando trata-se de partes desiguais, como entre servos e 

senhores, outros recursos são necessários326. 

Now if a private man is not subject to the judgment of 
any other, than those to whom he submits himself for 

326 Essa distinção entre partes iguais e desiguais nos julgamentos enseja uma diferença significativa com 
Locke pouco explorada pelos comentadores.
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his  own safety and  convenience;  and  notwithstanding 
that  submission,  still  retains  to  himself  the  right 
ofordering according to his own will all things merely 
relating to himself, and of doing what he pleases in that 
which he does for his own sake;  the same right  must 
more  certainly  belong  to  whole  nations.  When  a 
controversy  happens  between  Caius  and  Seius  in  a 
matter  of  right,  neither  of  them  may  determine  the 
cause,  but  it  must  be  referred  to  a  judge  superior  to 
both; not because 'tis not fit that a man should be judge 
superior  to  both;  not  because  'tis  not  fit  that  a  man 
should be judge of his own case, but because they have 
both  an  equal  right,  and  neither  of  them  owes  any 
subjection to the other. (SIDNEY, Discourses, III, 41, p. 
548)
 

O problema se torna mais complexo na medida em que relações entre indivíduos 

não possam ser transferidas acriticamente para toda uma nação (Cf. SIDNEY, Maxims, 

VII, p. 84). Após a criação do contrato, as partes envolvidas deixam de ser iguais e a 

diferença  entre  os  magistrados  e  o  povo se  assenta  no consentimento  deste  último. 

Embora  os  magistrados  mantenham superioridade  nas  ações  pertinentes  ao  sistema 

judicial, não as mantém quando os atos que produziram o contrato e o Estado estão sob 

xeque. 

No man can be my judge, unless he be my superior; and 
he cannot be my superior, who is not so by my consent, 
nor to any other purpose than I consent to. [...] A nation, 
and most especially one that is powerfull, cannot recede 
from its own right, as a private man from the knowledge 
of his own weakness and inability to defende himself, 
must come under the protection of a greater power than 
his  own.  The  strength  of  a  nation  is  not  in  the 
magistrate, but the strength of the magistrate is in the 
nation. (SIDNEY, Discourses, III, 41, p. 549)
 

Em outras palavras, o poder instituído depende sempre do poder que o institui, 

esse é o modo pelo qual as nações controlam seus governos e, principalmente os reis, 

cabendo a elas a possibilidade do tiranicídio, em terras bárbaras, ou reformas, em terras 

civilizadas  (SIDNEY,  Discourses,  III,  41,  p.  551).  Nesse  sentido,  a  distribuição  da 

justiça  deve,  sob  determinadas  circunstâncias,  considerar  as  condições  das  partes 

envolvidas327. “The people therefore cannot be deprived of their natural rights upon a 

frivolous  pretence  to  that  which  never  was  and  never  can  be.  They  who  create 

magistracies, and give to them such name, form and power as they think fit, do only 

327 Tal perspectiva implicaria em algum grau de comutatividade entre as partes se o foco fosse sempre o 
de igualá-las. Mas não é isso que ocorre. Deve-se considerar as distinções entre os envolvidos quando, 
platonicamente, as atribuições de suas funções forem diferentes.
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know,  whether  the  end  for  which  they  created,  be  performed  or  not”  (SIDNEY, 

Discourses, III, 41, p. 549-550). No caso das disputas entre partes iguais em termos de 

direitos, os contratos são livres e cabe apenas ao Estado fazer os envolvidos cumpri-los. 

Mas,  no caso de um contrato entre a nação e o governante328,  cujo fundamento é a 

diferença de direitos, é sempre necessário o império da lei de modo a não depender de 

qualquer arbítrio (SIDNEY, Discourses, III, 41, p. 552). “[I]f every man took upon him 

to seize what he could, a certain method of making the distribution was necessarily to be 

fixed” (SIDNEY, Discourses, III, 29, p. 496). E conclui: 

I may justly conclude, that the king, before whom every 
man  is  bound  to  appear,  who  does  perpetually  and 
impartially distributive justice to the nation, is not the 
man or woman that wears the crown. And that he or she 
cannot determine those matters,  which by the law are 
referr'd  to  the king.  (SIDNEY,  Discourses,  III,  42,  p. 
557)
 

Com isso, Sidney concede ao rei um  status  tipicamente Whig ao separá-lo da 

pessoa  individual  e  conceder-lhe  um  caráter  eminentemente  neutro:  “The  King's 

personal and politick capacity, by separating the power from the person, which we have 

reason to believe they esteemed unseasable” (SIDNEY e JONES, 1689, p. 179; A Just  

and Modest Vindication). De modo a contrastar sua posição das virtudes com outros 

termos já estudados, não parece despropositado que se afirme que a justiça, no quadro 

geral das virtudes, seja um termo relativo e civil, uma vez que depende diretamente do 

comportamento individual e agregado dos demais cidadãos numa perspectiva interna ao 

Estado. Por outro lado, as demais virtudes não possuem essas medidas, não dependem 

do Estado e podem ser encontradas em indivíduos e coletividades, mas só mensuráveis 

na interação (Cf. SIDNEY, Discourses, II, 18, p. 178). 

[N]o man can know to direct the power to those ends, 
can desereve, or administer it, unless he do so far excell 
all those that are under him in wisdom, justice, valour 
and goodness, as to possess more of those virtues than 
all of them: I say, if no such man or succession of men 
be found, no such power is to be granted to any man, or 
succession of men. But if such power be granted, the 
laws of nature and reason are overthrown, and the ends 
for  which  societies  are  constituted,  utterly  perverted, 
which necessarily implies an annihilation of the grant. 
(SIDNEY, Discourses, III, 23, p. 454)

328 Esse  é  um importante  ponto  que  diferencia  Sidney  de  Grotius,  pois,  para  o  autor  holandês,  a 
passagem do indivíduo para a nação não recebe essa avaliação diferencial de Sidney.  
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A citação  é,  possivelmente,  a  melhor  síntese  da  posição  de  Sidney sobre  a 

virtude.  Nela,  se  encontram  os  termos  centrais  do  conceito  e  a  sua  distribuição, 

ciceroniano  e  aristotélico.  Porém,  é  a  partir  da  moralidade  –  da  “moral  virtues” 

(SIDNEY, Discourses, III, 23, p. 454) – que Sidney une virtude e republicanismo. 

4.6.4. Virtude, vício, fortuna: Maquiavel 

A conceituação de Sidney quanto ao quadro teórico da composição da virtude se 

fixa,  em  grande  medida,  em  sua  recepção  do  pensamento  político  greco-romano. 

Contudo, como muito bem destacou Houston (1991, p. 146-147), limitando-se ao texto 

propriamente, é ainda possível classificar o emprego que ele faz do conceito em três 

categorias distintas e complementares: autocontrole, valor marcial e integridade329. De 

fato, este avaliação, não obstante o silêncio do intérprete com relação a Cícero, pode ser 

lida na chave do orador romano, sendo necessário, para isso, tão somente que se inclua a 

justiça.  Houston  (1991,  p.  153,  n.  29),  comentando  o  tema  da  virtude,  afirma: 

“Surprisingly,  Cicero  –  whose  De Officiis was  a  handbook  of  moral  instruction  to 

Englishmen throughout much of the sixteenth and seventeenth centuries – played only a 

minor role in Sidney's arguments”. O primeiro impulso reativo a esta interpretação seria, 

ao  lado  de  Skinner  (1999),  pôr  em  evidência  a  compatibilidade  entre  as  virtudes 

cardeais  ciceronianas e  a utilização por Sidney aparentemente despretensiosa de um 

conjunto inumerável de valores morais e comportamentais. Diametralmente oposta à 

avaliação de Houston, Paolo Treves (1953, p. 522) afirma categoricamente que a virtude 

de Sidney se sustenta na  virtù de Maquiavel pela dimensão popular, livre e oposta à 

fortuna. Seria exaustiva e desnecessária uma análise caso a caso, visto que são raros os 

trechos de sua obra que não alude, direta ou indiretamente, à composição da virtude. Por 

outro  lado,  como  bem reconhece  Houston  (1991,  p.  148),  e  Skinner  não  deixa  de 

destacar (1999, p. 39), o escopo conceitual de Sidney nessa temática não era estranho ao 

universo  aristocrático  inglês  da  época,  o  que  confirma  a  plausibilidade  de  uma 

linguagem ciceroniana corrente em Sidney e seus pares que não necessariamente se 

opunha ao regime monárquico.

329 Outras passagens de Sidney sugerem um entendimento da virtude de modo alternativo: “virtuous men 
who loved their country” (SIDNEY, Discourses, II19, p. 187). Nesse caso, a virtude não é contrária, mas 
complementar à definição empregada por Houston.  
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O texto mais significativo de Sidney neste tema é The Character of Sir Henry  

Vane  (SCOTT,  2004,  p.  160),  escrito,  possivelmente,  durante  o  exílio  (Cf.  SCOTT, 

1988, p. 94-95). O pequeno ensaio reúne um compêndio de elogios a Henry Vane por 

suas posições públicas e privadas, bem como de sua vida moral330. 

In his youth he was not so carefull of his conduct as he 
ought to have been, nor so wholly free from the vices 
incident  to  that  age,  but  about  eighteen  years  old 
returning to a better course, strenuously betook himself 
to  piety and  virtue,  at  which time the severity of  his 
manners join'd to a great Genious. (SIDNEY, 1970, p. 
277; The Character of Sir Henry Vane)
 

A intemperança da imaturidade jovial é um tema recorrente em Sidney e que o 

faria limitar a possibilidade de um rei virtuoso, quando na tenra idade, justamente pelo 

imperativo da experiência  para o  bom governo (Cf.  SIDNEY,  Maxims,  XI,  p.  158). 

Reconhecendo  isso,  contudo,  não  exclui  a  possibilidade  de,  quando  feito 

adequadamente, ao amadurecer, a virtude deste homem floresça, sempre, em oposição 

ao vício. Assim, como Henry Vane era dotado de razão (reason), logo, apareceram “his 

justice and prudence” (SIDNEY, 1970, p. 278; The Character of Sir Henry Vane), sua 

sabedoria  (wisdom)  (SIDNEY,  1970,  p.  279;  The  Character  of  Sir  Henry  Vane)  e 

magnanimidade (magnanimity) (SIDNEY, 1970, p. 282;  The Character of Sir Henry 

Vane); todos os termos ciceronianos da composição da virtude que Sidney destrincharia 

ao longo do texto com as devidas combinações e comparações.        

A partir da consagração da oposição entre o realismo maquiaveliano e a reflexão 

política moralizante, tornou-se lugar comum opor a virtus da filosofia moral romana à 

virtù maquiaveliana, não obstante Maquiavel ter em alta conta seus conterrâneos antigos 

(Cf. SIVER, 2008, p. 182-183). Como tivemos chance de destacar acima, um esforço 

recente de Skinner em localizar a distinção entre as duas virtudes na neutralização da 

justiça teve o efeito de reduzir o abismo entre os autores (Cf. SKINNER, 2002b, p. 

184). Por outro lado, a dificuldade dessa leitura, em se tratando de Sidney, reside, pois, 

no seu alinhamento com as interpretações contemporâneas. Como alguns estudiosos já 

apontaram,  a  marcante  presença  de  Maquiavel  no  republicanismo inglês  não  estava 

exatamente  alinhada  aos  valores  aristocráticos  dos  quais  se  pode  afirmar  serem 

compartilhados por Sidney. Toda essa situação seria facilmente interpretada não fosse o 

330 A relação entre Sidney e Vane já foi  amplamente vasculhada. A respeito da compatibilidade do 
pensamento político republicano, veja (HOUSTON, 1991, p. 175-176).
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fato de Sidney empregar, também, aspectos que claramente são atributos da  virtù  do 

florentino, seja em oposição ao vício, seja em oposição à fortuna (NELSON, 1993, p. 

118). A negação de Houston (1991, p. 165) de que tal alinhamento com o florentino 

exista, mesmo que de modo comedido, parece incorrer no caso de uma mitologia da 

coerência (SKINNER, 2002a, p. 70)331. Isso não significa, por seu lado, que a teoria da 

virtude de Sidney não seja consistente, mas que deve ser estudada de acordo com os 

paradigmas  aos  quais  ele  próprio  se  coloca.  Assim,  buscaremos,  também mas  não 

apenas, responder a esta afirmativa: “Sidney's thoey of virtue is radically incomplete 

and intellectually unsatisfying” (HOUSTON, 1991, p. 177).

Até aqui, procuramos expor a dimensão da virtude de Sidney calcada na sua 

oposição ao vício que não necessariamente incorre em contradizer de Maquiavel (Cf. 

Discorsi,  I, 2), embora, de fato, não seja esse o emprego mais corrente do florentino. 

Com relação  a  este  aspecto,  a  compatibilidade  entre  os  autores  se  faz  menos  pela 

oposição ao vício do que pela possibilidade dos exemplos serem seguidos: “Whereas the 

first  were  never  remarkable  for  anything,  but  pride,  lewdness,  treachery,  cruelty, 

cowardice,  madness,  and  hatred  to  all  that  is  good;  whilist  the  others  excelled  in 

wisdom, valour, and all the virtues that deserve imitation” (SIDNEY, Discourses, I, 11, 

p.  134).  O  ponto  é  um  debate  comum  no  republicanismo.  Dadas  as  dificuldades 

eminentes na inserção e promoção da virtude entre os cidadãos, diversos mecanismos 

foram aventados para o cumprimento de tal tarefa332 e, entre os preferidos de Maquiavel, 

sem descartar a religião cívica, a pobreza, o militarismo e a cidadania, está o exemplo 

(Cf.  Discorsi, I, 2 e 4). A conhecida fórmula maquiaveliana de que a exemplaridade 

ensina carrega-se de prospecção na medida em que as ações realizadas com sucesso são 

reproduzidas  por  outros  cidadãos  sob  condições  similares.  Retomaremos  à  frente  a 

seguinte passagem, em outra circunstância,  que,  por ora,  se faz imprescindível:  “the 

success  being  constantly  the  same,  it  cannot  be  attributed  to  fortune,  but  must 

necessarily be the production of virtue to be so essentially necessary be the production 

331 Mais a frente no texto, o intérprete amplia a posição de Sidney frente a Maquiavel: “And he [Sidney] 
said nothing about those instruments designed to create Machiavellian virtue, a great legislator and a civic 
religion” (HOUSTON, 1991, p. 177). 

332 Skinner (1999, p. 77) argumenta que a perspectiva de Sidney incide sobre a manutenção da liberdade 
frente à dominação, que não apenas pode se mostrar capaz de tornar alguém servo, como, principalmente, 
constrange a um comportamento cortesão e bajulador. Do lado oposto, a manutenção da liberdade requer 
um vínculo moralmente orientado e virtuoso com as ações dos homens. De fato, essa análise se adequa 
perfeitamente  ao  discurso  moralista  de  Sidney  da  oposição  entre  virtude  e  vício  ao  qual  fizemos 
referência, mas, de certa maneira, se afasta da necessidade da ação oriunda do exemplo.  
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of virtue and good order” (SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 135). Cabe, neste momento, 

apenas destacar a clara oposição entre fortuna e virtude cujo caráter maquiaveliano se 

confirma na citação do próprio na frase seguinte do texto. Esta oposição também pode 

ser lida em outras passagens, como, por exemplo: 

It cannot be said that Alexander was a monarch in our 
author's sense; for the power of the Macedonian kings 
was small. Philip confessed the people were freemen, 
and his son found them to be so, when his fortune had 
overthrown his virtue, and he fell to hate and fear that 
generosity  of  spirit  which  it  creates.  (SIDNEY, 
Discourses, II, 11, p. 143)
 

Como  conciliar  este  virtude,  que  combate  as  dificuldades  dos  tempos,  com 

aquela moral é uma questão à qual Sidney não se propõe abertamente a resolver (Cf. 

SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 142). Desse modo, a robustez de seu conceito se vincula, 

fundamentalmente, ao específico tema que trata. Nesse caso, a grandeza dos romanos 

não era advinda de deus ou da fortuna, mas de sua virtude (RAAB, 1965, p. 223). A 

contraposição entre virtude e fortuna na obra de Sidney não é tão rara quanto se poderia 

imaginar. 

He that  desires  farther  proofs  of  this  point,  may seek 
them in the histories of Alexander of Macedon, and his 
successors: He seems to have been endow'd with all the 
virtues  that  nature  improved  by  discipline  did  ever 
attain,  so  that  he  is  belived  to  be  the  man  meant  by 
Aristotle,  who  on  account  of  the  excellency  of  his 
virtues was by nature framed for a king; and Plutarch 
ascribes  his  conquests  rather  to  those,  than  to  his 
fortune:  But  even  that  virtue  was  overthrown  by  the 
successess that accompained it. [...] His successors did 
not  differ  from him.  (SIDNEY,  Discourses,  II,  11,  p. 
139)
 

Novamente,  o exemplo de Alexandre serve de guia para Sidney,  porque pela 

natureza  foi  moldado  para  ser  rei  e  completado  pela  disciplina.  Foi  essa  virtude  a 

responsável pela conquista, e não a fortuna. Os dois casos de conquista aqui assinalados 

por Sidney são, respectivamente, a virtude e a fortuna, justamente os mesmos conceitos 

com  os  quais  Maquiavel  oferece  sua  explicação  para  o  sucesso  e  o  infortúnio  de 

Alexandre. 

Considerate le difficultà le quali s'hanno a tenere uno 
stato occupato di nouvo, potrebbe alcuno maravigliarsi 
donde nacque che  Alessandro  Magno diventò  signore 
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della  Asia  in  pochi  anni  e,  non  la  avendo  appena 
accupata,  morí:  donde  pareva  ragionevole  che  tutto 
quello  stato  si  ribellassi;  nondimeno  e'  successori  di 
Alessandro se lo mantennono e non ebbono a tenerlo 
altra difficultà che quella che in fra loro medesimi per 
propria ambizione nacque. (MACHIAVELLI,  Principe, 
IV, 1)
 

Para  ambos  os  autores,  o  império  do  macedônio  se  enfraqueceu  porque  se 

corrompeu  e,  com isso,  abriu  a  margem necessária  para  a  derrocada.  A diferença, 

bastante  compreensiva,  é  que,  para  Sidney  a  corrupção  começou  com  o  próprio 

Alexandre, mas para Maquiavel, apenas com seus sucessores. A roda da fortuna girou de 

tal maneira que mesmo o mais valente e habilidoso dos conquistadores sucumbiu a ela 

(SCOTT, 1991, p. 211). Para além do fato da explícita referência a Plutarco por Sidney, 

e a implícita por Maquiavel (Discorsi, II, 1, 2-4), há uma dimensão que aproxima ainda 

mais os dois. Vimos acima que, para o autor dos Discourses, a virtude merece imitação 

e, com o exemplo de Alexandre, entende-se que a partir da imitação que ela pode ser 

continuada,  mesmo  que  na  passagem  ele  sugira  uma  vitória  eminente  da  fortuna. 

Maquiavel afirma algo bem semelhante: 

Ma quanto allo essercizio della mente, debbe el principe 
leggere le istorie e in quelle considerare le azioni delli 
uomini eccellenti, vedere come si sono governati nelle 
guerre,  essaminare  le  cagioni  delle  vittorie  e  perdite 
loro  per  potere  queste  fuggire  e  quelle  imitare;  e 
soprattutto  fare  come há fatto  per  lo  addreto  qualche 
uomo  eccellente  che  ha  preso  a  imitare  se  alcuno 
innanzi a lui à stato laudato e gloriato, e di quello ha 
tenuto sempre e' gesti e azioni appresso di sé: come si 
dice  che  Alessandro  Magno  imitava  Achille;  Cesare, 
Alessandro;  Scipione,  Ciro.  (MACHIAVELLI, 
Principe, XIV, 14)333

 
Um modo  eficaz  de  combater  a  fortuna  é  através  da  imitação  dos  homens 

excelentes,  dentre  eles,  Alexandre.  A radicalização  de  Sidney frente  ao  exemplo  de 

Alexandre reflete um ponto bem característico de seu pensamento. Para Maquiavel, foi 

necessária a sucessão para que o império se corrompesse, mas, segundo Sidney, bastou a 

concentração de poder, porque esta, necessariamente, produz o vício, porque depender 

da virtude de um único homem leva a cidade ao desastre: “This [the fallen] has been the 

fate of all governments that were made to depend upon the virtue of a man, which never 

333 A comparação  de  Alexandre,  tendo  Plutarco  como  fonte,  com  Ciro,  tendo  Xenofonte  como 
autoridade, é reproduzida por Sidney neste mesmo capítulo que contém sua exposição da virtude e da 
fortuna no conquistador macedônio, confirmando a proximidade das referências.  
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continues long in any family, and when that fails all is lost” (SIDNEY, Discourses, III, 

43, p. 559). Entre a instituição do governo do virtuoso e a queda, concordam Maquiavel 

e Sidney, ocorre a corrupção (SIDNEY, Maxims, III, p. 29; VIII, p. 93; Cf. HOUSTON, 

1991, p. 178). Isso não significa que Sidney discorde que a hereditariedade não destrua 

a virtude: “And nothing can be more extravagant and unreasonable than to continue the 

power granted to a man for such an occasion longer than the occasion lasts, or continue 

that to the son without virtue which was given to the father for his virtue” (SIDNEY, 

Maxims, II, p. 29).     

Uma perspectiva anti-maquiaveliana de virtude, mesmo que o florentino sugira 

em algum nível a oposição com o vício, reside no entendimento do que opõe virtude e 

vício. 

Tho  many princes  are  violent  and  wicked,  yet  some 
have  gentle  and  just:  tho  many have  brought  misery 
upon nations, some have been benefical to them: and 
they who are steemed most  severe against  monarchy, 
think the evils that are often suffer'd under that form of 
government,  proceed  from  the  corruption  of  it,  or 
deviation from the principle of its institution; and that 
they are rather to be imputed to the vices of the person, 
than to the thing itself. (SIDNEY, Discourses, III, 5, p. 
344)
 

Como já dissemos, para Maquiavel,  a distinção entre o vício e virtude não é 

capaz de produzir diferenças significativas nos regimes, em geral, e nos principados, em 

particular. Mas, para Sidney, a diferença é substancial. Em outras palavras, o autor dos 

Discourses reconhece e aprofunda uma diferença que, para o florentino, não se justifica. 

E entre os termos com os quais Sidney opera tal contraste não é insignificante a inserção 

da justiça como uma das virtudes que, como vimos, não depende exclusivamente dos 

homens,  mas  das  instituições  estatais,  algo,  completamente  alheio  a  Maquiavel. 

Independentemente dessas divergências, o fato é que ambos compraram a virtude com o 

vício em termos de bem público e grandeza da república.  

Outro  elemento  passível  de  comparação  é  a  relação  entre  virtude  e  religião. 

Embora Sidney não se atenha em demasia a esta relação, porque lhe parece evidente, 

por um lado,  se aproxima de Maquiavel,  por outro,  se afasta.  Nos capítulos  dez ao 

quinze do primeiro discurso, o florentino apresenta um emprego civil e útil da religião, 

particularmente  entre  os  romanos,  de  modo  a  mantê-los  dedicados  à  guerra  e  à 

república. Um dos pontos que mais chama a atenção é seu nítido desprendimento com a 

veracidade do discurso religioso.  Maquiavel põe como tema fora de questão se,  por 
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exemplo, Savonarola realmente falava com deus (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 11, 24), 

o que importa é que os ouvintes do frade acreditavam nisso durante suas pregações. 

Esse exemplo expressa bem sua posição realista diante da política na qual a versão 

ganha contornos mais imponentes do que o fato em si e isso é particularmente claro 

quanto ao fenômeno religioso, sobretudo, por conta do temor que ela produz, a partir de 

uma suposta autoridade divina. Em Sidney, também existe uma correlação entre virtude 

e religiosidade, mas com o sinal inverso. 

They [os  príncipes]  hate  virtue  for  its  own sake,  and 
virtous men for being most unlike to themselves. This 
virtue is the dictate of reason, or the remains of divine 
light, by which men are made beneficent and benefical 
to each other. Religion proceeds from the same spring, 
and tends to the same end; and the good of mankind so 
entirely  depends upon these  two,  that  no  people  ever 
enjoyed  anything  worth  desiring  that  was  not  the 
product of them. (SIDNEY, Discourses, II, 27, p. 266)
 

Primeiro, destaca-se que, como ele acabara de afirmar na mesma página, dado 

que a educação dos príncipes (princes)334 produz vícios, ninguém que foi educado dessa 

forma  aceita  de  bom  grado  a  virtude,  o  que  torna  a  oposição  vício/príncipe  uma 

constante, salvo o caso de haver um príncipe não cortesão, o que, para Sidney, é uma 

contradição em termos. 

If any prince therefore has been an enemy to virtue and 
religion, he must also have been an enemy to mankind, 
and  most  especially  to  the  people  under  him. 
Whatsoever he does against those that excel in virtue 
and religion, tends to the destruction of the people who 
subsist by them. (SIDNEY, Discourses, II, 27, p. 266)
 

A virtude, por ser um ditame da razão, a light of nature, embutida nos homens 

por deus, aqueles que agem dentro desses conformes seguem não apenas a lei natural 

como  razão,  mas,  antes  de  tudo,  a  luz  divina  (SIDNEY,  Maxims,  VIII,  p.  95;  Cf. 

HOUSTON, 1991, p. 215). Esse ponto é bastante característico de Sidney, porque não 

impõe  à  religião  verdadeira  qualquer  formatação  institucional  coercitiva  ou 

atemorizante, mas, assim como Maquiavel, ela é, e parte, responsável por sustentar a 

virtude nos homens. Mas é importante que não se perca de vista o fato de que o temor 

334 Não é pouco significativo o fato de Sidney empregar príncipe ao invés de rei ou monarca, como é 
mais comum em seus escritos, justamente no tema da religião. O fato de nesse trecho não haver citações 
explícitas  ou  referências  evidentes  a  Maquiavel  não  impede  que  a  opção  pela  palavra  predileta  do 
florentino para os governos unitários não tenha se inspirado nele. 
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incutido nos príncipes através da religião pode fazer com que sejam mais cautelosos 

(SIDNEY, Maxims, IX, p. 116). Porém, não é por medo de deus que os homens agem 

virtuosamente,  mas  por  conhecer,  pela  religiosidade,  a  verdade  divina.  O autor  dos 

Discourses permite ainda que se interprete as condições nas quais esse homem virtuoso 

pela religião emerja. 

I will not take upon me to define who they are, or to tell 
the number of those that do this: but 'tis certain there 
have been such; and I wish I could say they were few in 
number, or that they had liv'd only in past age. [...] And 
whosoever  examines  the  Christian  or  ecclesiastical 
histories,  will find those princes to have been no less 
enemies to virtue and religion than their predecessors. 
(SIDNEY, Discourses, II, 27, p. 266-267)
 

O passado era mais propenso a disseminar esses homens, discordaria Maquiavel 

disso  (Discorsi,  II,  1),  mas  aceitaria  que,  em tempos  modernos,  a  possibilidade  de 

surgimento da virtude não é em essência distinta da do passado (Discorsi,  II, 4-5). O 

que,  de  fato,  diferencia  os  autores  é  que,  para  Sidney,  o  cristianismo não torna  os 

homens  fracos  e  efeminados,  mas  para  os  homens  corrompidos,  nem mesmo  essa 

religião foi capaz de disseminar a virtude entre os príncipes (SCOTT, 1988, p. 30). De 

modo análogo, as passagens acima citadas do texto sobre Henry Vane comprovam a 

mesma relação da virtude com outro termo: a juventude. 

Io iudico bene questo, ch'è sia meglio essere impetuoso 
che respettivo: perché la fortuna è donne, e è necessario, 
volendola tenere sotto, batterla e urtarla; e si vede che la 
si  lascia  più  vincere  da  questi  che  da  quegli  che 
freddamente procedono;e però sempre,  come donna, è 
amica  de'  giovani  perché  sono  meno  respettivi,  più 
feroci  e  con  più  audacia  la  comandano. 
(MACHIAVELLI, Principe, XXV, 26-27)
 

A ação constantemente contrária ao esforço da fortuna em domar os homens é 

mais bem acolhida pelos jovens, uma vez que são mais predispostos a atos corajosos. 

Com Sidney,  ocorre  justamente  o  contrário:  são  os  mais  velhos,  porque  maduros  e 

experientes, os mais afeitos à virtude. Embora a posição de Sidney não deixe dúvidas 

quanto  à  compatibilidade  entre  a  idade  adulta  e  a  virtude,  oposto  ao  ensinamento 

maquiaveliano, é difícil verificar em que medida este ponto foi escrito tendo Maquiavel 

em mente. Todavia, ainda assim, há a possibilidade, sob circunstâncias muito restritas, 

de os homens domarem a fortuna. A conhecida fórmula maquiaveliana é sempre manter-

se em ação de modo a sufocar os ímpetos da fortuna. Para Sidney, “[t]hus being restor'd 
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to good disciplin, fortune chang'd” (SIDNEY, 1970, p. 277; The Character of Sir Henry 

Vane). É bem verdade que entre a constância da ação e a disciplina militar à qual Sidney 

se  refere  há  uma  distância  considerável,  embora  seja  a  disciplina  militar  afeita  a 

Maquiavel e ao maquiavelismo, a clareza da correlação é mais evidente em Sidney. Em 

suma, Henry Vane “was negligent of his own private interest” (SIDNEY, 1970, p. 279; 

The Character of Sir Henry Vane), com isso, foi disciplinado e a racional o suficiente 

para  que  suas  virtudes  se  tornassem intactas  e  moralmente  comprometidas.  “It  was 

human action in conformity in conformity with reason that Sidney gave the name of 

virtue” (SCOTT, 1988, p.  39).  Do mesmo modo, ocorreu com os exemplos antigos: 

“Rome and Greece, whilst they were free, should furnish numbers of men excelling in 

all moral virtues” (SIDNEY,  Discourses, II, 11, p. 142). De todas as vezes nas quais 

Sidney expressa o surgimento da virtude, a mais comum é através da liberdade que, 

dentre outras mazelas, quando coibida, dissemina o vício (Cf. SIDNEY, Discourses, II, 

11, p. 143).    

Outro recurso desenvolvido fitando coibir o desenvolvimento do vício sobre a 

virtude contido em Sidney é justamente a correlação por ele estabelecida entre riqueza e 

vício (Cf. SIDNEY, Maxims, VI, p. 72). Maquiavel afirma constantemente que, em uma 

república  bem-ordenada,  os  cidadãos  devem  ser  pobres  e  o  Estado  rico 

(MACHIAVELLI, Discorsi, II, 19, 8). De acordo com o florentino, as riquezas privadas 

promovem males profundos. Primeiramente, dada a enorme dificuldade de distribui-las 

equitativamente  entre  os  cidadãos  privados,  por  decorrência,  ela  carrega  consigo  a 

desigualdade entre eles. A conquista da honra pelos plebeus romanos, isto é, o direito de 

cidadania  plena,  encontrou  seu  limite  quando  se  transformou  em  disputas  por 

propriedades, inseriu o vício que acarretou na decadência e consequente queda de Roma 

(Cf. LURBE, 2004, p. 35). Assim, o modelo maquiaveliano de cidadania requer, para 

além das armas e do constante empenho militar na defesa da cidade, que as disparidades 

econômicas não sejam capazes de influir politicamente. A solução mais eficaz é manter 

os  cidadãos  todos  na  pobreza  de  modo  que  o  Estado  seja  capaz  de  arregimentar 

economicamente as relações entre eles e manter o vínculo forte de si mesmo com cada 

um. O exemplo romano não é estranho a Sidney (SCOTT, 1991, p. 259): “Poverty grew 

odious  in  Rome,  when  great  men  by  desiring  riches  put  a  value  upon  them,  and 

introduced that pomp and luxury which could not be borne by men of small fortunes” 

(SIDNEY, 1996, p. 352; Discourses, III, 6). A conotação moral da passagem é clara, se 

os  homens não tivessem valorizado a  riqueza,  a  pobreza  jamais  seria  um problema 
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(SCOTT, 1988, p. 154), o que aponta para o discurso igualitário maquiaveliano. Além 

disso, a riqueza torna os homens efeminados, preguiçosos e ociosos, afastando-os da 

virilidade necessária à guerra e à ação (SIDNEY, 1970, p. 277;  The Character of Sir  

Henry Vane). Ao passo que a “poverty which had been the mother and nurse of their 

virtue” (SIDNEY, Discourses, II, 25, p. 254), foi capaz de barrar a luxúria advinda do 

ouro (SIDNEY, Discourses, II, 25, p. 253)335. 

Sidney recepciona essa estrutura argumentativa de um modo peculiar. A cisão 

estabelecida por Maquiavel nesta análise entre cidadão e Estado, Sidney a substitui pela 

de governantes e governados, assumindo, assim, uma conotação calcada nas relações 

sociais entre ambos que, por isso, inclui os defeitos do vício nas pessoas. O problema 

central de Sidney consiste em cercar por todos os lados possíveis as possibilidades de os 

homens caírem nos vícios, seja por cederem às paixões, seja pelas tentações mundanas 

(SIDNEY,  Discourses,  III,  43,  p.  560).  Um elemento que limita paixões e tentações 

reside em tolher aos homens a possibilidade de conhecê-las ou realizá-las. Desse modo, 

as riquezas funcionam como uma potência que encurta o caminho entre a vida regrada e 

virtuosa ao vício desregrado.

 
Reason and experience teach us the same thing: If those 
nations that have been proud, luxurius and vicious, have 
desired by pomp and riches to foment the vices of their 
princes,  thereby  to  cherish  their  own;  such  as  have 
excelled in virtue and good discipline have abhorred it, 
and except the immediate exercise of their office have 
kept  their  supreme  magistrates  to  a  manner  of  living 
little  different  from  that  of  private  men.  (SIDNEY, 
Discourses, III, 6, p. 349-350)
 

Cabe destacar, neste ponto, uma distinção significativa entre os autores. O foco 

da preocupação de Maquiavel incide na manutenção dos cidadãos da república pobres, o 

de Sidney, por seu lado, pretende fazer com que os governantes, particularmente nas 

monarquias, não sejam ricos: “Princes are never so rich as when their subjects poor” 

(SIDNEY, Maxims, VI, p. 77). Além da distinção entre a centralidade no Estado ou no 

governante, respectivamente, de Maquiavel e Sidney, o florentino positiva a pobreza do 

povo como quesito necessário à manutenção da virtude, ao passo que o pensador inglês 

pretende refrear as paixões e tentações, e a positividade de sua análise da pobreza deve 

ser refletida em toda nação. “And no man can deny this to be well done, unless he will 

335 Assim como Harrington,  Sidney emprega  o  termo  fortune  tanto no sentido de riqueza  material 
quanto no maquiaveliana de acaso e, em alguns momentos, em sentido ambíguo (SIDNEY, Discourses,  
III, 26, p. 472). Isso não era estranho aos autores ingleses de seu tempo. 
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affirm that pride, luxury and vice is more profitable to a nation than the virtues that are 

upheld by frugality” (SIDNEY, Discourses, III, 6, p. 350). Essa distinção sutil revela um 

comedimento  de  fundo  no  republicanismo  de  Sidney que  se  permite  observar  pela 

incisão do tema nos governantes e não no Estado: “vices that arise from the superfluity 

of riches, by keeping their kings in that honest poverty, which is the mother and nurse of 

modesty, sobriety, and all manner of virtue” (SIDNEY, Discourses, III, 6, p. 350). Isso 

significa que, para Sidney, este valor republicano não deve se limitar às repúblicas, mas, 

como  mostram  as  passagens,  são  ainda  mais  necessários  em  monarquias, 

particularmente com relação aos monarcas. Nesse sentido, se pode afirmar, seguindo 

Blair Worden (1985, p. 26; 2011, p. LXXXI) e Jonathan Scott (2004, p. 60), a dimensão 

neo-estóica  do  comedimento  humano  para  por  em  prática  uma  vida  virtuosa. 

Necessariamente,  este  modo  de  vida  requer  uma  dimensão  moral,  ausente  em 

Maquiavel.  

Por outro lado,  as semelhanças com Maquiavel são evidentes. Ambos opõem 

vício e virtude cujo operador do primeiro é a distribuição de riquezas na nação. Todavia, 

a  máxima  republicana  da  mesura  da  igualdade  calcada  nas  relações  políticas  é  a 

insistência dos dois autores, embora com intensidades distintas (Cf. SIDNEY, Maxims, 

III, p. 32-33). O fato de Maquiavel priorizar as repúblicas quanto a este quesito aponta 

para sua predileção da igualdade, ao passo que Sidney tende a destacar as instâncias 

virtuosas e viciosas sob quaisquer circunstâncias. Essa diferença de intensidade no sumo 

de um mesmo argumento republicano não é apenas compatível, mas coerente com o 

sistema de Sidney que, como temos mostrado, em tese, prioriza a virtude ao governo 

das leis. 

There is another reason of no less importance to those 
nations, who tho they think fit to have kings, yet desire 
to preserve their liberty, which obliges them to set limits 
to the glory, power and riches of their kings; and that is, 
that they can no otherwise be kept within the rules of 
the law. (SIDNEY, Discourses, III, 6, p. 350)
 

A submissão às leis é apenas um recurso à nação que não escolhe o caminho 

republicano e,  ainda sim,  quer  ser  livre.  O pressuposto disso é  uma incoerência  de 

fundo, uma incompatibilidade  a priori de uma nação entre ser uma monarquia e ser 

livre. Por isso, Sidney se vê forçado a inserir no argumento um elemento que em si 

mesmo não diz respeito ao vício e virtude e sua relação com a riqueza: a lei. Dado que 
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uma nação não abdique da existência de monarcas, não lhe resta outra alternativa que 

não impor-lhes limites legais de modo a conter a tendência viciosa promovida pelo luxo. 

 

4.7. Ciclos de governo e redução aos princípios

If we apply ourselves to anything more serious, we read 
Machiavelli and other books of that kind, which we find 
more useful  to to  us than all  that  is  contained in the 
Bible.
Algernon Sidney, Court Maxims, IV

4.7.1. Ciclos de governo

Além da peculiaridade de Sidney com relação ao uso da história, particularmente 

por  se  tratar  de  um autor  jusnaturalista,  ele  divide  com autores  alternativos  a  essa 

tradição a percepção das transformações históricas na ambivalência entre grandeza e 

decadência.  Sobre  isso,  Houston  (1991,  p.  217)  escreve:  “Though  Sidney  nowhere 

mentions  them,  this  argument  alludes  to  the  classical  theories  of  Polybius  and 

Machiavelli”.  A conhecida  teoria  polibiana  dos  ciclos  de  governo,  modernamente 

associada a Maquiavel e que aterrissou na Inglaterra com Harrington, encontrará lugar 

no  pensamento  de  Sidney,  como  a  exemplaridade  histórica,  de  um  modo  bastante 

peculiar336.  Alguns  comentadores  destacam  o  corrente  uso  dialético  do  sistema 

intelectual  de  Sidney,  no  qual  às  contraposições  entre  bem  e  mal,  deus  e  diabo, 

civilização e barbárie soma-se a de progresso e decadência. Por outro lado, não obstante 

a pertinente interpretação da matriz aristotélica ser fundamental neste quesito, o autor 

dos Discourses passa ao largo da teleologia do estagirita e se aproxima do historiador de 

Roma,  a  partir  da  conhecida  comparação  com a  Inglaterra  (SCOTT,  1991,  p.  188). 

Buscaremos  argumentar  que  a  perspectiva  dialética  não  se  opõe  a  uma  teoria  do 

progresso.

Como  apontamos  acima,  o  contratualismo  duplo  de  Sidney  se  diferencia, 

mantendo o vocabulário,  profundamente do maquiavelismo e,  por isso,  o  que era  o 

“principio del mondo” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 2, 14; Dell'Ambizione, 182), passa 

a ser as “many families into the one civil body” (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 78) para 

a  conveniência  comum,  racionalmente  orientada  “from the  beginning  of  the  world” 

336 Evidentemente, trata-se aqui de uma das teses mais fortes de Pocock. Não pretendemos estendê-la a 
Sidney, apenas marcar o uso peculiar que ele concede à teoria.
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(SIDNEY, Discourses, I, 14, p 39). Ao entrar no segundo contrato, o corpo civil ganha a 

forma de governo: 

Such as were wise and valiant procured it, by setting up 
regular  governments,  and placing the best  men in the 
administration; whilst the weakest and basest fell under 
the power of  the most  boisterous and violent  of their 
neighbours.  Those  of  the  first  sort  had  their  root  in 
wisdom and justice, and are called lawful kingdoms or 
commonwealths;  and  the  rules  by  which  they  are 
governed,  are  known  by  the  names  of  laws.  These 
governments have ever been the nurses of virtue: The 
nations living under them have flourished in peace and 
happiness,  or  made  wars  with  glory  and  advantage: 
whereas  the  other  sort  springing  from  violence  and 
wrong,  have  ever  gone  under  the  odious  title  of 
tyrannies;  and by fomenting vices,  like to those from 
whence  they  grew,  have  brought  shame  and  misery 
upon  those  who  were  subject  to  them.  (SIDNEY, 
Discourses, II, 1, p. 79)
 

Diferentemente  da  origem  polibiana,  e  seus  seguidores  modernos,  Sidney 

apresenta  dois,  ao  invés  de  um,  sistemas  lineares  de  sucessões,  sustentados  na 

contraposição  dialética  entre  virtude  e  vício.  A sequência  virtuosa  se  inicia  com os 

melhores homens (best men) e segue para um regime pautado em leis e estas, por sua 

vez, produzem virtude337. Do ponto de vista do vício, o primeiro governo é violento e 

encontra sua sequência na tirania – supõe-se, sem lei – e no vício. “Yet Sidney's is not 

the eighteenth-century idea of unstoppable progress, for Sidney's linear idea of change 

could work in either direction” (SCOTT, 1988, p. 33). O primeiro ponto a chamar a 

atenção é o fato de cada um dos ciclos serem sistemas fechados em si mesmos, nos 

quais um aspecto positivo leva a outro igualmente positivo e vice-versa, de modo que o 

escopo teórico opere como um circuito fechado de retro-alimentação. Para tal, basta que 

o início seja virtuoso ou vicioso para que cada uma dessas características se fortaleça a 

partir da existência ou não de leis. “Sidney décrit en réalité deux mouvements d'inégale 

pouissance qui s'effectuent en sens inverse, et qui opèrent à des niveaux différents de la 

realité. La loi générale qui gouverne le monde est celle de l'entropie, de la dégradation 

et de la corruption” (LURBE, 2004, p. 37). De modo a combater essa lei geral, continua 

Lurbe, os homens devem estar permanentemente dispostos a fazerem reformas, mesmo 

que sejam a partir da força (LURBE, 2004, p. 38).  Essa avaliação parte de que essa lei 

337  “This would not follow, tho the proposition were true; for they, who imposed no laws upon the kings 
they at first made, from an opinion of their virtue, as in those called by the ancients heroum regna, might 
lay restrinctions upon them, or that their successors degenerated from their virtue” (SIDNEY, Discourses,  
III, 1, p. 322).
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geral é autônoma e independente dos atos humanos. É verdade, porém, que Sidney não 

deixa de reconhecer o imponderável, como veremos na sequência, mas daí a ser uma lei 

geral, há uma distância significativa. Uma resposta plausível a fim de responder o que 

Lurbe chamou de contradição aparente se faz não apenas a partir dos ciclos, mas como 

cada  um deles  absorve  o  vício  e  a  virtude.  Cabe  aqui  a  primeira  comparação  com 

Maquiavel. 

Para o secretário florentino, a passagem de um governo para outro, a princípio, 

expressa  a  versão  aristotélico-polibiana  da  sucessão  alternada  de  governos  bons  e 

ruins338.  Porém,  rebate  Maquiavel  (Discorsi,  I,  2,  13),  a  proximidade  entre  vício  e 

virtude  é  tamanha  que  tais  distinções  se  tornam  inócuas.  Além  disso,  nenhuma 

civilização possui fôlego suficiente para girar indefinidamente as formas de governo, de 

modo que o ocaso é inevitável para todas. A diferença para com Sidney é notória e se 

centra na virtude e no vício (Cf. SCOTT, 2004, p. 227). O autor dos  Discourses não 

aceita o embricamento descrito nos  Discorsi  entre esses dois termos. Sua posição se 

radicaliza a ponto de teorizar a passagem de uma forma para outra em duas chaves que 

não se sobrepõem. Novamente, o problema de Sidney com Maquiavel é de fundo moral. 

Apesar dessas fundamentais distinções, uma característica comum, também presente em 

Harrington, reside na sustentação pelas leis. Nos casos de Maquiavel e Harrington, entre 

as  leis  e  a  virtude,  inserem  a  necessidade  do  exemplo,  para  Sidney,  entretanto,  a 

passagem é direta (SIDNEY, Discourses,  II, 11, p. 134 e II, 23, p. 212). Contudo, nos 

três casos, a correlação é clara entre lei e virtude. Além disso, aceitam, Maquiavel e 

Sidney,  que  o  autogoverno  deva  ser  regido  por  leis,  repúblicas  ou  principados 

(Maquiavel)  ou repúblicas e  reinos  (Sidney).  Deste  quesito  inicial,  governo das leis 

338 Este é  um ponto largamente debatido e estudado em Maquiavel.  No conjunto de todos os  seus 
escritos que atualmente são reconhecidos como dele próprio, Aristóteles é citado três vezes: Discorsi (III, 
26, 10),  Discursus Florentinarum Rerum (26; vol. I, p. 744) e em carta a Francesco Vettori (vol. II, p. 
289;  26/09/1513).  Porém,  muitos  especialistas,  com  destaque  para  Genaro  Sasso,  Luciano  Canfora, 
Corrado Vivanti e Giorgio Inglese, marcam inúmeras proximidades textuais em quase todas as fases de 
sua vida. Políbio, por outro lado, jamais é citado, mas é igualmente discutido se é possível que Maquiavel 
tenha tido contato com sua obra, devido a incrível proximidade de algumas passagens, particularmente 
com relação aos ciclos de governo. O exaustivo e necessário trabalho exegético e de consulta das fontes 
disponíveis  ao  florentino  sobre  os  textos  antigos  tem  ganhado  cada  vez  mais  atenção  entre  os 
pesquisadores  do  tema.  O fato  de  ser  largamente  aceito  que  Maquiavel  não  sabia  grego  (GRAZIA, 
Ridolfi, VILLARI, 1927 vol. 1, p. 283), e em suas representações diplomáticas, como na França e nos 
Estados germânicos, ele se comunicava em latim (VILLARI, 1927 vol. 1, p. 328), limita as pesquisas às 
possíveis traduções para o italiano e o latim, o que evidentemente não impede que ele tenha tida acesso 
aos textos, ou a parte deles, através de fontes que hoje são desconhecidas. De todo modo, os autores que 
incorporaram essa perspectiva, como mostraremos a partir de Sidney, não deixaram de inserir os nomes 
gregos das formas de governo. Maquiavel, por seu lado, não os emprega, salvo a tirania, mesmo quando 
se refere às cidades antigas da própria Grécia. 
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produtor de virtude, deriva-se, a partir da diferença do conceito de virtude em Sidney e 

em Maquiavel, a noção de progresso e decadência.

Páginas  à  frente  dessa  passagem,  Sidney  complementa  seu  argumento 

expressando sua dívida e  sua diferença para com Platão e Aristóteles,  logo após se 

posicionar contrariamente à natureza política do homem. 

Tho they did not perhaps justly know the beginning of 
mankind, they did know the beginnings and progress of 
the  governments  under  which  they  lived;  and  being 
assured that the first kingdoms had been those, which 
they called heroum regna, that is, of those who had been 
most  benefical  to  mankind;  that  their  descendants  in 
many places degenerating from their virtues, had given 
nations occasion to set up  aristocracies;  and they also 
falling  into  corruption,  to  institute  democracies,  or 
mixed  governments;  did  rightly  conclude,  that  every 
nation might justly order their own affairs according to 
their  own pleasure,  and could have neither  obligation 
nor reason to set  up one man or a  few above others, 
unless it did appear to them that they had more of those 
virtues,  which  conduce to  the good of  civil  societies, 
than the rest of their brethen. (SIDNEY, Discourses, II, 
1, p. 87)
 

Sidney insere à sua teorização anterior a  passagem das formas de governo e 

torna o entendimento da questão,  no mínimo,  complexo. Ele  segue a sequência  dos 

antigos iniciada com a monarquia, porque, após o primeiro contrato, era a forma mais 

benéfica para todos. Mas a decadência da monarquia para a aristocracia e desta para a 

democracia, ou governo misto, se faz aos moldes maquiavelianos. No primeiro caso, 

ocorreu uma degeneração das virtudes, no segundo, a queda pela corrupção. Ambas as 

causas são bastante  similares  às de Maquiavel,  quando expressa a degeneração pela 

contraposição  entre  a  memória  e  a  hereditariedade  (Discorsi,  I,  2,  17,  21,  22).  O 

interessante,  contudo,  é  que  a  centralidade  da  argumento  de  Sidney incide  sobre  a 

tensão entre virtude e a corrupção, de fato, uma possível leitura de Maquiavel e um 

tema corrente de seus escritos, embora nas passagens que trata mais detidamente dos 

ciclos não insira tais motivos. Para o secretário de Florença, a decadência das formas de 

governo se deriva, fundamentalmente, da sucessão, como vimos no caso de Alexandre. 

Interessante que seja justamente Sidney quem não acompanhe Maquiavel na crítica à 

hereditariedade, tema vital de toda sua estrutura argumentativa. Talvez não haja assunto 

com o qual  Sidney gaste  mais  tinta  do que a  sucessão pela  primogenitura,  da qual 

Filmer é apenas o representante máximo.  E, possivelmente por este motivo, à referência 

aos antigos seja ainda mais presente do que aquela de Maquiavel. De todo modo, se 
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Sidney tivesse se centrado no texto maquiaveliano, dificilmente perderia a oportunidade 

de ressaltar o tema. 

Todavia,  persiste  uma questão central  de difícil  resolução.  Como é típico do 

contratualismo, e neste quesito Sidney não é exceção (SIDNEY, Discourses, III, 41, p. 

550-551),  concede-se  pouca  atenção  à  formas  de  governo  como  categorias 

determinantes  da  república  bem-ordenada.  No  entanto,  parece  haver  uma  disjunção 

entre  os  dois  argumentos  contidos  no  primeiro  capítulo  do  segundo  livro  dos 

Discourses.  Em  um  deles,  Sidney  explica  a  linearidade  das  formas  de  governo 

sugerindo, contrariamente do que fez páginas antes, uma sucessão entre formas boas e 

ruins.  Como adequar  o  most  benefical a  uma linhagem que produziria  uma virtude 

constantemente  retomada  é  a  questão  central.  Comparando  as  duas  passagens 

(Discourses,  II,  1,  p.  79  e  II,  1,  p.  87)  percebe-se  a  ausência,  na  segunda,  de  um 

elemento central na primeira: a produção de leis. Por isso, tornar-se compreensivo que a 

aristocracia  e  a  democracia  não  recebam  qualquer  adjetivo,  apesar  da  expressa 

degeneração de ambas (Cf. WORDEN, 1991, p. 460-461). Assim, o começo do ciclo, 

com um dos  best men,  um  heroum regna,  somente oblitera sua degeneração quando 

produz leis. Portanto, não basta a ocorrência de virtude, é necessário, também, o império 

da lei. Isso mostra a desconfiança de Sidney quanto à possibilidade de deixar ao encargo 

dos virtuosos o governo, mesmo que teoricamente seja esse o melhor critério para o 

bom governo,  pois,  como vimos,  todos  os  homens  são  submetidos  às  paixões  e  às 

tentações mundanas  (Cf. BUCHANAN, 2006, p. 53;  Law of kingship). A conclusão, 

agora,  parece óbvia.  A forma de governo importa menos do que a virtude (SCOTT, 

2004, p. 147), mas esta não pode ser o arcabouço central para os governos, mas a lei. 

Plato  and  Aristotle  find  no  more  certain  way  of 
distinguishing between a lawfull king and tyrant, than 
that the first seeks to procure the common good, and the 
other  his  own  pleasure  or  profit;  and  doubt  not  to 
declare, that he who according to his institution was the 
first,  destroys his own being, and degenerate into the 
latter, if he deflect from that rule: He that was the best 
of men, becomes the worst; and the father or shepherd 
of  the  people  makes  himself  their  enemy.  (SIDNEY, 
Discourses, I, 3, p. 91)

Desse modo, a milenar sequência das formas de governo é recepcionada por 

Sidney a fim de apresentar as causas da degeneração e propor um mecanismo que limite 

o equívoco de dotar um suposto virtuoso de mais poder do que corresponde sua virtude. 

Por  fim,  deve-se  registrar,  diferentemente  dos  antigos  e  da  tradição  maquiaveliana, 
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Sidney  embute  em  sua  teoria  dos  ciclos  a  perspectiva  de  progresso  e  decadência 

(CONNIFF, 1982, p. 412), que veremos na sequência.      

4.7.2. O primeiro governo: o capo e o king

Não obstante o caráter heróico do primeiro bom governo monárquico, indicado 

acima, Sidney produz robustez em sua recepção dos ciclos de governo ao afirmar, sem 

adjetivos, que “kings had been the first created magistrates in all places” (SIDNEY, 

Discourses, III, 25, p. 456)339, o que não significa que “they must continue forever, or 

that laws are from them” (SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 456). Apesar da resistência 

em  admitir  a  naturalidade  da  monarquia  como  o  primeiro  governo,  não  nega  sua 

facticidade e vai além. O argumento é a coadunação de duas partes. Como vimos, o rei é 

o primeiro governante porque, primeiro, é um herói e, segundo, porque recebe o poder 

da sociedade política. “I think no man will deny, that there was a people at Babylon, 

before Nimrod was king of that place. This people had a power; for no number of men 

can be without it: Nay this people had a power of making Nimrod king, or he could 

never been king” (SIDNEY,  Discourses, III, 25, p.  456). A passagem se acopla à sua 

teoria do contrato. Uma vez formada a sociedade pelo primeiro contrato, institui-se o 

governo  monárquico  pelo  segundo.  Se,  por  um  lado,  essa  posição  praticamente 

generaliza a monarquia para todas os agremiados humanos, por outro, a desnaturaliza 

pela necessidade imperativa do consentimento daqueles que construíram a sociedade 

política. Aliás, é justamente por causa da limitação da força física de qualquer homem 

que se evidencia a necessidade do consentimento, seja por ato voluntário, seja porque a 

nação foi persuadida por alguém. 

That which forces must be stronger than that which is 
forced; and if it be true, according to the ancient saying, 
that Hercules himself is not sufficient to encounter two, 
'tis  sure  more  impossible  for  one  man  to  force  a 
multitude, for that must be stronger than he. If he came 
in  by  persuasion,  they  who  were  persuaded,  were 

339 Algo  similar  se  encontra  em Suárez:  “Ora  relativamente  a  questo  primo  monarca  abbiamo  già 
indagato da dove traesse il suo potere, perché per diritto di natura non lo aveva da se stesso. Quindi la 
successione non può essere in radice il titolo di acquisto del potere monarchico. Per questo motivo è 
necessario  che  il  primo  monarca  abbia  ricevuto  il  potere  sovrano  immediatamente  dalla  comunità 
politica” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 3, p. 41;  Trattato,  III, 4, 3). É possível que a inspiração entre os 
antigos para essa afirmativa seja oriunda de Salústio (A Conjuração de Catilína, 2), onde afirma que o 
primeiro poder a se estabelecer no mundo foi a monarquia, da qual se divide entre os monarcas que 
governam pela força ou pelo intelecto. 
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persuaded to consent that he should be king. (SIDNEY, 
Discourses, III, 25, p. 457)
 

Essa narrativa se distancia bastante de Maquiavel, não apenas porque insere o 

duplo  contratualismo na  teoria  dos  ciclos,  mas  principalmente  porque  as  causas  do 

primeiro governo ser uma monarquia são distintas.

Para Maquiavel, o primeiro governante, o capo, é “quello che fusse più robusto e 

di  maggiore  cuore”  (Discorsi,  I,  2,  14)  e,  depois,  “a  eleggere  uno  principe,  non 

andavano dietro al  più gagliardo,  ma a  quello  che fusse più prudente e più giusto” 

(Discorsi,  I,  2,  17).  O  capo,  diferentemente  da  príncipe,  possui  características 

intrínsecas que o levam ao governo de um, já o príncipe depende de ser eleito, apesar de 

sua prudência e senso de justiça. Este é um ponto de intenso debate entre os estudiosos 

de Maquiavel com relação à possível  referência a duas das virtudes ciceronianas.  A 

justiça não é um termo ou um conceito recorrente em Maquiavel e, em diversos casos, 

assume uma conotação de justeza, de precisão da aplicação das ordens estabelecidas por 

leis (Cf. MACHIAVELLI,  Discorsi, I, 7-8), o que, posteriormente seria desenvolvido 

em forma de sistema judicial como garantia de direitos estabelecidos340. A prudência, 

por seu lado, depende do temporeggiare, isto é, do emprego da ação ou inação em razão 

das condições postas, tipicamente aliada à tradição florentina de desfrutar os benefícios 

do tempo. Para Sidney,  “time is powerful in all  human things,  but most in political 

matters” (SIDNEY, Maxims, VI, p. 77).

Dois  são os  pontos  em comum entre  Maquiavel  e  Sidney nesse  quesito.  De 

algum modo – uma vez fundada  a  cidade,  para Maquiavel,  ou assinado o primeiro 

contrato, para Sidney – o governante é alçado a tal condição pelo consentimento ou pela 

eleição por suas características próprias. Mas entre um momento e outro, em Maquiavel, 

há um passo importante: o capo. Este se impõe pela força (robusto) e coragem (cuore),  

de modo que não depende da vontade de terceiros. Para Sidney, a força e a coragem não 

são capazes impor o governo: “'Tis ridiculous to say he made himself king, for tho he 

might  be  strong  and  valiant,  he  could  not  be  stronger  than  a  multitude  of  men” 

(SIDNEY,  Discourses, III, 25, p.  457). Não apenas o vocabulário pode ser tido como 

uma tradução de Maquiavel, mas também a causa de sua inserção, evidentemente, de 

modo  inverso.  Possivelmente  calibrado  por  Grotius  e  Hobbes,  Sidney  se  recusa  a 

creditar à força a capacidade de fundação. Por outro lado, a administração daquilo que é 

aceitável  publicamente  remete,  em Maquiavel,  ao  coletivo  já  fundado em forma de 

340 Não é fora de propósito lembrar que em Sidney a justiça depende do sistema judicial. 
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cidade a necessidade de escolha. Sidney se diferencia dessa matriz pelo fato de unir as 

duas condições em um único momento. Em outras palavras, a aparição do  capo e do 

principe maquiavelianos,  em  termos  de  origem  dos  governos,  se  compara  à 

transferência  do  poder  coletivo  para  o  rei.  Com  a  honrosa  exceção  de  Alexandre, 

nenhum outro regime une a monarquia legítima com a força341. No lugar desta, insere as 

características próprias dos homens virtuosos: “if any man should shew himself wiser 

than others by proposing a law or government, more benefical to mankind than any that 

had been formely known, providing better for justice and liberty than all others had 

done, he would merit the highest veneration” (SIDNEY,  Discourses, III, 25, p.  460). 

Embora  a  sentença  lembre  a  figura  do  fundador  maquiaveliano,  como  no  caso  de 

Licurgo que proveu sua cidade com leis (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 2, 3), em Sidney, 

a  cidade  já  existia  com  suas  próprias  leis,  desde  o  primeiro  contrato  fundante  da 

sociedade. Nesse sentido, Sidney se prende mais à matriz antiga do primeiro governo do 

que faz Maquiavel. Seria imprudente afirmar que, neste ponto, a recepção de Sidney é 

diretamente  afeita  a  partir  de  Maquiavel  e  não  que  ambos  empregam  os  mesmos 

denominadores comuns dos antigos, apesar do emprego das mesmas palavras, não fosse 

outra referência ao florentino na sequência.  

I  might  confess  that  all  nations  were  at  the  first 
governed by kings, and that no laws were imposed upon 
those kings, till they, or the successors of those who had 
been advanced for their virtues, by falling into vice and 
corruption, did manifestly discover the inconveniences 
of depending upon their will. (SIDNEY, Discourses, III, 
13, p. 388)

Não obstante o primeiro governo ser a monarquia, Sidney carrega seu argumento 

em defesa do governo das leis, já que são livres de paixões e nenhum homem, por mais 

sábio que seja, o é (Cf. SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 461). Por outro lado, uma vez 

que nada é permanente no mundo, como lhe ensinou Maquiavel (Discorsi, II, 5; Cf. 

JASMIN, 1998, p. 26), as leis também devem possuir recursos tais que as façam se 

corrigir (SCOTT, 1988, p. 34), como na metáfora médica do florentino e de Harrington: 

341 Se for tencionado o argumento ao limite, poder-se-ia afirmar que, supondo uma perfeita coerência 
interna do texto, Alexandre era mais forte e corajoso que Hércules (SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 457), 
sendo que suas virtudes eram mais potentes. Esse apontamento revela pouco do pensamento político de 
Sidney, embora seja necessário marcar as flutuações de sua reflexão. Hobbes (1985, p. 89; Leviathan, I, 
2), discutindo a imaginação humana, apresenta como equivalentes a possibilidade de algum homem se 
imaginar um Hércules ou um Alexandre, embora, em outras referências a ambos, diferencie-os quanto ao 
fato de o primeiro não existir e o segundo ser uma figura histórica. De todo modo, a comparação foi feita. 
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No  natural  body  was  ever  so  well  temper'd  and 
organiz'd,  as not  to be subject  to diseases,  wounds or 
other  accidents,  and  to  need  medicines  and  other 
occasional helps as well as nourishment and exercise; 
and he who under the name of innovation would deprive 
nations  of  the  like,  does,  as  much  as  lies  in  him, 
condemn them all to perish by the defects of their own 
foudations. (SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 461-462)
 

A correção  das  fundações  dos  corpos  políticos,  assim  como  a  dos  corpos 

naturais, depende de remédios. A inovação é uma potência neutra capaz de curar ou 

matar o enfermo. De modo a evitar que a inovação seja submetida à boa vontade dos 

homens, e com eles das paixões, mas mantendo em vista a necessidade da correção das 

leis, é preciso que se introduza outro dispositivo. 

Some men observing this, have proposed a necessity of 
reducing  every  state  once  in  an  age  or  two,  to  the 
integrity of  its  first  principle:  but  they ought  to have 
examined, whether that principle be good or evill, or so 
good that nothing can be added to it, which none ever 
was;  and  this  being  so,  those  who  will  admit  of  no 
change  would  render  errors  perpetual,  and  depriving 
manking  of  the  benefits  of  wisdom,  industry, 
experience,  and  the  right  use  of  reason,  oblige  all  to 
continue in the miserable barbarity of their ancestors, 
which suits better with the name of a wolf than that of a 
man. (SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 462)

 Dificilmente  se  duvidaria  que  Maquiavel  é  um  desses  alguns  homens  que 

propõem a  redução  (SULLIVAN,  2006,  p.  69),  e  não  seria  implausível  aventar  se 

Harrington não seria outro. Apesar disso, Sidney deixa clara sua particularidade com 

relação a este instrumento a partir do correto uso da razão, característico de seu modelo 

jusnaturalista que se confirma pela comparação, sugestivamente hobbesiana,  do lobo 

com o  homem.  O  que  Sidney  insere  na  maquiaveliana  redução  aos  princípios  é  a 

constante preocupação com o progresso e a decadência: “the laws that may be good for 

one people are not for all, and that which agrees with the manners of one age, is utterly 

abhorrent from those of another” (SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 462). Assim, o modo 

pelo qual as leis devem ser adaptadas para cada lugar e atualizadas para cada época é 

sua renovação, a redução aos princípios.                        

4.7.3. Redução aos princípios 
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Um importante esforço do maquiavelismo que se projeta com força em diversas 

matrizes republicanas modernas reside na tentativa de superar ou burlar a transformação 

dos governos através dos ciclos. Vimos que este é um ponto de destaque da teoria de 

Harrington, a partir da rotation das casas legislativas, em Sidney, isso é acompanhado 

de  características  igualmente  oriundas  do  florentino.  A  incorporação  dos  ciclos 

polibianos ao seio do Estado, como veremos à frente, é um tema que Sidney discute 

simultaneamente com os tumultos. Por ora, trataremos de identificar pontualmente o 

significado de sua redução aos princípios. 

Na  esteira  de  Maquiavel,  Sidney  credita  à  corrupção  generalizada  a  causa 

primeira das decadências e quedas dos Estados. “All human constitutions are subject to 

corruption, and must perish, unless they are timely renewed, and reduced to their first 

principles”  (SIDNEY,  Discourses,  II,  13,  p.  150).  E,  centenas  de  páginas  à  frente, 

reafirma a posição: “They found the effects of extreme corruption in government to be 

so desperately pernicious, that nations must necessarily perish, unless it be corrected, 

and the state reduced to its first principle, or altered” (SIDNEY, Discourses, III, 41, p. 

550).  Semelhante  a  Maquiavel,  Sidney  também  não  é  claro  quanto  ao  significado 

próprio de “reduzir  aos princípios”,  mas o contraste dos textos pode ser um auxílio 

frutífero. Uma causa da redução maquiaveliana reside na prudência intrínseca, isto é, 

um mecanismo pelo qual os corpos mistos se renovam por si mesmos, previstos em sua 

constituição  (Cf.  ARAÚJO,  2013,  p.  105).  “Questa  riduzione  verso  il  principio, 

parlando delle repubbliche, si fa o per accidente estrinseco o per prudenza intrinseca” 

(MACHIAVELLI,  Discorsi,  III,  1,  10).  O  texto  de  Sidney,  se  lido  ao  lado  do  de 

Maquiavel,  não  permite  que  se  aceite  uma  dimensão  explicativa  alternativa  àquela 

acidental ou prudente, pois não oferece suas causas. Como parte integrante das virtudes 

cardeais, a prudência regida por mecanismos legais é o modo pelo qual as instituições se 

renovam (Cf.  SULLIVAN, 2006,  p.  63).  E  o acidente,  como veremos à  frente,  é  o 

tumulto.  Assim,  ambos  os  autores  identificam  as  mesmas  causas  da  redução  aos 

princípios,  mas  em  uma  delas,  Sidney  se  afasta  da  explicação  de  Maquiavel  para 

incorporar  outra  categoria  do florentino342.  Neste  ponto,  nosso estudo será  restrito  à 

prudência e deixaremos para a seção seguinte a causa acidental, por se relacionar ao 
342 Houston (1991, p. 164) afirma que a referência a Maquiavel nesse ponto se deve, sobretudo, ao 
abandono da linguagem do direito natural em favor de uma teoria da corrupção. Embora a preocupação 
com a corrupção esteja sempre presente, não se pode afirmar que essa mudança de linguagem imponha, 
como sugere  (HOUSTON,  1991,  p.  165)  um deslocamento  da  virtude  para  o  interesse.  O texto  de 
Houston não é claro quanto a isso, mas ele parece supor a conhecida afinidade entre o jusnaturalismo e o 
vocabulário dos interesses.  
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conflito e à expansão. Todavia,  Sidney define,  com mais clareza, o que entende por 

princípios: 

The Preservation of every Government depends upon an 
exact  adherance  unto  its  Principles,  and  the  essential 
Principle  of  the  English  Monarchy,  being  that  well 
proportioned distribution of Powers, whereby the Law 
doth at once provide for the greatness of the King, and 
the safety of the People, the Government can subsist no 
longer,  than  whilst  the  Monarch  enjoying  the 
Powerwhich  the  Law  doth  give  him,  is  enable  to 
perform the part it allows unto him, and the People are 
duly protected in their Rights and Libertires” (SIDNEY 
e JONES, 1689, p. 178; Just and Modest Vindication)343

 
Preservar os direitos e as liberdades é o princípio a ser reduzido (SCOTT, 1988, 

p. 108). “This rule obliges us so far to search into matters of state, as to examine the 

original  principles  of  government  in  general,  and  of  our  in  particular”  (SIDNEY, 

Discourses, I, 3, p. 13; Cf; NELSON, 1993, p. 45). “When Sidney speaks of returning to 

first principles, it  always means popular freedom” (WARD, 2000-2001, p. 136). Após 

relacionar  a  redução  aos  princípios  com  a  dinâmica  tensão  entre  memória  e 

hereditariedade, respectivas causas ascendentes e descendentes dos ciclos de governo, e 

atribuir responsabilidade à virtude pela manutenção da república (SIDNEY, Discourses,  

II, 13, p. 151), Sidney encerra seu argumento do seguinte modo: “do most evidently 

prove that the government was ever the same remaining in the people, who without 

prejudice might give the administration to one or more men as best pleased themselves, 

and the success shews that they did it prudently” (SIDNEY, Discourses, II, 13, p. 153). 

Vimos  acima  que  Sidney carrega  uma importante  dívida  para  com os  antigos  com 

relação  ao  emprego  de  virtude.  Não  parece  descabido  que,  após  ter  colocado  a 

responsabilidade  pela  manutenção  da  república  no  povo,  concluir  por  um  governo 

pautado  na  prudência.  Do mesmo modo  que,  em alguns  momentos,  a  sabedoria  se 

destaca  entre  o  conjunto  dessas  virtudes,  aqui,  a  prudência  cumpre  com a  mesma 

função. Mas, diferentemente do sábio, o homem prudente de Sidney pode ser projetado 

na  expressão  maquiaveliana  da  redução  aos  princípios.  A clareza  do  florentino  na 

interdependência entre prudência e redução aos princípios não pode ser descartada das 

passagens de Sidney. Porém, ao invés de adotar o conceito maquiaveliano de prudência, 

343 De modo mais aristotélico,  Sidney afirma que “Every thing acts according to a principle within 
itself” (SIDNEY, 1795, p. 275; On Love), o que no homem traça a razão. Isso, mesmo que na passagem 
não esteja relacionado a Maquiavel, aponta para a capacidade humana em cumprir desígnios que lhe são 
próprios.    
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o  autor  dos  Discourses mantém-se  fiel  à  matriz  greco-romana.  Mais  uma  vez, 

Maquiavel vem ao auxílio de Sidney quando lhe oferece entendimentos perspicazes de 

conceitos e teorias.

Diante  desse  auxílio,  Sidney  avança  na  discussão  com  termos  bem 

característicos da Inglaterra de seu tempo. Explica que a ausência de príncipes não é 

capaz  de  quebrar  o  equilíbrio  (balance)  dos  poderes  estabelecidos  e  afirma  a 

necessidade  de  manutenção  das  fundações  (foudantions).  Ao  vocabulário 

harringtoniano, Sidney acrescenta aquele de Maquiavel: 

Whilst  the  ancient  constitutions  of  our  Northern 
kingdoms remain'd entire, such as constested with their 
princes sought only to reform the governments, and by 
redressing what was amiss, to reduce them to their first 
principles; but they may not perhaps be so modest, when 
they see the very nature of their government chang'd, 
and the foudations overthrown. (SIDNEY,  Discourses,  
II, 30, p. 302)
 

Desse  modo,  não  parece  precipitado  afirmar  que  Sidney  une  a  consagrada 

divisão de Harrington entre fundação e superestrutura com o imperativo maquiaveliano 

da redução aos princípios, de modo que este seja o agente operacional da virtude e da 

memória coletiva em constante oposição à tirania (MACHIAVELLI,  Discorsi, III,  1, 

24-27). Mas, como já apontara Maquiavel, o limite legal da redução não pode ser algo 

que a oblitere, de modo que, quando necessária, a força deve ser empregada: 

when men see there is no medium between tyranny and 
popularity, they who would have been contended with 
the  reformation  of  their  government,  may  proceed 
farther,  and  have  recourse to  force,  when there is  no 
help in the law. This will be a hard work in those places 
where  virtue  is  wholly  abolished.  (SIDNEY, 
Discourses, II, 30, p. 302) 

Dessa feita, o amor à pátria impulsionado pela “glorious memory” (SIDNEY, 

Discourses, II, 31, p. 303) distancia o vício popular e enaltece a virtude. 

This may be sufficient to my purpose: For as it has been 
already  proved,  that  the  kingdoms  of  Israel,  Judah, 
Rome, Sparta, France, Sapain, England, and all that we 
are concerned in, or that deserve to be examples to us, 
did arise from the consent of the respective nations, and 
were frequently reduced to their first principles, when 
the princes have endeavour'd to transgress the laws of 
their institution. (SIDNEY, Discourses, II, 31, p. 306)
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O  quadro  conceitual  está  completo.  A redução  aos  princípios  para  Sidney 

constantemente se mistura com a virtude; quando legalmente, através das instituições 

promotoras  de  prudência,  quando  ameaçada  pela  tirania,  através  da  força  (Cf. 

SULLIVAN, 2006, p. 63). Alocado apenas nas instâncias formais do governo, e não em 

seus fundamentos, a memória e o exemplo são os elementos necessários à impulsão de 

ambas as  virtudes,  seja  quando for rotineira,  seja  quando for necessária.  Por  fim,  é 

necessário  destacar  que,  conceitualmente,  Sidney  não  promove  inovações 

comprometedoras  ao quadro de Maquiavel,  a  não ser por um ponto.  A redução aos 

princípios  funciona  como  um  recurso  alternativo  aos  ditames  das  leis  da  natureza 

quando a república bem-ordenada está em xeque. 

But  unlike  Harrington's  argument,  Sidney's  vision  of 
returning a government to its 'first principles' had little 
more to do with Machiavelli's concept of  rinnovazione 
than a similarity of words. The 'first principles' to which 
he referred were drawn from a moral theory describing 
the  foundations  of  legitimate  govermentsd,  and  not  a 
historical  theory  describing  the  movement  of  states 
between  the  six  pure  forms  of  governments. 
(HOUSTON, 1991, p. 218)
 

Porque a constante necessidade de lembrar das causas da fundação da república 

implica em pressupor que os homens, submetidos às paixões e tentações mundanas, com 

frequência,  se  afasta  da  virtude.  Portanto,  reduzir  aos  princípios  é  parte  de  uma 

estratégia que seria desnecessária caso os homens mantivessem-se alinhados com as leis 

da natureza, particularmente, aquela que impõe a razão (HOUSTON, 1991, p. 164-165).

As  duas  últimas  seções  discutiram dois  dos  termos  mais  importantes  para  o 

republicanismo de Maquiavel. Para Sidney, ambos são interdependentes das formas de 

governo e diretamente atrelados ao progresso (SIDNEY,  Discourses,  III, 31, p. 307), 

embora a redução aos princípios também se relacione à expansão e ao conflito. Todavia, 

os  termos  devem se  conjugar  de  modo tal  que  o  governo  misto  seja  indispensável 

(TREVES,  1953,  p.  524).  As  análises  de  Sidney  com  relação  aos  regimes  puros 

reverberam uma sucessão de equívocos e impedimentos que apenas no governo misto 

podem ser solucionados, mas “as no government can be so perfect but some defect may 

be originally in it, or afterwards introduced, none can subsist unless they be from time 

to time reduced to their first integrity” (SIDNEY, Discourses, III, 27, p. 476). Com isso, 

Sidney questiona a perfeição da república maquiaveliana – “rimanendo mista, fece una 

repubblica perfetta” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 2, 36) – porque ser mista é somente 
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uma das condições. A solução maquiaveliana para a decadência dos ciclos, o governo 

misto, é seguida de perto por Sidney após acrescentar a redução aos princípios como 

imperativo da prudência. E é a partir dessa condição que se compreende a importância 

das formas de governo. 

4.8. Formas de governo 

Thought some kings may rightly be called monarchs, all 
monarchs cannot rightly be called kings.
Algernon Sidney, Court Maxims, II
 
The Liberty and welfare of a great Nation, was of too 
much importance to be suffered to depend upon the will 
of one Man. The best and wesist might be transported 
by  an  excess  of  Power  trusted  with  them;  and  the 
experience of all times showeth, that Princes, as men, 
are subject to Errors, and might be misled.
Algernon  Sidney  e  William  Jones,  Just  and  Modest  
Vindication

A pouca  sistematicidade  com  a  qual  Sidney  encara  o  tema  das  formas  de 

governo não impede que ele próprio seja capaz de expressar uma ordem hierárquica de 

exposição  de  seus  argumentos.  De  um  ponto  de  vista  teórico,  como  discutimos  a 

respeito da relação entre o governo das leis ou o dos virtuosos, as instituições em si 

mesmas são incapazes de imputar o bom governo e a justiça. Porém, observados os 

governos  historicamente,  pode-se  afirmar  a  necessidade  das  mesmas,  porque  a 

mutabilidade e variabilidade das experiências históricas requerem respostas igualmente 

contingenciais. Isso justifica sua aceitação da a tripartição grega das formas de governo 

em monarquia, aristocracia e democracia (Cf. CARRIVE, 1989, p. 119), mas não sem 

antes notar que, dada a infinitude das formas constitucionais, nenhum regime existente 

pode ser classificado exclusivamente como uma dessas formas, de algum modo, todos 

são, por assim dizer, alguma composição intermediária entre eles, de tal maneira que as 

formas puras são dificilmente encontradas. “But that Xenophon's meaning may be better 

understood, 'tis good to consider, that he spoke of such governments as were then in use 

among the Greeks; which tho mixed, yet took their denomination from the prevailing 

part” (SIDNEY,  Discourses,  II, 18, p. 177). Assim, um dos recursos mobilizados por 

Sidney  na  busca  de  definição,  menos  de  sistematização  das  formas  e  mais  da 

compreensão dos governos retos em contraste com os degenerados,  é a comparação 

entre  eles.  A simplicidade  e  a  comparação,  como  ele  mesmo  escreve  (SIDNEY, 
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Discourses,  II, 18, p. 176), assumem o que em outros momentos já havia chamado a 

atenção como termos absolutos e relativos. “Sidney rifiutò il principio per cui potessero 

esistere delle forme do governo valide in assoluto” (BARDUCCI, 2006, p. 271). Do 

ponto  de  vista  absoluto,  os  regimes  seguem os  padrões  tradicionais  do  número  de 

governantes  e  se  são  ou  não  degenerados;  mas,  de  um ponto  de  vista  relativo,  os 

aspectos  positivos  e  negativos  de  cada  forma  específica  devem  ser  encarados 

historicamente em confronto com outros. Portanto, Sidney segue os mesmos padrões 

desenvolvidos por ele com relação à virtude no que diz respeito às formas de governo.

A inversão da abordagem maquiaveliana, a exceção pela regra, não impediu que 

Sidney, tacitamente, contrabalançasse duas formas em particular: o governo de um e os 

governos  plurais.  Harrington  já  havia  desenvolvido  algo  semelhante  que,  de  fato, 

incrementou a  análise  de  Maquiavel.  Sidney,  por  seu lado,  como veremos  à  frente, 

complexifica as formas de governos unitários e propõe uma classificação bem particular 

de monarquias e principados. Com isso, insere elementos que não estão em Maquiavel 

ou em Harrington, como a dimensão territorial, a sucessão, o crivo legal ou mesmo a 

naturalidade do regime monárquico344.  Tal perspectiva é bastante compreensível uma 

vez que seu diálogo é travado contra os monarquistas, de modo geral, e os defensores do 

direito divino dos reis, em particular (Cf. HILL, 2002, p. 91). Porém, chama ainda a 

atenção  que  as  formas  plurais  –  aristocracia,  democracia  e  governo  misto  –,  não 

recebem o mesmo detalhamento. Antes da marca do florentino, a bipartição inicial das 

formas de governo carrega uma forte herança do humanismo italiano (SKINNER, 1996, 

p. 137-138) que será seguida por Maquiavel. Poucas são as vezes que Sidney teoriza ou 

se debruça diretamente sobre a questão, na maioria dos casos, a referência é indireta 

quando se supõe uma profunda ambiguidade teórica e prática entre duas formas. 

Como era comum na reflexão italiana até o quattrocento (BIGNOTTO, 2001, p. 

117-121), a oposição entre formas de governo era marcada sobretudo entre república e 

tirania, e não entre monarquia e república (SIDNEY, Disocurses, II, 18, p. 181). Assim, 

tal dicotomia se aprofunda, como veremos à frente, na medida em que se observa o 

caráter misto de todas as formas que não sejam a monarquia absoluta, tornando, pois, a 

diferença entre a aristocracia e a democracia menos profunda do que entre ambas e a 

monarquia (Cf. SIDNEY e JONES, 1689, p. 183;  Just and Modest Vindication). Por 

isso,  Sidney pôde,  do  mesmo  modo  que  Harrington,  afirmar  a  consistência  de  um 

344 Alguns deles podem ser lidos em Buchanan (2006, p. 61; Law of kingship). 
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regime popular sob os mesmos paradigmas de uma república mista, mas, diferentemente 

de Harrington, ao invés de ser o locus da soberania a característica que os aproxima é o 

consentimento345, o que promove os princípios ao direito e à liberdade: “our government 

be not the same with theirs in form, yet it is in principle” (SIDNEY, Discourses, III, 26, 

p. 472). A forma e o princípio – princípios esses já definidos acima (3.7.3) – são as duas 

abordagens iniciais necessárias à compreensão dos regimes. Mas, do mesmo modo que 

ocorre com  a virtude, não se pode confiar nos princípios, deve-se operar com as formas. 

 
As to the principle, the above-mentioned vices may be 
profitable to private men, but they can never be so to the 
government, if it be popular or mixed: No people was 
ever  the  better  for  that  which  renders  them  weak  or 
base; and a duly created magistracy, governing a nation 
with their  consent,  can  have no interest  distinct  from 
that  of  the  publick.  (SIDNEY,  Discourses,  II,  19,  p. 
185)346

 
Repare-se que à categoria aristotélica de para quem se governa, o que aproxima 

o regime popular do misto, é o consentimento (Cf. WARD, 2000-2001, p. 143). Essa 

perspectiva  que  tem  suas  raízes  tanto  no  aristotelismo,  quanto  no  direito  natural 

moderno,  guia  Sidney por  toda  sua  discussão  a  respeito  das  formas  de  governo.  É 

justamente  nesse  ponto  formal  dos  regimes  que  se  encontra  a  proximidade  com 

Maquiavel que, antes de tudo, inicia suas classificações a partir do contraste entre as 

formas plurais (repúblicas largas e estreitas, governos populares, governos de poucos e 

governos mistos) e formas unitárias (principados, reinos e impérios). 

4.8.1. As monarquias     

Não obstante os vorazes ataques à estrutura do argumento monárquico de Filmer 

e de seus seguidores, quando Sidney se mostra mais arrefecido de sua fúria militante, 

apresenta seus argumentos verdadeiramente contundentes e, não parece surpreender, são 

pontos contingenciais que obliteram ou limitam a qualidade moral de um monarca. A 

possibilidade  de  a  monarquia  ser  o  melhor  regime,  por  motivos  eminentemente 
345 De  um ponto  de  vista  exclusivamente  textual,  não  há  razões  convincentes  para  diferenciar  em 
essência  as  formas  mistas  propriamente  do  que  ele  próprio  nomeia  de  democracia,  a  não  ser 
idiossincrasias históricas e geográficas (Cf. SIDNEY, Discourses, II, 21-22). Veremos à frente este ponto.

346 Vale a pena marcar a importância dessa abordagem e do vocabulário para o século XVIII em geral e 
para  Montesquieu  em particular,  para  quem princípio  e  natureza  são  os  denominadores  mestres  das 
definições dos regimes e que definem as formas livres (república e monarquia) da forma despótica.
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republicanos,  jamais  é  negada  por  Sidney.  Porém,  as  circunstâncias  nas  quais  isso 

ocorre são de tal modo restritas que quase apontam para uma impossibilidade prática. A 

fim de tornar  clara  as  razões  da contingencialidade do bom governo monárquico,  é 

preciso investigar, de modo breve, as restrições. Em seguida, faremos o mesmo com as 

demais formas de governo (aristocracia e democracia) para que, finalmente, possamos 

entrar no governo misto republicano. Por ora, deve-se adiantar a conclusão de que são 

as dificuldades e não as facilidades de um determinado governo que levam Sidney a se 

posicionar favoravelmente ao último (LURBE, 2004, p. 34). Portanto, diferentemente 

do maquiavelismo e, mais especificamente, dos diferentes momentos maquiavelianos, a 

república,  para  Sidney,  não  é  o  melhor  regime  em  si  mesmo,  mas  o  é,  pelas 

circunstâncias menos desfavoráveis que a cercam. Isso faz com que Sidney debadesse 

diferentes formas de monarquias (CARRIVE, 2007, p. 110). 

“Yet am not I such an enemy to kingly government as not to believe that in some 

cases, and to some nations, it may be best? I can imagine but two” (SIDNEY, Maxims, 

II,  p.  11).  Adiantemos  os  casos:  a  possibilidade  do  autogoverno  e  a  virtude.  As 

condições que levam um monarca a ser preferível a um regime plural, para além do fato 

de concentrar a maior quantidade de virtude que o somatório de todos os demais, é por 

suas  características  intrínsecas  e  somente  por  serem  intrínsecas  a  um  monarca  em 

especial.  Desse  modo,  uma  monarquia  ou  um  monarca  deve,  diferentemente  dos 

regimes  plurais,  conter  em si  mesmo características  essenciais  e  intransferíveis  que 

tornem o bem público superior ao privado e governem para todos, “them so much good 

and by his virtue showed he had a natural superiority over them” (SIDNEY, Maxims, II, 

p. 12). Em outros termos, a monarquia só é o melhor regime quando “one man has more 

virtue  than  the  rest,  monarchy  is  natural”  (SIDNEY,  Maxims,  II,  p.  12)  por  suas 

características inatas. Assim, isso somente depende das condições nas quais as virtudes 

individuais  são  distribuídas  em  cada  aglomerado  de  pessoas,  como  já  apontamos 

(SIDNEY, Maxims, VII, p. 85).  

Além dessa condição estrutural e mais importante, outras se somam e limitam 

ainda mais a boa monarquia. Algumas são efetivamente devedoras da lei da natureza, 

embora assumam um sentido muito prático e objetivo. O monarca deve desfrutar da 

razão necessária à sua tarefa e, para isso, não pode ser alguém naturalmente desprovido 

dela  ou não estar  em idade adequada: “if  the infancy of a king brings woe upon a 

people,  the government of such a one cannot be according to the laws of God and 

nature” (SIDNEY, Discourses, II, 7, p. 119). Desse modo, contraria-se a lei da natureza, 
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na medida em que uma criança governa, o que configura uma “particular law of the 

place” (SIDNEY, Discourses, II, 7, p. 119)347. Mas, compativelmente com a própria lei 

da natureza, quando “the defects of his age might be supplied by virtue, experience and 

wisdon” (SIDNEY,  Discourses,  II, 7, p. 119), este rei é a melhor opção. O problema, 

então,  consiste  em  saber  se  esse  rei  pode  existir  e,  depois,  como  reconhecê-lo  e 

encontrá-lo. 

Como de costume, a coerência entre o princípio regente do bom regime com sua 

aplicabilidade é o nervo do problema de como se pode conhecer, em termos absolutos e 

relativos, o melhor regime. Nos termos próprios de Sidney, isso significa a constante 

tensão entre a universalidade da lei da natureza e a pluralidade contingencial da história. 

Compreende-se, então, o corrente emprego de um vocabulário que busca descortinar os 

caminhos mais fáceis e mais difíceis, através da comparação: “'Tis far more easy to find 

a remedy against the folly of a child (if the state be well regulated) than the more rooted 

vices  of  grown men” (SIDNEY,  Discourses,  II,  7,  p.  120).  A partir  da comparação 

fundada  em  Aristóteles  (Ética  a  Nicômacos,  1160a-1161a),  Sidney  o  segue  na 

conjectura da superioridade monárquica: “And if  he said (which I  do not find) that 

monarchy is the best form of government, and a popular state the worst, he cannot be 

thought to have meant otherwise, than that those nations were the most happy, who had 

such a man as he thinks fit to be made a monarch” (SIDNEY,  Discourses,  II, 10, p. 

133). Ora, se existir tal homem, detentor de tamanha virtude, não há razões para duvidar 

que seu governo seja, de fato, o melhor (SIDNEY,  Discourses,  II, 21, p. 199). Nesse 

ponto, essa teoria encontra-se sob severo questionamento: “but experience shewing that 

among many millions of men, there is hardly one that possesses the quality required in a 

king” (SIDNEY, Discourses,  II, 11, p. 137). No fundo, Sidney não discorda de Filmer 

que, hipoteticamente, haja, por natureza, homens mais capazes que outros para o bom 

governo  (TREVES,  1953,  p.  521);  desconfia  do  fato  de  eles  existirem e,  em caso 

afirmativo, de como torná-los reis. O ponto que o coloca em lado oposto aos defensores 

do direito  divino dos reis  é a descendência desde Adão pela  primogenitura e não a 

plausibilidade de sua capacidade inata, para Sidney, virtude, para Filmer, deus. 

347 Maquiavel trata a indistinção de idade como um valor republicano: “Ei si vede per l'ordine della 
istoria come la Republica romana, poiché il Consolato venne nella Plebe, concesse quello ai suoi cittadini 
sanza  rispetto  di  età  o  di  sangue;  ancora  che  il  rispetto  della  età  mai  non  fusse  in  Roma” 
(MACHIAVELLI, Discorsi, I, 60, 2). A crítica de Sidney a um rei criança reside em sua incapacidade de 
bem exercer o poder, o que não configura propriamente um princípio republicano, mas uma crítica à 
monarquia. Se, em Maquiavel, o tratamento nivelado em relação à idade é um sustento à isonomia, em 
Sidney, a desigualdade substancial é o que traz legitimidade ao governo. 
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It may be said that some princes are so full of virtue and 
goodness,  as  not  to  desire  more  power  than  the  laws 
allow, and are not obliged to chuse ill men, because they 
desire nothing but what the best are willing to do. This 
may be, and sometimes is: the nation is happy that has 
such a  king:  but  he is  hard  to  find,  and  more than  a 
human power is required to keep him in so good a way. 
The strengh of his own affections will ever be against 
him: Wives, children, and servents will always join with 
those  enemies  that  arise  in  his  own breast  to  pervert 
him: if he has any weak side, any lust unsubdued, they 
will  gain the victory.  (SIDNEY,  Discourses,  II,  19,  p. 
188)
 

São  essas  as  circunstâncias  que  levam  qualquer  homem,  a  despeito  de  sua 

imensa virtude, ao erro, vício e maldade. O ceticismo de Sidney  reflete, a esta altura, 

uma verdadeira crítica à monarquia natural (SCOTT, 2002, p. 181), uma vez que, por 

definição, a natureza humana impacta todos. 

He has not search'd into the nature of man, who thinks 
that  anyone  can  resist  when  he  is  thus  on  all  sides 
assaultes:  Nothing  but  the  wonderful  and  immediate 
power of God's spirit can preserve him; and to allege it 
will be nothing to the purpose, unless it can be proved 
that all princes are blessed with such an assistence, or 
that God hath promised it to them and their successors 
forever, by what means soever they came to the crowns 
they enjoy. (SIDNEY, Discourses, II, 19, p. 188)
 

E acrescenta: “I cannot be confident that they are generally in an extraordinary 

manner preserved by the hand of God from the vices and frailties [sic] to which the rest 

of mankind is subject” (SIDNEY,  Discourses,  II, 19, p. 189). Desse modo, Sidney se 

afasta  da  especulação  e  rende-se  aos  exemplos  históricos  e  à  experiência  diária 

(SIDNEY,  Discourses,  II,  19,  p.  188)  para  afirmar  que  existe  uma  evidência  da 

tendência dos homens ao vício. 

why there  have  been  and  are  more  monarchies  than 
popular governments in the world, than that nations are 
more easily drawn into corruption than defended from 
it; and I think that monarchy can be said to be natural in 
no other sense,  than that  our depraved nature is  most 
inclined to that which is worst. (SIDNEY,  Discourses,  
II, 19, p. 189)
  

A segunda categoria de governo de um, igualmente acompanhada de oposição a 

Filmer,  é a monarquia absoluta,  definida como império da paixão em detrimento da 

virtude (SIDNEY, Discourses, II, 30, p. 297). Neste ponto, Sidney não acrescenta muito 
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ao debate inglês em curso no século XVII e, assim, ela a opõe à monarquia mista ou 

regulada (SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 140; II, 30, p. 287). 

A abordagem de Sidney a respeito das diversas formas de governo de um possui 

uma grande sensibilidade com relação à posição de Filmer. Sua estratégia de rebater 

passo a passo o Patriarcha impõe-lhe que os termos do patriarcado, da hereditariedade, 

no fundamento contido  no livro  da Gênesis  e  a  indivisibilidade da soberania  sejam 

constantemente contrastadas com as formas legítimas e, sobretudo, não arbitrárias de 

governo  (LURBE,  2004,  p.  34).  A indiferenciação  com  a  qual  Filmer  aborda  os 

governos de um homem provoca em Sidney a mesma repulsa dos ataques diferidos à 

divisibilidade do poder e à liberdade natural dos homens (Cf. SIDNEY, Maxims, IX, p. 

130-131). De acordo com Filmer (1991, p. 12; Patriarcha, II), dado o emprego de sua 

definição de monarquia, não há razões para supor que exista qualquer diferença entre o 

rei e o tirano (CARRIVE, 1989, p. 121). 

Poder-se-ia esperar de Sidney uma posição assemelhada,  visto sua predileção 

pelas formas mistas republicanas, mas não é isso que ocorre. Como temos apontado, a 

confecção de uma avaliação absoluta dos regimes não impede que uma monarquia seja 

o melhor governo, embora em termos relativos, isso seja peremptoriamente rejeitado. O 

Vindiciae contra Tyrannos havia expressado essa posição: “Tyrants and kings, unjust 

and just princes, are diametrically opposed”  (BRUTUS, 2004, p. 67;  Vindiciae contra 

Tyrannos, III). E: “the prince is like a minister and executor of the law, and that he can 

only draw his sword against whom the law has bidde it. Unless he does so, he is no 

longer a king, but a tyrant” (BRUTUS, 2004, p. 104;  Vindiciae contra Tyrannos, III). 

Surpreendentemente, Sidney o segue sem questionamentos sob o crivo da justiça, da 

razão e da lei,  em termos semelhantes ao que George Buchanan já havia feito, pela 

diferenciação do certo e do errado, “a king and a tyrant, are opposites” (BUCHANAN, 

2006, p.  45;  Law of kingship;  Cf. OSTRENSKY, 2006, p.  96).  Isso explica porque, 

mesmo sendo um republicano, Sidney se esforça por diferenciar reis  de tiranos (Cf. 

SIDNEY, Maxims, IX, p. 149-150) e, o que é ainda mais interessante para este trabalho, 

utiliza Maquiavel nesta empreitada. 

But if there be such a thing in the world, as a barbarous 
and  wicked  tyrant,  he  is  something  different  from  a 
king,  or  the  same;  and  his  wisdom  is  consistent  or 
inconsistent with barbarity, wickedness, and tyranny. If 
there  be  no  difference,  the  praises  he  gives,  and  the 
rights he ascribed to the one belong also to the other: 
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and  the  excellency  of  wisdom  may  consist  with 
barbarity, wickedness, tyranny, and the panick fears that 
accompany them. (SIDNEY, Discourses, II, 29, p. 283)
 

Não é raro Sidney empregar argumentos lógicos para mostrar as contradições 

internas do sistema filemriano. Porém, outro elemento da passagem chama atenção. Do 

mesmo modo  que  Maquiavel  e  Harrington,  Sidney apresenta  suas  classificações  de 

modo binário, isto é, um conjunto de bifurcações conceituais que, uma vez aceita uma 

opção,  não  se  pode  voltar  atrás.  De  fato,  o  modo  estilístico  de  apresentação  do 

argumento conduz o leitor à aceitação, por pressuposto, de que o quadro classificatório 

é fixo, assim como fizeram Maquiavel e Harrington. Em termos de conteúdo, a força do 

argumento reside em um pressuposto não exposto na passagem, nesta, por seu lado, fica 

claro que ou um rei é igual a um tirano ou diferente, e sua sabedoria é consistente ou 

inconsistente com a barbárie (Cf. SCOTT, 2004, p. 39)348. Assim, os adjetivos atribuídos 

a um devem ser os mesmos daqueles atribuídos ao outro, se, e somente se, a sabedoria 

for consistente com a barbárie, uma vez que seria uma contradição lógica a sabedoria 

ser inconsistente com a barbárie e um rei equivalente a um tirano. Pela lógica, resta que 

se aceite tão somente que o rei é distinto do tirano. 

Porém, detalhando seu argumento contrariamente à exposição de Filmer, Sidney, 

em outro momento do texto, aproxima o rei do tirano por um critério alternativo a este 

da sabedoria. Uma das características observáveis nos Estados desses dois governantes é 

a existência ou não de leis. Esse instrumento jurídico, para além do fato de absorver um 

conjunto de caracteres republicanos indispensáveis, dificulta que um regime decaia para 

uma situação ilegítima,  “that  a  kings  degenereted into tyrants,  signifies nothing,  for 

tyrants  also  are  kings”  (SIDNEY,  Discourses,  III,  16,  p.  402).  Bem verdade  que  o 

argumento  é  recheado  de  ironias  em  torno  da  posição  de  Filmer  a  respeito  da 

incapacidade de as leis humanas alterarem a suposta naturalidade do patriarcado, porém, 

a conclusão parece apontar para que rei e tirano difiram em termos outros que não a 

matriz do governo de um. Por este ângulo, entende-se a variação de um regime para o 

outro de maneira exclusivamente qualitativa, assentada nas características intrínsecas de 

cada governante.   

Neste ponto reside uma importante recepção de Maquiavel, que será ainda mais 

aprofundada nas justificativas  de Sidney que veremos a  seguir.  Para o secretário  de 

Florença, a necessità da política impõe ao governante uma disjunção entre o que Sidney 
348  Repare que a excelência da sabedoria é um dos termos definidores da virtude, elemento necessário 
ao bom governo monárquico.
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chamou de sabedoria e barbárie.  No núcleo central  do que ficou conhecido como o 

realismo político, as categorias de bem e mal dificilmente podem ser empregadas em 

termos morais e valorativos: “Credo che questo avvenga da le crudeltà male usate o 

bene usata. Bene usate si possono chiamare quelle – se del male è lecito dire bene – che 

si fanno a uno tratto per la necessità dello assicurarsi, e di poi non vi si insiste drento ma 

si convertono in più utilità de' sudditi che si può” (MACHIAVELLI,  Principe, VIII, 

23-24). Pela necessità se impõe a indistinção entre o bem e o mal, que, por sua vez, se 

aplica à sabedoria do príncipe que emprega a raposa (MACHIAVELLI, Principe, XVIII, 

7). 

A uno principe adunque non è necessario avere in fatto 
tutte le soprascritte qualità, ma è bene necessario parere 
di  averle,  anzi  ardirò  di  dire  questo,  che,  avendole  e 
osservandole sempre, sono dannose, e parendo di averle 
sono utili: come parere piatoso, fedele, umano, intero, 
religioso – e essere, ma stare in modo edificato con lo 
animo che,  bisognando non essere,  tu  possa  e  sappia 
mutare il contrario. (MACHIAVELLI, Principe, XVIII, 
13)
 

Do ponto de vista das qualidades morais, boas ou más, a sabedoria política é 

neutra (Cf. MACHIAVELLI, Principe, VII, 3). O que Sidney faz na seguinte passagem 

é rigorosamente o inverso de Maquiavel: “I know no better testimony of the truth of that 

opinion,  than  that  winsdom  always  distinguishing  good  from  evil”  (SIDNEY, 

Discourses, II, 29, p. 283). Por isso, nega a necessidade: “Sidney presents a view of the 

human situation that demands human preparedness against necessity. Necessity itself 

dictates  the  type of  political  life  a  state  must  cultivate” (SULLIVAN, 2006,  p.  67). 

Diferentemente de Maquiavel, para Sidney, a necessidade não se impõe. 

Este  é,  possivelmente,  o  pressuposto  mais  importante  de  todo  o  sistema  de 

Sidney: a sabedoria distingue o bem do mal (WINSHIP, 2010, p. 768) e, uma vez isso 

feito, não se pode seguir ou aplicar o mal (Cf. SIDNEY, Discourses, III, 15, p. 401). Por 

isso, já havia comentado o décimo oitavo capítulo de  O Príncipe:  “For it  is a most 

settled maxim in policy  a prince should have religion in his mouth, but none in his  

heart. It were impossible for a prince to govern gallantly, as he ought, if he listened to 

Bible  counsel”  (SIDNEY,  Maxims,  IX,  p.  120)   Evidentemente,  essa  linha 

argumentativa  é  fortemente  carregada  de  platonismo349 e,  como  corrente  na  época, 

349 É  preciso  destacar  que  quando  o  argumento  de  Sidney  aparece  ele  relaciona  diretamente  com 
Aristóteles e Cícero.
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encontrava-se esta tradição em franca oposição ao maquiavelismo. Isso significa dizer 

que há uma contradição em termos na afirmativa de que é possível existir um tirano 

sábio: 

and being seen only in the rectitude of that distinction, 
in  following  and  adhering  to  the  good,  rejecting  that 
which is evil, preferring safety before danger, happiness 
before misery,  and in knowing rightly how to use the 
means of attaining or preserving the one, and preventing 
or  avoiding  the  other,  there  cannot  be  a  more 
extravagant deviation from reason, than for a man, who 
in a private condition might live safely and happily, to 
invade  a  principality:  of  if  he  be  a  prince,  who  by 
governing with justice and clemency might obtain the 
inward  satisfaction  of  his  own  mind,  hope  for  the 
blessing  of  God  upon  his  just  and  virtuous  actions, 
acquire the love and praises of men, and live in safety 
and happiness amongst his safe and happy subjects, to 
fall into barbarity, wickedness and tyarnny, which brings 
upon  him  the  displeasure  of  God,  and  detestation  of 
men, and which is always attended with those base and 
panick fears, that comprehend all that is shamefull and 
miserable. (SIDNEY, Discourses, II, 29, p. 283)
 

Nesse sentido,  a  máxima de Maquiavel com relação à  neutralidade moral  da 

política, definitivamente, não se aplica a Sidney. A longa citação acima traz consigo um 

interessante conjunto de elementos maquiavelianos e anti-maquiavelianos. A clareza do 

argumento torna uma análise paulatina desnecessária, embora alguns termos conceituais 

centrais  devam ser  destacados.  O ponto  de  ancoragem dessas  oposições  de  valores 

morais reside, pois, na razão, fundamento necessário, mas não suficiente, da sabedoria. 

É  a  partir  dela  que  se  compreende  a  distinção  do  bem e  do  mal  e  todas  as  suas 

decorrências. Como já destacamos acima, a razão é uma característica universal, porque 

natural, de todos os humanos que se soma à sabedoria pela experiência, maturidade e 

disciplina. Esse deslocamento produzido por Sidney, da razão para a sabedoria, significa 

que seu argumento não se restringe a reis e príncipes, ironicamente com referência a 

Filmer,  ou  apenas  aos  homens  experientes,  mas  se  realiza  em  todos  aqueles  que 

simplesmente podem ser chamados de humanos com suas faculdades naturais intactas. 

Até mesmo um príncipe, caso siga a razão, é capaz de governar com justiça e clemência, 

termos  claramente  anti-maquiavelianos,  e  viver  com  uma  satisfação  interna.  A 

consequência de um príncipe que age ancorado na razão não é outra coisa senão os atos 

justos e virtuosos. Já expressamos acima a imbricação desses dois conceitos em Sidney, 

sua proximidade com a tradição ciceroniana e, aqui, fica evidente seu descontentamento 

com relação à virtù do florentino. Apesar disso, ou melhor, por causa disso, o príncipe é 
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amado e louvado pelos homens. Do contrário, os homens sob seu governo sentem o 

temor cabido de um príncipe que se afasta de deus e adentra na barbárie e maldade350. 

A análise se torna efetivamente complexa na frase seguinte: 

This being perceiv'd by Machiavelli, he could not think 
that any man in his senses would not rather be a Scipio 
than a Caesar; or if he came to be a prince, would not 
rather  chuse to  imitate  Agesilaus,  Timoleon,  or  Dion, 
than  Nabis,  Phalaris,  or  Dionysius;  and  imputes  the 
contrary choice to madness. (SIDNEY,  Discourses,  II, 
29, p. 283)
 

Maquiavel percebeu que, em seu juízo, nenhum homem seria capaz de optar por 

ser César. Isso contraria toda a estrutura esquemática do reconhecimento de Sidney de 

que a valoração do bem e do mal é parte inerente à política, a menos que o autor dos 

Discourses esteja, abertamente, tentando salvar o autor dos  Discorsi de seu realismo. 

Para  isso,  é  necessário  verificar  os  termos  próprios  da  citação  e  dos  personagens 

envolvidos. 

No capítulo citado por Sidney (Discorsi, I, 10), Maquiavel relata os homens que 

devem ser louvados: os fundadores de religiões, reinos e repúblicas, os que ampliaram o 

domínio e, por fim, os literatos. Os que vão contra tais medidas, devem igualmente ser 

censurados. “E nessuno sarà mai, sì pazzo o sì savio, sì tristo o sì buono, che prepostagli 

la elezione delle due qualità d'uomini, non laudi quella che è da laudare e biasimi quella 

che è da biasimare” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 10, 8). A estrutura do argumento de 

Sidney a respeito da divergência entre rei e tirano sustenta-se, em seus termos centrais, 

na passagem de Maquiavel por ele próprio citada. É necessário, contudo, destacar o fato 

de haver um absoluto silêncio, como bem destacou Strauss (1978, p. 29), em O Príncipe 

de tal diferença e, mesmo nos Discorsi, não são comuns essas passagens, o que reforça a 

aplicação de Sidney em encontrá-la e, a partir dela, generalizar a posição do florentino. 

Essa leitura claramente enviesada, por outro lado, não pode ser extrapolada para 

todos  os  pontos  do  argumento.  De fato,  Maquiavel  distingue  os  loucos  (pazzi) dos 

sábios (savii), os maus (tristi) dos bons (buoni)351. Contudo, se a leitura do trecho for 

fixada na segunda parte da frase citada, é possível, daí, emergir os limites da recepção 

350 Um ponto bastante similar e esta perspectiva é do  Vindiciae  (BRUTUS, 2004, p. 107;  Vindiciae 
contra Tyrannos, III).  

351 Uma discussão adequada do contraste entre O Príncipe e os Discorsi nesse quesito fugiria ao escopo 
deste trabalho. 
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de Sidney. Vimos que o tema da justiça não diz respeito propriamente a Maquiavel. 

Numa leitura mais extremada, possivelmente, o trecho escolhido por Sidney juntamente 

com os capítulos 7 e 8 do primeiro discurso são os que mais se aproximam do ponto. 

Louvações e censuras são atos que devem ser cometidos em separados, calibrados um a 

um de acordo com o mérito da questão. Desnecessário afirmar que seria um exagero 

aproximar  essa  perspectiva  maquiaveliana  de  uma  teoria  da  justiça  distributiva  nos 

parâmetros clássicos. Porém, para olhos atentos ao direito natural e à justiça, não parece 

mais tanto descabida a inserção do trato impessoal com os atos cometidos por terceiros 

(Cf.  TREVES,  1953,  p.  532).  O  que,  definitivamente,  não  faz  parte  do  universo 

maquiaveliano,  como acima apontamos,  é  o  conceito  de virtude  de Sidney,  sempre, 

correlacionado à justiça, à bondade e, sobretudo, a deus. O elemento central que faz 

divergir os dois autores é a razão natural que Sidney identifica em todos os homens, 

capaz de aproximá-los da natureza e de deus. Para Maquiavel, os homens se enganam: 

Nientemeno  dipoi  quasi  tutti,  ingannati  da  uno  falso 
bene  e  da  una  falsa  gloria,  si  lasciono  andare,  o 
voluntariamente o ignorantemente,  nei  gradi  di  coloro 
che meritano più biasimo che laude; e potendo fare con 
perpetuo  loro  onore  o  una  republica  o  uno  regno,  si 
volgono  alla  tirannide,  né  si  avvengono  per  questo 
partito  quanta  fama,  quanta  gloria,  quanto  onore, 
sicurità, quiete, con sodisfazione d'animo ei fuggono, e 
in  quanta  infamia,  vituperio,  biasimo,  pericolo  e 
inquietudine  incorrono.  (MACHIAVELLI,  Discorsi,  I, 
10, 9)
 

A ideia de falso bem, em Sidney, é uma contradição em termos, a não ser que 

seja praticado voluntariamente, o que é equivalente a não ser falso, pelo menos àquele 

que a pratica. Mas o núcleo que Sidney extrai de Maquiavel é a diferença entre reino e 

tirania, acrescentando, devidamente, seus próprios termos: “as kings are kings by law, 

and tyrants are tyrants by overthrowing the law” (SIDNEY, Discourses, III, 16, p. 403). 

Com relação aos personagens citados, Sidney praticamente traduz a passagem de 

Maquiavel (Discorsi, I, 10, 10) sem qualquer alteração significativa. Ambos os autores 

utilizam com bastante frequência exemplos de personagens romanos. Porém, enquanto 

Maquiavel se centra, na maioria das vezes, nos acontecimentos, Sidney tende a destacar 

o personagem em si mesmo. Para ele, contudo, as referências são evidentes: Cornélio 

Cipião Africano e Júlio  César.  É desnecessário  lembrar  das inúmeras  vezes  em que 

ambos são contrastados. Todavia, há indicações textuais de que Sidney não se limitou 

aos Discorsi e adentrou em O Príncipe. Ao traçar as diferenças entre o rei e o tirano, de 

437



modo corriqueiro e quase despretensiosamente, como acima indicamos, Sidney se refere 

ao amor e ao temor, respectivamente. Essa análise se encontra com clareza no décimo 

sétimo capítulo de O Príncipe. 

Como é bem característico de seus escritos, Maquiavel inicia o capítulo com 

uma breve introdução ao tema, depois, passa à análise dos argumentos prós e contras e, 

quando o faz, conclui por um deles. No caso, interessa-nos menos a posição própria do 

autor  de  O  Príncipe do  que  a  conexão  com  os  Discorsi.  No  opúsculo,  Cipião  é 

identificado como piedoso, compreensivo e indulgente diante das situações  adversas 

(Principe, XVII, 19-21) que o levaram à glória (Principe, XVII, 22). É bem verdade que 

não há uma relação direta entre o tema de ser amado ou temido e o contraste entre 

Cipião e César352. O que chama a atenção, entretanto, é a reprodução das referências de 

Maquiavel que, de acordo com Sidney, difeririam o tirano do monarca. O elenco de 

características do monarca de Sidney – a bondade, o afastamento do mal, segurança, 

felicidade etc. – conduzem o governante ao amor dos homens, o que indica, ao contrário 

da conclusão maquiaveliana, a superioridade deste frente ao temor: “Nada é mais eficaz 

para a proteção e a manutenção dos recursos do que ser estimado; nada é mais distante 

disso que ser temido” (Cícero, Dos deveres, II, VII, 23). O que Sidney faz, portanto, é 

inverter a inversão de Maquiavel da tradição ciceroniana, na conjugação da bondade 

pela razão com a utilidade de agir bondosamente, diferenciando, assim, o rei do tirano, 

uma vez que “to acts of goodness, honest, virtue and gallantry, with more efficacy than 

all the most exact examples of history and philosophy” (SIDNEY, 1795, p. 278;  On 

Love) provam o melhor a ser feito.                     

“Nevertheless [a percepção de Maquiavel sobre os personagens] 'tis  too well 

known that  many of  our author's  [Filmer]  profound wise men in  the depth of  their 

judgment,  made  perfect  by  use  and  experience,  have  fallen  into  it”  (SIDNEY, 

Discourses, II, 29, p. 283). A estratégia de opor Filmer a Maquiavel (Cf. SCOTT, 1991, 

p. 231) está longe de ser um recurso moral, mas sim, disputar com ele a autoridade do 

florentino, já que o próprio não economiza nos elogios. A ironia envolvida na afirmativa 

de que os homens de Filmer são capazes de fazer aquilo que os maquiavelianos não são 

352 Mas não é implausível  que haja alguma relação,  como se pode ler  a  partir  da arte  do governo 
monárquico: “So our business is not to gain the love of the people, but to take from them the power of 
hurting us, though they hate us and then let their hatred be as great as they please” (SIDNEY, Maxims, 
XIV, p. 183). Dado que esta fala é de Philalethes, o a máxima se mostra maquiavélica e cortesã, sugerindo 
que Sidney assumiria a posição inversa da conclusão do florentino de que é mais seguro ser temido do 
que amado. De mesmo modo faz Buchanan (2006, p. 82; Law of kingship): “I want him to be loved by his 
subjects, protected not by their fear but by their goodwill”. 
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pode não funcionar, necessariamente, como uma “defesa” de Maquiavel propriamente, 

mas, como é comum do estilo de Sidney, hierarquizar os termos envolvidos: frente a 

Filmer, até mesmo Maquiavel se posiciona com bom senso e juízo. Por isso, a escolha 

da passagem não é aleatória, mas de exemplos contra-intuitivos largamente conhecidos 

pelos  leitores  de  Filmer  e  de  Maquiavel.  Não  obstantes  as  distinções  evidentes,  a 

inspiração de Sidney para diferenciar o rei e o tirano é eminentemente maquiaveliana. 

Mas o que se mostra mais interessante é o fato de que Sidney escolhe Maquiavel para 

falar da monarquia, e não refaz a perspectiva quanto as demais formas de governo. 

4.8.2. Democracia, aristocracia e os extremos  

          

Não há evidências de que Sidney tenha avançado conceitualmente a respeito da 

democracia além da definição dos antigos, particularmente, gregos, a não ser por um 

ponto. Possivelmente, Sidney foi um pioneiros a creditar à profunda diferença entre a 

organização espacial das cidades-estados gregas e os grandes agremiados dos Estados 

nacionais modernos. A mais clara distinção reside na dimensão populacional e levou 

Sidney a afirmar, mais de uma vez (SIDNEY, Discourses, II, 16, p. 166; II, 18, p. 176), 

que as democracias puras devem ocorrer em territórios de dimensões equivalentes as de 

uma cidade (Cf. LOTTES, 2014)353. Apesar desse interessante ponto, mais importante 

para os desdobramentos do pensamento político nos séculos seguintes do que para o 

entendimento do próprio Sidney, a forma democrática de governo o coloca em uma 

situação  delicada.  Já  foi  bastante  destacado  (Cf.  SCOTT,  2002,  p.  17-18)  a  forte 

presença platônica no pensamento político de Sidney (HAMEL, 2011, p. 121) e, de fato, 

há muito dessa dívida que pode ser evidente ou estar nas entrelinhas. 

A retidão do governo através do discernimento e da sabedoria talvez seja o ponto 

alto  dessa recepção,  mas existem ainda outros  aspectos,  dentre  eles,  o emprego das 

mesmas metáforas e comparações médicas contidas em A República e nas Leis. Por ora, 

basta que se tenha claro o paralelo que Sidney constrói entre o homem sábio, como 

parte integrante da virtude, a sua parca distribuição no mundo. Caso Sidney seguisse até 

o  fim com essa  inspiração  platônica,  seria  coerente  que  ele  defendesse  um regime 

aristocrático. Ao invés disso, de um ponto de vista teórico, ele se centra na monarquia 

353 Entre as fontes modernas mais evidentes de Sidney, o argumento que correlaciona democracia, cidade 
e população está Suárez (Trattato delle leggi e di Dio legislatore, III, 2). Não por acaso, as passagens do 
De legibus que contém este argumento são textualmente citadas por Sidney.   
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natural, o que o afasta de Platão. Porém, a questão se aprofunda quando se dedica à 

democracia.  Como  defensor  de  um  regime  popular,  devidamente  calibrado  pelas 

instituições  mistas,  Sidney  se  encontra  defrontado  com  a  possibilidade  da 

irracionalidade do povo (Cf. CARRIVE, 1989, p. 132-133), mas ele possui um recurso 

defensivo: 

Some  [atenienses]  among  them  were  unjustly  put  to 
death,  and  above  all  Socrates;  but  the  people,  who, 
deceived  by  false  witness  (against  whom neither  the 
laws  of  God  or  man  have  ever  precib'd  a  sufficient 
defence), had condemned him, did so much lament their 
crime,  when the truth was discovered to them, that  I 
doubt  whether  a  more  righteous  judment  had  given 
better testimony of their righteous intentions. (SIDNEY, 
Discourses, II, 18, p. 178) 

Assim, o máximo que se pode acusar o povo assassino do homem mais sábio de 

todos é que era desprovido de sabedoria, porque mal informado. O problema, então, do 

Estado  popular  de  Atenas,  para  usar  uma  expressão  corrente  do  autor,  não  é  a 

irracionalidade intrínseca do povo, mas a constante possibilidade de ser ludibriado que, 

de fato, acarreta em atos equivocados. Entende-se, então, o modo pelo qual o argumento 

da combinação das formas de governo adentra ao sistema de Sidney, sempre, quando 

esbarra  em  algum  caso  prático.  Um  claro  exemplo  disso  é  oferecido  a  partir  da 

progressão dos povos europeus em termos populacionais. Em determinada altura, não 

datada,  os  franceses,  espanhois,  ingleses  e  italianos  ocuparam um território  grande 

devido  ao  crescimento  populacional  que  não  mais  poderiam manter  uma  forma  de 

governo na qual todos participassem diretamente. Instituiu-se, assim, a representação. 

“But these two ways [power in their own person e representatives] differimng rather in 

form than essentially, the one tending to democracy, the other to aristocracy, they are 

equally opposite to the absolute dominion of one man reign for himself” (SIDNEY, 

Discourses, III, 28, p. 490). Como é largamente sabido, já estava disseminado entre os 

gregos  a  ideia  de  que  representação,  sobretudo  via  eleições,  é  uma  característica 

eminentemente aristocrática que se contrapõe à democracia (SIDNEY,  Maxims, IV, p. 

580. A aristocracia possui suas vantagens: 

If  it  be  said,  that  those  governments  in  which  the 
democratical part governs most, do more frequently err 
in the choice of men or the means of preserving that 
purity of manners which is required for the well-being 
of a people, than those wherein aristocracy prevails; I 

440



confess it,  and that in Rome and Athens the best and 
wisest men did for the most part incline to aristocracy. 
(SIDNEY, Discourses, II, 19, p. 191)
 

Seja  como  for  –  assassinato  de  Sócrates  ou  erro  nas  escolhas  políticas  –  a 

aristocracia  tem  outras  vantagens  sobre  a  democracia  porque  é  capaz  de  melhor 

absorver a sabedoria. Todavia, a democracia possui suas virtudes (CARRIVE, 1989, p. 

153): “of all governments, democracy, in which every man's liberty is least restrained, 

because every man hath an equal part, would certainly prove to be the most just, rational 

and  natural”  (SIDNEY,  Discourses,  II,  20,  p.  192).  Para  Sidney,  é  claro  que  este 

universo de igualdade e liberdade não pode ser mantido com a ascensão dos Estados 

nacionais e, por isso, afirma seu descontentamento: “As to popular government in the 

strictest  sense  (that  is  pure  democracy,  where  the  people  in  themselves,  and  by 

themselves, perform all that belongs to government), I know of no such thing; and if it 

be in the world, have nothing to say for it” (SIDNEY, Discourses, II, 19, p. 189). Sua 

reticência com esta forma é clara, sempre, em favor do governo misto. Para Carrive 

(1989, p. 156), “il préfère l'aristocratie ou le gouvernement mixte”. Esta interpretação 

acaba por associar a postura nobre e aristocrática de Sidney com o uso conceitual de 

cada regime. De todo modo, para os objetivos deste estudo, o que chama mais atenção é 

a proximidade dos regimes plurais em contraposição ao unitário, bastante caraterístico 

do republicanismo em geral, e do maquiavelismo, em especial (Cf. CARRIVE, 1989, p. 

158). 

God did appoint  that  government  which was best  for 
them, consisting in some sort of all the three kinds of 
government, with this difference that what savoured of 
aristocracy and democracy was  permanent,  while  that 
which resembled monarchy was only occasional, when 
necessity  requerired.  The  two  first  had  relation  to 
constant  nourishment,  the  last  was  only  a  medicine. 
(SIDNEY, Maxims, IV, p. 42)
 

Seu emprego de república não é preciso e apenas raramente oferece subsídios 

para uma compreensão bem acabada.  República (republick) é empregado como uma 

pequena cidade como as da antiguidade (SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 135) ou como 

uma país pacífico que desfruta do amor de seus cidadãos (SIDNEY, Discourses, II, 22, 

p. 205; SIDNEY e JONES, 1689, p. 186; Just and Modest Vindication). Apesar de não 

serem termos contraditórios entre si,  a definição que mais se adequa à sua estrutura 

política é a que segue: “And if Commonwealth signifies the common good, in which 
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sense it hath in all Ages been used by all good Authors” (SIDNEY a JONES, 1689, p. 

184;  Just and Modest Vindication). Contudo, o mais interessante é o fato de Sidney 

inserir  a distinção entre forma e essência,  esta que, por sinal,  não depende daquela. 

“And all just magistracies being the same in essence, tho differing in form, the same 

right must perpetually belong to those who put the sovereign power into the hands of 

one, a few, or many men, which is what our author calls the disposal of the sovereignty” 

(SIDNEY, Discourses, III, 31, p. 503)354.    

A partir  da consideração de Filmer  de que a melhor  evidência  da propensão 

natural  à  monarquia  para  os  humanos  seja  feita  a  partir  de  sua  existência  entre  os 

animais,  como  as  abelhas,  Sidney  opta  por  contrariar  tal  posição  estabelecendo  as 

diferenças entre os dois (SCOTT, 1991, p. 220). Apesar de a natureza dos animais ser 

capaz de fornecer  subsídios à  compreensão do homem, a comparação não pode ser 

generalizada. De modo a responder na mesma moeda, Sidney procura a evidência, como 

fez Filmer, das exceções como forma de deslocar a lei de deus e da natureza filmeriana 

para a dimensão contingencial do homem: “those who have no sense of right, reason or 

religion, have a natural propensity to make use of their strength, to the destruction of 

such as are weaker than they; and not that any are willing to submit, or not to resist it if 

they  can,  which  I  think  will  be  of  no  great  advantage  to  monarchy”  (SIDNEY, 

Discourses, II, 8, p. 122). Como é bastante comum em sua argumentação, Sidney opõe 

o direito à força como modos distintos e opostos ao estabelecimento do governo sobre 

os homens. Ora, se os homens não se comportam como as bestas, então, só lhes resta 

ter, naturalmente, alternativas com as quais a natureza não dotou os animais355. Aqui, a 

hierarquia  das  leis  da  natureza  é  perfeitamente  compatível  com a  análise,  isto  é,  a 

liberdade natural dos homens, dependente ou não da razão, permite que eles se desviem 

do caminho oferecido pela própria natureza, o que explica a variabilidade encontrada 

das formas de governo: 

But whatever propensity may be in beasts, it cannot be 
attributed generally to men; for if  it  were,  they never 
could have deviated from it, unless they were violently 
put out of their natural course; which in this case cannot 
be, for there is no power to force them. But that they 

354 “All things consists of matter and form; where there is no matter there can be no form” (SIDNEY, 
Maxims, IX, p. 124).

355 “Man is a creature composed of both these, a celestial and angelical  part, which is the soul; and of 
the terrestrial fleshly bestial part, which is his body” (SIDNEY, 1795, p. 274; On Love).
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have most frequently deviated, appears by the various 
forms  of  government  established  by  them.  There  is 
therefore  no  natural  propensity  to  anyone,  but  they 
chuse that which in their judgment seems best for them. 
(SIDNEY, Discourses, II, 8, p. 122) 

A conclusão lógica de que as agremiações humanas escolhem suas respectivas 

formas de governo não é equivalente a firmar que são todas igualmente boas. Nesse 

ponto,  o  relativismo  de  Sidney  (SCOTT,  1988,  p.  3)  encontra  um  claro  limite 

(CONNIFF, 1982, p. 409). “They did not indeed reject God with their mouths: They 

pretended to use the liberty he had given them to make a king” (SIDNEY, Discourses,  

II, 9, p. 126). Dado que a lei da natureza como liberdade é superior à lei da natureza 

como razão, não se pode concluir outra coisa que não o desvio da razão permitido pela 

liberdade. Este é o caso das monarquias absolutas: “And he that exhibits such examples, 

as far as in him lies, endeavours to take from us the use of reason, and extinguishing the 

light  of it,  to make us live like the worst  of beasts,  that  we may be fit  subjects  to 

absolute monarchy” (SIDNEY, Discourses, II, 8, p. 122-123). Além da confirmação de 

que é a razão o elemento distintivo entre homens e bestas, ela também é a responsável 

por obliterar as monarquias absolutas. Portanto, estar de acordo com ambas as leis da 

natureza significa, antes, opor-se à monarquia absoluta. 

Apresentado no sentido inverso, o argumento pode ser lido da seguinte maneira. 

Concebendo, hipoteticamente, uma situação na qual os homens não sejam capazes de 

exercer  a  razão,  não  há,  em essência,  nada  que  os  diferencie  substancialmente  das 

bestas, de modo que a monarquia absoluta é o regime mais adequado e natural. “This 

may  perhaps  be  our  author's  intention,  having  learnt  from  Aristotle,  that  such  a 

government is only suitable to the nature of the most bestial men, who being incapable 

of governing themselves, fall under the power of such as will take the conduct of them” 

(SIDNEY, Discourses, II, 9, p. 123). Desse modo, as circunstâncias que caracterizam os 

homens – possuidores ou não de razão – determinam a capacidade de eles reconhecerem 

ou não a monarquia como um bom regime. 

Those  who  neither  understand  the  several  species  of 
government,  nor  the various  tempers  of  nations,  may 
without fear or shame give their opinions in favour of 
that which best pleaseth them; but wise men will always 
proportion their praises to the merit of the subject, and 
never  commend  that  simply  which  is  good  only 
according  to  circunstances.  (SIDNEY,  Discourses,  II, 
10, p. 132)
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Assim, a monarquia natural se iguala a absoluta quando os homens se igualam às 

bestas. Mas os homens são iguais às bestas apenas no estado de natureza ou entre os 

povos  não  europeus.  Por  outro  lado,  abre-se  brecha  para  que,  quando  avançados  o 

suficiente para reconhecer e sustentar pacificamente o rei natural, a monarquia absoluta 

também não se distingue da natural. All  Monarchies in the World, that are not purelly 

Barbarous and Tyrannical, have ever been called Commonwealths” (SIDNEY a JONES, 

1689,  p.  184;  Just  and  Modest  Vindication). De  fundo  claramente  aristotélico,  que 

percorre  a  pior  tirania  à melhor  monarquia,  as  formas unitárias de governos são os 

extremos, porque extremamente bárbara ou porque extremamente civilizada. Até aqui, 

todo este escopo se afasta bastante de Maquiavel, todavia, se aproxima do florentino 

“according to circunstances”. A observação histórica mostra que são raríssimos os casos 

nos quais os homens são completamente bestas ou completamente sábios, mais comum 

– e essa é uma premissa aristotélica – é a ocorrência de um padrão médio que, não por 

acaso,  reverberam a  maior  parte  dos  exemplo  mobilizados  por  Sidney.  Por  isso,  o 

governo que combina as melhores qualidades de cada forma pura é, de modo geral, o 

mais aceitável para a maioria dos casos.        

4.8.3. Governo misto 

Não há motivos teóricos ou conceituais  para que Sidney inserisse o tema do 

governo misto tão distante  de suas discussões centrais  sobre as  formas de governo. 

Comparado a outros pensadores, nem tanto mais sistemáticos (Cf. HOUSTON, 1991, p. 

10), como os próprios Maquiavel e Harrington, Sidney dilui ao longo do texto tanto sua 

classificação das formas de governo, quanto sua preferência pelo governo misto e, com 

isso,  torna  a  apresentação  do  tema  menos  evidente  que  a  dos  demais  autores  aqui 

tratados. O primeiro momento que apresenta uma versão relativamente sistematizada 

sobre as formas de governo é o mesmo que taxativamente afirma a superioridade da 

forma  mista.  Em geral,  os  defensores  desse  regime  tendem a  deixá-lo  para  o  fim, 

possivelmente sob inspiração  da letra  aristotélica,  de modo a  exaurir  primeiramente 

todas as formas puras e as mistas corrompidas (SCOTT, 1988, p. 29). Entre os dois 

extremos, a monarquia absoluta e a democracia pura, têm-se infinitas formas, de modo 

que dificilmente a historicidade de alguma delas possa ser perfeitamente encaixada em 

qualquer uma das categorias. Assim, do mesmo modo que é para Harrington, de acordo 
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com Sidney, todas as formas são, de alguma maneira, mistas e o que define cada uma é 

sua parte preponderante (SIDNEY, Discourses, II, 16, p. 169).  

Como tivemos chance  de apontar  anteriormente,  teorizar  sobre as  formas de 

governo  não  é  um  tema  de  destaque  entre  pensadores  jusnaturalistas,  porque  a 

variabilidade das realizações históricas limitam o alcance teórico do direito e da lei da 

natureza. A justificativa de Sidney não é diferente e, sob determinada perspectiva, ele é 

ainda mais radical que outros quando sobrepõe a lei natural como liberdade à razão, de 

modo que os homens possam escolher, sem obstáculos, a forma que lhes convém. Por 

outro lado, a lei da natureza como razão, a voz de deus propriamente, orienta os homens 

para  o  governo  misto,  o  que  pode,  em  parte,  explicar  o  anseio  de  apresentá-lo, 

diferentemente das formas puras e corrompidas, destacadamente das demais maneiras 

de  organização  institucional:  “our  question  is,  whether  one  form of  government  be 

prescribed to us by God and nature, or we are left according to our own understanding, 

to constitute such as seem best to ourselves” (SIDNEY, Discourses, II, 16, p. 166). Lê-

se nas entrelinhas da questão posta a tensão existente entre as duas formas pelas quais a 

lei da natureza se apresenta aos homens. Uma vez que a lei de deus e da natureza não 

impõe qualquer forma fixa aos homens, a resposta chega pela história. “And if I should 

undertake to say, there never was a good government in the world, that did not consist 

of three simple species of monarchy, aristocracy and democracy, I think I might make it 

good” (SIDNEY, Discourses, II, 16, p. 166). Ao estilo harringtoniano, Sidney enumera 

os  exemplos  que  podem satisfazer,  apenas  parcialmente,  a  completude  do  governo 

misto: Israel, Esparta, Atenas, Roma e Veneza (FINK, 1962, p. 156). A distinção com o 

autor  de  Oceana,  contudo,  é  marcada  fundamentalmente  pela  inserção destacada  de 

outros Estados, como Lucca, Gênova, Alemanha e Suíça, de modo que a análise não 

seja tão rígida. Dentre os modelos que se aproximam da forma mista orientada pela 

razão, dois caminhos são trilhados. O primeiro se identifica com a origem teológica de 

Israel (WINSHIP, 2010, p. 758-759), o segundo, com Atenas e Roma. 

De todas as formas de governo existentes, deus ordenou apenas uma e, ainda 

assim, apenas como razão a ser seguida, e não imposição (SIDNEY, Discourses, III, 2). 

O exemplo histórico é a república de Israel. 

Having seen what government  God did not  ordain,  it 
may  be  seasonable  to  examine  the  nature  of  the 
government which he did ordain;  and we shall  easily 
find  that  it  consisted  of  three  parts,  besides  the 
magistrates of the several tribes and cities. They had a 
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chief  magistrate,  who was called jedge or  captain,  as 
Joshua, Gideon, and others, a council of seventy chosen 
men,  and  the  general  assemblies  of  the  people. 
(SIDNEY, Discourses, II, 9, p. 127)356 

 Com relação à história pagã, Sidney escreve: “I am much mistaken if that do not 

prove my assertion, that those governments were composed of the three simple species: 

for if the monarchical part was in them, it cannot be dennied that the aristocratical was 

in the senate or areopagi, and the democratical in the people” (SIDNEY, Discourses, II, 

16, p. 169). O fundamento da coerência entre as duas abordagens reside no fato de que 

ambos seguem, através da razão, os ditames da lei da natureza e de deus. Desse modo, 

fica claro que o esforço de Sidney consiste, ao apresentar sua predileção pela forma 

mista, em unir a orientação divina com as provas históricas. Com isso, ele vai além de 

uma defesa puramente institucional e insere as duas dimensões da lei da natureza em um 

único governo. Os homens, quando escolheram livremente o governo misto no ato do 

contrato, seguiram a razão divina.

Não são as atribuições dos poderes, sua separação de funções e sua divisão, que 

destacam a contribuição de Sidney, mas as razões que o levaram a tal defesa (SIDNEY, 

Discourses,  III,  43, p. 559). O embricamento entre a distribuição das virtudes e das 

atribuições  naturais  de  cada  homem  com  a  organização  governamental  reflete  a 

preocupação de Sidney com relação a determinar a função devida a cada um, o que se 

mostra  compatível  com  o  governo  misto,  a  lei  e  o  direito  naturais,  resultando  no 

contrabalanceamento  deles  próprios  (CARRIVE,  1989,  p.  160).  Nas  entrelinhas, 

entretanto, se faz necessário supor uma determinada distribuição de direitos e deveres à 

luz  da  natureza  racional  dos  homens.  Assim,  para  Sidney,  o  governo  misto  bem 

ordenado é a realização da justiça distributiva diante da natureza humana (Cf. SIDNEY, 

Maxims, XIII, p. 177). 

A  distância  que  essa  estrutura  se  coloca  de  Maquiavel  e  dos  momentos 

maquiavelianos não se deve ao formato institucional final, mas às justificativas contidas 

neles.  Por  isso,  pôde-se  afirmar  que  “Sidney's  praise  of  mixed  government  has  led 

previous interpreters to a wide range of conclusions: that he advocated a classical or 

356 No título da seção  que  contém esta  passagem,  Sidney afirma que  se trata  de  uma aristocracia, 
possivelmente, esta é uma forma de se aproximar da referência que faz de Platão (SIDNEY, Discourses,  
II, 9, p. 126). De todo modo, é importante lembrar que o critério constantemente adotado para a definição 
da forma do governo é a prevalência de uma forma em particular. Por isso, não é estranho que um regime 
aristocrático possa ser chamado igualmente de misto. 
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Machiavelian form of mixed republic” (HOUSTON, 1991, p. 179-180). Um dos mais 

importantes argumentos de Pocock reside no imbricamento entre um, poucos e muitos, 

oriundos  da  tradição  aristotélico-polibiana  que  encontrará  expressão  máxima  na 

modernidade  em Maquiavel  e  Harrington.  Nesse  ponto,  faz-se  necessário  chamar  a 

atenção para  o  fato  de que  Sidney,  ao tratar  os  governos  em termos de  número de 

governantes  põe  em  evidência  os  regimes  unitários  em  contraste  com  os  plurais 

(SCOTT, 1988, p. 82). De fato, como já dissemos, Maquiavel também faz isso, mas 

destrincha, a partir de então, as formas mistas. Definitivamente, esta não é a perspectiva 

de  Sidney,  de  modo  que  sua  preocupação  incide  mais  sobre  a  apresentação  da 

alternativa ao governo centrado na virtude do que o destaque das qualidades positivas 

do regime misto. Em outras palavras, o trato corrente de Sidney para com Maquiavel é 

fundamentalmente o mesmo do que para com o governo misto. Este forma de governo 

é, dada a impossibilidade do governo virtuoso, aquela que mais se adequa à razão. Uma 

evidência importante é que ele não alude à diversidade dos homens com relação às 

paixões e interesses em sua composição, como fazem Maquiavel e Harrington, mas à 

virtude.  Nesse  sentido,  Sidney inverte  o  argumento:  dado  que  o  melhor  governo é 

aquele que melhor promove a justiça e o governo misto é o que melhor calibra sua 

distribuição entre a diversidade dos homens, logo, postas as circunstâncias históricas, o 

governo misto é o que mais convém: “I may justly say there never was a good one that 

was not mixed” (SIDNEY, Discourses, III, 43, p. 561). Não é sem sentido, portanto, que 

Sidney carregue  nas  tintas  do  aristotelismo  e,  particularmente,  do  platonismo neste 

quesito, sobretudo, diante da evidente negação pelo filósofo de Atenas de um regime 

que aceite as dimensões populares. Num certo sentido, Sidney transfere para a esfera 

estatal o que A República descreve para toda a cidade, claramente, calibrado pela justiça 

distributiva da  Ética (1106b; 1131a-1132a) aristotélica.  “But granted that in alleging 

examples number is to be more valued than merit;  the arithmetical proportion to be 

followed rather than geometrical” (SIDNEY, Maxims, II, p. 13). A ironia reside no fato 

de que se a quantidade supera a qualidade, logo, a aritmética é superior à geometria.    

Todavia,  os  termos  concretos,  isto  é,  o  resultado  final  do  governo  misto  de 

Sidney,  não se  difere,  em seus  fundamentos,  do de Maquiavel  e seus  sucessores.  É 

verdade que Sidney não destaca o governo misto como bom e justo em si  mesmo, 

apenas como o melhor possível (SIDNEY,  Discourses,  III, 21, p. 444). Não podendo 

contar com a virtude dos governantes, menos ainda com a perene união das duas leis da 

natureza por todos os homens, é preciso que as forças institucionais atuem de modo a 
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unir as paixões e interesses privados com os públicos (Cf. SCOTT, 1988, p. 104). Para 

Sidney, o governo misto é o melhor recurso disponível para driblar a corrupção humana, 

mas, assim como Maquiavel, ele não anula a decadência e a queda. Porém, a essência 

do governo misto de Sidney se aproxima ao de Maquiavel em um ponto interessante. A 

importância concedida pelo florentino à igualdade política é latente e essa dimensão de 

conquistas  das  honrarias  pela  plebe  romana  pode  ser  lida,  em  Sidney,  através  da 

proximidade entre  governo misto e democracia.  “La démocratie  ne peut être  qu'une 

composante d'un régime mixte” (CARRIVE, 2007, p. 120). Quando o tema é outro que 

não as formas de governo, Sidney tende a empregar governo misto e democracia como 

sinônimos em razão do fato de ambos distribuírem a justiça de modo tal  que todos 

aqueles que desfrutam de cidadania possuem os mesmos direitos e responsabilidades, 

independentemente  das  diferenças  naturais  existentes,  sempre,  determinados  pelo 

império da lei. “Commonwealths or civil societies are constituted for the attaining of 

justice, that everyone living in them may enjoy that which justly belongs to him and 

suffer nothing from others but what he has justly deserved. The links of these societies 

are the respective laws” (SIDNEY, Maxims, IX, p. 122 Assim, a democracia de Sidney 

recepcionou a isonomia grega e a forma mista do republicanismo de Maquiavel.

Encerra-se  aqui  um  importante  conjunto  de  temas  do  republicanismo 

maquiaveliano e  possui  expressão  direta  no  republicanismo de  Sidney:  a  teoria  dos 

ciclos de governo, a redução aos princípios e o governo misto. Para Sidney, essas são 

situações  contingentes  que  se  sustentam  na  lei  ou  na  virtude,  temas  igualmente 

maquiavelianos.  Por  fim,  a  outra  faceta  desse  republicanismo  semi-maquiaveliano 

reside em dois termos sempre atrelados ao florentino, embora não correlacionados por 

ele próprio. A seguir, veremos como os temas da expansão e do conflito político são 

elaborados por Sidney em seu autoral emprego de Maquiavel.    
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4.9. Conflito e expansão 

...tumults or civil war; for tho these are evils, yet they 
are not the greatest of evils.
Algernon Sidney, Discourses, III, 40

In like manner conquests may be advantageous to them 
that gain them, if suitable to their constitution and tend 
not to their corruption in discipline and manners.
Algernon Sidney, Court Maxims, II 

4.9.1. Liberdade e virtude

Diferentemente  de  Harrington,  cuja  análise  do  conflito  maquiaveliano  é 

praticamente implícita na obra, Sidney não se furta a utilizar explicitamente o secretário 

florentino.  Mais  interessante  ainda  é  o  fato  de  empregar  o  vocabulário  próprio  de 

Maquiavel na relação do conflito com a conquista e a segurança das repúblicas (Cf. 

INGLESE, 1992b, p. 10). A seção onze do segundo capítulo dos  Discourses carrega 

consigo uma forte inflexão do texto apresentado até então, recheado de julgamentos e 

preceitos  morais,  recepcionados  dos  antigos,  e  o  corrente  uso  do  jusnaturalismo 

moderno. Nessa altura, acrescenta-se nada menos que a oposição virtude e fortuna, bem 

como a interdependência entre a liberdade e a expansão no que se refere à superioridade 

das repúblicas em relação às monarquias. Temas esses contidos em todo os  Discorsi,  

pela  primeira  vez,  Sidney cita  sua  própria  tradução do autor  que,  desde  a  primeira 

publicação  (1698),  recebeu  do  editor,  possivelmente  porque  assim  estava  em  seus 

manuscritos, o texto original em italiano em forma de nota de rodapé357. 

Já  pelo  título  do  capítulo  onze  do  segundo  discurso  se  pode  entrever  uma 

inspiração  maquiaveliana:  Liberty  produceth  Virtue,  Order  and Stability:  Slavery  is  

accompained with Vice, Weakness and Misery. Não parece despropositada a seleção dos 

357 A passagem citada do texto original (Discorsi, I, 17, 13) não corresponde exatamente às edições mais 
divulgadas em italiano do período e entre as que se possuem registros de que chegaram na Inglaterra 
(Londres, 1584 e Veneza, 1630). Embora as diferenças não comprometam o entendimento do texto, dado 
que as palavras – substantivos e verbos – empregadas são as mesmas, a construção gráfica, os conectivos 
e a pontuação são diferentes. Esse trecho do manuscrito de Sidney não sobreviveu ao tempo, então, não se 
pode afirmar muito mais do que existe na edição original. Não é implausível que Sidney tenha citado de 
memória, como também não é que Toland, editor da primeira publicação, tenha inserido o texto em uma 
versão livre,  como era comum de seu feitio,  de alguma edição em italiano. A edição em inglês mais 
divulgada  na  época,  curada  por  Henry  Neville  em  1680  e  reproduzida  diversas  vezes  nas  décadas 
seguintes,  traduz  a  passagem  de  modo  significativamente  distinto  daquela  de  Sidney.  O  autor  dos 
Discourses  opta por  termos ingleses  mais  próximos ao  original  do que  faz  a  edição  de  Neville  (Cf. 
MACHIAVEL, 1680, p. 290). De todo modo, isso aponta para o fato de que Sidney tenha tido contato 
com o texto original dos Discorsi e, além disso, ele próprio o traduzia.   
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conceitos do florentino,  visto que,  menos por se adequarem à teoria  de Sidney,  são 

capazes  de  efetivamente  apresentar  oposições,  característica  de  seu  modo  de 

argumentar.  Tal  como  Maquiavel,  Sidney  aplica  as  palavras  do  título  de  maneira 

bastante variada de modo que podem se opor umas às outras, como virtude e vício, mas 

não  perde  a  ambivalência,  como  virtude  e  fortuna.  Esse  ponto  do  texto,  além  de 

expressar uma profunda guinada nos objetos e no estilo da obra, também proporciona 

uma reviravolta quanto à sua filosofia moral, em parte carregada de maquiavelismo, em 

parte, de anti-maquiavelismo. De todo modo, como temos visto, o limite da aceitação de 

Maquiavel é seu realismo, que se expressa, nesse caso, no conflito, apesar de categorias 

objetivamente  descritivas  serem  inseridas,  “according  to  ordinary  rules  of  policy” 

(SIDNEY,  Maxims,  VIII,  p.  89).  Vejamos paulatinamente essa importante passagem: 

“God leaves nothing that is good in man unrewarded, than that he gave the dominion of 

the  best  part  of  the  world  to  the  Romans,  who  in  moral  virtues  excelled  all  other 

nations” (SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 134). A passagem é antecedida de uma furiosa 

crítica a Filmer por este, supostamente, preferir os assírios aos gregos e romanos; os 

primeiros, obsecados pelos valores selvagens da maldade e da covardia opunham-se aos 

segundos, sábios e valorosos em suas virtudes morais (Cf. SIDNEY, Discourses, III, 18, 

p. 427). Para se comprovar o erro de Filmer, não é necessário nada além da Cidade de 

Deus (V,  19)  de Agostinho citada por  Sidney,  que imputa à  grandiosidade divina  a 

responsabilidade pelas conquistas romanas, excluídas as gregas, porque não possuem as 

virtudes morais necessárias. Em carta de 13 de fevereiro de 1679, Sidney escreveu para 

Henry  Savile  que  esperava  uma  reforma  nos  conselheiros  de  Estado  que  pela 

“excellency of all moral virtues, things cannot but go well” (SIDNEY, 1772, p. 4; carta 

a Henry Savile, 13/02/1679). Isso indica que Sidney creditava a expansão bélica romana 

não apenas à sua virtude moral, mas ampliava o conceito em termos de política interna 

sem qualquer envolvimento militar (Cf. SIDNEY, Maxims, XIV, p. 190). Desse modo, 

“moraly vice is easy and natural to us, but virtue is to be understood anly by discourse 

and practised by care” (SIDNEY, 1795, p. 277;  On Love).  Nesse sentido, as virtude 

morais  apontam  um  conjunto  de  preceitos  a  serem  seguidos  que,  por  si  mesmos, 

conduzem à vitória ou ao bom governo. “This discussion of conquest involves a series 

of moral qualifications quite absent from the unbridled expansionism of the Discourses, 

and represents, at a theoretical level, an adherence to Grotius later abandoned in favour 

of a wholesale acceptance of Machiavelli” (SCOTT, 1988, p. 191). 
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Dificilmente se poderia fugir de um comentário honesto que pusesse de lado 

todo  o  peso  teológico  envolvido  no  argumento.  Deus  escolheu  os  romanos  para 

conquistarem  o  mundo  porque  possuem as  virtudes  morais  mais  do  que  as  outras 

nações. Esta é uma análise que enfoca claramente um aspecto controverso ou mesmo 

oposto a Maquiavel, não apenas pelo fato de deus operar no universo humano a fim de 

favorecer aqueles que cumprem disciplinadamente seus ditames, mas, sobretudo, pela 

justificativa  da  moralidade  necessária  à  escolha  do  povo.  Torna-se  absolutamente 

poderosa a passagem que cita Agostinho na sequência da frase seguinte: “And I think no 

example can be alleged of a free people that has ever been conquer'd by an absolute 

monach, unless he did incomparably surpass them in riches and strenght; whereas many 

great kings have been overthrown by small republicks” (SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 

134-135). Sidney abre dois caminhos que não se mostram apenas distintos, mas opostos. 

Como unir a vontade divina da escolha de um povo por suas qualidades morais com as 

condições históricas e contingenciais desse povo é uma das ambivalências mais comuns 

e presentes na obra de Sidney. Mas existe uma explicação para isso. O povo que excede 

os demais em virtudes morais o faz apenas porque “liberty produceth virtue”, logo, a 

relação de causa e efeito está clara.

 Nesse ponto,  mais uma vez,  a filosofia moral dos romanos, em particular de 

Cícero,  ganha corpo.  Sidney pressupõe que o justo,  o  honesto e  o  bom são,  por  si 

mesmos, por suas características intrínsecas, úteis. Nesse sentido, ele não se diferencia 

de outros pensadores do direito natural moderno. 

Both  Pufendorf  and  Grotius  believed  that  what  was 
right (honestum), was so because it was fundamentally 
profitable (utile) to an individual in need of protection 
from  his  fellow men,  and  both  quoted  with  approval 
those passages of Cicero where he associated the right 
and  profitable  (though  Cicero  did  not  believed  that 
utilitas  was logically prior to honestas). (TUCK, 1987, 
p. 105)
 

Mas, diferentemente desses autores, Sidney não aponta para a obrigatoriedade de 

tal cumprimento. O cumprimento dos objetivos políticos é mais bem realizado caso se 

aja pautado na moralidade. Sidney não credita a esta máxima todos os aspectos de seu 

sistema,  mas o reconhece sempre que o esforço de compatibilização entre  o  direito 

natural  e  a  história  se  faz  necessário.  Assim,  não  parece  coincidência  que  o  povo 

escolhido seja o mais virtuoso, embora, ou porque, livres. Agora, seria de algum modo 

predestinação se deus tivesse escolhido unicamente os romanos para serem livres, o que 
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contrariaria todo seu sistema. Como apontamos com relação a igualdade e desigualdade 

naturais dos homens, o máximo que deus faz é dotar de virtude um povo: 

The secret  counsels  of  God are  impenetrable;  but  the 
ways by which he accomplishes his designs are often 
evident: When he intends to exalt a people, he fills both 
them and their leaders with the virtues suitable to the 
accomplishment of his end; and takes away all wisdom 
and virtue from those he resolves to destroy. (SIDNEY, 
Discourses, II, 12, p. 145)
 

Nesse ponto, Agostinho parece fazer mais sentido do que um singelo argumento 

de autoridade histórico-teológica. Quando deus fez os homens livres, os fez de modo a 

desfrutarem  de  seus  próprios  arbítrios,  escolherem  seus  rumos  e  instituírem  suas 

sociedades  e  governos;  os  resultados,  então,  são  consequências  disso358.  De  fato,  o 

objetivo  de  Sidney é  convencer  o  leitor  da  superioridade  prática  das  repúblicas  em 

relação às monarquias, o que confere um caráter inovador à passagem é que, até então, 

seus argumentos se atinham, do ponto de vista prático, às formulações negativas. Em 

outros  termos,  a  monarquia  não  era  o  melhor  regime  porque  encontrava  barreiras 

práticas à sua consistência (Cf. SIDNEY,  Maxims, VIII, p. 106). Agora, o discurso se 

inverte, as repúblicas possuem atributos práticos superiores às monarquias, mas não só. 

Sidney não deixa de inserir o imperativo da moralidade, o que lhe confere, mais 

uma vez, uma forte dívida para com Cícero: o que é moralmente superior é também na 

prática mais eficaz. O uso de Maquiavel se insere, assim, naquilo que se entende como 

mais eficaz e é neutralizado, quando não atacado, quando se trata da moralidade. Esse é 

o sumo da complexa relação que Sidney trava com o florentino. “[A]nd the success 

being constantly the same, it cannot be attributed to fortune, but must necessarily be the 

production of virtue and good order” (SIDNEY, Discourses,  II, 11, p. 135). Cabe aqui 

relembrar a citação largamente conhecida do florentino: 

E  assimiglio  quella  [fortuna]  a  uno  di  questi  fiumi 
rovinosi  che,  quando  si  adirano,  allagano  e'  piani, 
ruinano  il  arbori  e  li  edifizi,  lievano  da  questa  parte 
terreno,  pongono da  quella  altra:  ciascuno fugge  loro 
dinanzi,  ognuno cede  all'impeto  loro  sanza  potervi  in 
alcuna parte ostare.(MACHIAVELLI, Principe, XXV, 5)
 

358 Entre Agostinho e Sidney, Suárez, dentre as autoridades citadas por Sidney, foi quem mais insistiu 
nesse ponto. Não seria despropositado afirmar que parte de uso de Agostinho por Sidney está calibrado 
pelas leituras de Suárez. 
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Sidney não reproduz a imagem da fortuna como um rio desgovernado, no lugar 

dela,  prefere  falar  de  acidentes,  palavra  igualmente  presente  no  vocabulário  de 

Maquiavel, e no lugar de rio, o mar: “Those parts of the sea that are safe have calm and 

smooth  waters,  but  where  dangerous  rocks  lie  at  the  bottom,  even  the  surface  is 

perpetually rough and troubled. It is true, that not only age impairs all beauties, but 

many  are  destroyed  by  accidents”  (SIDNEY,  1795,  p.  279-280;  On  Love)359.  Para 

ambos, a perturbação de águas representa bem o imponderável, revela e esconde a força 

que  há  por  traz  da  aparência  das  situações.  Rende-se,  Sidney,  nestes  termos,  aos 

conceitos chave da vida ordinária, mundana e contingencial da política maquiaveliana. 

Além disso, a fortuna cumpre com o papel de neutralizar os determinismos divinos de 

um puritanismo radical nascente e, com ela, entendem-se as idiossincrasias da grandeza 

e decadência das civilizações (SCOTT, 2004, p. 49). Não podendo atribuir-lhe toda a 

responsabilidade, resta alocá-la na virtude dos romanos. “The Roman virtue was the 

effect of their good laws and discipline” (SIDNEY, Maxims, IX, p. 136). Virtude esta, 

sem adjetivos, mas claramente compatível, senão dependente, da moralidade advinda de 

deus.  “Machiavelli  discoursing  of  these  matters,  finds  virtue  to  be  so  essentially 

necessary to the establishment and preservation of liberty” (SIDNEY, Disocurses, II, 11, 

p. 135). Ora, se o título da seção ensina a liberdade é que produz virtude, como pode a 

virtude  produzir  a  liberdade?  A ordem  de  causa  e  efeito  não  é  clara  e  recorrer  a 

Maquiavel talvez seja uma estratégia interpretativa válida. 

Como  é  bem  sabido,  em  Maquiavel,  as  condições  nas  quais  um Estado  se 

encontra são determinantes para a inserção do papel da virtude. Quando uma república 

bem-ordenada e livre tem seu curso político dentro dos padrões previstos pelos modos 

ordinários, o conflito institucionalizado, as honras e censuras tratadas distintamente etc., 

não há razões para que a virtude seja algo necessário de modo a provocar mudanças no 

cenário. Por outro lado, quando a liberdade é tolhida da cidade, a tirania é eminente e os 

conflitos se precipitam em guerra, não há outro remédio que não a refundação por um 

homem virtuoso capaz de impor  a  ordem perdida.  Claramente,  há uma via  de mão 

dupla: a liberdade produz virtude quando república é bem-ordenada; a virtude produz 

liberdade quando algum virtuoso derruba um regime tirânico.  Se essa é a leitura de 

Sidney,  e  seu  texto  não  permite  que  se  seja  taxativo,  ele  deixou  de  esclarecer  as 

359 No parágrafo anterior  a  esta  citação,  Sidney havia escrito:  “in some particulars  [casos]  we find 
ourselves  crossed  by fortune”  (SIDNEY,  1795,  p.  279;  On Love).  Conclui  o  parágrafo  afirmando a 
natureza fraca do homem diante dos desafios da vida, mesmo para os possuidores de excelência. Isso 
aponta para que o termo fortuna, possivelmente, estava em sua mente quando escreveu a citação acima.  
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condições nas quais uma é causa ou efeito da outra. Porém, não deixa de ser coerente 

que a causa e o efeito mudem de posição, dadas as circunstâncias. 

4.9.2. Matéria, tumulto e harmonia

Uma  leitura  alternativa  coloca  Sidney  em  direta  oposição  a  Maquiavel.  Se 

Maquiavel  estabelece  uma  relação  de  causa  e  efeito  inversa  daquela  que  Sidney 

considera a correta, logo, ele incorre em um equívoco. Mas a sutileza de tal percepção 

não deveria vir carregada de elogios, como ocorre na passagem: 

he  [Maquiavel]  thinks  it  impossible  for  a  corrupted 
people to set up a good government, or for a tyranny to 
be  introduced  if  they  be  virtuous;  and  makes  this 
conclusion,  That where the matter  (that is, the body of 
the people)  is not corrupted, tumults and disorders do 
no hurt;  and where  it  is  corrupted,  goos laws do no 
good: Which being confirmed by reason and experience, 
I  think  no  wise  man  has  ever  contradicted  him. 
(SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 135)
 

Fica claro que a estratégia de Sidney é seguir Maquiavel na contrariedade entre 

liberdade e  corrupção,  cujo termo mediador  da primeira  é a  virtude.  Em seguida,  a 

citação  do  décimo  sétimo  capítulo  do  primeiro  discurso360 compara  a  corrupção,  o 

conflito e a lei em uma nova relação esquemática de causa e efeito. É perceptível que os 

temas  maquiavelianos  se  sobrepõem de  maneira  pouco  organizada,  mas  centram-se 

todos na corrupção e na virtude. 

A frase  citada  do  secretário  florentino  deve  ser  lida  com  calma.  Quando  a 

matéria não está corrompida, os tumultos não fazem o mal; quando está corrompida, as 

boas leis não são capazes de fazer o bem. A primeira coisa que chama a atenção nesse 

argumento é que a consequência da qualidade da matéria produz duas características 

públicas que, a princípio, não se mostram correlacionadas. A lei e o tumulto poderiam, 

de fato, serem lidas em chave dialética à qual Sidney costuma apresentar suas posições 

(Cf. SIDNEY, Maxims, XIV, p. 188-189), na qual a lei representaria a ordem e o tumulto 

a desordem. Diferentemente do que algumas leituras sugerem, a passagem não traz o 

elogio do tumulto, mas aponta, pelo contrário, para sua negatividade intrínseca. 

360 “E si può fare questa conclusione: che dove la materia non è corrotta, i tumulti a altri scandoli non 
nuocono; dove la è corrota, le leggi bene ordinate non giovano” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 17, 13).
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É justamente porque a matéria não está corrompida que as causas nefastas do 

tumulto são obliteradas. É verdade também que não fica claro se há, de algum modo, 

características negativas do tumulto, porém, o simples fato de não fazer mal (hurt  ou 

nuocono) está longe de inserir um quesito benéfico (Cf. SIDNEY, Maxims, XII, p. 170). 

“As to civil dissensions, in all monarchies [...] the court factions have been far more 

pernicious than popular tumults in commonwealths” (SIDNEY,  Maxims, II, p. 19-20). 

Não é porque em repúblicas os tumultos são menos perniciosos que em monarquias que 

são,  por  si  mesmos,  desejáveis.  Invertendo  a  ordem da  exposição,  não  seria  difícil 

afirmar  que  quando  a  matéria  está  corrompida,  o  tumulto  faz  mal.  É  igualmente 

verdadeiro que essa inversão não está em nenhum dos autores, ela apenas comprova que 

o  argumento  da  desejabilidade  dos  conflitos  por  causas  intrínsecas  é  insustentável. 

Característica comum entre Maquiavel e Sidney, aquilo que é bem-vindo produz, em 

regra, resultados igualmente louváveis; e o inverso é verdadeiro também. Sidney, então, 

possui maior apego à expressão maquiaveliana de um inconveniente da ampliação da 

república produzida pelo conflito (MACHIAVELLI,  Discorsi,  I,  6, 19-20), do que o 

elogio irrestrito do quarto capítulo do primeiro discurso (Cf. SCOTT, 2004, p. 77). 

Tornar-se, então, necessário lembrar que o objeto de Sidney nessa altura da obra 

nada diz respeito ao tumulto, mas a virtude e a corrupção, de modo que a neutralização 

de suas consequências negativas é constatada pelas palavras do florentino. Todavia, a 

escolha  da  passagem  citada  não  parece  despropositada.  O  capítulo  trata  da 

incorruptibilidade  do  povo  romano  pela  morte  prematura  de  seus  tiranos 

(MACHIAVELLI, Discorsi, I, 17, 5-7), o que confirmaria, sob a perspectiva de Sidney, 

que  a  grandeza  da  cidade  não  foi  obra  divina.  Assim,  Sidney  opõe  Maquiavel  a 

Agostinho e, francamente se posicionando a favor do primeiro, com a devida reverência 

ao segundo, conclui pela lei natural da liberdade que tem em seu desenrolar a liberdade 

civil, esta sim, produtora de virtude. 

O que está por traz, então, da causa da liberdade e do efeito da virtude não é a 

liberdade concedida por deus a todos os homens, porque senão, seriam todos virtuosos, 

mas  a  capacidade  de  alguns  agremiados  humanos,  desfrutando  de  tal  liberdade, 

manterem-se livres após a criação da sociedade e do governo. Nesse sentido, o tumulto 

é  um  exemplo  negativo  que,  sob  condições  republicanas  de  boa  ordenação  e 

incorruptibilidade da matéria, não confere qualquer prejuízo. A frase anterior do texto de 

Maquiavel expressa bem a opção de Sidney: 
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Però  fu  felicità  grande  quella  di  Roma che  questi  re 
diventassero corrotti presto, acciò ne fussono cacciati, e 
innanzi  che  la  loro  corruzione  fusse  passata  nelle 
viscere di quella città; la quale incorruzione fu cagione 
che gl'infiniti  tumulti che furono in Roma, avendo gli 
uomini il fine buono, non nocerono anzi giovorono alla 
Republica. (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 17, 12)
 

A corrupção dos reis não foi capaz de se espalhar para o povo, e, a partir de 

então, produziram tumultos que fizeram bem à república. Maquiavel cerca sua posição: 

de  um  lado,  o  tumulto  teve  consequências  positivas  porque  se  originou  da 

incorruptibilidade,  de  outro,  pelo  mesmo  motivo,  as  consequências  não  podem ser 

negativas. Sidney somente aceita a segunda opção e não parece propenso a aceitar a 

primeira. 

O que parece, entretanto, mais significativo do uso explícito de Maquiavel neste 

contexto  é  o  fato  de  que  a  passagem escolhida  por  Sidney não  afirma  que  nem a 

liberdade produz virtude, nem que a virtude produz liberdade, levando, assim, a um 

possível questionamento da razão da citação. Ora, se, para Sidney, Maquiavel afirma 

que é a virtude que produz a liberdade, e não o contrário, e a citação escolhida introduz 

o tema do conflito, este seria, então, o melhor momento para afirmar que é o conflito 

que  produz a  liberdade,  como faz  o  florentino  de  modo explícito.  Fosse  o  caso  de 

Sidney concordar com Maquiavel, não haveria razões para que ele deixasse passar em 

branco. Sidney pretende explicar, na verdade, que a oposição da liberdade de um povo 

não é com relação aos tumultos ou às leis, mas à corrupção que assume o sinônimo de 

escravidão.  Seu  sistema  se  mostra  coerente  na  medida  em  que  são  necessárias 

autonomia e razão para que um indivíduo ou um povo desfrute da virtude e, com ela, da 

liberdade  como  autogoverno  em  oposição  à  monarquia.  Páginas  à  frente,  Sidney 

esclarece sua posição: 

All human constitutions are subjecte to corruption, and 
must  perish,  unless  they  are  timely  renewed,  and 
reduced to their first principles. This was chiefly done 
by means of those tumults which our author [Filmer] 
ignorantly  blames:  Tho  whole  people  by  whom  the 
magistracy  had  been  at  first  created,  executed  their 
power in those things which comprehende sovereinty in 
the  highest  degree,  and  brought  everyone  to 
acknowledge it: There was nothing that they could not 
do, who first  conferr'd the supreme honours upon the 
patricians, and then made the plebeians equal to them. 
(SIDNEY, Discourses, II, 13, p. 150)
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Possivelmente, este é a passagem mais explícita do maquiavelismo de Sidney 

(SCOTT, 1991, p. 234),  não apenas porque expressa um importante controle de sua 

fonte,  mas,  principalmente,  porque  inova  os  conceitos  do  próprio  autor  citado 

silenciosamente. A primeira frase foi discutida no ponto anterior sobre a redução aos 

princípios, mas precisou ser inserida aqui para que a seguinte fizesse sentido. A segunda 

introduz uma importante relação de causa e efeito não está presente em Maquiavel. Para 

Sidney,  a renovação periódica da constituição é consequência dos tumultos.  A partir 

desse ponto, é possível traçar uma comparação relativamente esquemática entre os dois 

autores. 

É bastante claro que, em Maquiavel, o conflito tem suas origens na diversidade 

de  humores  existentes  em  todas  as  cidades,  nas  repúblicas  bem-ordenados,  estão 

institucionalizados entre os que desejam governar e os que desejam não ser governados. 

Assim,  em todas  as  cidades  há  esses  dois  humores  e,  portanto,  o  conflito  se  torna 

intrínseco à política e somente é anulado pela sobreposição de um dos humores, gerando 

o  principado  ou  a  licença  (MACHIAVELLI,  Principe,  IX).  Essa  contrariedade  de 

humores  é  constantemente  insuflada  pelo  crescimento  demográfico  das  cidades 

(MACHIAVELLI,  Discorsi,  I,  4;  I,  6;  I,  13)  o  que  impulsiona  o  povo  a  desejar  a 

igualdade política, em termos de honra, mas que pode se transformar em disputas por 

propriedades, gerando a ruína da república. Sidney,  por outro lado, não apresenta as 

causas do conflito e, muito menos, afirma que a diferença entre vontades conflitantes e 

insuficientes em si mesmas seja característica intrínseca das cidades. Pelo contrário, em 

seu sistema teórico, uma vez respeitados o direito natural e a lei da natureza, não há 

motivos  para  a  corrupção  e,  menos  ainda,  para  a  necessidade  de  renovação 

constitucional pela redução aos princípios. Ora, se a corrupção ocorre apenas quando o 

direito natural e a lei da natureza são desrespeitados, uma vez mantidos, o conflito não 

ocorre.  Desse  modo,  parece  consistente  com seu  sistema  que  o  conflito  emerja  na 

medida em que o povo vê-se diante de uma situação cujos mandamentos da natureza 

lhes são tolhidos, o que, evidentemente, não cabe no argumento maquiaveliano. Mais 

uma vez, Sidney utiliza-se de Maquiavel para responder às exceções de seu esquema 

jusnaturalista, como faz com o uso da história e de outros termos do republicanismo 

afins ao maquiavelismo, como o governo das leis e o próprio governo misto. De acordo 

com Sidney, o conflito é tão somente um instrumento esporádico de correção de um 

erro,  ao  passo  que,  para  Maquiavel,  a  constância  de  seu  emprego  é  necessária  à 

manutenção das causas que levaram à fundação da república. Portanto, a solução semi-
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maquiaveliana de Sidney mantém a pergunta em aberto: se os tumultos são apenas um 

instrumento de prevenção e correção de equívocos, como seria, pois, uma república sem 

erros? Uma resposta  plausível  pode ser  retirada da recepção de Platão:  “The  Court 

Maxims's  preocupation  with  harmony  amid  variety,  shared  by  all  other  Platonist 

republicans  [...]  In  general,  then,  reason in  man  and politics  derived  its  stabilising, 

harmonising,  and  civilising  force  from its  status  as  the  umbilical  cord  from God” 

(SCOTT, 1988, p. 38). Novamente, retoma-se a filosofia moral, e inevitavelmente se 

afasta  de  Maquiavel,  de  modo  a  apresentar  que  a  harmonia,  e  não  o  tumulto,  é, 

definitivamente,  o  bem de  qualquer  cidade.  “Après  avoir  identifié  la  vertu  civique 

comme moyen ou condition de l'harmonie,  il  décrit  en quoi consiste cette harmonie 

visée par toute societé politique” (HAMEL, 2011, p. 82).   

And that tune in music is well frammed in which the 
sharpness  of  one tone is  sweetened by the  gravity of 
another; and the perfection of the harmony consists in 
the  due  proportion  of  one  unto  the  other.  So  in  civil 
societies  those deserve praise that  make such laws as 
conduce  to  a  civil  harmony  wherein  the  several 
humours, natures, and conditions of men may have such 
parts  and  places  assigned  to  them,  that  none  may so 
abound as to oppress the other to the dissolution of the 
whole; and none be so wanting as that the part naturally 
belonging to it should be left imperfect. But everyone, 
in  his  own way and  degree,  may act  in  order  to  the 
public good and the composing of that civil harmony in 
which our happiness in this world does chiefly consist. 
(SIDNEY, Maxims, III, p. 23)
 

Não obstante a diferença de humores, palavra igualmente cara a Maquiavel, a 

harmonia, como na música platônica, dirige as ações coletivas e individuais de modo 

que as paixões e os interesses caminhem sempre na mesma direção, sempre para o bem 

comum (CARRIVE, 2007, p. 120; HAMEL, 2011, p. 78; SCOTT, 1991, p. 22; WARD, 

2000-2001, p. 132). “The same underlies Sidney's concomitant political doctrine, that in 

the real (imperfect, variable, and changeable) political world good government must be 

mixed government, a combination of all the 'three simple species', a harmony of their 

variety,  not  any  one  of  them  absolutely”  (SCOTT,  1988,  p.  119).  A sequência  da 

passagem de  Sidney comenta  Aristóteles  (Política,  1281a)  onde  define  a  pólis e  a 

politeia como os conceitos centrais para se pensar a liberdade e a felicidade da viva em 

comunidade (NELSON, 1993, p. 64). Porque o homem é o único animal, pois racional, 

capaz de agir em favor da própria espécie de modo desinteressado, quesitos necessários 

à felicidade e à virtude.  “...for having constituted commonwealths or kingdoms; and 

458



taken much pains so to proportion the powers of several magistracies, that they might 

all  concur  in  procuring  the  publick  good;  or  so  to  divide  the  powers  between  the 

magistrates and people, that a well-regulated harmony might be preserved in the whole” 

(SIDNEY, Discourses, I, 1, p. 5-6). Na mesma fala de Eunomius elogiosa à harmonia, 

há a seguinte frase: 

By this  you  may see  whether  the name of  policy be 
fiyly  given  to  that  wicked  malicious  craft,  exercised 
with perfidy and cruelty, accompanied with all manner 
of lust and vice, directly and irreconcilably contrary to 
virtue and piety, honesty oy humanity, which is tuaght 
by Machiavelli and others.(SIDNEY, Maxims, III, p. 24)
 

Maquiavel ensinou tudo que há de contrário à virtude, à piedade e à humanidade, 

igualmente a “Cesare Borgia, Castruccio Castracani, Septimius Severus, and others who 

by him are commended for excelling in this art, are rightly to be called politic men” 

(SIDNEY,  Maxims,  II,  p.  24)361,  todos,  efetivos  personagens  de  Maquiavel  (Cf. 

SIDNEY, Maxims, XII, p. 168). O esforço de Sidney é bastante claro nessa altura de sua 

obra: opor Maquiavel à harmonia da cidade. Mas, por pressuposto, a matéria deve estar 

incorrupta  para  que  se  recuse  esse  maquiavélico  florentino  (Cf.  SCOTT,  1988,  p. 

117-118).  O  tema  maquiaveliano  da  corruptibilidade  da  matéria,  tão  claramente 

debatido por Sidney nos Discourses (II, 11, p. 135), se choca com o tumulto igualmente 

maquiaveliano.  Novamente,  temas  maquiavelianos  rearranjados  de  modo  que  se 

reconstrua em um novo sistema teórico.     

4.9.3. Corrupção 

Existe ainda um ponto a ser complementado com relação à corrupção que o 

distancia  de  Maquiavel.  Os  atributos  de  virtude  moral,  particularmente  no  quesito 

justiça,  em si  mesmos,  são  capazes  de  obliterar  a  corrupção  e,  com isso,  tornar  o 

instrumento do tumulto desnecessário. “But these things being observed, remedies were 

seasonably  applied  without  any  bloodshed  or  mischief,  tho  not  without  noise  and 

wrangling” (SIDNEY, Discourses, II, 13, p. 150). Pela negativa expressada na sentença 

361 A passagem deixa escapar dois panos de fundo bastante interessantes. Primeiro a citação de Lúcio 
Séptimo Severo, de quem pouco se correlaciona a Maquiavel no período na Inglaterra, o que sugere uma 
leitura atenta da obra do florentino. O segundo ponto interessante, coerente com o que apontamos acima, 
é o fato de Sidney relacionar Maquiavel e seus personagens a homens políticos em sentido claramente 
crítico e negativo.   
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entende-se que, via de regra, o tumulto deve ser evitado, embora, sob circunstâncias que 

habitam a contingencialidade política, possam se tornar remédios bem-vindos. Como o 

governo das leis e o governo misto, os tumultos são apenas a segunda opção disponível 

à república. 

A particularidade da leitura que Sidney faz de Maquiavel vai além da alocação 

do florentino como uma opção apenas quando o jusnaturalismo falha. Salta aos olhos a 

arregimentação não-maquiaveliana que faz com os próprios conceitos de Maquiavel. 

Para Sidney, os tumultos produzem a redução aos princípios, mas para Maquiavel estes 

acabavam  como  consequências  destrutivas  da  ausência  de  exemplos  notáveis 

(MACHIAVELLI,  Discorsi,  III, 1, 23)362. Bem verdade que as repúblicas e as seitas, 

como  corpos  mistos  (MACHIAVELLI,  Discorsi,  III,  1,  3),  supõe-se  que,  bem-

ordenadas,  introjetem os  conflitos  dos  humores.  Estes,  todavia,  não  são  a  causa  da 

redução aos princípios: “Questa riduzione verso il principio, parlando delle republiche, 

si fa o per accidente estrinseco o per prudenza intrinseca” (MACHIAVELLI, Discorsi,  

III, 1, 10). 

O que Sidney faz é alocar, no lugar do acidente e da prudência, os tumultos. Não 

possuindo causas explícitas destes, a alternativa explicativa só pode ser a corrupção. 

Uma vez  que  os  ditames  da  natureza  são  desrespeitados,  e  a  corrupção  emerge,  o 

instrumento corretivo acidental ou prudencial, do ponto de vista maquiaveliano, não é 

outro que não o tumulto. Isso aprofunda a dimensão do tumulto para um nível ainda 

mais  contingencial  e  esporádico  do  que  o  governo  das  leis  e  o  governo  misto, 

repercutindo, assim, em uma república necessariamente com leis, mista e sem tumulto. 

A diferença dos termos – governo das leis e misto e tumulto – é que o tumulto  não é 

uma exceção que, observada historicamente, vira regra, mas permanece como exceção. 

Por isso, entende-se o motivo do tema estar sendo apresentado em um capítulo cujos 

assuntos  se  referem às  circunstâncias  de cada  nação,  como a forma de governo,  as 

instituições, atribuições legislativas específicas e a ditadura. Todos os termos não apenas 

variáveis  de Estado para Estado,  mas dispensáveis nas repúblicas bem-ordenados.  É 

preciso ressaltar que, para Sidney, o conflito produz a redução aos princípios, ao passo 

que, para Maquiavel, produz liberdade, lei, instituições e grandeza. 

A questão  efetivamente  problemática  da  passagem  citada  acima  (SIDNEY, 

Discourses,  II,  13, p. 150) é a compatibilidade entre as duas primeiras para as duas 

362 Nelson  (1993,  p.  122)  afirma  que,  para  Sidney,  tumultos  são  um  modo  “to  prevent  ultimate 
destruction”. 
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últimas frases363. Não é necessário uma leitura muito minuciosa para perceber que não 

há conectivo textual ou conceitual entre a relação estabelecida da redução aos princípios 

e  os  tumultos  com a  criação  dos  magistrados  e  a  igualdade  política.  Duas  são  as 

hipóteses plausíveis: 1) todo o povo (the whole people) representa a quantidade total da 

população364,  que  está  envolvida  nos  conflitos  e,  a  partir  destes,  constroem-se  a 

magistratura  e  a  igualdade  em  termos  de  honra;  2)  a  redução  aos  princípios  é  a 

responsável  por  tal  construção.  Uma  vez  que,  e  isso  é  claro,  os  tumultos  são 

responsáveis pela redução, a diferença de uma hipótese para a outra é se há ou não a 

necessidade do passo intermediário nas relações de causalidade. De todo modo, o ponto 

interessante  é  o  resultado  em  termos  de  igualdade  quanto  à  honra,  argumento 

tipicamente maquiaveliano (Discorsi, I, 5, 12)365.

  

4.9.4. Tumulto, guerra e sedição

    
The word sedition is generally applied to all numerous 
assemblies,  without  or  against  the  authority  of  the 
magistrate,  or  of  those  who  assume  that  power.  [...] 
Tumult  is  from  the  disorderly  manner  of  those 
assemblies, where things can seldom be done regularly; 
and war is that  decertatio per vim, or trial by force, to 
which  men  come  when  other  ways  are  ineffectual. 
(SIDNEY, Discourses, II, 24, p. 220) 

Os  empregos  de  cada  um  desses  termos,  diferentemente  de  demais  outros 

conceitos utilizados por Sidney, é seguido quase sem alterações em sua obra e isso tem 

um motivo bastante claro. Não obstante a clareza da definição de cada um, o corrente 

uso que Sidney faz deles tornam-os praticamente intercambiáveis, o que, já à época, era 

uma novidade. “What made the Discourses unique within English political theory was 

its preparedness to explicitly justify 'civil wars', 'tumults' and 'rebellions' – both words, 

and the things” (SCOTT, 1991, p. 87). De fato, os conceitos se apresentam em ordem 

crescente de complexidade de modo que um termo depende de seu antecessor366. Assim, 

os  tumultos,  além de  desordens  irregulares  nas  assembleias,  também  não  possuem 

363 Na  edição  de  1772  não  há  a  sugestão  de  continuidade  de  uma  passagem  para  outra  porque  a 
pontuação substitui os dois pontos pelos ponto final, diferentemente das edições de 1698 e 1996.

364 No  Vindiciae (BRUTUS, 2004, p.  76-77;  Vindiciae Contra Tyrannos,  III),  o autor  expressa com 
clareza a necessidade de que todos aqueles que compõem a cidade façam parte da definição de povo.

365 Comentando a república de Roma, Sidney (Discourses, II, 17, p. 170) afirma que a participação do 
povo nas honras, depois da conquista dos direitos militares, foi o elemento central para acabar com a 
opressão (SULLIVAN, 2006, p. 71).    
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autoridade, isto é, encontram-se fora da normalidade jurídico-legal que é perfeitamente 

justificável quando se trata de uma guerra justa, seja externa, seja civil (SCOTT, 1991, 

p.  262).  Aqui,  o emprego do vocabulário,  principalmente o  tumult,  não se remete à 

mesma palavra maquiaveliana, mas a uma etapa que se inicia com o questionamento da 

autoridade e termina na justiça (SCOTT, 1991, p. 239-240). Sidney não se refere a uma 

divisão em pares das sedições e tumultos, mas de atos coletivos que reivindicam para si 

a legitimidade de corrigir um equívoco das leis humanas (Cf. SIDNEY, 1772, p. 41-42 e 

45;  cartas  a  Henry  Savile,  02/07/1679  e  30/07/1697).  Entende-se,  portanto,  a 

justificativa da tríade – sedição, tumulto e guerra – através do cumprimento da lei da 

natureza em direção à justiça (Cf. SIDNEY, 2004, p. 124-125). 

If the laws of God and men are therefore of no effect, 
when the magistracy is left at liberty to break them; and 
if the lusts of those who are too strong for the tribunals 
of  justice,  cannot  be  otherwise  restrained  than  by 
sedition, tumults and wars, are justified by the laws of 
God and man. (SIDNEY, Discourses, II, 24, p. 220)
 

A condição de liberdade da magistratura é, propriamente falando, uma condição 

da lei natural ela mesma que, por sua superioridade frente à lei da natureza como razão, 

é capaz de desrespeitá-la (ROBBINS, 1947, p. 293). Nesse tensão reside a definição de 

sedição, tumulto e guerra como corolário da justiça. Quando a magistratura ignora as 

leis da natureza e humanas compatíveis com elas, é justo que se conflagre uma sedição, 

um tumulto ou uma guerra contra essa magistrado. Retoma-se, assim, a necessidade da 

compreensão das leis  da natureza.  Ora,  se elas estão acessíveis  a  qualquer  humano, 

bastando a cada um consultar seu coração, as sedições, tumultos e guerras são os modos 

pelos quais as leis da natureza são realocadas no governo. 

Uma  característica  importante  desse  mecanismo  corretivo,  que  apontamos 

anteriormente, é que ela não é parcial. Pelo contrário, o mecanismo de consulta para se 

introjetar a lei da natureza é irrestrito, universal e, mas importante ainda, consensual 

entre todos aqueles que pretendem reverter o processo de corrupção estabelecido no 

governo. Por isso, não é despropositada a característica geral (generally) das sedições e, 

por decorrência, dos tumultos e guerras. A diferença com Maquiavel é profunda, porque, 

para o secretário, os tumultos se diferenciam da guerra e são, por definição, parciais, 

366 Repare-se  na  proximidade  estilística,  ou  mesmo  metodológica,  que  hierarquiza  os  termos 
dependentes e os independentes, do mesmo modo que Sidney já havia feito, por exemplo, com as leis da 
natureza. 
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entre os grandes e o povo. Em Sidney, por outro lado, as sedições, tumultos e guerras 

são a lei da natureza como razão esforçando-se para reordenar o Estado através da lei da 

natureza como liberdade. 

As causas das sedições,  tumultos e guerras são tão numerosas quanto são os 

casos em que ocorrem, porém, é  possível  sintetizá-las  em três  situações:  1)  quando 

alguém assume a magistratura sem que tenha sido convocado; 2) quando o tempo do 

magistrado é ultrapassado e ele se recusa a entregar o cargo; 3) quando ocorre abuso de 

poder367. Os casos não são arbitrários e se afunilam do primeiro ao último, isto é, mesmo 

que o magistrado tenha sido convocado para a função, não pode ultrapassar o tempo; 

mesmo que não ultrapasse, não pode incorrer em abuso de poder (SIDNEY, Discourses, 

II, 24, p. 220). A crescente complexificação que vai da sedição à guerra encontra uma 

igual complexificação nos modos exigidos para que se impute as leis da natureza ao 

governo. Embora haja três instrumentos e três causas, não é possível afirmar que sejam 

respectivos correspondentes. De fato, o emprego progressivo da violência é tão somente 

a contrapartida do apego que o magistrado tem ao seu cargo e o uso deliberado de 

corrupção e irracionalidade.           

Diante desse cenário, é impossível afirmar que Sidney possui uma visão positiva 

do conflito, mesmo que não seja estritamente maquiaveliana, fundada na diversidade 

dos humores, produtor de liberdade e grandeza, ou na versão harringtoniana, ancorada 

na igualdade frente ao objeto de interesse. Para Sidney, sedições, tumultos e guerras 

apenas devem emergir no espaço público quando a lei da natureza estiver sob xeque, o 

que se diferencia radicalmente das posições de Maquiavel e Harrington. O surgimento 

desses elementos apenas quando necessário é perfeitamente coerente com a dimensão 

universal do jusnaturalismo. Desse modo, Sidney não hesita em condicionar as sedições, 

tumultos e guerras às três circunstâncias muito específicas, que são sumarizadas pelo 

próprio direito natural que pauta e guia o consentimento em ser governado. “Sidney 

employs Hobbe's consent theory against Machiavelli's founderism in order to correct a 

fundamentally Machiavelian position” (WARD, 2000-2001, p. 136). A legitimidade do 

governo, aos moldes hobbesianos (Cf. SIDNEY, Discourses, II, 24, p. 221), é sustentada 

pelo consentimento dos governados, inverso de ser a legitimidade do processo político 

sustentada na dinâmica do conflito institucionalizado. 

367 É bastante claro que a interpretação de Sidney quanto à crise dos anos 1680 se devia ao abuso de 
poder conferido à magistratura (SIDNEY e JONES, 1689, p. 171; Just and Modest Vindication), o que, 
em parte, justificaria sua posição regicida naquele momento.  
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There must therefore be a right of proceeding judicially 
or extrajudicially against all persons who transgress the 
laws; or else those laws, and the societies that should 
subsist by them, cannot stand; and the ends for which 
governments  are  constituted,  together  with  the 
governments  themselves,  must  be  overthrown. 
Extrajudicial  proceedings  by sedition,  tumult,  or  war, 
must take place, when the persons concer'd are of such 
power,  that  must  they  cannot  be  brought  under  the 
judicial. (SIDNEY, Discourses, II, 24, p. 227)
 

Fica  muito  claro  que,  mesmo  havendo  a  necessidade  de  correção  de  algum 

equívoco, quando disponíveis os meios judiciais, os extrajudiciais devem ser anulados. 

Aliás, os meios judiciais prestam-se não apenas à correção de um desrespeito ao direito 

natural, mas também a qualquer direcionamento que pode não estar sendo seguido como 

se deveria ou escolher novos rumos do próprio governo. Novamente, a raiz republicana 

desse  ponto  é  evidente,  a  perspectiva  das  mudanças  –  em direção  ao  progresso  ou 

decadência  – pode e  deve ser controlada pelos mecanismos judiciais.  Estes não são 

outra coisa que não uma segurança de controle interno do próprio governo. Por isso, 

qualquer mudança pode ser feita se for dentro das regras previamente estabelecidas. 

Esse é o máximo da legitimidade maquiaveliana à qual Sidney se permite e não o faz 

sem acrescentar os mecanismos extrajudiciais. 

Maquiavel  classifica  as  ações  públicas  em duas  características  centrais,  nos 

modos  ordinários  e  extraordinários.  Em  cada  uma  delas  se  expressa  a  respectiva 

necessidade imposta  pelas  circunstâncias.  A diferença fundamental  para com Sidney 

reside no fato de a justificativa do modo extrajudicial pautar-se no direito natural (Cf. 

HAMEL,  2011,  p.  132).  Por  isso,  a  sedição,  tumulto  e  guerra  são  os  mecanismos 

extrajudiciais, tal qual o exemplo de Manlio (MACHIAVELLI, Discorsi, III, 21-22). Se 

há alguma recepção do conflito maquiaveliano em Sidney, como discutimos acima a 

respeito de outras passagens, definitivamente, não cabe aqui. 

Mais  la  ressemblance  est  superficielle.  Chez  Sidney, 
tout  se  passe  comme  si  les  désordres  civils  étaient 
bénéfiques en eux-mêmes, quels que soient les groupes 
qui sont amenés à en découudre; chez Machiavel, il ne 
s'agit pas de donner libre cours à n'importe quelle forme 
de conflit  et de violence, mais d''accepter'  la lutte des 
classe  à  l'interiour  du  corps  politique  [...]  en 
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institutionnalisant  le  'conflit  des  patriciens  et  des 
plébéiens'. (LURBE, 2004, p. 43)368

 
O que em Maquiavel é constante e institucionalizado, em Sidney, torna-se uma 

ferramenta do direito natural encravado no coração de cada um que somente deve ser 

mobilizado excepcionalmente, justamente porque “the heart and mind, which being the 

governing power in man” (SIDNEY, 1795, p. 280;  On Love). O pano de fundo dessa 

distinção é a divergência entre os autores a respeito da possibilidade do consenso.     

O  consenso  público  (publick  consent),  a  partir  da  criação  da  sociedade  (the 

society into which they enter) a fim de manter a justiça (distribution of justice), impõe à 

mesma autoridade capaz de instituir o poder e a lei a responsabilidade por destitui-lo 

quando necessário. Caso o contrato não possa ser desfeito, então, como em Hobbes, a 

transferência seria unilateral e irrevogável. “Surely if this were the condition of men 

living under government, forests would be more safe than cities; and 'twere better for 

every  man  to  stand  in  his  own  defence,  than  to  enter  into  societies”  (SIDNEY, 

Discourses, II, 24, p. 227). Mas não é: “all contracts are of such mutual obligation, that 

he who fails of his part discharges the other. If this be so between man and man, it must 

needs be so between one and many millions of men” (SIDNEY, Discourses, III, 17, p. 

417)369. O impeto para a fundação da sociedade via contrato é irrestritamente o mesmo 

da sua revogação. “[T]he laws prescribed to him to govern by have the force of a pact 

between the governor and governed” (SIDNEY, Maxims, XV, p. 200). Por pressuposto, 

a fato dos homens serem iguais por natureza,  impõe um contrato entre  iguais  cujas 

partes, diferentemente de Hobbes, estão igualmente envolvidas. O autor de  Vindiciae 

contra Tyrannos havia argumentado algo semelhante quando estabelece que “the king 

and the people, like promissory parties, swore to mantain the law of God [...] These, 

briefly, were the main points of the covenant: that both the king himself and also the 

whole  people  should  worship  God  as  individuals,  and,  all  together  as  a  whole” 

(BRUTUS, 2004, p. 22; Vindiciae contra Tyrannos, I). Do mesmo modo fez Grotius: “A 

natureza manda observar a igualdade nos contratos até o ponto em que, da desigualdade 

368 Certamente, há algum exagero na “luta de classes” maquiaveliana, possivelmente, oriunda de uma 
leitura de Lefort (Cf. BALESTRIERI, 2010, p. 460; LUCCHESE, 2001, p. 72). Porém, Lurbe é um raros 
comentadores de Sidney que chama a atenção para essa divergência com Maquiavel sobre o conflito. 
Faltou-lhe, por outro lado, introduzir a justificativa para tal divergência, à qual nos propomos a responder 
pela via do direito natural do próprio Sidney. A quebra do texto - [...] - na citação é do próprio Lurbe. 

369 É importante ter claro aqui que esta obrigação mútua se mantém apenas na medida em que as partes 
respeitam o contrato firmado, ou seja, não é algo que foge da impossibilidade de ser desrespeitado. 
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deva surgir um direito em proveito daquele que obteve menos” (GROTIUS, 2004, p. 

576;  Do direito  da paz  e  da guerra,  II,  12,  8).  Nesse sentido,  sedições,  tumultos e 

guerras são os reflexos inversos do contrato, sempre, visando a justiça inerente (justice 

inherent) nos tiranicídios (SIDNEY, Discourses, II, 24, p. 228; Cf. WORDEN, 1985, p. 

15). “If it be said that the word sedition implies that which is evil; I answer, that it ought 

not then to be applied to those who seek nothing but that  which is  just” (SIDNEY, 

Discourses, II, 24, p. 227).       

Por outro lado, a percepção de Sidney dos conflitos como objeto isolado é bem 

característico  do  modo  que  Maquiavel  os  encara.  Para  ambos,  em  si  mesmos,  os 

conflitos não são capazes de cunhar aspectos positivos à vida humana, muito menos, às 

complexas relações públicas de governos e Estados. Quando Maquiavel afirma que o 

conflito precipitou-se na disputa irrestrita por terras e deixou de lado a honra, e com isso 

gerou a derrocada de Roma, ele observa nos conflitos uma potência neutra capaz de 

grandeza, liberdade e ruína. Para Sidney, não é diferente – “there is nothing inherently 

unjust in 'sedition, tumult and war'” (SCOTT, 1991, p. 207) –, o que muda, entretanto, é 

sua justificativa: 

Nevertheless, there is a sort of sedition, tumult, and war 
proceeding  from  malice,  which  is  always  detestable, 
aiming only at the satisfaction of private lust, without 
regard  to  the  publick  good.  This  cannot  happen  in  a 
popular government, unless it be amongst the rabble; or 
when  the  body of  the  people  is  so  corrupted,  that  it 
cannot  stand;  but  is  most  frequent  in,  and  natural  to 
absolute  monarchies.  (SIDNEY,  Discourses,  II,  24,  p. 
228)
 

A despeito  do  aristocratismo  de  fundo  contido  na  passagem,  Sidney  sequer 

considera  plausível  que as  sedições,  tumultos  e  guerras  sejam feitos  entre  as  partes 

constitutivas  da  cidade.  Pelo  contrário,  é  através  da  parte  predominante  de  uma 

determinada forma de governo a origem da sedição detestável (SIDNEY, Maxims, VI, p. 

71). Sem dúvida, há uma certa dimensão democrática em seu anseio de provar que estes 

casos ocorrem com maior dificuldade em governos populares, mas o interessante é que 

as  justificativas  aparecem  apenas  nas  entrelinhas.  Governos  populares  são  menos 

propensos à corrupção, pois, por pressuposto, a virtude é relativamente distribuída entre 

os homens. Em termos mais objetivos, isso significa que a corrupção é mais encontrada 

em monarquias absolutas, uma vez que é mais difícil que ela se espalhe para todo o 

povo,  mas  quando  ocorre  não  resta  outro  remédio  que   não  os  mecanismos 
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extrajudiciais. Aqui, uma importante observação de Hamel nos auxilia no estudo. “Il 

s'agit  plutôt,  en  un  sens,  de  réaffirmer  la  thése  machiavélienne  des  Discorsi selon 

laquelle 'la multidude est plus sage et plus constante qu'un prince'” (HAMEL, 2011, p. 

128).  O  destaque  que  o  comentador  concede  a  essa  proximidade  diz  respeito  à 

sabedoria370. Mesmo que seja possível encontrar compatibilidade teórica nesses termos 

(SIDNEY,  Discourses,  III,  16,  p.  403 e  MACHIAVELLI,  Discorsi,  I,  58,  1),  o 

desenvolvimento  teórico  desse  assunto  em  Sidney  reflete  melhor  na  distribuição 

aristotélica da virtude.         

Ao tratar das cisões internas das cidades, Sidney não esconde sua preocupação 

com o equilíbrio de forças entre a nobreza e o povo: “This exceedingly weakned the 

nobility,  who held the balance between him and the comons,  and was the first  step 

towards the dissolution of our ancient government” (SIDNEY,  Discourses,  II,  23, p. 

248). Poder-se-ia, nesta altura, desenvolver um esforço teórico conciliatório entre essa 

interpretação de Sidney com a acusação harringtoniana de que a divisão binária das 

partes  constitutivas  do  Estado  enseja  um  desequilíbrio  tal  que  leva  a  confusões  e 

carnificina.  Porém,  a  explicação  de  Oceana  reside  na  propriedade  e  na  sua 

concentração. Não há evidências de que Sidney aceite os determinantes da propriedade 

e, o que chama ainda mais a atenção, sequer desenvolve uma explicação clara para as 

origens  do  tumulto,  apenas  aponta  as  da  sedição.  Esse  uso  um  tanto  aleatório  e 

instrumental dos conceitos de Maquiavel se deve, em grande medida, à centralidade de 

sua preocupação com a monarquia e, particularmente, com a posição de Filmer nesse 

quesito371. 

All  monarchies  are  subject  to  be  afflicted  with  civil 
wars; but whether the most frequent and bloody do arise 
from  the  quarrels  of  divers  competitors  for  crowns 
before  any  one  gain  the  possession  of  them,  or 
afterwards throught the fears of him that would wrest it 
from him, is not so easily decided. But commonwealths 
are  less  troubled  with  those  distempers.  (SIDNEY, 
Discourses, II, 23, p. 248) 

370 Julgamos não apenas pertinente, mas muito perspicaz a avaliação de Hamel nesse ponto. Mas, como 
tivemos oportunidade de apontar acima, há uma constância da sabedoria em Sidney que se relaciona com 
a razão e a maturidade de modo que, moralmente orientada, seja capaz de distinguir o bem do mal. E isso 
se  diferencia  muito de  Maquiavel.  De todo  modo,  a  frequente  imprecisão  do vocabulário  de  Sidney 
permite ambas as leituras. Ao invés do discernimento entre bom e ruim, a relativa constância da virtude 
empurra a análise para um uso distinto do conflito de Maquiavel, ao qual Hamel não faz referência.   

371 Scott (1991, p. 238) sugere que Filmer ataca os tumultos de Maquiavel justamente no ponto em que 
Sidney remete sua crítica.

467



Uma vantagem prática das repúblicas  em relação às monarquias  é que estão 

menos submetidas às paixões humanas, uma vez que obliteram as arbitrariedades dos 

governantes,  através  de  dois  caminhos  distintos:  o  primeiro  a  partir  da  virtude,  o 

segundo, pelas leis. “Whilst the laws, and that discipline which nourishes virtue is in 

force, men of wisdom and valor are never advanced to the supreme power” (SIDNEY, 

Discourses,  II,  23,  p.  248).  À  ambivalência  entre  governo  das  leis  e  governo  dos 

homens, mesmo que seja pautado na virtude destes, Sidney esforça-se para conciliar 

ambos  de  modo  que  o  vício,  a  corrupção  e  o  defeito  sejam todos  preteridos  pelo 

interesse  público  (publick interest)  sustentados  no  consenso  das  instituições 

representativas  (HOUSTON,  1991,  p.  6;  SCOTT,  1988,  p.  195).  Nesse  ponto  da 

exposição, é importante ter clara a hierarquia moral envolvida nessas duas maneiras de 

se estabelecer o governo discutidas acima em que o regime do homem de virtude é, por 

definição, superior ao das leis. O mesmo se pode afirmar do governo do virtuoso ou 

daquele que absorve as disputas nas cidades. 

As long as this good order [do regime dos virtuosos] 
continues,  private  quarrels  are  suppress'd  by  the 
authority of the magistrate, or prove to be of little effect. 
Such  as  arise  between  the  nobles  and  commons 
frequently produce  good laws  for  the  maintenance  of 
liberty,  as  they did in  Rome for  above three  hundred 
years after the expulsion of Tarquim; and almost ever 
terminated  with  little  or  no  blood.  (SIDNEY, 
Discourses, II, 23, p. 249)
 

Enquanto um magistrado virtuoso estiver  na direção do governo,  as querelas 

privadas não encontram lugar para se desenvolverem ou são inúteis. Porém, é muito 

interessante que o exemplo mobilizado seja o romana após a expulsão dos tarquínios, o 

mesmo empregado por Maquiavel. Como o florentino, Sidney reconhece que foi nesta 

época  a  produção  de  leis  para  a  manutenção  da  liberdade.  Os  termos  são, 

surpreendentemente  ao  leitor  atento  ao  jusnaturalismo,  todos  maquiavelianos,  mas 

tomado o texto literalmente, Sidney, de fato, afirma que o exemplo romano (such as) de 

lei e liberdade foi de pequeno efeito. Lendo o argumento como um todo, percebe-se 

que, na verdade, o autor busca contrastar a situação na qual as querelas são privadas 

com a de Roma que, como em Maquiavel, são públicas e institucionais. Há, então, uma 

contraposição entre as querelas privadas, pautadas no interesse privado e compatíveis 

com os defeitos advindos dos vícios (Cf. HOUSTON, 1991, p. 166), com as públicas, 

mecanismo secundário, porém capaz, de produzir ordem pública quando os virtuosos se 
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ausentam  (Cf.  SIDNEY,  1795,  p.  284;  On  Love).  Assim,  não  parece  descabido 

questionar o uso de  quarrels  ao invés de,  como em outros momentos,  tumults.  Esta 

segunda palavra é a preferida de Maquiavel e quase sempre quando Sidney a usa é junto 

com sedição e guerra civil. Todavia, o vocabulário é o que menos distancia ambos os 

autores, para Sidney, o que ocorreu em Roma após a expulsão dos tarquínios foi apenas 

devido ao cancelamento das virtudes dos governantes, tornando, assim, o conflito, um 

mecanismo corretivo que se torna indispensável tão somente nessa situação. Entende-se, 

por isso, a necessidade de se remover as causas do conflito: 

Sometimes  the  errors  of  one  or  both  parties  are 
discovered by the discourse of a wise and good man; 
and those who have most violently opposed one another 
become the best friends, everyone joining to remove the 
evil that causes the division. When the senate and the 
people of Rome seemed to be most furiously incensed 
against  each  other,  the  creation  of  tribunes, 
communications of honours and marriages between the 
patrician  and  plebeian  families,  or  the  mitigation  of 
usury composed all; and these were not only harmless 
things, but such as gave opportinities of correcting the 
defects  that  had  been  in  the  first  constitution  of  the 
government,  without  which  they  could  never  have 
attained  to  the  greatness,  glory,  and  happiness  they 
afterwards  enjoy'd.  (SIDNEY,  Discourses,  II,  23,  p. 
249) 

Seu argumento,  então,  se mostra  quase completo.  Os conflitos  são benéficos 

quando  se  mostram  capazes  de  se  dissolverem  por  si  mesmos,  de  corrigirem-se 

internamente em direção ao justo direito (just right),  o exato oposto da perspectiva de 

Maquiavel e Harrington na qual os conflitos não cessam, mas são institucionalizados. 

Comprova-se  isso  pela  reprodução  literal  das  palavras  e  pela  citação  do  nome  do 

florentino (SCOTT, 1988, p. 187): 

Let the danger be never so great, there is a possibility of 
safety whilst men have life, hands, arms, and courage to 
use them; but  that  people must  certainly perish,  who 
tamely suffer themselves to be oppress'd, either by the 
injustice, cruelty and malice of an ill magistrate, or by 
those  who  prevail  upon  the  vices  and  infirmities  of 
weak  princes.  'Tis  in  vain  to  say,  that  this  may give 
occasion to men of raising tumults or civil war; for tho 
these are evils,  yet  they are not  the greatest  of  evils. 
Civil  war  in  Machiavelli's  account  is  a  disease,  but 
tyranny is the death of a state.  (SIDNEY,  Discourses, 
III, 40, p. 545)
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A passagem está diretamente associada ao que havia escrito quase vinte anos 

antes: “That free states by divisions fall often into monarchy only shows to be a state as 

death unto life” (SIDNEY, Maxims, II, p. 20). O que não é nada surpreendente, já que é 

quase uma repetição do que escrevera: “Civil wars and sedition (says Machiavelli) are 

the distempers  of  a  state,  the  introduction of  a  tyrant  is  the death of  it”  (SIDNEY, 

Maxims, IX, p. 147). Não obstante a compatibilidade e coerência entre os dois mais 

importantes  textos  de  Sidney,  é  necessário  não perder  de  vista  que  existem objetos 

próprios  em cada   um deles.  É  verdade  que  nos  Discourses  há mais  ocorrência  de 

concordâncias e passagens respeitosas ou elogiosas ao florentino, nas  Court Maxims, 

apenas essa. “What Sidney does not mention is that it is precisely these two 'politic' 

writers, Tacitus and Machiavelli, who become the most important sources for his later 

Discourses,  and indeed he uses them (positively) frequently in the  Maxims as well” 

(SCOTT, 1988, p. 188). Isso aponta para que as duas décadas que separam uma obra da 

outra tenham afetado a posição de Sidney de alguma maneira, ou que o último texto 

seja,  como  de  fato  é,  conscientemente  orientado  para  temas  mais  afeitos  ao 

republicanismo.  Court  Maxims é  um  texto  curto,  direto  e  exemplar  das  máximas 

principescas,  repleto  de  referências  históricas  antigas  e  modernas,  ao  passo  que  os 

Discourses –  obra homônima da de Maquiavel e igualmente dividida em três partes – 

debruçar-se-ia mais detidamente às condições de surgimento e manutenção da república. 

(Cf. SCOTT, 1988, p. 108; WINSHIP, 2010, p. 756). Um paralelo com O Príncipe e os 

Discorsi é inevitável. A comparação dos dois pares de obras é um modo esclarecedor de 

entender o duplo emprego que Sidney faz de Maquiavel (SCOTT, 1988, p. 31). A fim 

concluir  este  ponto,  bastam apenas  dois comentários.  Diferentemente de Maquiavel, 

Sidney não diferencia tumulto e guerra, política e violência quando o que está em jogo é 

a justiça. Além disso, a necessidade de tumultos e guerras é apenas esporádica. Todavia, 

o que torna o uso de Sidney dos conflitos realmente diferente do de Maquiavel (Cf. 

PEDULLÀ, 2011) é que eles não se distinguem em partes constitutivas da cidade, o que 

lhe permite o imprescindível imbricamento com a sedição (SIDNEY, Discourses, II, 18, 

p. 181)372. 

A seção catorze do segundo livro dos  Discourses, “No sedition was hurtful to 

Rome,  till  through  their  Prosperity  some  men  gained  a  Power  above  the  Laws”, 

aproxima a análise  sobre os  conflitos  da posição  de Maquiavel.  Temos visto  que o 

372 Um excelente sumário desse ponto se encontra em Worden (1985, p. 18).
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constante emprego de três termos quase como sinônimos – sedição, tumulto e guerra 

civil  –  leva  a  um  distanciamento  com  a  classificação  binária  de  Maquiavel  entre 

conflitos  pautados  na  honra  e  conflitos  pautados  na  propriedade,  o  que,  em última 

análise,  produz, em Sidney, uma equivalência entre conflitos político-institucionais e 

violentos.  Todavia,  quando  trata  dos  termos  separadamente,  coloca-se  ao  lado  do 

florentino com relação ao aspecto positivo das sedições: “Whilist the Romans were in 

the way to this, no sedition did them any hurt: they were composed without blood; and 

those that seemed to be the most dangerous, produced the best laws. But when they 

were arrived to that condition, no order could do them good” (SIDNEY, Discourses, II, 

14, p. 153-154). Fica claro que não se trata aqui de uma cidade partida em duas, entre 

nobres  e  plebeus,  mas  de  uma  ação  coletiva  que  todos  se  direcionam  para  o 

cumprimento dos mesmos fins, “only a commonwealth gave men an active role in the 

articulation  and  preservation  of  the  public  interest”  (HOUSTON,  1991,  p.  167).  A 

diferença entre guerra civil e sedição é técnica e se reflete na liberdade daquele que age 

em um ou outro caso. 

If for the above-emtioned time seditions were harmelss 
or profitable, they were also absolutely exempted from 
civil wars. Those of Apulia and Greece were revolts of 
conquer'd nations, and can no way fall under that name: 
But  'tis  most  absurdly  applied  to  the  servile  and 
gladiatorion wars;  for the gladiators were slaves also, 
and  civil  wars  can  be  made  only  by  those  who  are 
members  of  the  civil  society,  which  slaves  are  not. 
Those that made the bellum sociale, were freemen, but 
not citizens; and the war they made could not be called 
civil. (SIDNEY, Discourses, II, 14, p. 154)
 

As sedições puderam ser feitas sem sangue porque tratavam-se de cidadãos, isto 

é, parte integrante da sociedade política, detentor de direitos naturais e positivos que 

viram-se diante de uma solução para a tirania e a corrupção que não poderia ser feita 

institucionalmente. Apenas aqueles que desfrutam de cidadania são capazes de produzir 

guerra civil e sedição que se diferenciam pelo emprego da violência373. Assim, mesmo 

que de um ponto de vista técnico seja possível diferenciar cada conceito, os agentes 

envolvidos  são necessariamente os  mesmos,  bem como os  objetivos  respaldados  no 

direito natural. Mesmo na situação em que a sedição não é tomada negativamente ou 

como necessária à correção do governo, Sidney não permite que se interprete o fato 
373 É  possível  que  sedição  seja  uma  inspiração  grega  pautada  na  stasis,  não  apenas  pela  possível 
tradução  do  termo  e  pelo  emprego  do  exemplo,  mas  também porque,  para  Sidney,  é  uma  situação 
imediatamente anterior à guerra civil, no sentido de rebelião (Cf. SCOTT, 1991, p. 240).
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como uma característica positiva a ser louvada. Para o autor dos Discourses, sedições e 

guerras civis são males necessários que não podem, jamais, encontrar lugar na política.

Uma  evidência  bastante  contundente  deste  ponto  é  o  título  da  seção  26  do 

segundo  capítulo  –  “Civil  Tumults  and  Wars  are  not  the  greatest  Evils  that  befall 

Nations” –, por vezes, os tumultos são tomados como algo positivo (BACCELLI, 2003, 

p.  15;  FINK,  1962,  p.  157-158;  GEUNA,  1998,  p.  118;  HAMEL,  2011,  p.  59; 

NELSON,  1993,  p.  123;  SCOTT,  1991,  p.  241;  SULLIVAN,  2006,  p.  21;  WARD, 

2000-2001,  p.  131;  WORDEN,  1994d,  p.  153).  Mas,  o  leitor,  para  o  entendimento 

correto desta proposição, deve dividir com Sidney o pressuposto de que, em si mesmos, 

tumultos e guerras civis são males que afligem as nações, sua defesa, entretanto, reside 

em afirmar que há males piores. “What must be asked therefore is not whether there be 

seditions, tumults and wars in a state, but whether those seditions, tumults and wars be 

good or bad, just or unjust, necessary or unnecessary” (SCOTT, 1991, p. 238). Como é 

bem característico de seu modo de argumentar, Sidney constrói uma hierarquia de males 

em que os tumultos e guerras não estão no topo da lista. Historicamente, os exemplos 

mostram que nas repúblicas ocorreram menos assassinatos e derramamento de sangue 

do que nas monarquias (FINK, 1962, p. 154). Ora, se há alguma relação entre o título e 

o conteúdo desta seção,  não se pode concluir  algo diferente de que,  mais uma vez, 

Sidney une tumulto e guerra a partir da chave da violência e do assassinato. Porém, de 

um ponto de vista moral, há situações piores que a violência e o assassinato. “'Tis ill that 

men should kill  one another  in  seditions,  tumults  and  wars;  but  'tis  worse to  bring 

nations to such misery, weakness and baseness, as to have neither strength nor courage 

to contend for anything; to have nothing left worth defending, and to give the name of 

peace to desolation” (SIDNEY,  Discourses,  II, 26, p. 259). Os conflitos violentos são 

superiores à sua ausência quando a nação se encontra submetida a uma miséria tal que 

leve à desolação geral. Desse modo, Sidney compara dois quadros esquemáticos que 

permitem um intercruzamento capaz de oferecer respostas ao que deve ser feito em cada 

situação. Primeiramente, guerras e tumultos são menos maléficos em repúblicas do que 

em monarquias.  Em segundo  lugar,  miséria,  fraqueza  e  baixeza  são  piores  do  que 

conflitos violentos. Portanto, a pior situação é aquela em que se une a monarquia com a 

miséria,  fraqueza e  baixeza.  Não por acaso,  são ambas compatíveis  e  se favorecem 

mutuamente.  Desse  modo,  é  compreensível  que,  em uma república,  se  mobilize  as 

armas de modo a findar-se com a situação calamitosa na qual  se encontra,  o que é 

perfeitamente coerente com a necessidade da virtude animar as disposições dos homens 
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em uma república.  Isso  não  significa  que  a  violência  seja  uma situação  boa  em si 

mesma, na verdade ela é moralmente condenável. Excetuando-se a moralidade, a crítica 

à violência o reaproxima de Maquiavel. 

Frenquentemente,  Sidney se  vale  da  oposição,  característica  já  destacada  do 

emprego teórico do jusnaturalismo e prático da história, entre o que ele próprio chama 

de “raízes e princípios” e os “nomes” de objetos de análise (Cf. SIDNEY, Discourses,  

II, 13, p. 149; III, 44, p. 566). De modo mais explícito, elenca cinco categorias nas quais 

as  raízes  e  os  princípios  têm  primazia  sobre  os  nomes.  A segunda  nos  interessa 

particularmente menos pelo argumento de que as circunstâncias impõem determinados 

obstáculos que somente podem ser remediadas na medida em que se apresentam. 

It was not time to make a law that the plebeians might 
marry with the patrians,  til,  the distinction had raised 
the patricians to such pride, as to look upon themselves 
to  have  something  of  divine,  and  the  others  to  be 
inauspicati or profane, and brought the city into danger 
by that divisions. (SIDNEY, Discourses, II, 13, p. 150)
 

O perigo da divisão é, de fato, a raiz do problema que se apresentou sob a forma 

de casamento.  Porém, a partir  desse exemplo se pode entrever um grave perigo nas 

relações  entre  patrícios  e  plebeus.  Os  dois  grupos,  tão  merecedores  de  elogios 

maquiavelianos por estarem em conflito, acabaram por se diferenciar a tal ponto, na 

leitura  de  Sidney,  que  a  sobreposição  de  um  frente  ao  outro  deixou  de  ser  por 

discordâncias de humores, para usar o vocabulário de Maquiavel, e ganhou justificativas 

divinas,  mesmo  que  falsas.  Assim,  “it  was  that  a  defence,  in  the  Discourses,  of 

Machiavelli's tumults, became a defence of sedition and civil war. This turned into a 

justification of rebellion”  (SCOTT, 1991, p. 358).  Por fim, Sidney parece concordar 

com o  Maquiavel  dos  últimos  capítulos  do  primeiro  discurso,  onde  a  desigualdade 

caminha junto com a corrupção da cidade, por outro, aponta para uma radicalização 

tamanha que impele à divisão o perigo.  “But these things being observed,  remedies 

were seasonably applied without any bloodshed or mischief, tho not without noise and 

wrangling” (SIDNEY, Discourses, II, 13, p.  150). Como Maquiavel, os remédios bem 

empregados não produziram sangue, mas apenas barulho e gritaria. “Io dico che coloro 

che dannono i tumulti intra i Nobili e la Plebe mi pare che biasimino quelle cose che 

furono prima causa del tenere libera Roma, e che considerino più a' romori e alle grida 

che  di  tali  tumulti  nascevano,  che  a'  buoni  effetti  che  quelli  partorivano” 

(MACHIAVELLI,  Discorsi,  I,  4,  5).  Mas,  diferentemente  de  Maquiavel,  não  há 
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qualquer  evidência  elogiosa  ao  conflito  e  o  conectivo  “tho”  sugere  que  é  apenas  a 

situação menos pior que a sangrenta.   

4.9.5. Expansão    

Tivemos  a  oportunidade  de  contrastar  o  modo  expansionista  dos  romanos 

tratados nos Discorsi com o de Oceana, neste ponto, devemos fazer o mesmo com os 

Discourses.  A sequência  do  argumento  relativo  aos  conflitos  apresenta  uma  ordem 

lógica coerente,  porém diversa daquela de Maquiavel  (Cf.  CONDORELLI,  1923, p. 

47-48)374. Existe uma relação identitária entre a expansão dos domínios e o incremento 

populacional de modo tal que um termo contribui incisivamente para o outro devido à 

maneira romana de se expandir. Por isso, uma república que se expande torna-se densa o 

suficiente para a geração de tumultos e faz do modelo romano opositor ao de Esparta, 

Veneza e Toscana. Posta nesta ordem, a narrativa maquiaveliana salta do sexto capítulo 

do primeiro discurso ao quarto do segundo e, neste hiato, diversos outros temas internos 

são tratados. 

Sidney reorganiza a ordem expositiva de Maquiavel ignorando este hiato que, 

dentre outros assuntos, trata da utilidade da religião (Discorsi, I, 11-15), da corrupção 

(Discorsi, I, 17-18 e 42), sucessão (Discorsi, I, 19-20), armas (Discorsi, I, 21-23), temas 

principescos (Discorsi, I, 26, 29-32 e 44), bondade e maldade (Discorsi, I, 27 e 48) e 

igualdade (Discorsi, I, 55-56) que, do ponto de vista da teoria de Sidney, mesmo que em 

alguns  pontos  concorde  com Maquiavel,  requer  uma  perspectiva  alternativa.  Desse 

modo, parece perfeitamente justificável que na relação de causalidade estabelecida pelo 

florentino, Sidney, implicitamente, o acompanhe. Contudo, a chave de seu argumento 

exige que se interponha ao conflito e expansão o tema da sedição e da guerra civil.

Antes de adentrar ao tema da expansão propriamente, Sidney se vê obrigado a 

registrar,  como Maquiavel  e  Harrington,  a  existência  de  duas  classificações  para  as 

374 A grande parte dos comentários (Cf. SCOTT, 1988, p. 33) que se debruça sobre a relação entre 
expansão  e  redução  aos  princípios  recepcionada  por  Sidney  supõe,  corretamente,  a  compatibilidade 
teórica entre os termos do próprio Maquiavel. Mas é necessário observar que a conclusão expansionista e 
livre dos conflitos (Discorsi, I, 4, 12) foi argumentada na sequência dos ciclos de governo e na síntese do 
governo misto (Discorsi,  I, 2, 36), ao passo que a redução aos princípios sugere que os corpos mistos 
(Discorsi, III, 1, 3), como as repúblicas, sejam temporalmente reduzidos (Discorsi, III, 1, 8) pelo acidente 
ou pela prudência (Discorsi, III, 1, 10). Embora os tumultos surjam nesse contexto (Discorsi, III, 1, 23), 
não são louvados do mesmo modo que foram no quarto capítulo do primeiro discurso (Cf. ARAÚJO, 
2013, p. 105-109). Isso é perfeitamente compatível com a opção de Sidney pelo inconveniente oriundo do 
conflito (Discorsi, I, 6, 19-20) mostrando sua preferência por um conflito menos elogioso.   
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repúblicas,  isto  é,  aquelas  voltadas  para  a  conquista  (Roma)  e  aquelas  para  a 

preservação (Esparta e Veneza) (LURBE, 2004, p. 40; SCOTT, 1988, p. 32;  SCOTT, 

1991, p. 235; SULLIVAN, 2006, p. 65). Sua justificativa parte da análise empírica dos 

exemplos  históricos  que  daí  se  pode  afirmar  a  variabilidade  das  constituições 

republicanas (SIDNEY,  Discourses,  II,  22,  p. 202).  Portanto,  intrinsecamente a cada 

constituição  e  temperamento  republicano  encontra-se  o  germe  para  sua  tendência  à 

conquista ou preservação. “Rome was so constituted that the condition of citizens and 

city was bettered by conquests, till the prodigious power it arrived at brought in luxury 

and  pride  and  destroyed  discipline  and  virtue;  for  then  ruin  necessarily  followed” 

(SIDNEY, Maxims, II, p. 16). A perda da virtude foi a causa central da queda de Roma. 

“E quando questo modo dello ampliare non gli piacessi, penserebbe che gli acquisti per 

ogni altra via sono le rovina delle republiche” (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 19, 9). 

The constitutions of Sparta were of a different nature. 
They  were  admirable  for  maintaining  liberty  against 
foreign  invasion  or  domestic  conspiracy,  so  they 
continued many hundreds or years in great liberty and 
glory;  but,  seeking  to  enlarge  their  dominion,  their 
conquests were their destruction. So Venice in our days 
has  nothing to  fear  more  than  the  enlargement  of  its 
dominions. [...] Examples of this are infinite, not only in 
commonwealths,  but  also  in  monarchies.  (SIDNEY, 
Maxims, II, p. 16)
 

A passagem é praticamente uma exegese de Maquiavel: “E quando questo fusse 

creduto,  le republiche e i principi errebbero meno, sariano più forti a opporsi  a uno 

impeto che venisse loro addosso, non spererebbero nella fuga, e quegli che avessono 

nelle  mani  uno  vivere  dello  ampliare  o  per  via  del  mantenere”  (MACHIAVELLI, 

Discorsi, II, 19, 7)375. 

O autor os Discourses apresenta três modos pelos quais os romanos ampliaram 

seus  domínios  e  não  surpreende  que  sejam  os  mesmos  dos  de  Maquiavel,  com  a 

particularidade de que o florentino generaliza tal possibilidade para todas as repúblicas. 

O primeiro deles se faz a partir da concessão de cidadania aos que tiveram suas terras 

ocupadas e este,  para Maquiavel,  é o único dos três modos exercido pelos romanos 

(Discorsi, II, 4, 10). O segundo é pelas ligas entre nações (Discorsi, II, 4, 3) e o último, 

pela criação de súditos nas províncias (Discorsi, II, 4, 11). Direcionando-se a Filmer, 

Sidney procura,  então,  convencer o leitor que as guerras ocorrem tão somente entre 

375 A comparação com a Suíça é menos evidente, mas igualmente sugestiva (SIDNEY, Maxims, II, p. 16 
e MACHIAVELLI, Discorsi, II, 19, 13-16).
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ligas e povos submetidos que se revoltam e estas sedições são proporcionais ao tamanho 

e força do império. 

If there is any difference to be observed between what 
happened at Rome, 'tis chiefly, that whilst there was any 
shadow  of  liberty,  the  slaves,  gladiators,  subjects  to 
allies, were always beaten and suppressed; whereas in 
the time of the emperors, the revolty of a province was 
sufficcient  to  give  a  new  master  to  the  best  part  of 
mankind. (SIDNEY, Discourses, II, 14, p. 155)
 

Entende-se, assim, como a superioridade da república romana frente ao império 

não  se  relacionava  à  absorção  dos  conflitos  através  das  instituições  que  produziam 

igualdade  civil,  como em Maquiavel,  mas,  principalmente,  pela  liberdade  (SCOTT, 

2004, p. 10-12). “I deny that the Romans did ever make any considerable acquisition 

after the loss of their liberty” (SIDNEY, Discourses, II, 15, p. 158). Assim, a razão para 

que a expansão seja robusta reflete a virtude da nobreza romana que encontrou sua 

derrocada na ascensão plebeia (SIDNEY, Discourses, II, 15, p. 156; Cf. SCOTT, 2004, 

p. 203). Essa tendência ao aristocratismo, bem característico de Sidney, não o impediu 

de inserir a demografia e a virtude como elementos essenciais da conquista. 

when the Romans had no forces  but  their  own,  shew 
more  virtue,  and  deserve  incomparably  more  praise, 
than the defeats of any nations whatsoever, when they 
were increased in number, riches, reputation and power, 
and had many other warlike people instructed in their 
discipline,  and fighting under their ensigns. (SIDNEY, 
Discourses, II, 15, p. 157-158)
 

Eles  conquistaram  o  que  desejavam.  Portanto,  quando  enfraquecidos,  os 

romanos empregavam sua virtude, quando esta não era requerida, a força e a população 

cumpriam com o mesmo papel. 

Again,  some  of  those  that  intended  war  desir'd  to 
enlarge  their  territories  by  conquest;  others  only  to 
preserve their own, and to live with freedom and safety 
upon them. Rome was of the first sort; and knowing that 
such  ends  cannot  be  accomplished  without  great 
numbers of men, they freely admitted strangers into the 
city,  senate,  and magistracy. (SIDNEY,  Discourses,  II, 
22, p. 203)
 

A passagem mostra uma diferença interessante com Maquiavel. Para o secretário 

florentino, o crescimento demográfico produzia conflitos e estes expansão de modo que 

a  conquista  externa  mantivesse  a  igualdade  interna  em  termos  de  honras,  isto  é, 
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igualdade política e de cidadania. Portanto, a vocação romana para a expansão era uma 

das consequências do fato de ser livre, pois aceitava estrangeiros como novos cidadãos, 

e  iguais,  pois  distribuía  as  honrarias  equitativamente,  a  fim  de  manter  ambas,  era 

necessária a conquista. Porém, Roma foi moldada pelo acaso oferecido pela fortuna, e 

não, como Esparta, obra de um único legislador (MACHIAVELLI,  Discorsi, I, 2, 3). 

Desse modo, foi acidental que Roma se organizasse para expansão. O texto de Sidney é 

claro ao negar tal acidente. Os romanos eram conscientes (knowing that such ends) de 

que, para se expandir, era condição necessária o crescimento populacional. A diferença 

parece sutil, mas carrega, em Sidney, um pressuposto racional ausente em Maquiavel. 

Uma evidência de que as ações eram orientadas para objetivos claros é a estruturação 

urbana das regiões conquistadas como parte integrante de toda república. 

They  demolished  several  cities,  and  brought  the 
inhabitants  to  their  own;  gave the  right  of  citizens  to 
many others (sometimes to whole cities and provinces) 
and cared not how many they received, so as they could 
engraft them upon the same interest with the old stock, 
and  season  them with the  same principles,  discipline, 
and manners. (SIDNEY, Discourses, II, 22, p. 203)

Do lado oposto, Esparta não admitia estrangeiros, comércio ou artes de outras 

cidades,  os  poucos  que  adentravam  seu  território,  quando  não  eram  escravizados, 

também não se tornavam cidadãos. “[W]hich of these two different methods deserves 

most to be commended: But certain it is that both succeded according to the intention of 

the founders” (SIDNEY, Discourses, II, 22, p. 204). O esforço de Sidney consiste, pois, 

em apresentar  ao  leitor,  sem julgar  o  mérito  –  “I  will  not  take  upon me  to  judge” 

(SIDNEY, Discourses,  II, 22, p. 204) –, duas opções com as quais todas as repúblicas 

devem lidar. Todavia, ao espectro relativamente amplo apresentado por Maquiavel para 

a criação das cidades – um fundador, acaso, fortuna (POCOCK, 2003, p. 188) – Sidney 

recepciona apenas um376. Nesse ponto, a coerência com seu sistema é latente. Uma vez 

que as cidades são instituídas a partir do primeiro contrato, ou seja, uma ação coletiva, 

racionalmente orientada (HAMEL, 2011,  p.  123),  sem a liderança de um homem e 

também sem qualquer acaso envolvido, a forma que tomam é responsabilidade daqueles 

376 Buscando aproximar Sidney de Locke, Sullivan (2006, p. 72) afirma que o papel do fundador em 
Discourses (III, 11, p. 382) se deve à sua empreitada para a mudança da monarquia para a república. Na 
verdade, a seção se centra no regicídio, justo, por sinal, mas sem agente claro, o que é bem de seu feitio 
(Cf.  SIDNEY,  2004,  p.  122).  Se  há  alguma “fundação”  em Sidney,  “is  effectuated  by a  multitude” 
(NELSON, 1993, p. 46).
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que a ordenam. Por isso, entende-se agora, as constituições republicanas variam, porque 

variam seus fundadores, fazendo de cada cidade única (SIDNEY, Maxims, IX, p. 133). 

Poder-se-ia ainda inserir nessa análise outras alternativas debatidas por Sidney 

com relação à expansão, mas isso fugiria do escopo central deste trabalho. Indicamos 

apenas  a  possibilidade  de  qualquer  cidade  optar  por  não  se  expandir  (SIDNEY, 

Discourses,  II,  15,  158),  a  relação  da  expansão  com a  segurança  interna  e  com o 

comércio (SIDNEY,  Discourses,  II,  22,  p.  204-205;  SIDNEY, 1772,  p.  10;  carta  de 

10/08/1659 e SIDNEY, Maxims, VI, p. 74; XII, p. 161; SCOTT, 1991, p. 236). Pontos 

que apenas lateralmente debatem com Maquiavel, mas incidem na máxima do florentino 

de que os povos, via de regra, que tentam viver pacificamente dificilmente conseguem 

(SIDNEY, Discourses, II, 15) porque são atacados por outras cidades: “è impossibili che 

a una republica riesca lo stare quieta e godersi la sua libertà e gli pochi confini; perché, 

se lei non molesterà altrui,  sarà molestata ella e dallo essere molestata le nascerà la 

voglia  e  la  necessità  dello  acquistare”  (MACHIAVELLI,  Discorsi,  II,  19,  10).  O 

emprego  de  tumulto  e  guerra  nesse  contexto  não  é  distinto  daqueles  debatidos 

anteriormente.  Não  é  despropositado  reafirmar  a  profunda  diferença  com o  uso  de 

tumulti em Maquiavel e  strife em Harrington. Não obstante as importantes diferenças 

conceituais entre esses dois autores, se contrastados com Sidney, elas se aprofundam. 

Dois pontos devem aqui ser sumarizados. Primeiro, para os autores dos  Discorsi  e de 

Oceana, as cidades são dividas aos pares e assim devem permanecer, sempre, de modo 

institucionalizado. Para Sidney, ao contrário, quando há tumultos e guerras, existe uma 

comoção tal  que todos  se mobilizam para cumprir  as  mesmas causas.  Segundo,  em 

Sidney,  não há constância  nos tumultos,  são apenas  esporádicos  e emergem quando 

necessários,  mobilizados pela virtude,  que mais se adequa às repúblicas;  o que leva 

ainda à conclusão de que nem todas as cidades são dividas, nem pela diversidade dos 

umori,  nem pela igualdade do objeto de  interest.  Para Sidney, os conflitos devem ser 

evitados, quando aporta-se uma situação de tamanha calamidade na qual eles podem ser 

mobilizados,  servem  para  resolver  um  problema  maior.  Os  conflitos  são  apenas  a 

segunda opção, e não a melhor em si mesma. 

É necessário, por fim, destacar que a posição de Sidney é bastante peculiar na 

história do pensamento político e bem característico tanto de seu modo de argumentar, 

quanto do conteúdo propositivo de seu sistema. Seria tentador afirmar que o esforço de 

Sidney consiste em unir  a tradição do realismo maquiaveliano com os fundamentos 

filosóficos  do  direito  natural  moderno,  com o  devido  destaque  para  a  recepção  de 
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Grotius e Hobbes. A questão é que ele não faz isso. Pelo contrário, é bastante claro que 

sua  proposta  teórica  assume  duas  conotações  distintas  e,  em  grande  medida, 

antagônicas. O que surpreende, entretanto, é que ela se mostra, também, coerente e o 

tema  do  conflito  é,  possivelmente,  o  que  melhor  expressa  isso.  Do  ponto  de  vista 

teórico, o homem é racional por natureza, embora possua a liberdade de não mobilizá-la 

adequadamente e, com isso, descumprir os ditames divinos. Diferenciam-se, contudo, 

porque alguns possuem virtude, outros não. Dada essa condição natural, a sociedade e o 

governo são frutos de contratos regidos pelos virtuosos em direção ao bem público, uma 

vez que consentir em ser governado pelo virtuoso é melhor para si mesmo. 

O  problema  dessa  narrativa,  em si  mesma  perfeita,  é  que  ela  não  encontra 

factividade na observação do mundo ao redor ou na história. Os homens possuem a 

capacidade de ignorar, voluntariamente, a razão natural, não compactuar e não consentir 

com o governo quando deveriam,  ensejando um regime  daqueles  que  não possuem 

virtude. De modo evitar isso, é preciso construir um governo fincado em leis e misto. 

Ainda assim, não há garantias suficientes de que ele não será abalado por idiossincrasias 

diversas, podendo ser corrigido, inclusive, pelos conflitos. Do ponto de vista prático, 

pouco se verifica da narrativa jusnaturalista. O ponto que une as duas perspectivas, e 

aqui reside uma contribuição ímpar de nosso autor, é a hierarquia das leis da natureza, 

sendo a liberdade seu ápice. Os homens não nascem com a opção de não serem livres 

para agir do modo que lhes convém, de modo que a pluralidade dos acontecimentos 

humanos seja apenas o rebatimento lógico de tal condição. Assim, para que se cumpra 

os ditames morais e normativos indicados pela natureza e por deus, não bastam que os 

homens tenham autonomia, é antes necessário que possuam liberdade, isto é, não podem 

estar submetidos às vontades arbitrárias de terceiros. 
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5. Conclusão 

I  must  confess,  I  believe his Works require little,  but 
rather praise and admiration
Henry Neville,  Preface to the reader.  In: The works of  
the famous Nicholas Machiavel citizen and secretary of  
Florence, 1680

It  is  not  necessary  to  say  any  thing  concerning  the 
person of the author.
John  Toland,  Preface.  In:  The  discourses  concerning 
government, 1698

How allowable it is for any man to write the history of 
another,  without  intitling  himself  to  his  opinions,  or 
becoming answerable for his actions.
John Toland,  The preface.  In:  The Oceana and other  
works of James Harrington, 1700               

A partir  da  pergunta  sobre  a  origem  do  republicanismo  iluminista,  Franco 

Venturi reconstrói sua trajetória que tem início, sobretudo, em Toland. Investigando a 

origem dos  commonwealthman,  palavra destacada por Toland (1700, p. vii),  Robbins 

encontra  algo  semelhante.  De  fato,  a  pesquisa  dos  dois  parece  ter  causado  algum 

impacto,  mesmo que lateral,  quando se observa que grande parte dos estudos atuais 

sobre o republicanismo inglês, no esforço sintético de construção intelectual de algum 

fio condutor que lhe conceda unidade e entendimento, acaba por destacar a importância 

relativa de Toland. Muitas vezes tomado como a revivescência dos anos republicanos e 

outras tantas como o elo com as revoluções americana e francesa este “extraordinário 

personagem” (VENTURI, 2003, p. 102) extrapolou as barreiras de editor de Harrington 

e Sidney e de uma das mais importantes fontes de informação sobre os dois. De tudo 

que  Toland escreveu,  busca-se com frequência,  de  modo absolutamente  justificável, 

alguma  suposta  unidade  perdida  no  tempo.  As  soluções  variam  desde  definir  o 

republicanismo inglês por uma linguagem, até reconstruir ou realocar seus principais 

personagens, desde as fontes antigas e modernas ao período das grandes revoluções. 

Não  pretendemos  avançar  em  uma  avaliação  centrada  na  hipótese  unitária  de  um 

“republicanismo  inglês”.  Alternativamente,  apenas  pretendemos  nesta  conclusão 

apontar alguns dos termos centrais com os quais pode-se observar algum diálogo entre 

Harrington e Sidney, à luz do republicanismo maquiaveliano. 

Provavelmente, a contraposição mais evidente e que, talvez por isso, já suscitou 

inúmeros comentários comparativos em esforços de união e disjunção é a clara oposição 

entre os fundamentos jusnaturalistas de Sidney e os anti-jusnaturalistas de Harrington. 
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Quando esta pesquisa teve início, a hipótese óbvia era a de que tão latente divergência 

não seria por motivos outros que não a diferença nas recepções de Maquiavel, cunhadas, 

respectivamente para Harrington e Sidney, como maquiavelismo e anti-maquiavelismo. 

Não demorou para que a fraqueza desse percurso se anunciasse e nos obrigasse a mais 

uma arregimentação para a investigação. A admiração crítica de Harrington por Hobbes, 

como o único filósofo de seu tempo que sobreviverá às gerações futuras, e o indiscutível 

aceite  da história  e de termos centrais  de Maquiavel  por  Sidney,  como a virtude,  a 

fortuna, a redução aos princípios e a defesa do conflito, foram fatores decisivos para um 

estudo que se propunha compreender cada um dos dois republicanismos. Isso fez com 

que a hipótese inicial de um Harrington fundamentalmente maquiaveliano, bem como, 

de  um Sidney  anti-maquiaveliano,  não  se  mostrasse  desse  modo  responsavelmente 

redutível  a  estes  termos.  Por  outro  lado,  pareceu  conveniente  o  entendimento  da 

essência das críticas de Harrington e dos usos de Sidney de Maquiavel serem uma chave 

frutífera  para  a  pesquisa.  “Harrington  and  Sidney  made  crucial  amendments  to 

Machiavelli,  but  they  made  them  in  opposite  directions”  (SCOTT,  1991,  p.  256). 

“Sidney took from Machiavelli an inspiration precisely opposite to that of Harrington” 

(SCOTT, 2004, p. 129). As explicações para esta oposição foi o elemento que mais nos 

mobilizou neste estudo.  

Como tivemos  oportunidade  de  destacar  ao  longo do  texto,  ao  posicionar-se 

contra o florentino, Harrington toma como pressuposto válido o entendimento geral dos 

mais destacados conceitos desenvolvidos, sobretudo, nos  Discorsi. Sua discordância é 

de segunda ordem. Uma vez que suas críticas são internas, em alguma medida, aceita 

não apenas a história como autoridade, mas sempre acaba por concluir  em favor da 

necessidade de uma república fundamentalmente embasada na definição aqui adotada e 

igualmente vinculada ao maquiavelismo (vide 2.2). As conclusões de Sidney não são 

distintas, mas sim as causas. Para ele, Maquiavel é o ardiloso autor de  O Príncipe, o 

disseminador  da  cizânia  e  do  ateísmo,  mas  também é  assim que  o  mundo  se  lhes 

apresenta.  É  no  confronto  entre  sua  admiração  da  moralidade  quase  miticamente 

atribuída  aos  antigos  e  ao  cristianismo reformado  com a  noite  de  São Bartolomeu, 

Mazarin e Luis XIV que Sidney se rende ao realismo. Impedido de alocar o dever-ser no 

lugar do ser, Sidney desenvolve quase a mesma república de Maquiavel e Harrington. 

Entende-se assim a necessidade de um conceito complexo de liberdade que seja capaz 

de justificar a possibilidade de os homens agirem, consciente e racionalmente, de modo 
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a solapar o bem público. Por isso, o conceito de liberdade em Sidney é central em seu 

sistema.

Dentre  as concordâncias mais evidentes  não pudemos deixar de mencionar a 

recepção do conflito a partir de Maquiavel, como mecanismo de rotation ou de redução 

aos  princípios,  sem  a  causação  pelos  humores  (Harrington)  ou  como  caráter 

instrumental e secundário (Sidney). A dimensão da cidadania, por seu lado, revela a 

diferença para a solução dos problemas religiosos em cada um deles. Se para Harrington 

o civismo envolvido nas atividades religiosas não era ameaça, mas garantia da liberdade 

de consciência,  para  Sidney,  a fórmula a  ser  adotada deve ser  a  de livrar  o espaço 

público da possibilidade de intolerâncias. Todavia, para ambos, trata-se, no fundo, de 

um  problema  de  isonomia  largamente  discutido  a  partir  dos  últimos  capítulos  do 

primeiro discurso maquiaveliano. A cidadania também carrega consigo a república que 

expande, mais militar do que comercialmente, tanto para um quanto para outro, mas 

que,  de modo adequado,  pode catapultar  os  ciclos  de governo para girar  sua forma 

apenas com o fim da própria humanidade ou porquanto seja a república bem-ordenada. 

Mas essas ordini não se fazem alternativamente ao império da lei, seja pela manutenção 

da balance (Harrington) ou porque não se sabe da existência do homem mais virtuoso 

de todos (Sidney). 

A garantia da liberdade pela  lei, e não da lei, coadunando a do cidadão e a da 

cidade, é o modo pelo qual Harrington e Sidney destacam uma das mais importantes 

preocupações de suas repúblicas, porque correlatas à cidadania bélico-expansionista e à 

virtude.  Conceito  chave  para  muitos  intérpretes,  motivo  de  repulsa  dos  críticos  do 

republicanismo  por  seu  caráter  supostamente  inatingível  ou  pela  materialização  do 

autoritarismo em forma de liberdade positiva, a virtude é um conceito com o qual os 

dois autores operam. Afeitos mais ou menos a cada trecho da mesma obra, os Discorsi 

atingiram em cheio o trato de Harrington e de Sidney com ela. Não parece surpreender 

que,  para ambos – a bem da verdade,  comedidamente –,  há que se tornar a virtude 

desnecessária quando bem-ordenada a república. Afinal, quando as ordini derem forma 

à matéria num arranjo de governo misto pautado em leis pelas quais se é livre e as quais 

são originadas  do conflito  institucionalizado,  a  virtude,  permanecendo sempre  bem-

vinda, torna-se descartável. Mas Harrington toma como premissa, tal como Hobbes, que 

a  razão  humana  não  é  capaz  de  governar  a  paixão,  e  por  isso  o  governo  de  facto 

permanece  indispensável  ao  de  jure.  De  modo  análogo,  embora  alternativo,  Sidney 

constata, a posteriori, que não existe aquele homem virtuoso descrito pelos antigos.  
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Esse  modo  de  abordar  as  questões  é  central  na  diferença  dos  dois 

republicanismos. Por outro lado, há também elementos tomados hipoteticamente, ou a 

priori,  por  ambos  que  permitem  observar  uma  proximidade  de  fundo  com  o 

republicanismo de Maquiavel. Tanto para Harrington, quanto para Sidney, os homens 

são por natureza desiguais e, nisso, o debate com Hobbes é evidente. A justificativa que 

empregam é o que os diferencia: para o autor de  Oceana o que divide os homens é a 

sabedoria, já para o dos Discourses,  é a virtude, caso ela possa ser dimensionada377. A 

consequência, entretanto, para os dois é a necessidade de uma república isonômica, que 

absorva, maquiavelianamente, as desigualdades. Não se poderia concluir essa quadro 

sem um comentário breve sobre a justiça. Ausente em Harrington, fracamente presente 

em Sidney,  ambos  reforçam a  tese  de  que  o  republicanismo é  pouco  afeito  a  esse 

conceito político tão importante. O fato de Sidney ser um partícipe do jusnaturalismo 

parece ser uma boa justificativa para que ele a insira como uma das virtudes cardeais e 

também parece lógico que Harrington se cale quanto ao tema pelo mesmo motivo que 

rejeita o direito natural.                            

Não é coincidência também que os exemplos de repúblicas sejam os mesmos 

para ambos, aliás, pouco conformados em contemporâneos como Milton ou Nedham. 

De modo análogo, as fontes não são tão díspares, não obstante termos nos esforçado em 

destacar  a  primazia  de  autores  italianos  e  ingleses  do  renascimento  tardio  para 

Harrington, e monarcômacos, jesuítas e jusnaturalistas para Sidney (Cf. HADFIELD, 

2006, p. 113). A convergência se faz, dentre outras, pelos exemplos aludidos por e pelo 

próprio Maquiavel. Aprenderam, de fato, com a leitura dos antigos e a experiência dos 

modernos,  mas também com a leitura dos modernos,  que não podem sustentar  seus 

sistemas em um mundo temporalmente dividido ao meio. Para empregar uma expressão 

cara nos tempos atuais, a republica dos antigos e a república dos modernos respondem 

diferentemente a questões iguais e diferentes, de tal maneira que esta cisão binária à 

moda straussiana não se aplica concisamente nem a Harrington, nem a Sidney. Por outro 

lado,  as  repúblicas  antigas  e  modernas também escondem o que não mais  pode ser 

revivido, exigindo, portanto, contribuições inovadoras para os acontecimentos ingleses 

nunca antes vistos. 

É  bem  verdade  que  a  insistência  monotonamente  apresentada  das  ordens 

institucionais de Oceana dizem pouco respeito ao espírito republicano dos Discourses 

377 Repare-se ainda na divergência na constância harringtoniana de ordenar os conceitos binariamente, 
ao passo que Sidney tende a hierarquizar em infinitos graus. 
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Concerning Government.  Porém, trata-se mais de estilo e de importância relativa das 

teorias e conceitos do que de divergência sistêmica propriamente. Vale a pena insistir 

nesse  ponto.  O  fato  de  os  autores  aqui  estudados  se  enquadrarem na  definição  de 

republicanismo estabelecida no princípio desse trabalho não significa que sejam atentos 

homogeneamente a cada um dos termos, na verdade este é um importante elemento de 

discrepância  que,  esperamos,  desenvolvemos  ao  longo  do  texto.  Por  exemplo,  para 

Sidney, ao contrário de Harrington, a virtude é bem mais importante do que o governo 

misto, o que calibra a intensidade de cada republicanismo mais ou menos afeito a cada 

um dos termos-chave. Outro exemplo pode ser extraído do contraste entre a aristocracia 

natural (Harrington) com a monarquia natural (Sidney), surpreendentemente, do ponto 

de  vista  do  sistema  de  cada  um  deles,  os  dois  regimes  são  republicanos,  porque 

governados por sábios e virtuosos. Mas isso não autoriza qualquer afirmativa de que 

haja um vínculo entre as duas naturalidades. De fato, são essas sutilezas que rebatem 

nas  “famílias”  de  republicanismos  em  gregos  ou  romanos,  em  conflitualistas  ou 

harmoniosos e entre antigos e modernos. Pretendemos que fique claro que nenhuma 

dessas três famílias pode ser adotada acriticamente ou que seja em si mesma definidora 

de Harrington ou de Sidney. Ambos empregam autores e conceitos gregos e romanos, 

ambos são afeitos ao conflito e ambos usufruem dos marcadores da filosofia política 

antiga e moderna; mas não empregam igualmente os autores e conceitos, também não 

são  igualmente  afeitos  ao  conflito  definido  maquiavelianamente,  nem usufruem dos 

mesmos marcadores ou do mesmo modo da filosofa política antiga e moderna.  Isso 

também não quer dizer que as divergências pontuais não sejam claras.

Além  da  citada  solução  para  a  intolerância  religiosa,  a  figura  do  fundador 

harringtoniano é de tal  modo ofuscada,  quiçá rejeitada,  em Sidney – como evidente 

parte de seu contratualismo – que o leva a um afastamento não apenas de Harrington, 

mas  de  um  notável  ponto  do  republicanismo  de  Maquiavel.  Por  outro  lado,  a 

incorrigível morte de qualquer república reordena os autores deixando agora Harrington 

sem par.

Essas  comparações  têm  se  mostrado  bastante  frutíferas  entre  os  trabalhos 

publicados nas últimas duas décadas e meia sobre republicanismo, em geral, e sobre o 

republicanismo inglês, em particular. É interessante notar que mesmo que estivessem 

ambos presentes nas análises precursoras de, por exemplo, Fink e Robbins, e estes não 

se  preocuparam em uma análise  aprofundada  das  divergências  e  semelhanças,  dado 

também que não era parte de seus objetivos. Os últimos vinte e cinco anos não apenas 
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questionaram o  que  parecia  a  inabalável  consequência  por  muitos  retiradas  da  tese 

pocockiana de que o republicanismo possui uma disjunção intrínseca com relação ao 

direito natural, mas recolocaram no cerne da discussão, ainda que de modo insipiente, o 

“caráter específico” do republicanismo, permitindo a emergência de autores como Pettit. 

Mas  é  preciso  reconhecer  que  esse  esforço  não  é  novo.  Como  muito 

precisamente apontaram Robbins e Venturi ainda por volta dos anos 1960, e que nem 

por  isso  são  lembrados  como  deveriam,  esse  exercício  intelectual  já  havia  sido 

empreendido pela geração seguinte à restauração monárquica, com particular destaque 

para Toland. Em suas dedicatórias, prefácios e apresentações às precursoras edições de 

Harrington  e  Sidney,  Toland  reproduzia  os  termos  mestres  daquilo  que  lhe  parecia 

sintetizar o texto apresentado: “introducing a republican form of government”, “a mixt 

form of government”, “a government of laws” e “liberty under the security of equal 

laws”  (TOLAND,  1700,  p.  vii-viii).  Termos  marcados,  como  ele  faz  questão  de 

acentuar, por gregos, romanos e, claro, Maquiavel (TOLAND, 1700, p. ix-x). O que se 

mostra  interessante,  contudo,  é  a  repetição  dos  mesmos  argumentos  para  ambos  os 

autores prefaciados: 

That nations should be well informed of their rights is of 
the most  absolute necessity;  because the  happiness  or 
infelicity  of  any  people  entirely  depends  upon  the 
enjoyment  or  deprivation  of  liberty;  which  is  so 
invicibly  proved  in  thee  following  discourses,  that  to 
endeavour  to  make  it  more  clear,  would  be  an 
unpardonable presumption. (TOLAND, 1698, p. i)

It  is not better known to you, most worthy magistrats, 
that governement is the preserving cause of all societys, 
than that every society is in a languishing or flouring 
condition, answerable to the particular constitution of its 
government:  and  if  the  goodness  of  the  laws  in  any 
place be thus  distinguishable by the happiness  of  the 
people, so the winsdom of the people is best discern'd 
by the laws  they have  made,  or  by which  they have 
chosen to be govern'd. (TOLAND, 1700, p. i)

É desnecessário reproduzir outros exemplos de passagens como estas. Fica claro 

que  Toland  reconhece  unidade  nos  dois  autores  que  edita  e  publica.  E  mesmo que 

reconheça também as diferenças, não as colocou claramente. Nesse sentido, ele foi um 

dos  principais  responsáveis  pela  criação  do  que  comumente  se  chama de  “tradição 

republicana”, definida, como confirmam os trechos, nos parâmetros aqui empregados. 

Para  ele,  tal  republicanismo possui  uma unidade  teórico-conceitual  que  extrapola  o 

desenvolvimento histórico e as transformações dele advindas, não obstante a marcante 
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presença  dos  autores  antigos  e  modernos.  Como  editor,  permitiu  que  as  obras 

chegassem ao novo mundo e à França revolucionária, possibilitando a continuidade da 

reflexão.                   

Grande parte dos estudos sobre o republicanismo inglês, Harrington e Sidney, 

em algum nível, alude à presença de Maquiavel, majoritariamente, no contraste com 

Grotius  e  Hobbes.  O que  nos  dispusemos a  fazer  neste  trabalho,  antes  de  tudo,  foi 

compreender pontualmente as inflexões promovidas por Harrington e por Sidney no 

republicanismo maquiaveliano, tendo em conta as contribuições teóricas ocorridas da 

Florença do início do século XVI à Londres de fins do XVII,  nas quais  ocorreram 

transformações  históricas  e  intelectuais  que  marcaram as  fundações  do  pensamento 

político moderno, para empregar a tão disseminada expressão. Com a leitura da politeia  

e  da res  publica,  a  commonwealth inglesa,  devidamente  calibrada  pela  repubblica 

renascentista, legou ao futuro a  republic  do Novo Mundo e a  république  de volta ao 

Velho e,  em algum nível,  a  república  e as  repúblicas  em regiões tropicais  do mapa 

mundi.      
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	 Em obras anteriores (PETTIT, 1997, 2012), ele costuma restringir os termos conceituais que se opõem ao republicanismo à definição hobbesiana de liberdade. Particularmente em On the people's terms (2012, p. 144), desenvolve uma crítica a Rawls através de uma comparação com Hobbes pelo fato de que “for Rawls domination is not a problem as such” (PETTIT, 2012, p. 108). Interessante que, mesmo assim, em alguns momentos de sua produção recente ele se aproxime do autor de A theory of justice de modo fundamentalmente diverso daquele expresso quando da publicação do influente livro (PETTIT, 1974). Porém, com a recente publicação (2014), Pettit detalha este argumento sem precisar lançar mão de Hobbes ou Rawls.
	 Tomamos absoluto, seguindo Harrington, aqui apenas como um governo cujos poderes não são divididos, porque, em Hobbes e Bodin, há a primazia da soberania correlata a sua indivisibilidade.
	 Recentemente, os estudos a respeito de Harrington, suas fontes e suas recepções, têm encontrado território fértil nas suas referências à república de Israel, principalmente nos debates de época sobre a dimensão teológica envolvida nisso e o uso bíblico como texto de autoridade histórica e normativa alternativo àquele empregado pelos defensores do direito divino dos reis, além do federalismo e da lei agrária (BORALEVI, 2011, p. 115). 
	 A respeito do emprego de “tradição”, escreve Davis: “Utopian writing is not a tradition of thought” (DAVIS, 1983, p. 4), ao invés disso, Davis usa o termo “common mode”, embora também empregue, de modo pouco rigoroso, o termo tradição (DAVIS, 1983, p. 39 n. 81). Manteremos a palavra aqui do modo que nos é autorizada pelo intérprete.
	 Os quatro outros modos são The Land of Cockaygne, Arcadia, Perfect Moral Commonwealth e Millennium. Basicamente, operam em tradições progressivamente mais realistas que, por fim, desembocaria, de modo analítico e não cronológico, em utopias (DAVIS, 1983, p. 20-36).
	 Mais à frente no texto, Davis (1983, p. 209) argumenta em favor da possibilidade de Harrington se enquadrar melhor na sobreposição entre milenarismo e republicanismo clássico, aos moldes produzidos por Savonarola, posição semelhante que Goldie (1987, p. 201) adotará. 
	 Possivelmente, trata-se da filha de Cromwell, responsável por garantir a publicação e a chegada do texto às mãos  de seu pai.
	 Edições do século XIX de Oceana, das quais ainda se encontram reproduzidas no mercado atual, contribuiriam para esta leitura (Cfr. BLITZER, 1970, p. 207) que se tornou majoritária em grande parte do século XX. Sob o nome de “Ideals Comonwealths”, republicado em 1901, um volume trazia, além de Oceana, a própria Utopia, A cidade do Sol e a Nova Atlântida.
	 Uma exceção é J. W. Gough (1930, p. 404), que afirma que a única originalidade de Harrington é a divisão das funções legislativas, uma vez o fundamento da propriedade estaria em Virgílio. Aqui, Gough parece desenvolver uma sugestão apenas suscitada por Russel-Smith (1914, p. 7-8), que não adentra no ponto. Confira também Watson (1956). 
	 O livro de Bernstein foi escrito para compôr o conjunto de volumes organizados por Karl Kautsky sobre a história do socialismo, o que torna compreensivo o impulso do autor em abordar o tema.
	 A distinção analítica entre Harrington e Marx reside fundamentalmente na interpretação da concentração (Marx) ou desconcentração (Harrington) de terras, mas o ponto de contado importante é a partir da acumulação.
	 A análise de Remer parece mais promissora quando se aproxima da proporção entre sabedoria, razão e paixão e suas diferentes composições exemplares do homem, o que, de fato, permitiria justificar uma cisão importante com os antigos. A respeito desse ponto, Hammersley (2013a, p. 364-365) o desenvolve mais profundamente.  
	 Não será possível nessa seção analisar a vasta obra de Pocock sobre o tema, nos restringiremos aos textos mais representativos ou que geraram mais controvérsias. Muito também já se produziu sobre as interpretações de Pocock e, em especial, a respeito de Harrington e seus seguidores. Do mesmo modo, apresentaremos o desenvolvimento dos debates apenas quando o ponto for imprescindível para a argumentação.
	 Apesar da taxativa afirmação estar presente no seu livro mais importante (2003), em outros textos (1977, p. 32; 1978, p. 25), Pocock parece conceder uma certa dívida para com o personalismo hobbesiano.
	 Embora inclua, pontualmente, Harrington, as obras de Pettit não pretendem debatê-lo em si mesmo, apenas o utiliza como parte de sua definição da tradição republicana.
	 Ele faz isso com outros autores, mas Hobbes é o caso mais chamativo.
	 O argumento de Fukuda se sustenta fundamentalmente no uso que Fortescue e Parker fazem dos “three estates” tradicionais da Inglaterra, que se diferenciaria dos governos mistos antigos. Em Fortescue, encontramos apenas a referência ao comentar a França (FORTESCUE, 2002, p. 88; The Governance of England, III). Referência aos três estados aparece, em Fortescue, em De Natura Legis Naturae, por exemplo, parte I, capítulo XVI, texto não citado por Fukuda. Não fomos capazes de localizar tal referência em Parker.  
	 Ignoramos aqui a distinção, possível de ser debatida, entre principado e monarquia ou príncipe e monarca. Para a comparação, basta que se aceite que ambos são formas de um único governante.
	 Os determinantes da economia sobre a política não significam que os meios políticos possam ser empregados para a garantia de desigualdade econômica, seu ponto é justamente garantir o inverso.
	 Caso fosse, todos tornariam-se sábios quando gerarem filhos e da istinção para com os menos sábios deixaria de existir. A não ser que se assuma que todos tornam-se sábios com a idade e a geração de filhos, o que não existe evidência textual para isso, apesar de a idade ser um critério militar (dos 18 aos 30 anos) e político (acima dos 30 anos). Este é claro limite da comparação.
	 Bignotto (1994, p. 182) julga que esta radicalização é uma crítica. Sobre a educação, confira Rahe (2008, p. 326-327). 
	 Vide, por exemplo, Harrington (The prerogative of popular government, I, 9, p. 460-461).
	 Vimos acima, sobretudo a partir de Aristóteles, a dimensão conflituosa fundada na propriedade. A riqueza, como causa das sedições, é causa também da corrupção e pode ter uma inspiração em Políbio, embora não seja esse ponto destacado pelo historiador grego, ocorre apenas em uma passagem.
	 Pettit retira daqui um dos pontos centrais, senão o mais importante, de sua teoria do republicanismo, que não é exclusividade de Harrington. Embora, Pettit negue que neste ponto a participação popular seja fundamental, atribui ao controle institucional uma origem maquiaveliana (PETTIT, 1997, p. 28-29). Essa interpretação é parcialmente refeita na sua publicação seguinte (PETTIT, 2012, p. 17). 
	 A frase é: “Poteva uno tribuno e qualunque altro cittadino preporre al Popolo una legge, sopra la quale ogni cittadino poteva parlare o in favore o incontro, innanzi che la si deliberasse” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 18, 19), claramente, Harrington insere o seu próprio vocabulário no texto de Maquiavel.
	 Sobre a relação entre Harrington e Cromwell, particularmente seu papel em Oceana, veja-se Ostrenky (2011, p. 170-171), Scott (2004, p. 285; 2013) e Worden (1994c, p. 124; 2011, p. LI). De modo geral, o debate gira em torno na dedicatória e, principalmente, sobre a possibilidade de ela ser genuína ou irônica.
	 O próprio ato do comércio, como é descrito por Harrington, é significativo porque supõe uma negociação e esta a capacidade de fala. Claramente um ponto aristotélico atacado por Hobbes. A respeito de uma leitura aristotélica desse ponto, confira Nadon (2009, p. 532).
	 Interpretações de Sidney que se centram mais no contexto e na sua biografia tendem a observar a querela com seu irmão mais velho, Henry Sidney, pela disputa dos benefícios da nobreza de seu pai, Robert Sidney, e, quando morto, de sua herança, como uma marca importante da posição de Algernon tão radicalmente contrária ao patriarcado. Essa leitura não é apenas plausível, mas bem fundamentada à luz de sua vida (SCOTT, 1988, p. 61-62). Porém, centraremos este estudo nos seus argumentos e reflexões.
	 A biografia de Sidney atesta uma proveitosa relação intelectual dele com cardeais romanos nos períodos de exílio (SCOTT, 1988, p. 148; SCOTT, 1991, p. 16). É possível que nesta época ele tenha adquirido contato com as principais obras desse conjunto de autores católicos.
	 Veremos à frente este ponto, mas adiantamos que ambos estão presentes na obra de Sidney.
	 Worden (1985, p. 37), Fink (1962, p. 164) e Nelson (1993, p. 7) afirmam, respectivamente, que havia projeto, um programa ou uma agenda de futuro (Cf. SIDNEY, Discourses, III, 31, p. 503).
	 A diferença entre a recepção prioritariamente grega ou romana já foi objeto de diversos estudos. Basta aqui que se aponte, como será desenvolvido posteriormente, os atributos ciceronianos da reflexão de Sidney. Destaca-se ainda que Sidney tende a aproximar Tácito de Maquiavel (SIDNEY, Maxims, VII, p. 83; SCOTT, 1988, p. 170).  
	 É digno de nota que tanto Tuck, quanto Rommen comentem e insiram a primeira leva desses autores em suas análises, sem diferenciá-los quanto e esta classificação esquemática. Lembre-se ainda que a obra de Rommen foi publicada originalmente nos anos 1930.
	 Não comentaremos a crítica implícita de Tuck a Macpherson acima citada. Registramos apenas que este individualismo racional ao qual nos referimos como unidade intelectual do seiscentos deve ser tratado com cautela. No caso específico de Sidney, sobre o qual pretendemos que fique esclarecido nas páginas que se seguem, adiantamos que o referido individualismo possessivo não faz parte, definitivamente, de sua reflexão. Suas esparsas referências à propriedade, bem como sua total ausência de teoria sobre o tema complementam de modo contundente a nulidade da propriedade no que se refere ao seu jusnaturalismo. Além disso, os elementos democráticos de sua reflexão estão bem longe de ensejar qualquer discurso elogioso aos moldes com os quais Macpherson opera. Sidney, apenas em uma definição exageradamente ampla, pode ser dito como um liberal stricto sensu ou liberal clássico (para uma leitura contrária, confira Treves, 1953). Seu individualismo metodológico, para empregar um termo corrente nos textos atuais, limita-se às abstrações teóricas que não passam de premissas, afinal, para ele, os homens isolados não são outra coisa que não bestas. O imperativo participativo e isonômico não limita o Estado de Sidney às funções prioritariamente de cumprimentos de contratos individuais e a segurança é o primeiro, e somente o primeiro, de seus quesitos. Por fim, seu conceito de liberdade, mais abrangente e mais complexo do que os de Hobbes e Locke, não se centra no indivíduo, mas nas relações que este estabelece com seus semelhantes. 
	 Registre-se aqui a polêmica leitura de Leo Strauss (1953, p. 177) sobre a recepção hobbesiana de Aristóteles no que se refere à capacidade humana de produzir, teleologicamente, acordos mútuos.
	 Procuraremos argumentar que a robustez teórica de Sidney e grande parte de sua contribuição republicana, reside na insistência de que não se pode confiar às relações de suficiência as idiossincrasias produzidas pela lei da natureza como liberdade, mesmo que se suponha um governante virtuoso ou uma república bem-ordenada.
	 Em carta a Henry Savile, escreve comentando a crise com a Escócia iniciada com a restauração (Cf. SCOTT, 1991, p. 205): “Others, who look upon it as a fine thing to kill a great many men, and believe monarchies are best kept up by terror, extol the action, and say there is no other way of suppressing old rebbelions, or preventing new ones, than by force and rigour; look upon Caligula as a great statesman, and oderint dum metuant as a good maxim” (SIDNEY, 1772, p. 44; carta a Henry Savile, 30/07/1679). A citação mostra com clareza a relação entre o tirano e as máximas cortesãs que, diferentemente da passagem dos Discourses, não parece incorrer em um julgamento moral, possivelmente, pela sua própria avaliação de que a crise com a Escócia precipitar-se-ia em uma guerra fratricida entre ambos os Estados. Veja a carta seguinte onde ele confirma essa posição (SIDNEY, 1772, p. 50; carta a Henry Savile, 29/10/1679). Worden (1985, p. 7) e Houston (1991, p. 26) mostram que, desde o início dos anos 1650, Sidney tinha uma postura mais complacente para com um regime de facto. Mesmo que ocorra tal transformação de intensidade em sua postura, ainda que seja inegável, não é capaz de esconder as posições mais amplamente aceitas como maquiavélicas, expressa com clareza na citação acima de Court Maxims (Cf. SCOTT, 1988, p. 13).
	 Aliás, prudência é um dos quesitos necessários ao bom governo de Sidney, como veremos à frente.
	 A evidência disso é que a capacidade de fala contribuiu para associações apenas nos casos bíblicos, isto é, historicamente marcados e limitados, impedindo, assim, uma teoria geral pautada em Aristóteles (Cf. SIDNEY, Discourses, I, 8, p. 27).
	 Sidney, como Hobbes, não aceita a naturalidade da monarquia por causa do poder do mais forte. De fato, a força não estabelece o governo porque não consegue, uma vez que os homens não são tão diferentes a ponto de um governar o outro pela força (SIDNEY, Discourses, II, 31, p. 304). Mas, a sujeição pode existir, e isso é observado entre os animais.
	 No fim dos Discourses, Sidney parece mudar de posição com relação aos saxões a respeito da liberdade original dos ingleses (Discourses, III, 28). Porém, é necessário ressaltar que ele se esforça para diferenciar dois momentos distintos desse povo: antes e depois do estabelecimento das leis que levam ao autogoverno, confirmando a suposição do estado de natureza original.
	 A razão é quesito importante para a política e, principalmente, a entrada em sociedade, porém, basta que se reconheça que os homens possuem, em si mesmos e por natureza, a faculdade da razão como liberdade (Cf. SIDNEY, Discourses, II, 8, p. 121).
	 É possível que a referência de Sidney seja à tradição tomista em geral ou mesmo ao próprio Tomás de Aquino em particular, sobretudo, na expressão utilizada por ele na Suma Teológica, II, IV, 94, 6: “Se a lei natural pode ser abolida do coração do homem?” A resposta é negativa, pois é conhecida por todos os homens e, em segunda plano, a razão geral pode ser aplicada aos casos particulares. Porém, apesar da importância da presença de Tomás de Aquino, que dificilmente seria explicitada por Sidney, o preceito que abrange a lei natural contida no coração de cada homem remete à Epístola de Paulo aos Romanos: “Os pagãos, que não têm lei, fazendo naturalmente as coisas que não são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem da lei; eles mostram que o objeto da lei está gravado nos corações, dando-lhes testemunho a sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusaram ou se escusam mutuamente” (Rm, 2, 14-15). Embora as referências bíblicas de Sidney sejam majoritariamente do Antigo Testamento, não se pode desconsiderar a passagem, ainda mais porque Suárez (2008, p. 26; Trattado delle leggi, I, I, 9) comenta positivamente a carta, acrescentando ainda que o comportamento humano deve ser seguido por ela de modo a agir conforme a razão e os preceitos de deus e da justiça. Além de Suárez, outra referência importante para Sidney é Agostinho, que também descreve a gravação da lei da natureza e divina no coração de cada homem e, por isso, exime-os das iniquidades (Confissões, II, 4).   
	 No Vindiciae contra Tyrannos (BRUTUS, 2004, p. 28; Vindiciae contra Tyrannos, I), o autor caminha para unir a grandeza do conquistador com o fato de ter sido adorado pelo povo, em moldes similares aos de Maquiavel (Cf. MESNARD, 1952, p. 340).
	 Mesmo que a discussão à qual Sidney se debruça seja relativa aos direitos ao governo pelos monarcas, o argumento torna-se mais claro quando aplicado à transmissão. “John Sobieski now reining in Poland, had no relation in blood to the former kings, nor any title till he was chosen” (SIDNEY, Discourses, III, 18, p. 420). “The crown of Denmark was elective till it was made hereditary by an act of the general diet” (SIDNEY, Discourses, III, 18, p. 420). Estes exemplos confirmam o direito pela hereditariedade é definido pela nação, e não natural. Em outros momentos (SIDNEY, Discourses, III, 18, p. 422), Sidney atribui à lei sálica um ato da nação para determinar em quem a coroa deveria se assentar, o que confirma a dimensão positiva da lei.
	 Apesar da desigualdade natural dos homens em termos de virtude, como vimos em 3.3.3, em estado de natureza, via de regra, essa desigualdade não é capaz de exercer qualquer influência.
	 Este é um claro ponto de contato entre as crianças, as mulheres, os incapazes e os escravos. Embora Sidney se esforce para tornar a diferença robusta, o que importa para seu sistema é a capacidade de alguém ter autonomia.
	 Um paralelo com Rousseau é irresistível: Escrito no coração de todos os homens (Contrato Social, II, 12), a percepção de que a autodeterminação, mesmo que absolutamente restritiva, do ponto de vista relativo, não enseja qualquer rebaixamento frente ao estado anterior (Contrato Social, I, 6) anula as desvantagens da entrada em sociedade. 
	 O argumento se assemelha bastante ao de Belarmino: “Finally, if civil subjection or primacy were incompatible with Christian freedom, ecclesiastical subjection or primacy would be more incompatible, since Christian freedom pertains more to the Christian man as a citizen of the Church than as a citizen of the world, but ecclesiastical subjection or primacy is not incompatible with Christian freedom” (BELLARMINE, 2012, p. 11; Laymen, III). O clérigo argumenta que, sob determinadas condições, a sujeição civil não implica em ter a liberdade tolhida, o que o diferencia, entretanto, é o fato de ele centrar-se na relação entre a liberdade cristã e a igreja, o que para Sidney significa a relação entre o indivíduo e a sociedade.
	 Confira Brutus (2004, p. 131; Vindiciae contra Tyrannos, III).
	 De acordo com a argumentação acima, empregaremos “dois contratos” ou seus equivalentes quando na análise estivermos detidos nos termos livres da dimensão do progresso e “contrato bipartido” ou outros termos que designem um único contrato em duas etapas quando o desenvolvimento dos agregados humanos estiver presente.
	 Este é um ponto largamente debatido e estudado em Maquiavel. No conjunto de todos os seus escritos que atualmente são reconhecidos como dele próprio, Aristóteles é citado três vezes: Discorsi (III, 26, 10), Discursus Florentinarum Rerum (26; vol. I, p. 744) e em carta a Francesco Vettori (vol. II, p. 289; 26/09/1513). Porém, muitos especialistas, com destaque para Genaro Sasso, Luciano Canfora, Corrado Vivanti e Giorgio Inglese, marcam inúmeras proximidades textuais em quase todas as fases de sua vida. Políbio, por outro lado, jamais é citado, mas é igualmente discutido se é possível que Maquiavel tenha tido contato com sua obra, devido a incrível proximidade de algumas passagens, particularmente com relação aos ciclos de governo. O exaustivo e necessário trabalho exegético e de consulta das fontes disponíveis ao florentino sobre os textos antigos tem ganhado cada vez mais atenção entre os pesquisadores do tema. O fato de ser largamente aceito que Maquiavel não sabia grego (GRAZIA, Ridolfi, VILLARI, 1927 vol. 1, p. 283), e em suas representações diplomáticas, como na França e nos Estados germânicos, ele se comunicava em latim (VILLARI, 1927 vol. 1, p. 328), limita as pesquisas às possíveis traduções para o italiano e o latim, o que evidentemente não impede que ele tenha tida acesso aos textos, ou a parte deles, através de fontes que hoje são desconhecidas. De todo modo, os autores que incorporaram essa perspectiva, como mostraremos a partir de Sidney, não deixaram de inserir os nomes gregos das formas de governo. Maquiavel, por seu lado, não os emprega, salvo a tirania, mesmo quando se refere às cidades antigas da própria Grécia. 
	 Se for tencionado o argumento ao limite, poder-se-ia afirmar que, supondo uma perfeita coerência interna do texto, Alexandre era mais forte e corajoso que Hércules (SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 457), sendo que suas virtudes eram mais potentes. Esse apontamento revela pouco do pensamento político de Sidney, embora seja necessário marcar as flutuações de sua reflexão. Hobbes (1985, p. 89; Leviathan, I, 2), discutindo a imaginação humana, apresenta como equivalentes a possibilidade de algum homem se imaginar um Hércules ou um Alexandre, embora, em outras referências a ambos, diferencie-os quanto ao fato de o primeiro não existir e o segundo ser uma figura histórica. De todo modo, a comparação foi feita. 
	 Na edição de 1772 não há a sugestão de continuidade de uma passagem para outra porque a pontuação substitui os dois pontos pelos ponto final, diferentemente das edições de 1698 e 1996.
	 No Vindiciae (BRUTUS, 2004, p. 76-77; Vindiciae Contra Tyrannos, III), o autor expressa com clareza a necessidade de que todos aqueles que compõem a cidade façam parte da definição de povo.
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	     	No prefácio da edição de 1971 de The world turned upside down, Christopher Hill afirma que existem poucas atividades humanas mais cooperativas do que o trabalho intelectual de se escrever a História e, por isso, aquele que coloca seu nome no trabalho para receber as críticas sabe melhor do que ninguém que aquele estudo dependeu de um grande conjunto de outras pessoas, muitas vezes, ausentes nas referências, ou mesmo desconhecidas pelo próprio autor. Neste ponto, o trabalho de um estudioso da Teoria Política não se distingue em nada de um da História e, assim, faço de suas palavras as minhas, com o aviso comum de que qualquer falha não deve ser creditada a ninguém mais do que eu mesmo.   
	RESUMO
	A tese analisa a recepção de Maquiavel nos republicanismos de James Harrington e Algernon Sidney. Ao invés das abordagens mais comuns, que tendem a priorizar o contexto, as linguagens e suas transformações nas gerações de pensadores, pretende-se, ao invés disso, abordar as diferenças e semelhanças de cada proposta republicana a partir da ótica dos termos centrais do republicanismo maquiaveliano. Harrington é diversas vezes considerado o principal receptáculo do secretário florentino na Inglaterra do século XVII e o responsável  por permitir a continuação dos termos centrais do republicanismo florentino. De fato, o autor de Oceana foi o que mais se referenciou ao autor dos Discorsi, embora não negue as críticas. Em sentido lato, a recepção de Harrington refere-se à cidadania militar e expansiva dos Estados republicanos, ao governo misto e ao império da lei em detrimento do governo dos homens. Sustenta-se, contrariamente à maioria das interpretações, que Harrington também segue a tese forte de Maquiavel com relação aos conflitos. As críticas, explícitas e constantes, ao florentino direcionam-se fundamentalmente aos aspectos secundários, as causas das explicações, embora as conclusões sejam, quase sempre, as mesmas. Com Sidney ocorre algo diferente, uma vez que, diferentemente de Harrington, aceita e torna-se partícipe do jusnaturalismo aos moldes hobbesianos, o que acaba por justificar suas críticas de fundo moral ao secretário. Ocorre que, devido à sua definição de liberdade, os homens são capazes de desrespeitar a lei da natureza como razão e, por isso, são igualmente aptos a agir de modo a transgredir o bem comum. O ideal de Sidney da virtude como o melhor dos governos encontra um claro limite quando confrontado com os acontecimentos históricos. O direito natural do autor dos Discourses depende, em algum nível, de confirmações históricas e, nesse caso, Maquiavel lhe serve como medida confiável para a construção de uma república bem-ordenada, inclusive com relação ao tema do conflito. Por fim, o contraste dos autores mostra que ambos contribuíram de modo incisivo para o republicanismo, através da rejeição ao critério da hereditariedade, da defesa do governo das leis, do governo misto, da liberdade como alternativa ao conceito meramente físico, da isonomia nas relações políticas, além do papel da cidadania e da virtude. As diferenças, sustentadas pela rejeição ou aceitação do direito natural, respectivamente, podem ser vistas claramente pelos diferentes usos de Maquiavel. Por motivos diferentes, o Maquiavel de cada um deles recebe uma forte carga de republicanismo. 
	                
	ABSTRACT
	The thesis analyzes the reception of Machiavelli in the republicanisms of James Harrington and of Algernon Sidney. Instead of the more common approaches, which tend to prioritize the context, languages and their transformations in the generations of thinkers, it is intended, instead, to address the differences and similarities of each Republican proposal from the perspective of the central terms of Machiavellian republicanism. Harrington is several times considered the main receptacle of the Florentine secretary in seventeenth-century England and responsible for allowing the continuation of the central terms of the Florentine republicanism. In fact, the author of Oceana was that most referenced to the author of Discorsi, though not deny the criticism. In a broad sense, Harrington's reception refers to the military and expansive citizenship Republican States, the mixed government and the rule of law to the detriment of the government of men. It is argued, contrary to most interpretations, which Harrington also follows the strong claim Machiavelli in relation to conflicts. Criticism, explicit and constant, the Florentine are directed fundamentally to secondary aspects, the causes of explanations, although the findings are almost always the same. Sidney is something different, since, unlike Harrington, he accepted and is part of the natural law in Hobbesian terms, which ultimately justify his criticism of moral background to the secretary of Florence. His definition of freedom means that men are able to break the law of nature as reason and, therefore, men are also able to act to break the common good. The ideal of Sidney of virtue as the best of governments is a clear limit when confronted with historical events. The natural right of the author of Discourses depends on some level of historical confirmations, and if so, Machiavelli is helpful for him as a reliable measure for the construction of a well-ordered republic, including the theme of conflict. Finally, the contrast of the authors shows that both contributed incisively to republicanism, by rejecting the criterion of heredity, the government of the law, of mixed government, freedom as an alternative to purely physical concept, equality in political relations, and the role of citizenship and virtue. The differences, supported by the rejection or acceptance of natural law, respectively, can be seen clearly by Machiavelli different uses by Harrington and Sidney. For different reasons, the Machiavelli of each one receives a strong republican approach.
	The politics, no less than arms, are the proper study of a gentleman, tho he shou'd confine himself to nothing, but carefully adorn his mind and body with all useful and becoming accomplishments.
	John Toland, The preface to Oceana and other works, 1700
	Les esprits inquiets, dont notre pays est très fertile, s’amusent plus que jamais a feuilleter des livres dangereux qui traitent cette matierè, scilicet Sydney, On government, Harrington’s Oceana.
	Correspondence de Leibniz avec l'éléctrice Sophie de Brunswick-Lunebourg. Hannover, 1874 
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	Esclarecimento sobre as citações das obras utilizadas
	Todos os autores antigos aqui citados seguem os padrões tradicionais: o nome do autor seguido do título da obra e o devido passo. Buscou-se utilizar edições confiáveis, priorizando coleções respeitadas ou estabelecidas por especialistas em idiomas acessíveis, sobretudo The Classical Loeb Library. Em alguns casos, devido à importância para os autores objeto deste trabalho, particularmente em a Política aristotélica e algumas obras de Cícero, optou-se por contrastar diferentes edições, priorizando aquelas que incluem o idioma original. Algumas edições em português foram utilizadas, sempre em contraste com outras, e, nestes casos, as citações as seguem.   
	As obras de Maquiavel serão citadas do seguinte modo: os Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio (Discorsi) de acordo com o livro, capítulo e linha, seguindo a edição estabelecida por Giorgio Inglese em 2010, O Príncipe (Principe), citado pelo capítulo e linha, seguindo a edição estabelecida também por Inglese em 2013. Todas as demais seguem as marcações da edição dos escritos completos estabelecida por Corrado Vivanti em 1997, inclusive, quando houver, a marcação do livro, capítulo e parágrafo. Porém, como é comum no trato recente de Maquiavel, diferentemente do critério adotado para os Discorsi e Il Principe, os outros escritos, quando citados, terão ao título incluído e a página. Quaisquer outras referências, inclusive de outras edições dos Discorsi e de Il Principe, serão indicadas com os padrões acadêmicos tradicionais.  
	Salvo indicação contrária, os escritos de Harrington serão citados de acordo com a edição estabelecida por Pocock em 1977, a partir da indicação do título seguido da página. A edição de John Toland aqui usada é a primeira, de 1700, e será empregada quando houver variantes das de Pocock relevantes para o trabalho. Dos textos cuja autoria seja amplamente reconhecida de Harrington que sobreviveram ao tempo, três deles não constam nas obras publicadas em 1977, The Mechanics of Nature, A Sufficient Answer to Mr. Stubb e uma carta. Quanto ao primeiro, será utilizado, além da edição de Toland, o apêndice contido no livro de Charles Blitzer; quanto ao segundo, apenas a edição de Toland. A carta, endereçada a John Aubrey em 1659, consiste em um único e curto parágrafo de cunho pessoal e foi publicada na íntegra por Russel-Smith (1914, p. 127) e não será utilizada. Também não será utilizada a parte da tradução da Eneida de Virgílio que, supostamente, teria sido feita por Harrington. Existem ainda outros três textos contidos na compilação de 1700: The Grounds and Reasons of Monarchy Considered, The Humble Petition of Divers Well-Affected Persons deliver’d the 6th Day of July, 1659 e A Proposition in Order to the Proposing of a Commonwealth or Democracy, o primeiro foi escrito por John Hall of Durham, de acordo com a assinatura da edição original de 1650-1 (POCOCK, 1977, p. XII), os outros dois, embora de matriz fortemente harringtoniana, dificilmente foram escritos pelo próprio (POCOCK, 1977, p. XIV). 
	Não há uma edição contemporânea que reúna as obras de Sidney. Por isso, os Discourses Concerning Government (Discourses) serão citados pelo capítulo e seção, seguidos da página da edição curada por Thomas West em 1996 e, quando necessário, contrastados com a edição base de 1772 (Works) e com a original de Toland, publicada em 1698. O diálogo Court Maxims (Maxims) só possui uma única edição em idioma original, visto que o texto foi descoberto apenas nos anos setenta do século vinte por Blair Worden. Assim, segue-se o número do diálogo, contido no manuscrito, e a página da edição de Hans W. Blom, Eco Haitsma Mulier e Ronald Janse. Existem dois textos que Sidney escreveu em parceria. Um deles, England's Great Interest, in the Choice of This New Parliament, com William Penn. Apesar de não conter a indicação autoral na edição dos escritos políticos de fundador Quaker aqui utilizada, seguimos a orientação de Jonathan Scott (1991, p. 135) de que o texto teria sido escrito a quatro mãos. O outro, única publicação de Sidney em vida, foi escrito com William Jones e utilizar-se-á a publicação contida na compilação State Tracts of the Reign of Charles II, publicada em 1689. Dois outros textos possuem edições apenas em apêndices de outros livros, também utilizados. Das 106 cartas que se atestam a autoria de Sidney, 69 foram publicadas em numerosas e esparsas edições (Cf. SCOTT, 1991, p. 361-362). Por isso, as referências bibliográficas contêm a indicação de cada carta consultada, salvo as coletâneas cuja citação carrega apenas os anos inicial e final das cartas nelas contidas. Todas as cartas serão citadas, no corpo do texto, pela data, seguida da página da edição de referência. Aos demais textos serão oferecidas as indicações nas referências bibliográficas, priorizando a coletânea The Works of Algernon Sidney, publicada em Londres, em 1772. Nesta publicação, em um único volume, a paginação é reiniciada a cada texto, de modo que as referências às páginas poderão se repetir, justificando, pois, a necessidade de inserção do título em cada citação.   
	De modo a facilitar a identificação de obras de outros autores de época, devido à quantidade de edições, como, por exemplo, as de Hobbes, inserem-se o título e, quando houver, o número da parte e do referido capítulo, seguidos da página da edição de referência. Caso se empregue mais de uma edição da mesma obra, será oferecido o ano de publicação da citação em questão. Quando o idioma original não for utilizado como principal referência, como no caso de Grotius, a citação e a referência ao título serão feitas no idioma consultado. Escritos contidos em edições compiladas de textos integrais, como, por exemplo, de Bacon, Milton, terão a indicação precisa de qual texto se trata no ato da citação e nas referências finais, como comumente é feito.   
	Devido ao número e dispersão das edições existentes de documentos, panfletos e textos de intervenção, com ou sem o conhecimento da autoria, serão indicados precisamente nas referências bibliográficas e também no ato da citação, de modo a facilitar o entendimento e identificação.        
	Por fim, com relação à grafia dos nomes próprios e palavras com arcaísmos, respeitaremos a letra dos textos das edições utilizadas, mesmo quando haja variações significativas ou quando o responsável pela edição modernizou a escrita. Quando inseridos em nosso próprio escrito, manteremos os usos mais correntes em português dos nomes próprios, como Maquiavel, Harrington e Sidney. Com relação aos verbos e substantivos comuns, quando tratados no idioma original, fitando marcar o emprego da palavra pelo autor em questão, manteremos, igualmente, a grafia da edição utilizada.
	Não obstante o esforço em contrário, não foi possível manter a consulta das referências bibliográficas secundárias em idioma original em todas as ocasiões, de modo que, quando citadas, emprega-se o idioma consultado, mesmo quando traduzido de outra língua.    
	Outros esclarecimentos bibliográficos, bem como obras não contidas nas referências finais, quando necessários, serão feitos ao longo do texto ou em notas.                   
	1. Introdução
		As questões que conduzem esta tese começaram a ser aventadas na fase final de elaboração da dissertação de mestrado, defendida em 2010. O objeto daquele trabalho centrava-se em um estudo comparativo entre Maquiavel, Montesquieu e Madison a respeito do conceito de república e o emprego da definição e de suas características centrais em cada um desses autores. Pareceu-nos muito claro que os três dividiam a perspectiva realista elaborada fundamentalmente pelo primeiro, porém, com a contribuição dos outros dois, a república gradativamente transformar-se-ia em republicanismo, afastando-se do costumeiro uso florentino de república como forma de governo. Não obstante compartilharem alguns dos termos mais cadentes do republicanismo, Montesquieu e sobretudo Madison incluiriam modos de observar o regime republicano bastante particulares. Em seu elogio à Constituição inglesa, afirmava o Barão de La Brède que aquele país era uma república que se escondia por trás de uma monarquia, do mesmo modo que reconhecia determinadas atitudes de reis e déspotas como republicanas. Soma-se a isso o conhecido conjunto de categorias de Montesquieu, o clima, o território, a religião, o comércio, os hábitos e costumes, que empurram um país para determinada direção institucional. Para Madison, a definição precisa de república passava pelo fato de ser um regime no qual está presente o esquema de representação e que além disso oblitera qualquer avanço faccioso. A perspectiva desses autores chamou a atenção pelo fato de não necessariamente estar relacionada com algumas das definições tradicionais de república, como governo misto e império da leis, embora sejam elementos igualmente defendidos por eles. O hiato entre o entendimento republicano de Montesquieu e Madison e o de república com critérios institucionais claramente definidos ensejou uma interpretação binária entre uma determinada forma de governo e um modo de governar que, apesar de fortemente compatíveis um com o outro, podem ser tratados, analiticamente, como definições distintas.
		À medida que o estudo avançava, nos parecia cada vez mais claro que as duas perspectivas não implicavam em uma divergência com relação ao modo pelo qual se abordava a política. Ambos, Montesquieu e Madison, eram igualmente devedores de Maquiavel e do realismo. O Iluminismo francês e o processo de independência norte-americana estavam completamente permeados e, pode-se afirmar, majoritariamente vinculados às matrizes jusnaturalistas a partir de um enorme conjunto de autores com os quais ambos dialogavam. Ainda assim, o direito natural é por eles peremptoriamente rejeitado. Percebeu-se ainda que alguns dos termos mestres de Maquiavel, originados de sua avaliação da Roma antiga, atingiram em cheio o pensamento de Montesquieu e Madison, com o surpreendente destaque para o elogio ao conflito político. A correlação entre a rejeição do direito natural e a defesa do conflito foi aventada como uma das hipóteses centrais daquele trabalho, mas que deveria ter uma realização sociológica ou histórica nas instituições políticas fundamentais. A partir de então, as formas gregas, fundamentalmente aristotélicas, de se pensar os governos mereceriam destaque. 
		O estudo das críticas e comentários direcionados aos personagens com os quais se travava o diálogo, com os devidos destaques para Hobbes no caso de Montesquieu e Jefferson no caso de Madison, e as implicações institucionais tinham primazia sobre os conceitos mais abstratos. Não sem sentido, confirmou-se que é característica do jusnaturalismo preterir, salvo raras exceções, temas como a forma de governo e o império da lei1. Estes se alinhavam ao conjunto sociológico de Montesquieu ou à definição madisoniana estreitamente precisa de república. Justamente alguns dos termos centrais que definiam a república e o republicanismo – pela sociologia ou pela definição jurídica – eram os mesmos que não encontravam eco nos autores jusnaturalistas com os quais se dialogava. Naquele instante, assumimos nossa predisposição pocockiana para aqueles três pensadores. De fato, a tese central de Pocock (2003) não ressalta uma necessária distinção teórica entre republicanismo e direito natural, mas não se pode perder de vista que os autores afeitos a essa perspectiva estão praticamente ausentes na volumosa publicação de 1975. 
		A partir de então, os estudos se libertaram de autores determinados e transformaram-se em uma predisposição investigativa a respeito do republicanismo como um todo. Claramente, mostrava-se inconsistente com um trabalho acadêmico definido em forma de tese debruçar-se sobre o conjunto vastíssimo de pensadores recorrentemente classificados de republicanos. Essa abrangência inicial que acabou por resultar no trabalho em mãos foi um proveitoso exercício de repetitivos testes analíticos sobre os possíveis empregos de republicanismos e/ou maquiavelismos. Cientes do imperativo objetivista, tensionamos as questões de modo que coubessem em objetos determinados, simultaneamente, mantivemos no horizonte a hipótese corrente de que a tese pocockiana nega o jusnaturalismo.      
		Ao invés de tomarmos como certa a diferenciação, tão largamente aceita, entre uma matriz humanista e renascentista, que tem em Maquiavel sua principal figura, e a do direito natural originado na modernidade, na qual Grotius e Hobbes são destaques, a conformar as duas tradições modernas que com frequência se mostram em choque, aceitamos a empreitada de buscar evidências aproximativas. A divergência mais clara assenta-se no elogio ao conflito que, por definição, põe de lado a necessidade do consenso contratualista fundado no direito natural. Assim, passados os ímpetos altivamente abrangentes, este trabalho teve real início sob a insignia da seguinte questão: a tese forte de Maquiavel com relação ao conflito (Cf. PEDULLÀ, 2011), que sustenta sua matriz republicana, é inevitavelmente contraditória com o direito natural? Ficou claro que para buscar as respostas, a pergunta inicial deveria ser moderadamente ampliada: o republicanismo moderno é contraditório ao direito natural? 
		Já se tornou lugar comum pôr em evidência que a partir do conceito hobbesiano original de liberdade se derivou, juntamente com as variações do contratualismo, os aspectos teóricos centrais do liberalismo moderno. Sendo assim, a perspectiva jusnaturalista-liberal seria refratária ao republicanismo. Estudos contrários a essa ambivalência, por outro lado, têm surgido no cenário acadêmico esporadicamente. Para citar apenas dois, destacam-se Natural Law and the New Republicanism, de Michael P. Zuckert (1994), e Fra Repubblicanesimo e Giusnaturalismo, de Gabriella Silvestrini (2008). O primeiro, tem em Locke um importante ponto de inflexão nas ideiais republicanas que alteraram o curso de sua história, contando, assim, uma tradição republicana alternativa à de Pocock. Silvestrini, por outro lado, tem como ponto de partida os autores centrais do direito natural moderno – Grotius, Hobbes, Pufendorf – de modo a interpretar o republicanismo de Rousseau diante de sua própria definição de república como governo das leis. 
		Um aspecto complexo dessas abordagens, com o qual nos defrontaremos logo a seguir, reside na própria definição de republicanismo. De modo contra-intuitivo, buscaremos operar com a definição mais restritiva de republicanismo na qual se incluem as características mais marcantes – governo misto e das leis, divisão dos poderes, ausência de hereditariedade, isonomia, conceito de liberdade alternativo ao hobbesiano, valores cívicos, virtude e participação – de tal maneira que as definições mais abrangentes sejam igualmente cabíveis, evidentemente, quando não forem opostas ou mutuamente excludentes, o que é raro e discutível. Desse modo, na primeira seção serão sumarizados os diversos conjuntos definidores do republicanismo, a interseção de todos eles será o critério adotado. Além disso, buscaremos expressar em que medida a obra de Maquiavel foi divisora de águas, seja pela dimensão do conflito, seja pela do realismo que, via de regra, se mostra estranha ao direito natural. 
		Com essas questões em mente, demos continuidade à investigação do republicanismo atentos ao confronto entre os aspectos maquiavelianos e anti-maquiavelianos e não nos pareceu surpreendente que os autores geralmente enquadrados nele, mas também que se mostram predispostos às categorias do direito natural, tendem a rejeitar as formulações básicas de Maquiavel. Para ficarmos com alguns exemplos do universo anglófono, John Milton, Joseph Priestley, Richard Price, Thomas Jerfferson, John Adams e Thomas Paine, reconhecidamente membros do republicanismo, particularmente pelo influente Philip Pettit (1997; 2012; 2014), praticamente se calam diante do florentino e de seus temas. Desse modo, o problema ganhou mais robustez porquanto a defesa dos conceitos basilares do republicanismo moderno sem que se colocasse a par as formulações de Maquiavel. A proposta de Marco Geuna (1998), com a qual tivemos contato apenas em 2013, se mostrou bastante frutífera e adequada aos estudos. De acordo com Geuna, a variabilidade e complexidade do republicanismo moderno dificulta uma definição simultaneamente precisa e útil. Por isso, propõe um estudo assentado em “famílias” que se agrupariam diante de determinadas questões. Dentre elas, os temas maquiavelianos do conflito e da conquista merecem destaque. 
		Verificamos, então, que Harrington e Sidney se encaixavam na definição restritiva de republicanismo, ao mesmo tempo sem abdicarem de Maquiavel, negativa ou positivamente. Suas posições frente ao direito natural também foram um critério necessário em nossa escolha, Harrington, como um crítico, Sidney, como partícipe. Às questões iniciais que confrontavam maquiavelismo e jusnaturalismo, introduzimos o quesito primário de se adequarem à definição de republicanismo aqui utilizada2. O objetivo dessa guinada foi o de conferir maior consistência ao estudo e delimitar o objeto. Todavia, não foi mera coincidência que dois pensadores da mesma geração, do mesmo país e que presenciaram a profunda crise política daquele século desfrutassem de preocupações similares. Não apenas pelo fato de serem defensores, cada um a seu modo, da república, mas também pela linguagem disponível e às opções de seu empregos diversos. Chama a atenção, em particular, que ambos defendam temas tributários do humanismo cívico, do republicanismo renascentista italiano, a evidente abolição das instituições monárquicas e, ainda assim, divirjam com relação ao jusnaturalismo. Outros autores republicanos daquele contexto ou não empregam Maquiavel com a mesma ênfase, como nos casos de Milton ou Andrew Marvell, ou não se adéquam à interseção republicana, como Marchamont Nedham, mesmo que em uma definição abrangente seja ele considerado republicano (Cf. BARROS, 2014), não deixa de ser por “oportunismo” e não por uma “contribuição teórica republicana” (FOXLEY, 2013, p. 55; WORDEN, 1991, p. 449). Assim, Harrington e Sidney nos pareceram os melhores casos a serem estudados. Esse enquadramento formal, evidentemente, possui muitas limitações e possíveis imprecisões. Mas deve-se ter em conta que Harrington e Sidney são os que mais cumprem com os requisitos estabelecidos. Acrescentaríamos ainda o fato marcante do inequívoco peso intelectual que ambos exerceriam nos séculos seguintes, fundamentalmente, relacionados ao republicanismo, em seus momentos mais frutíferos.
		De modo a buscar as contribuições e inovações de cada um deles, enfatizamos os autores com os quais os diálogos se dão de maneira mais clara. Este trabalho de teoria política, salvo raríssimas exceções, não se apegará ao contexto histórico ou às biografias. Por outro lado, pretendemos controlar e limitar, dentro do possível, as incongruências lógicas advindas de leituras que negligenciam por completo o ambiente intelectual que se encontrava disponível aos autores. Portanto, priorizaremos, apenas quando se mostrarem pertinentes, as análises que enfocam as críticas e recepções oriundas de outros autores e somente quando, em algum nível, estiverem relacionadas com o republicanismo e/ ou maquiavelismo.    
		À grande parte das referências bibliográficas utilizadas, tivemos acesso durante o período de estudos na Itália, entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014, principalmente, nas vastíssimas bibliotecas dos centros de pesquisa de Turim do que é chamado por lá de “história das doutrinas políticas”. O termo, aliás,  cunhado por Gaetano Mosca e consolidado por Luigi Firpo, congrega historiadores, filósofos e cientistas políticos, em perfeita conformidade com as disciplinas que se dedicam aos estudos republicanos3. As fundações e as universidades do Piemonte como um todo, e a Università degli Studi di Milano, em particular, oportunizaram a pesquisa de vasto material primário e secundário. Dentre os primeiros, destacam-se publicações de Maquiavel, de diversos países, incluindo as inglesas, dos séculos XVI e XVII, bem como autores renascentistas e do século XVII inglês. Não há consenso e precisão sobre as edições utilizadas por Harrington e Sidney de Maquiavel, mas é certo que tenham consultado mais de uma e, certamente, alguma em idioma original. Por isso, quando pertinente, empregaremos prefácios e introduções às obras de Maquiavel que possivelmente tenham chegado às mãos de Harrington e Sidney. O material virtualmente infindável sobre republicanismo, maquiavelismo e sobre os autores mestres deste trabalho teve que ser limitado ao conteúdo próprio dos estudos, de modo que parcela significativa das contribuições recentes não pode ter outro caminho senão esperar por uma oportunidade futura de pesquisa. Naquelas circunstâncias do rigoroso inverno turinês, elaboramos as primeiras versões da ordem esquemática e temática da tese que, não obstante repetidas alterações, permaneceu sempre sob o critério dos respectivos republicanismos de Harrington e Sidney à luz da recepção de Maquiavel, o que, evidentemente, pôs de lado temas igualmente instigantes que estivessem fora das barreiras auto-impostas do republicanismo e do maquiavelismo.                  
		A primeira seção busca tratar da definição de republicanismo como interseção dos fundamentos mais profícuos, de modo que seja ou não possível enquadrar qualquer autor. Essa perspectiva restritiva foi a forma que encontramos de evitar a filiação a apenas uma definição, por mais convincente ou tentador que fosse, abdicando, portanto, de enquadramentos que talvez pudessem se mostrar mais convenientes aos autores estudados. Além disso, o emprego da interseção limita arbitrariedades no justo momento de se afirmar um autor como republicano. Ela inclui também uma discussão sobre o desenvolvimento e recepção de Maquiavel desde suas primeiras publicações até o século XVII inglês, buscando ressaltar os momentos de inflexão interpretativa. A segunda seção centra-se em Harrington, em suas reflexões políticas mais importantes em um contraste com o anunciado republicanismo e com o maquiavelismo, com o devido destaque para os termos comuns entre os autores. Pudemos verificar a pertinência, não apenas da questão inicial com relação ao conflito, mas também de outros tantos termos republicanos. Em linhas gerais, pode-se adiantar que as rejeições a Maquiavel são de segunda ordem e não dizem respeito à aceitação dos pressupostos e teorias do florentino. As críticas de Harrington a Maquiavel são internas e não externas aos conteúdos do próprio florentino. Com relação a Sidney, na terceira seção, algumas digressões com relação ao maquiavelismo foram necessárias, fitando uma investigação de seu sistema jusnaturalista e contratualista de modo que possa ser comparável com o próprio Maquiavel, o que fez com que esta parte do trabalho ficasse ligeiramente maior do que a de Harrington. Mesmo que se rejeite a abordagem maquiaveliana como um todo, para Sidney, o secretário florentino é útil na medida em que lhe apresenta respostas contingenciais a problemas políticos igualmente contingenciais. Procuraremos explicar o modo pelo qual Maquiavel é tratado se adequa ao direito natural de Sidney, mas adiantamos que não são termos incongruentes. Por fim, o trabalho se finaliza com uma breve conclusão que visa retomar as questões iniciais, à luz de comparações pontuais entre Harrington e Sidney e em que medida dizem respeito à posição de cada um frente a Maquiavel.                  
	2. Republicanismo e maquiavelismo
	2.1. Ascenção, decadência e retomada do republicanismo
		Dependendo do ângulo que se adentre aos estudos republicanos pode-se dizer que o republicanismo é um modo de pensar a política tão antigo quanto ela mesma, ou, alternativamente, tão jovem quanto sua retomada no século XX. A origem de seus estudos enquanto unidade teórica remonta apenas, na mais otimista das leituras, à geração de intelectuais do pós segunda guerra, quando a palavra ainda se sobrepujava a uma interpretação conceitual a ela vinculada. Mesmo com a expansão e a crescente profissionalização das ciências sociais nas décadas subsequentes e, com ela, a profusão de enciclopédias e esforços de síntese conceitual, o republicanismo não ganhou o destaque que alcançaria nos anos recentes4. São raros os esforços explicativos que se debruçam sobre os motivos que levaram ao abandono do conceito entre quase todo o século XIX e o início do republican revival de seis décadas atrás. Dentre eles, o mais profuso ainda parece ser os momentos finais da famosa conferência em 1997 para Regius Professor na Universidade de Cambridge, de Quentin Skinner, publicada sob o título Liberty before liberalism. Nela, Skinner (1999, p. 80) busca explicar o interregno intelectual pela força com que o utilitarismo e o positivismo aterrissaram nas nascentes ciências sociais do século XIX. O historiador não comenta, mas pode ser verificado a partir de suas sugestões, o aprofundamento dessas abordagens a partir de uma grande aposta, cientificamente orientada, da reflexão social durante a primeira metade do século seguinte.
		A análise de Skinner pressupõe uma incompatibilidade entre o pensamento republicano e o positivismo e o utilitarismo. A conhecida oposição dessas duas matrizes encontraria na segunda um fio condutor no liberalismo, iniciado com o direito natural na primeira modernidade e consumado com sua crítica no século XIX. De certo modo, a conhecida conferência acabou por aprofundar uma dicotomia já bastante esgarçada à época entre republicanismo e liberalismo. Por outro lado, o republican revival não parece deslocado da transformação sofrida pelas ciências humanas no pós guerra. É difícil afirmar categoricamente que o republican revival é parte da reconfiguração sofrida pela disciplina nos momentos mais tensos da guerra fria, mas também não se pode descartar a profusão de publicações, quase sempre orientadas historicamente, daquele período (ALBERTINI, [1955] 1995; BARON, [1955] 1966; BAYLIN, The ideological origins of the american revolution, 1967; FINK, [1945] 1962; GILBERT, [1965] 2012; POCOCK, [1957] 1987c, ROBBINS, [1959] 2004; VENTURI, [1969] 2003; WOOD, The creation of the american republic, 1776-1787, 1969). Os objetos eram correlatos e tornar-se-iam complementares entre republicanismo e a investigação histórica da república florentina dos séculos XV e XVI (Baron, Gilbert e Albertini), do interregno inglês e suas consequências intelectuais (Fink, Pocock e Robbins), e da revolução americana (Wood e Baylin). Assim, não é exagero afirmar que The machiavellian moment ([1975] 2003) seja o ponto alto desses estudos5.
		Durante a guerra fria, em 1958, Isaiah Berlin publica o marcante ensaio Two concepts of liberty. Já foi dito por adversários e estudiosos (GEUNA, 2000, p. XVII; PETTIT, 1997, p. 17-18; PETTIT, 2013, p. 149-150; SKINNER, 1990a; SKINNER, 1990b, p. 293; SKINNER, 2002b, p. 184-189; SKINNER, 2004, p. 250; VIROLI, 2002b, p. 38-40), e apenas relembramos aqui, que a bipolarização do mundo, bem como a profícua gama de escritos utilitaristas entre fins do século XVIII até meados do XIX, tiveram profunda influência na determinação da liberdade negativa e positiva, na qual a primeira seria a “verdadeira liberdade”. Na esteira reconstrutiva do pensamento burguês, C. B. Macpherson publica The political theory of possessive individualism (1962). Na outra ponta, autores como Lawrence Stone, Christopher Hill, John F. H. New e Edward Tompson, a partir de uma abordagem historiográfica materialista, senão marxista, debruçar-se-iam, com o devido destaque para a revolução inglesa e seus desenvolvimentos, nos mesmos objetos que a geração precedente estudara6. Ainda na década de 1950, Leo Strauss insere no debate as dicotomias entre direito natural e história, antigos e modernos, dando início a uma reflexão binária que desembocaria entre o liberalismo e todo o resto7. Parece interessante que a leitura de Strauss para a decadência da filosofia política ocidental seja, de algum modo, coerente com a análise de seu crítico, Skinner, a respeito do arrefecimento do republicanismo. Para Strauss, a filosofia política e o direito natural entraram em decadência a partir da ascensão do positivismo e do utilitarismo, mas ele insere, nesse processo, o historicismo e o cientificismo das ciências sociais (STRAUSS, 1965, p. 9-34).   
		Mais recentemente, Pettit (2014, p. 13-22) indicou duas fases do que chamou de eclipse do republicanismo. A primeira está diretamente ligada ao processo de ascensão do conceito de liberdade como não-interferência simultaneamente ao período das guerras de independência das colônias norte-americanas. Reagindo à conflagrada independência, havia aqueles ingleses que pretendiam manter o domínio sobre o novo mundo por uma definição de liberdade exclusivamente como não-interferência oriunda do utilitarismo de Bentham. A segunda fase se desenvolveu no início do século XIX com o advento da liberdade irrestrita de contrato. O problema dessa forma de liberdade, argumenta Pettit, é que os indivíduos contratantes não estariam em uma posição que lhes permitisse qualquer renegociação contratual, acabando por pressupor uma segunda natureza mercantilizada de todos e cada um, para além do claro inconveniente de que as partes contratantes dificilmente estariam em situação equilibrada ou de igualdade (PETTIT, 2014, p. 18). Do ponto de vista histórico, continua Pettit, a emergência de uma sociedade de mercado e industrial produziriam as condições necessárias para que se aceitassem termos e conceitos como estes.    
		Apesar da linha argumentativa de Pettit ser fundamentalmente fixada em seu próprio conceito de liberdade como não-dominação, como aliás é bem comum de seu feitio8, há uma compatibilidade de fundo com a reconstrução da decadência do republicanismo feita por Skinner cujos algozes principais são o utilitarismo e os pressupostos teórico-filosóficos da racionalidade natural e auto-interessada do homem, em tons jusnaturalistas ou positivistas9. 
		O fato é que os estudos republicanos ganharam dimensões impressionantes nos últimos anos. Justifica-se, por vezes, sua retomada pelo simples fato de que o período de seu eclipse, para empregar a expressão de Pettit, foi um mero hiato na história do pensamento político ocidental. A reconstrução da linguagem republicana tem estado no centro dos debates, bem como algum ponto de apoio central, seja institucional ou eticamente definido (Cf. MAYNOR, 2003, p. 4-5; WOOTTON, 1994, p. 18). Aceitando, em parte, ambos os aspectos, passemos à definição de republicanismo aqui adotada.  
	2.2. Uma definição de republicanismo
		Dentre as dificuldades iniciais encontradas por estudiosos do pensamento político e, em particular, da história do pensamento político, ou ainda, de uma determinada história reside na própria definição do objeto (HONOHAN, 2002, p. 5). Se, por um lado, é difícil ou questionável definir um determinado percurso sob critérios que apenas no fim do trajeto se deixam ver, por outro, é inquestionável que semelhanças intelectuais ocorram de modo mais ou menos explícito ao longo do tempo. A ideia de tradição, por vezes, está absorvida pela perspectiva de determinado conceito ou ancoragem teórica que possa ser descrita a partir de um conjunto de continuidades que, supostamente, superaria o de rupturas e divergências. Além disso, está ainda relacionada ao fato de que determinados pontos – conceitos e teorias – importam mais do que outros. Contudo, não é difícil identificar, a posteriori, que os objetos sob estudo podem ser lidos com algum grau de arbitrariedade. Qualquer que seja a arbitrariedade, isto é, o ponto de contraste ou proximidade escolhido, importa destacar que ele foi construído após um percurso significativo que permite ao pesquisador identificar os “pontos-chaves” desta ou daquela “tradição”. O controle metodológico das fontes e recepções, de um ponto de vista histórico, ou das semelhanças no emprego de tal ou qual conceito depende da corrente que se adote. 
		Ainda assim, a escolha de autores e/ou conceitos/teorias parece carregar uma barreira. Quando se tem em vista o objetivo de elucidar de modo minimamente útil e compreensivo o que seja “republicanismo”, o primeiro ímpeto é o de procurar as definições correntes entre os especialistas. Reside aqui a primeira dificuldade. A maioria dos trabalhos que se debruça sobre republicanismos, incluindo-se aqueles de caráter mais enciclopédico, não fornecem uma definição precisa de republicanismo ou o faz a partir da conhecida reconstrução histórica (confira nota 4). Aqueles que procuram, alternativamente, uma definição mais analítica, tendem a ancorar o republicanismo em um único conceito chave ou em autores chave (RIVERA, 2002, p. 68). J. C. Davis (2013), analisando Harrington, comenta essa armadilha pelo fato de que esse tipo de estudo pode se expressar do seguinte modo: um determinado conceito central em Harrington pode se dizer republicano justamente porque está presente em Harrington, ou, inversamente, um determinado autor pode ser considerado republicano porque emprega tal conceito. É claro que este modo de apresentar essas duas formas de abordagem repercute em alguma tautologia que, por sinal, não é difícil de encontrar entre os estudiosos10. 
		Parece que uma forma mais responsável de abordar essa questão se passa primeiro pela compreensão do modo pelo qual cada autor insere os conceitos, ditos republicanos, em seu pensamento, sistemático ou não. Um claro limite dessa abordagem reside no fato de existirem autores afeitos a determinados conceitos e refratários a outros. O caso de Rousseau é emblemático11. Basta lembrar que nele há o império da lei, mas não o governo misto, o que inclusive, colocou dois estudiosos do republicanismo, Silvestrini (2008) e Pettit (1997, p. 252-253; 2012, p. 12)12, em lados opostos para classificar o genebrino. Caso o republicanismo seja definido como um governo regido por leis – aliás, como defende o próprio – Silvestrini tem razão ao dizer que Rousseau é um de seus membros mais importantes. Por outro lado, como quer Pettit, se republicanismo necessitar de governo misto sem qualquer regra universal que paire acima dos processos de decisão político-institucionais, definitivamente, Rousseau não é um republicano. Locke, por seu lado, é um claro defensor do governo misto e do império da lei contra a arbitrariedade do império dos homens e, ainda assim, raramente ele é colocado entre os republicanos. 
		O segundo ponto refere-se à correlação interna de cada conceito dentro do pensamento de cada autor. De modo geral, existe uma gama de conceitos desenvolvidos,  quase sempre tratados com importâncias relativas diferentes, mesmo quando todos possam ser pertinentemente denominados republicanos. Para Madison, por exemplo, a priorização da representação pelo interesse frente à virtude faz com que ele localize no primeiro uma importância maior do que na segunda. Isso somente poderia expressar o “grau” de republicanismo de Madison se previamente se estabelecer o que seja o republicanismo13. Trata-se de um problema lógico de definição do que sejam os termos dependentes e os termos independentes que, tratando-se de teoria política, redunda em alguma dificuldade pelo próprio objeto de estudo.
		Não é difícil compreender, portanto, por que a maioria dos estudos acaba por optar por uma reconstrução histórica das reconhecidas fases do republicanismo moderno ítalo-atlântico e/ou francês. Parece-nos compreensível, assim, o corrente emprego de “tradição” muitas vezes definida pelos marcantes estudos dos anos sessenta e setenta acima referidos. A “invenção” dessa tradição14 marca de modo decisivo os estudos recentes, inclusive, em autores pouco ou menos afeitos aos estudos históricos, como o caso de Pettit. O caso de Pettit pode auxiliar nosso estudo do seguinte modo. Uma de suas ambições intelectuais reside justamente em buscar, pela tradição, segundo ele mesmo (PETTIT, 2012, p. 8; PETTIT, 2013, p. 169), definida por Pocock do republicanismo, um conceito que abarque os momentos e autores centrais. De acordo com Pettit, esse conceito é o de liberdade como não-dominação15. O que parece interessante é que Pettit define o republicanismo a partir de um conceito e o testa historicamente (Cf. McCORMICK, 2013b, p. 142). Dito de outro modo, ele constrói uma interseção entre um ponto de apóio único e fixo e a construção histórica. Parece claro também que isso pode ser feito para diversos outros conceitos, como o próprio governo das leis.
		Assim, partiremos da sugestão de Pettit, de sua interseção conceitual/histórica, mas com um conteúdo diferente. Como apontamos acima, pretendemos operar com um conceito restritivo de republicanismo, de maneira um tanto contra-intuitiva, de modo que se alicercem diversas condições necessárias. Dentro dessa definição, devemos ainda dividi-la, seguindo Geuna (1998, p. 121), entre os aspectos institucionais e de filosofia moral (Cf. McCORMICK, 2013b, p. 137; SCOTT, 2004, p. 25-29). Em seguida, marcaremos os pontos que distinguem os diferentes agrupamentos republicanos. Comecemos pelos primeiros.     
		Pode ser tido como um denominador comum do republicanismo, o que hoje parece redundante, a rejeição à hereditariedade como critério legítimo de escolha dos governantes. Desse ponto de vista, a república é o governo que se opõe à monarquia, sendo definida, portanto, de modo negativo (SCOTT, 2002, p. 61). Assim, da tripartição grega clássica, a república seria qualquer regime que não o monárquico ou que tenha critérios hereditários16. Por vezes, conjuntamente a essa rejeição, associa-se à república o governo misto. “Se si guarda soltanto all'aspetto istituzionale, repubblicani sono stati considerati non solo i pensatori antimonarchici, che si battevano per l'instaurazione o la difesa di una forma di governo democratica o aristocratica, ma anche gli scrittori che propugnavano una forma di governo misto” (GEUNA, 1998, p. 112). Vale lembrar do pioneirismo de Fink ([1945] 1962) em sua definição de “classical republicans” como aqueles defensores do governo misto. Modernamente, o tema encontrou alcance em autores que não são comumente classificados de republicanos, apesar de às vezes serem (ROUX, 2013, p. 111; WEST, 1996, p. XXV), como o caso de Locke, em oposição aos autores enquadrados no absolutismo, como Bodin, Filmer e Hobbes. Particularmente durante o século XVII inglês, Skinner adotou uma diferenciação bastante útil, embora questionável. Para ele, a liberdade neo-romana se diferenciaria, apesar de todas as afinidades conceituais, do republicanismo uma vez que esta abrange ainda um conjunto de pensadores que não necessariamente se opõe a uma monarquia limitada. Porém, tal conceito de liberdade teria o requisito do governo misto. Esse ponto é importante porque explicita autores que não podem ser, do ponto de vista institucional, classificados como republicanos, mas defendem o governo misto17. O debate a respeito do governo misto se passa fundamentalmente pelas atribuições de cada parte componente do governo e mesmo quais são as partes constitutivas do regime republicano. O pressuposto é que os pesos e contrapesos produzem um determinado equilíbrio de modo que um poder não se sobreponha ao outro. Largamente debatido por Araújo (2013), o governo misto progressivamente começa a incorporar, no seio do percurso republicano, a crescente necessidade do Estado.   
		Há ainda um requisito para o preciso funcionamento da divisão dos poderes: a lei. Novamente, o contraste mais evidente, na modernidade, é com Hobbes. O argumento frequente reside na constatação de que todas as leis positivas são invariavelmente produzidas por homens, logo, seria uma contradição em termos afirmar que o que governa é a lei. A solidez dessa argumentação busca anular a possibilidade de que arbitrariedades sejam remediadas através da lei. Por isso, particularmente entre os autores contratualistas, a legitimidade do regime se passa por outra coisa que não a lei, a saber, o que confere legitimidade ao contrato. A resposta de Harrington a Hobbes, que à frente veremos mais detalhadamente, se desenvolve pelo mecanismo de como as leis são produzidas (LOVETT, 2010, p. 71). De acordo com o autor de Oceana, a posição de Hobbes somente é válida se o regime for absoluto18, porém quando seus poderes são divididos, a lei é o resultado da tensão entre eles e, portanto, soberana. A justificativa para o império da lei vai além da obliteração de atos arbitrários (FEREJOHN, 2013, p. 196; LIST, 2006), que pode ser encontrado inclusive em autores contratualistas/liberais, e, entre os republicanos, recai no problema da cidadania e da participação (Cf. NADON, 2009, p. 530). 
		A lei, assim, é a garantia de que, em algum nível, os homens são iguais. Mesmo que por vezes se reconheça a distinção natural dos homens, e em alguns casos isso importa para a política, há a premência de que, politicamente, os homens devem ser tratados como se iguais fossem. A invenção é grega e a palavra também: isonomia19. Aqui importa diferenciar isonomia de igualdade, uma vez que, na maioria dos casos, os republicanos advogam pela primeira e, apenas em algumas perspectivas, pela segunda. Não se trata de uma igualdade substancial que possua qualquer conteúdo, mas da invenção de uma igualdade que a natureza foi incapaz de oferecer aos homens. Expresso de modo aristotélico, lê-se: 
	uma vez que as pessoas iguais em uma só qualidade não devem ser consideradas iguais em todas, nem as desiguais a respeito de uma só qualidade devam ser consideradas desiguais em todas, segue-se que todas as formas de constituição fundamentadas numa igualdade ou desigualdade generalizadas são desvios da constituição ideal. (ARISTÓTELES, Política, 1283a)
		Se o contrato social, de Hobbes em diante, é a invenção da desigualdade, porque naturalmente os homens são relativamente iguais, a isonomia, para o republicanismo, é a invenção da igualdade política. Deriva-se daí algumas máximas conhecidas e utilizadas até a contemporaneidade como a de que cada cidadão deve desfrutar de mesma importância pública (PETTIT, 2012; PETTIT, 2014), de modo que as diferenças naturais sejam, em termos políticos, desconsideradas20.  
		Em sentido assemelhado, e de modo mais contundente a partir da recepção de Cícero, o império da lei se consuma na ideia de que a liberdade somente existe na medida em que todos se submetem à lei. Portanto, a submissão à lei é garantia de liberdade e, simultaneamente, de igualdade. Não é raro encontrar comentários que oponham os dois termos e mesmo aqueles que os coloquem de modo inversamente proporcional (BRUGGER, 1999, p. 2-3). Mas tal hipérbole pressupõe uma definição de liberdade alternativa àquela tradicionalmente elaborada pelo republicanismo. Teremos oportunidade, à frente, de discutir em pormenor o tema da liberdade nos autores em questão, porém é necessário adiantar que houve um esforço recente de observar no republicanismo uma originalidade no conceito. A definição corrente de liberdade para os republicanos, seja a partir de Pettit, de Skinner ou de tantos outros, se faz em contraste com a conhecida dicotomia da liberdade negativa e a positiva (ABREU, 2013, p. 232-234; BRUGGER, 1999, p. 4-7)21. Cabe aqui apenas destacar que para muitos estudiosos o “caráter específico” do republicanismo diz respeito à formulação da liberdade como anterior a esta dicotomia e mais complexo do que ela (HONOHAN, 2002, p. 1)22. De um ponto de vista conceitual e institucional, são esses os termos: 1) rejeição a qualquer critério hereditário, 2) governo misto, 3) governo das leis, 4) isonomia, 5) liberdade alternativa à definição do impedimento físico23. Complementares a essas categorias, têm-se dimensões éticas, fortemente embricadas em um arranjo de filosofia moral. 
		Possivelmente, o ponto mais conhecido e debatido sobre o republicanismo é o tema da virtude. Os autores que priorizam a recepção grega nos republicanos modernos tendem a encontrar em Aristóteles e na sua posição referente à areté uma imagem que marcará os principais momentos do republicanismo, sobretudo, em sua relação com a vita activa e a primazia da ação sobre a contemplação (Cf. VILLAVICENCIO, 2006, p. 87)24. Outros destacam que as fontes mais importantes estariam na Roma antiga, entre seus historiadores e, principalmente, Cícero. Aqui, o eixo se desloca e assume uma direção voltada para o cumprimento cívico dos deveres dos cidadãos e para uma perspectiva moralizante da atividade política. De fato, desde o Iluminismo francês, há disseminada a noção de que as repúblicas vividas e pensadas pelos antigos romanos seriam os verdadeiros modelos e, particularmente, definições do republicanismo. A dedicação útil e utilitária, porém desinteressada pela coisa pública – em sentido ciceroniano – ou a vita activa das formas mistas de governo – em sentido aristotélico – teriam sofrido uma brutal inflexão com os escritos de Maquiavel. A partir de então, a dimensão realista da política ocupou um lugar de destaque e, de acordo com algumas leituras, anulou a necessidade da justiça que havia entre os antigos (SKINNER, 2002b, p. 207) ou tornou-se o perfeito contraponto à fortuna (POCOCK, 2003, p. 195). 
		Autores como Viroli (2002b) buscam destacar, resgatando do humanismo cívico, que a virtude sempre foi tomada como uma ação louvável em si mesma tendo por base o “bem comum” e, por isso, não poderia estar dissociada da atividade política propriamente. Há casos em que, buscando tencionar as divergências entre republicanismo e liberalismo, alguns opõem ao vocabulário da virtude o dos direitos individuais25. Sem dúvida, uma grande contribuição de Viroli, oposta a última afirmativa, foi mostrar os pontos de proximidade não apenas entre republicanos e liberais, mas também com o pensamento democrático. Em suma, sua tese é que tanto o liberalismo quanto a democracia são ambos herdeiros diretos do republicanismo do início da modernidade. Assim, não se torna difícil compreender como um autor como Sidney defende simultaneamente um governo dos mais virtuosos e sustentado em direitos. Por isso, não parece coincidência que utilize categorias da tradição republicana – antiga e moderna – e o direito natural26.
		Não obstante essas proximidades no emprego de conceitos, há uma diferença notória. Do mesmo modo que esses termos se mostram indispensáveis para o pensamento republicano, e a importância relativa deles depende de cada interpretação, outros, igualmente importantes para a reflexão ocidental, são quase, ou de fato, negligenciados. Dentre esses, não se pode colocar em segundo plano o tema da justiça. São raras as vezes em que o pensamento republicano moderno reconhece a importância da justiça. Em parte, como argumentou Adverse (2013b), a ascensão das garantias e dos direitos, vinculados à cidadania e aos valores públicos, acabou por ocupar este lugar (Cf. POCOCK, 2003, p. 84 e 213). Já em Maquiavel e seus seguidores na tradição florentino-atlântica o tema não é tratado com um mínimo de profundidade. Quando a justiça aporta autores afeitos ao republicanismo, quase sempre, é através dos pensadores igualmente afeitos ao direito natural (Cf. NASCIMENTO, 2013), como são os casos emblemáticos de Milton, Sidney e Jefferson, apenas para ficarmos no universo anglófono. 
		Nessa esteira, outro tema central é o da cidadania. Recorrentemente vinculada à participação nos negócios públicos, o emprego de cidadania requer a predisposição de cada um em defender a cidade, de modo a sustentar o autogoverno, na medida em que atua como soldado. O paradigma cidadão-soldado incorpora um vínculo entre o militarismo não profissionalizado com a manutenção da liberdade republicana, o que, inclusive, permitiria uma forte restrição à corrupção. Tal vita activa conforma a virtude e a cidadania em parâmetros conjuntos e mutuamente dependentes. Como pressuposto, particularmente na leitura de Pocock, há a natureza humana aristotélica, o que, aliás, pode ser questionado dependendo do autor.
		Particularmente, ganharam atenção os estudos dos usos políticos das linguagens do republicanismo como uma alternativa à necessidade de um parâmero universalizante. Assim, não é difícil entender a afirmativa de Pocock (1977, p. 15) de que o republicanismo não é um programa, mas uma linguagem27 ou a de Skinner ao empregar a palavra “ideology” para os pensadores ingleses do século XVII. Em nenhum dos casos há uma explícita ancoragem na definição do que seja republicanismo. O próprio Pocock, contudo, desenvolve seus argumentos a respeito do momento maquiaveliano a partir de uma definição: 
	'The Machiavellian moment' is a phrase to be interpreted in two ways. In the first place, it denotes the moment, and the manner, in which Machiavellian thought made its appearance [...] It is asserted that certain enduring patterns in the temporal consciousness of medieval and early modern Europeans led to the presentation of the republic, and the citizen's participation in it [...] In the second place, 'the Machiavellian moment' denotes the problem itself. It is a name for the moment in conceptualized time in which the republic was seen as confronting its own temporal finitude [...] In the language which had been developed for the purpose, this was spoken of as confrontation of 'virtue' with 'fortune' and 'corruption'. (POCOCK, 2003, p. VII-VIII)
	 
		Assim, o que se desenvolveu na história moderna sob esse auspício torna-se, para ele, republicanismo (Cf. DAVIS, 1981, p. 684). Em parte, essa classificação pretere os usos das linguagens alternativas vinculadas, por exemplo, ao direito natural, embora não seja clara a incompatibilidade teórica. Muito próximo dessa abordagem – mas que se difere em conteúdo, o que permite, inclusive, uma proximidade com o direito natural – é produzida por Scott (2000; 2004) na análise de que a estrutura central do republicanismo inglês, Milton, Vane e Sidney, se relacionava a uma dimensão moral da política que tinha suas proximidades e divergências com o próprio Maquiavel. Em resumo, essa prospectiva ética ou de filosofia moral se realiza 1) na virtude e 2) na cidadania. 
		Agora sim, temos as categorias restritivas do republicanismo com o qual operaremos nesse estudo: os cinco conceitos/instituições e essas duas dimensões da filosofia moral ou ética. Como o leitor certamente já deduziu, um esforço constante do estudo versará em destacar e testar cada um desses parâmetros para Harrington e Sidney. Sem buscar nos eximirmos da responsabilidade intelectual, deve-se dizer, porém, que esse modo esquemático possui claros limites, a começar, por exemplo, pela ausência de comentários dos autores sobre um determinado ponto ou quando ocorrem incompatibilidades teóricas entre os termos à luz de um sistema reflexivo qualquer28. Essas questões serão tratadas em seus devidos lugares. Cabe agora, contudo, expressar brevemente o modo pelo qual operaremos com definições de “famílias” republicanas. 
		Uma primeira abordagem pode ser construída, expressa contemporaneamente nas divergências entre as leituras de Pocock e Skinner, pela necessidade do zoon politikon aristotélico ou da neutralidade moral romana (BACCELLI, 2003, p. 14-16; BELLAMY, 2008, p. 161-163; GEUNA, 2013b, p. 15-17; LABORDE e MAYNOR, 2003, p. 3-4 e 10-13)29. Não cabe aqui uma reflexão exaustiva sobre isso, destacamos apenas que essa divisão não funciona de modo tão categórico em todos os autores, como veremos à frente com Harrington e mais ainda com Sidney. Porém, a marcação grega ou romana é útil para uma abordagem inicial.
		Uma segunda classificação das famílias, e aqui não acrescentamos nada ao argumento de Geuna (1998) e Baccelli (2003), diz respeito ao trato do conflito. Desenvolvido por Maquiavel em oposição ao humanismo a aos contemporâneos (PEDULLÀ, 2011), o florentino argumenta em favor da possibilidade de os conflitos produzirem grandeza e liberdade30. A famosa tese do quarto capítulo do primeiro discurso será um divisor de águas dentro do republicanismo, conformando, assim, duas “famílias”. De modo complementar, acrescentaremos o conceito de harmonia em oposição ao conflito (Cf. MAIHOFER, 1990, p. 284; SULLIVAN, 2004, p. 11-12). Mas isso será visto à frente.
		A terceira e última divisão é mais caudatária de autores avessos ao republicanismo31. Associada a uma tradição eminentemente filosófica e de resgate dos clássicos do universo grego, existem intérpretes que tendem a dividir a trajetória do pensamento republicano em dois momentos distintos que acabaram por se tornar, em alguma medida, contraditórios ou opostos (Cf. FEREJOHN, 2013, p. 201-217; FONTANA, 1994, p. 1-5; RIVERA, 2002, p. 63). Associados majoritariamente à figura de Leo Strauss – um dos mais importantes defensores da cisão entre filosofias antiga e moderna, na qual a primeira primava pela virtude e a segunda pela liberdade –, entre eles, os que se dedicaram ao republicanismo tendem a identificar no republicanismo moderno poucas diferenças para com a tradição liberal, visto ser, como ensinou Strauss, a hegemonia do pensamento político moderno. Rahe, Gremer, Mansfield e Sullivan possuem profícuas interpretações sobre Maquiavel, Harrington e Sidney, quase sempre, aproximados a paradigmas modernos estabelecidos por Hobbes32. Para eles, e aqui deve-se advertir sobre o risco de sermos reducionistas, o republicanismo antigo supunha uma relação de identidade entre virtude, honestidade, utilidade e bem comum; ao passo que o moderno tende a observar nas paixões e interesses e no seu manejo o ponto de ancoragem do pensamento político moderno do qual o republicanismo é tão somente uma vertente.
		As três famílias de republicanismos não devem ser vistas como opostas ou complementares. Cada uma das divisões, pretende-se, tem um funcionamento interno e coerente em si mesma que pode ou não ser contrastada com as outras, de modo que cada tema em discussão seja mais afeito ao debate referente a uma ou outra. De fato, parece plausível que sejam tratadas como modos somente diferentes de classificar o republicanismo, não impedindo, portanto, que sobreposições possam ser feitas em um ou outro caso determinado. Gostaríamos, por fim, de chamar a atenção para o seguinte fato. Em qualquer uma das três famílias aqui apresentadas, Maquiavel é alvo de intenso debate. A divisão entre gregos e romanos tende a carregar nas tintas a recepção aristotélica ou ciceroniana feita pelo secretário. A própria definição de republicanismo conflitivo ou harmonioso se passa pela letra maquiaveliana. E, como é sabido, para os defensores do republicanismo moderno, o ponto de inflexão que era hobbesiano, no jovem Strauss, passa a ser maquiaveliano, com a maturidade (MANSFIELD, 1992, p. 220). Por isso, a atenção aos termos maquiavelianos nos estudos aqui desenvolvidos será imprescindível33.  
	2.3. A recepção de Maquiavel 
	I seeke but now for Machiavell
	And then we would be gon to Hell
	Anônimo do século XVII, publicado em Londres
	[...] mi disse, che io non volesse credere, che il Diauolo fosse cotanto laido e nero quanto altri se lo dipinga, e mi pregò a voler per amor della verita, leggerle [Maquiavel] prima e poscia giudicarne [...] perche quãto piu leggeue, tãto piu mi piaceuano e a dirti il vero, ogni hor piu loro scopriua nuoua dottrina, nuoua acutezza d’ingegno, e nuoui modi d’apprédere la vera via [...]
	John Wolf, prefácio à primeira edição inglesa dos Discorsi, Londres, 1584
	I am not ignorant (friendly Reader) that euen all men generally seeme to condemne, & abhorre the very name of Machiavell.
	John Levett, prefácio à primeira edição em inglês dos Discorsi, Londres, 1599
		Na já hoje clássica obra de Giuliano Procacci, Studii sulla fortuna del Machiavelli, publicada em 1965, o autor justifica o título a partir de uma diferença conceitual nas recepções do florentino nos diversos países europeus, tema de seu estudo. De acordo com Procacci (1965, p. VI-XII), existe uma disjunção entre o que se entendeu por maquiavelismo e os estudos das obras do próprio secretário desde suas primeiras publicações. O fato de as últimas décadas, sobretudo após os anos setenta, terem produzido novas leituras sobre Maquiavel e maquiavelismo, principalmente com relação à proximidade dos termos, não nos autoriza a afirmar que, historicamente, o desenvolvimento dos mesmos se deu conjuntamente. É plausível que a necessidade de justificar o título, naquela altura da publicação de Procacci, se desse pela justaposição com a qual Maquiavel e maquiavelismo eram majoritariamente tratados, inclusive a palavra maquiavelismo não era corrente, mais comum era empregar o termo “maquiavélico”, como autores entre os anos 1920 e 1950 corriqueiramente faziam. Diferentemente do que se produziu nos anos subsequentes, a pretensa unidade girava em torno do desenvolvimento da razão de Estado e do amoralismo político vinculados ao secretário florentino (FIRPO, 1970, p. 337; VIROLI, 1992, p. 473). O autor se coloca, assim, numa posição de confronto com a percepção de tal unidade e, com isso, diferencia Maquiavel e maquiavelismo, ou mais precisamente, a fortuna de Maquiavel e o maquiavelismo. Por isso, diz Procacci, seu estudo trata do desenvolvimento das leituras de Maquiavel e não do maquiavelismo ou da reflexão maquiavélica34. Como quem rejeita os conceitos elaborados previamente, Procacci se impõe o rigor de reler os escritos que tratam de Maquiavel desnudo de maquiavelismo. Continua sua justificativa afirmando que até a revolução francesa, pelo menos, a sobreposição dos três nomes – maquiavelismo, razão de Estado e amoralismo – limita os estudos sobre o uso do secretário de Florença. Interessante ainda notar que o emprego de “maquiavélico” não era corrente nas primeiras recepções e se tornará majoritário em princípios do século XX.  
		Outra obra célebre, publicada décadas antes, traça o desenvolvimento do maquiavelismo – cunhado como “pensamento maquiavélico” – a partir da junção elaborada posteriormente pelos críticos de Maquiavel com o tacitismo. Para Toffanin (1921, p. 113-114), o cenário protestante do século XVII, principalmente francês, provocou uma bifurcação nas leituras católicas do período anterior que não interpretavam de modo divergente as obras de Tácito e de Aristóteles. Assim, como forma de ataque à intelectualidade católica que se debruçava sobre a política (FIRPO, 1970, p. 338), um suposto moralismo grego estava sendo lido contrariamente às adaptações que Maquiavel teria feito em Tácito a partir do critério classificatório do estudo prático ou teórico da política. Maquiavelismo e tacitismo estariam, ambos, em contradição com aristotelismo e o bem comum, a ciência do bem viver nas cidades (FONTANA, 2013, p. 212-213; MALOY, 2013, p. 7). Com isso, sem dúvida, acrescido o tema da razão de Estado, o nervo da crítica residia, pois, na desvinculação entre moral e política (HÖPFL, 2004, p. 84). De fato, esforços filológicos foram feitos à época para mostrar a união entre Maquiavel e Tácito, como, por exemplo, nas classificações dos principados (MACHIAVELLI, Principe, I, 2 e TÁCITO, Anais, IV, 33; Cf. BURKE, 1991, p. 486-489; FONTANA, 2013, p. 210; TOFFANIN, 1921, p. 37)35.
	Contudo, é justamente com a abrangência geográfica do pensamento político jesuíta que tal distinção – maquiavelismo e tacitismo – se torna obsoleta, deixando o maquiavelismo, assim, isolado, porque incorporou todo o tacitismo36. Por este ângulo alternativo àquele elaborado por Procacci é possível também compreender a diferença entre o uso de Maquiavel e do maquiavelismo, mesmo nos momentos de suposta ruptura com o tacitismo e o aristotelismo (BURKE, 1991; POCOCK, 2003, p. 351; TOFFANIN, 1921, p. 126), particularmente, com a obra de Trajano Boccalini (TOFFANIN, 1921, p. 203). Acrescenta-se também o fato de que não eram raras as vezes que Maquiavel era citado sob o nome de Tácito (PETRINA, 2009b, p. 41). Por fim, o tacitismo sofreu um brutal arrefecimento após a emergência do direito natural e, particularmente, no uso com que Grotius fez dele (TOFFANIN, 1921, p. 204). Tendo conduzido o maquiavelismo em separado da fortuna de Maquiavel, as leituras de Tácito, da virada do século XVI para o XVII, consolidariam a ambiguidade no uso dos termos. Acompanhando as análises de Procacci e de Toffanin, seguimos aqui a sugestão no uso descriminado de maquiavelismo e fortuna de Maquiavel. 
	2.3.1. A fortuna da vida e da obra
	A primeira resistência conhecida ao secretário florentino não estava relacionada às suas obras, mas sim, à sua biografia. Ainda em sua geração, nos círculos florentinos próximos ao poder da cidade, corria boatos que Maquiavel não poderia ou deveria ocupar o cargo na chancelaria, pois seu pai, Bernardo Maquiavel, era um conhecido bastardo. Mesmo que o avô de Nicolau tenha, posteriormente ao nascimento, como parece ser verdadeiro, reconhecido Bernardo como seu filho, o boato já estava disseminado demais para revertê-lo, o que projetou a mácula da traição em seu filho. Pelos seus colegas de ofício público era carinhosamente chamado de “Machia”, pelos arredores do poder, de “Bastardo” (FIRPO, 1970, p. 340). Assim, quando compôs a Decanalle Prima, após a divulgação do manuscrito, o texto passou a ser identificado como o do autor “Bastardo” (FIRPO, 1970, p. 344). De fato, ainda em vida, sua fama não era a das melhores. As passagens, quase anedóticas, de sua biografia são conhecidas como um homem constantemente afeito ao deboche, ao humorismo desmesurado, à mentira, à inadimplência e à traição. Porém, o interessante aqui é que essa má fama37 pessoal migrou assim que seus textos literários começaram a ser lidos pelos concidadãos. Nesse contexto, não se diferenciava o citadino “Machia” ou “Bastardo” do escritor de poemas e peças teatrais. 
	A pessoa e o autor se coadunariam, por um caminho oposto a essa má fama, quando as primeiras obras políticas escritas pelos frequentadores dos Orti Oricellari começaram a aparecer. Particularmente no caso do diálogo Della Repubblica, de Antonio Brucioli, Maquiavel estava entre os oradores e era azeitado como um legítimo defensor da liberdade florentina (ALBERTINI, 1995, p. 74). Tal simpatia na casa de Rucellai permaneceria restrita aos muros da propriedade e, dentro deles, aos jovens intelectuais aristocratas onde lá se encontravam, pelo menos, até a década de 1520. Para além da propriedade, porém com igual conhecimento de causa, Luigi Guicciardini publica, em 1530, o diálogo Dal Savonarola ovvero dialogo da Francesco Zati e Pieradovardo Giachinnotti il giorno dopo la Battaglia di Gavinana, em que um dos interlocutores é Maquiavel. Essa é uma passagem interessante da recepção de Maquiavel em Florença, porque o irmão de Francesco assume uma posição peculiar e permaneceu distante da vida nos Orti Oricellari (ALBERTINI, 1995, p. 270). No texto, Maquiavel cumpre com a função de antagonista daqueles que defendem suas próprias causas. Por um lado, Maquiavel possui a legitimidade de um estudioso, por outro, suas falas são o exato oposto do que havia escrito em O Príncipe e nos Discorsi (GILBERT, 2012, p. 113). Devido à franca oposição de Luigi Guicciardini ao regime republicano, e sua tradicional defesa da aristocracia (ALBERTINI, 1995, p. 276), parece interessante que inverta o conteúdo dos textos quando coloca as palavras na boca do autor. Isso aponta para uma ambivalência nascente com relação às divergências entre o homem e o escritor. Em comum nessas defesas, a primeira sincera, a segunda irônica, havia o fato desses autores terem conhecido e convivido com Maquiavel em vida (Cf. VILLARI, 1927 vol. 1, p. 122)38.   
	Porém, o lugar comum era o oposto. As críticas pessoais a Maquiavel por Florença não pararam nas ofensas pessoais. Em 1592, Tommaso Campanella esteve na cidade para consultar suas bibliotecas e, entre os textos estudados, estavam alguns esparsos manuscritos do já morto secretário. Quase quatro décadas depois, em 1631, Campanella declara que durante sua jornada à Florença dedicou-se com afinco aos textos do “bastardo Machiavello” (apud FIRPO, 1970, p. 345). Em paralelo com a inescrupulosa fama, as obras começaram a ser divulgadas pelos embaixadores florentinos em outras cidades e países, mesmo assim, na Florença do século XVII, sua pessoa ainda era mais conhecida que suas obras, uma vez que O Príncipe não era lido como um texto original (FIRPO, 1970, p. 348). Escritos críticos ao opúsculo não provocavam comoção no público leitor, como quando o professor e filósofo Agostinho Nifo publica em 1521 De his quae optimus princibus agenda sunt, texto que refutava paulatinamente O Príncipe (FIRPO, 1970, p. 349-350; VILLARI, 1927 vol. 2, p. 170). Interessante notar que a fama pessoal se relacionava primeiro aos escritos literários e não às obras políticas, mas com o tempo isso muda. “Ne usciva un Machiavelli raggelato e scolastico, quasi un pedante intento a condurre una ricerca dotta sulla fenomenologia della tirannide” (FIRPO, 1970, p. 351). 
	Na sequência do texto de Agostinho Nifo, as considerações a respeito do conteúdo das obras de Maquiavel estavam em voga. Não se tratava de uma crítica moralista ou mesmo de fundo metodológico, mas sim de uma discordância quanto à eficácia dos preceitos (FIRPO, 1970, p. 354). Assim, as Considerazioni de Francesco Guicciardini não eram exceção. Seguindo de modo relativamente paulatino o texto de seu colega, Guicciardini comenta internamente os Discorsi sem alardear a autoria. Mesmo para alguém que publicamente era sabido da proximidade com Maquiavel, igualmente funcionário de Florença, e mesmo sem publicar o texto, Guicciardini parecia reticente em chamar o amigo de Machia, de Bastardo ou pelo nome, o que não o impediu que inserisse profundas discordâncias. 
	Não obstante tal desenvolvimento quanto ao conteúdo, a partir dos anos 1540, as obras do secretário passam a ser tomadas em conjunto. Um dos integrantes dos Orti Oricellari, ao lembrar do velho Machia, escreveu certa vez: 
	l’universale per conto del Principe l’odiava, ai ricchi pareva che quel sua Principe fosse stato un documento da insegnasse al duca tòr loro tutta la robba, a’ poveri tutta la libertà. Ai piagnoni pareva che e’ fosse eretico, ai buoni disonesto, ai tristi più tristo o più valente di loro: talchè ogniuno l’odiava. (Giovan Battista Busini, carta a Benedetto Varchi, Roma 23/01/1549; apud FIRPO, 1970, p. 355)
	 
		Alguns anos depois, nas Storie Fiorentine, Benedetto Varchi parece acompanhar a posição de seu amigo: “La cagione del’odio, il quale gli [a Maquiavel] era universalmente portato grandíssimo, fu, oltra l’essere egli licenzioso della lingua e di vita non molto onesta e al grado suo disdicevole, quell’opera che gli compose, e intitolò Il Principe” (Benedetto Varchi, Storia Fiorentia, p. 84. apud FIRPO, 1970, p. 357). Tanto na carta, quanto no livro, as duas imagens se confundem: o autor e a pessoa de Maquiavel, O Príncipe e o privado homem (VILLARI, 1927 vol. 2, p. 173). Portanto, é a partir da última geração que conheceu Maquiavel pessoalmente que as versões sobre ele se bifurcam, como atestam as reminiscências dessa geração a partir das informações que chegaram a Campanella39. Daí em diante, o secretário passa a ser preterido por seus textos.                                                            
		A historiografia contemporânea já conseguiu estabelecer com um razoável grau de sucesso as divulgações das obras de Maquiavel durante o século XVI. Ainda em sua vida, manuscritos circulavam, principalmente, entre intelectuais de Florença. Devido à manutenção de seu contato com antigos companheiros de chancelaria, reminiscência do período que foi funcionário da então república, e ao contado com gerações mais novas de embaixadores e servidores públicos, sua obra conseguiu uma divulgação que extrapolou os limites de sua cidade. O convívio com os letrados os Orti Oricellari, na casa de Bernardo Rucellai, também causou impacto nos primeiros leitores de seu tempo (ALBERTINI, 1995, p. 72). 
		Também é bastante citado entre os biógrafos e estudiosos o fato de que as primeiras edições impressas foram produzidas poucos anos após sua morte. Atualmente, tem-se registro de que a primeira edição surgiu em 1532, com os Discorsi embora O Príncipe, o Decanale Prima e, principalmente, A Mandrágora já tivessem caído em conhecimento público. Tendo visto o que ocorreu com a fortuna maquiaveliana nos séculos subsequentes, estranha-se o fato de que a divulgação de suas obras na primeira metade do século XVI não tivesse causado qualquer impacto significativo. Nessa esteira, importantes intérpretes de Maquiavel, com especial ênfase em Quentin Skinner, optam por uma leitura que reduz o grau de originalidade comumente atribuído ao florentino, uma vez que, do ponto de vista da tradição dos espelhos medievais, Maquiavel teria pouco inovado. Tal perspectiva justifica o baixo impacto moral que as obras tiveram naquelas décadas, sobretudo, entre os leitores da província itálica, acostumados com os aconselhamentos principescos. 
		Uma característica marcante das edições dos Discorsi do período, entre a famosa bladiana de 1532 e a publicada em Veneza em 1550 por Gabriel Giolito de Ferrari, passando pela primeira edição veneziana curada por Comin de Trin, em 1540, é que nenhuma delas traz comentários, prólogos ou introduções, seja dos editores, seja de terceiros. O texto, em si mesmo, praticamente não se altera, com raras exceções de variações gráficas, o que pode ter contribuído para um estabelecimento rigoroso do texto já nas primeiras décadas40.     
		O choque que dos escritos maquavelianos viria apenas com a expansão editorial, na segunda metade do século XVI, para além das fronteiras itálicas. As primeiras traduções aportaram na França e na Espanha neste período e provocaram incômodo, sobretudo, nos círculos protestantes (FIRPO, 1970, p. 367; PRAZ, 1930, p. 5; PROCACCI, 1995, p. 213). Entre 1575 e 1655 contam-se vinte e quatro edições, dentre as quais, dez em francês, oito em latim, quatro em italiano e apenas duas em inglês (PROCACCI, 1995, p. 133). Apesar de os textos originais terem sido escritos em italiano, a maior parte das edições impressas até este período, fora da Itália, era em latim e carregava consigo uma estratégia de divulgação, mais marcadamente, entre os países católicos (PETRINA, 2009a, p. 60). Entretanto, com a maior aceitação dos idiomas nacionais como línguas igualmente eruditas, as traduções ganharam uma importância ímpar. Nelas, e mesmo em italiano, quase sempre encontram-se o subscrito editorial: “escrito em língua vulgar”.
	2.3.2. A divulgação das obras e a chegada na Inglaterra
	  
		O processo de divulgação no continente europeu se deu através de imigrantes italianos fugindo de perseguições religiosas que levavam os volumes para, primeiramente, França e Espanha (PETRINA, 2009a, p. 57) e, em segundo lugar, Inglaterra e regiões ao norte do Sacro Império Romano Germânico (PETRINA, 2009b, p. 8). Este mapa do itinerário dos textos explica, em parte, as variações nas recepções. O próprio fato de os exilados aportarem no estrangeiro sob acusação, muitas vezes, de irreligiosidade e ateísmo pode ter produzido uma rejeição inicial àquilo que carregavam. Outro fator considerável é a existência de conflitos religiosos entre cristãos e mouros na Espanha e entre católicos e protestantes na França. Em ambos os casos, havia uma percepção comum de que apenas a homogeneidade religiosa seria capaz de aniquilar as guerras. Assim, a chegada de perseguidos católicos pela própria Igreja de Roma não apenas incitaria mais discórdias, como também revelaria alguma fragmentação no seio do Vaticano. A rejeição a eles seria imediata. Com isso, não é difícil entender o asco que os textos maquiavelianos provocaram, por seu conteúdo aterrorizador inflamado por quem os carregava (PROCACCI, 1995, p. 134). 
	Apesar da preponderância da divulgação francesa, existem registros de ouras formas de comunicação a partir de autores relevantes (PETRINA, 2009b, p. 42-43). De acordo com Praz (1930, p. 9), a primeira vez que o termo “machiavellism” é usado na Grã-Bretanha é por George Buchanan, em 1570 e, mesmo que não tenha inibido a versão francesa, produziu uma multiplicidade de fontes41.     
		O fato de que a Inglaterra já havia superado, em parte, os momentos mais tensos da reforma protestante e conquistado uma desenvolvida unidade territorial, quando as obras chegaram à ilha britânica, bloqueou a repulsa que se espalhava pelo continente42. Assim, a proclamação do Index Librorum Prohibitorum, pelo papa Paulo IV, em 1559, que incluía todos os textos de Maquiavel (Cf. VILLARI, 1927 vol. 2, p. 175), praticamente não surtiu efeito até a época Stuart (PETRINA, 2009a, p. 54). Mesmo quando as disputas religiosas, já sob a coroa de Carlos I, produziam adversidades se comparadas ao mais estável período Tudor, quando sempre, envolviam controles políticos e financeiros e carregavam pouco significado moral ou teológico (WORDEN, 2009, p. 29). Outro aspecto importante foi o atraso da chegada das obras, o que, em certo sentido, produziu uma distância temporal maior com relação aos exemplos históricos utilizados. Além disso, a coroa britânica esteve menos envolvida nas disputas territoriais da península itálica do que os Estados germânicos, a França e a Espanha43. A especificidade inglesa, frente aos países continentais, proporcionou uma recepção igualmente ímpar. 
	As duas primeiras edições dos Discorsi publicadas na Inglaterra foram entre os anos de 1584 e 1588, em Londres, por John Wolf, no original italiano. Os volumes consistiam em uma reedição dos Discorsi aos moldes das publicações italianas. Todavia, as circunstâncias da primeira publicação londrina já apresentavam suas particularidades. A primeira delas é que o editor, John Wolf, forjou sua própria identidade e adotou um pseudônimo: Antoniello degli Antonielli. Além disso, alterou a cidade de confecção da brochura: Palermo. Não conseguimos encontrar algum significado para o nome, é provável que tenha sido uma mera invenção, mas o lugar de escolha não parece arbitrário (Cf. PETRINA, 2009a, p. 64; RAAB, 1965, p. 52). As publicações maquiavelianas estavam sendo feitas nos principais centros culturais das regiões centro e norte da Itália, entre elas, Florença, Roma e Veneza. Optar por uma cidade fora do circuito, ao extremo sul do país do autor, bloquearia, simultaneamente, a acusação de que o texto fora confeccionado em plena capital britânica e teria ainda a vantagem de não provocar desconfiança nas cidades do centro-norte da Itália. A favor de Wolf, entretanto, sabe-se que entre editores e letrados de Londres não desfrutavam de muito reconhecimento por seus serviços (PROCACCI, 1995, p. 222), o que, de fato, poderia até mesmo tê-lo encorajado à empreitada. Em seu prefácio, Wolf escreve que é a primeira vez que o texto está sendo publicado naquela cidade (WOLF, 1584, p. 4), o que contraria o frontispício do livro que informa uma “reimpressão” (Ristampa). Aqui, pode-se aventar a hipótese, Wolf pode ter cometido um equívoco ou deixado uma pista sutil aos mais atentos. Acrescenta-se ainda o fato de o texto estar no idioma original, também não chamaria à atenção a diferença idiomática, mesmo aos que estivessem cientes das variações linguísticas entre o então toscano e os dialetos ao sul, alertadas pelo próprio Wolf que, segundo o próprio, tratou de corrigir a grafia (WOLF, 1584, p. 4). De fato, estes são elementos que possibilitam uma indicação de quão consciente Wolf estava da responsabilidade de uma publicação como esta, o que sugere algum conhecimento, entre os leitores, da má fama do secretário.
	O frontispício da obra traz escrito: “I Discorsi di Nicolo Machiavelli, sopra la prima deca di Tito Livio. Con due tavole, l’una de capitoli, e l’altra delle cose principali: e con le stesse parole di Tito Liuio a luoghi loro, ridotte nella vulgar Lingua. Nouellamente emmendati, e con somma cura ristampati. Il vostro malignare non giova nula. In Palermo. Appresso gli heredi d’Antoniello degli Antonielli a XXVIII di genaio 1584”. Alguns termos parecem significativos se contrastados com as edições italianas. A primeira coisa de destaque trata-se de um preciosismo editorial de Wolf, a inclusão de um índice, provavelmente elaborado pelo próprio, basicamente dos nomes de lugares e personagens, já nas primeiras páginas, o que não ocorria nas edições italianas. Inclui-se também o já comum destaque para a língua vulgar usada na tradução do latim de Tito Lívio. A necessidade de dizer que o texto foi reimpresso com sumo cuidado parece querer alertar o leitor que já haveria uma edição feita pelo Antoniello degli Antonielli publicada em Palermo, o que eximiria John Wolf e Londres de qualquer responsabilidade pela confecção da obra, mesmo que pudesse ser acusado de ela estar sob seu resguardo. Ao lado de uma imagem de uma árvore florescente, lê-se: “O vosso mau não auxilia nada” (“Il vostro malignare non giova nulla”). Wolf poderia aqui estar sugerindo – utilizando uma palavra comum a Maquiavel, “giovare”, que em italiano também pode significar florescimento – certa defesa do autor.
		Apesar de todas essas particularidades, o que chama realmente a atenção é o prefácio (Lo stampatore al benigno lettore) que John Wolf escreve para os Discorsi44, em aberta e franca defesa de Maquiavel. O pequeno texto traz uma justificativa da necessidade da publicação, pois “noi hoggi piu che mai, ci mouviamo a credere degli huomini, o de scritti loro, secondo il buono, o reo giudicio, che ne sentiam fare da chi sai da noi stimato huomo veritato e buono” (WOLF, 1584, p. 2). O editor não deixa dúvidas de que a publicação poderia causar incômodos e, por isso, busca argumentar contrariamente à importância da autoridade. A estima que se tem dos homens produz uma avaliação prévia de seus escritos, argumenta. Wolf comporta-se diante do leitor como quem clama por uma leitura despida dos preconceitos, porque Maquiavel não era considerado como parte daqueles homens estimados. Alternativamente ao argumento de autoridade, Wolf prega que o texto seja julgado por si mesmo, assim, o leitor deve “curarsi di vedere se il vero ci venga detto”, mesmo porque, Maquiavel não cometeu qualquer ofensa aos que o lêem (WOLF, 1584, p. 2). Daí em diante, tece os mais altos elogios ao “letterato”, “molto sauio” e “molto profondo [...] negli affari politici” e a “nuoua accutezza” de Maquiavel (WOLF, 1584, p. 2-3), “accutezza” esta que inevitavelmente nos remete ao “acutissimus Florentinus” de Espinosa (Tratado Político, V, 7). Segue a apresentação com a diferença entre um príncipe justo e um tirano, o governo dos “molti buoni” e dos “pochi maluagi”. Mas, por outro lado, não deixa de reconhecer a má fama do secretário: “Ma bene è vero, che l’udire, che ci era stato tale, che haueua hauuto ardire di scriver lor contra” (WOLF, 1584, p. 3). Depois de confessar ter lido os críticos, rebate dizendo que não são convincentes. Depois de explicar suas fontes para o estabelecimento do texto, as edições venezianas de 1546 e 1550, caminha para o encerramento justificando supostos erros nas citações de Tito Lívio, equívocos perfeitamente justificáveis, porque “essendo in Aristotile, e in altri grandissimi scrittori, simili errori di memoria” (WOLF, 1584, p. 4). Termina prometendo a publicação de História de Florença, que ocorreria apenas em 1595, e da Arte da Guerra, já publicada na Inglaterra em 1562 (PROCACCI, 1995, p. 213-214).          
	Diferentemente do continente, onde O Príncipe estava mais disseminado, na Inglaterra, os Discorsi eram igualmente, senão mais, conhecidos (PROCACCI, 1995, p. 215)45. Petruccio Ulbaldini, quem assina com o pseudônimo de John Levvet, trabalhando juntamente com John Wolf, escreveu um prefácio para a reedição em 1588 e para a pioneira tradução de 159946. É plausível que este seja o primeiro texto na Inglaterra que trata explicitamente dos Discorsi (ORSINI, 1937, p. 21) e não é pouco significativo que o texto seja tratado com respeito.   
	A primeira edição do texto em inglês foi traduzida por Petruccio Ulbaldini e publicada em Londres, no ano de 1599 (ORSINI, 1937, p. 19)47. No seu prefácio, o tradutor justifica a necessidade da edição através de uma explícita defesa do republicanismo, mesmo quando reconhece a associação de seu nome ao profano e irreligioso. “The truth is hee was a Statesman, a principall member in the common-wealth of Florence & secretary to the same, & the gouernment of a common-wealth is the matter whereof in this treatise hee discourses” (ULBALDINI, 1937, p. 43). Petruccio Ulbaldini acrescenta à defesa de Wolf não apenas o republicanismo, mas, sobretudo, o realismo político, quando afirma que não escreve para desculpar Maquiavel de seus erros, mas para alertar ao leitor que ele não precisa acreditar no secretário, porém, deve lê-lo sob a perspectiva do conhecimento (knowledge), o que não era uma novidade, uma vez que manuscritos de O Príncipe na Inglaterra já continham uma perspectiva cientificista do autor (PETRINA, 2009a, p. 69). Depois de comentar a tradução, afirma que Maquiavel “fit for the well gouerning of a common-wealth” (ULBALDINI, 1937, p. 45). O tom da epístola à segunda edição, entretanto, é claramente defensivo e cauteloso, como quem deseja se eximir da responsabilidade pelo que está escrito, como se tivesse sofrido as mais duras críticas pela publicação de 1599.   
	Orsini (1937, p. 21-24) argumenta que a perspectiva republicana do trato de Petruccio Ulbaldini para com Maquiavel justificava-se pelos conflitos religiosos em curso no continente. O que era negativo na França, a leitura amoral e irreligiosa, ganhou um contorno positivo, ou seja, a separação entre política e religião atribuída a Maquiavel por Petruccio Ulbaldini seria a única forma de evitar a reprodução da Noite de São Bartolomeu (Cf. PROCACCI, 1995, p. 221). A propósito, o massacre ocorrido em 1572 foi, na França, atribuído à leitura de Maquiavel, particularmente, ao tema do conflito nos Discorsi (PEDULLÀ, 2011, p. 43). Publicado em 1579, mas com a assinatura do prefácio datando de 1576, o Vindiciae Contra Tyrannos traz escrito logo nas primeiras páginas: 
	So about two years ago, when I had extensive discussions with that learned, prudent gentleman Brutus concerning the disasters in Gaul, and when each of us had fully traversed their origins and causes, their beginnings and their development, we eventually came to the conclusion that, amongst other things, it was chiefly through study of the books of Machiavelli that some were sharpening their minds so that they might embrace the artifices of disrupting the commonwealth on the basis of the authority of those who rule it. (BRUTUS, 2004, p. 9; Vindiciae contra Tyrannos, Preface) 
	Claramente, a referência à fatídica noite responsabilizava o florentino pelo ocorrido. Todavia, um outro Maquiavel se desenhava através da laicidade como instrumento para deter os massacres religiosos, mas, desse vez, não seria a Europa continental a protagonista. Na proximidade com o Estado laico encontrava-se o republicanismo. Desenvolver-se-ia na Inglaterra elisabetana a noção de que tolerância religiosa e o Estado laico não eram apenas termos conciliáveis, mas interdependentes e, nesse sentido, a obra de Maquiavel teve suma importância (RAAB, 1965, p. 61). Assim, a observação dos acontecimentos no continente, particularmente na França, projetou, desde o início, o trato da política sob a perspectiva do realismo maquiaveliano. Ao invés de julgamentos valorativos e morais, Maquiavel estava sendo lido como um autor que descreve a política e não como um teórico que produzia prognósticos. Pode-se observar aqui a nascente interpretação do realismo político maquiaveliano.
	Com relação a O Príncipe, o caso inglês não se distancia tanto assim do continente e isso fora reconhecido pelos próprios leitores de Maquiavel à época (PETRINA, 2009b, p. 22). Apesar de a primeira versão impressa aparecer, em inglês, apenas em 1640, sob a responsabilidade e tradução de William Dacres, diversas versões manuscritas já estavam disseminadas já em fins do século anterior (PETRIA, 2009b, p. XII). O próprio John Wolf havia publicado, juntamente com os Discorsi, inclusive, na mesma data e local, uma cópia em italiano de O Príncipe, igualmente aos moldes venezianos das décadas anteriores.
	2.3.3. O maquiavelismo inglês
	 
	Ainda nos primeiros anos do século XVII, quando as versões de Maquiavel eram quase todas de segunda mão (PERINA, 2009a, p. 51), o ponto alto dessa divulgação entre os letrados foi responsabilidade de Bacon (PROCACCI, 1995, p. 234). Se o ambiente em torno do qual se lia Maquiavel já era propício para a aceitação do realismo (RAAB, 1965, p. 24), com Bacon, a fortuna de Maquiavel na Inglaterra sofre uma inflexão e a política passa a ser vista de modo autônomo da moral (ORSINI, 1936, p. 24-26). Entre os escritos políticos do filósofo ocorre o inverso com aqueles sobre as ciências naturais. Bacon parte de exemplos pontuais de acontecimentos históricos para, em seguida, retirar conclusões generalistas (ORSINI, 1937, p. 42). Além dessa perspectiva, insere ainda temas militares afeitos a Maquiavel: a defesa da expansão territorial, o uso da infantaria e afirma que “[n]either is money the sinews of war” (BACON, 1955, p. 79; Essays, Of the greatness of kingdoms and estates), numa tradução, sem citar, do florentino: “I dannari non sono il nervo della guerra” (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 10, 1)48. De fato, não só nos Ensaios, mas em outras obras também, estão repletas de referências diretas e indiretas a “one of the doctors of Italy, Nicholas Machiavel” (BACON, 1955, p. 35; Essays, Of goodness and goodness of nature). Apesar de inúmeras referências diretas e indiretas após os escritos de Bacon (RAAB, 1965, p. 75-101), será Marchamont Nedham o inglês que mais contribuirá para a divulgação de suas ideias (RAAB, 1965, p. 159; SULLIVAN, 2004, p. 115)49. “To Nedham, then, Machiavelli may be used in a number of ways” (RAAB, 1965, p. 161), por isso, destacaremos o ponto que será importante para este estudo, seu fundamento republicano50. 
	O vocabulário de Nedham é totalmente centrado no de Maquiavel: virtue, fortune, humors, tumult, grandee, reputation, laws and liberty etc. além do emprego dos mesmos exemplos republicanos (Cf. FOXLEY, 2013, p. 50). Mas são os fundamentos teóricos retirados dos Discorsi os mais interessantes. Para Nedham, o povo é o melhor guardião da liberdade, que, por sinal, se opõe à monarquia. A melhor forma de manter a liberdade é através do governo misto, que leva à expansão e limita o andamento dos ciclos dos governos. Já em sua publicação anterior, The case of the commonwealth of England, stated (1650), Nedham tratava do florentino com respeito e admiração. Na ocasião, concedia maiores destaques ao tema das eleições e, sobretudo, se ancorava nos exemplos históricos. Parecia querer justificar a recente execução do rei pelo sexto capítulo de O Príncipe (NEDHAM, 1968, p. 35; The case of the commonwealth of England, stated, I, 4). Mas a presença de Grotius e Hobbes marcava sua dívida com o jusnaturalismo. Destaca-se ainda sua preocupação com jure divino que, segundo ele (NEDHAM, 1968, p. 88; The case of the commonwealth of England, stated, II, 2), ameaçava a estabilidade inglesa.       
		O fato de a igreja anglicana ter surgido e se desenvolvido intrinsecamente à coroa britânica produziu efeitos interessantes. Se, por um lado, a proximidade teológica e institucional da igreja fundada por Henrique VIII com o Vaticano ajudava a neutralizar os fundamentos das críticas advindas dos protestantes (MALOY, 2013, p. 3), por outro, gerava reações desmedidas à intelectualidade católica predominante. Entre os letrados protestantes, a figura de Ignácio de Loyola passava a ser associada a Maquiavel, mas não apenas eles: “By the early seventeenth century, the Machiavelian Jesuit was already a cliché among the Society's host enemies, Catholic as well as Protestant” (HÖPFL, 2004, p. 85). Argumentava-se que a Companhia de Jesus deixara para trás a dimensão espiritual como responsabilidade de sacerdotes cristãos e atinha-se, desde então, à política mundana (PRAZ, 1930, p. 43-44). Eram todos cunhados, Maquiavel e jesuítas, de polypragmatic, isto é, aquele responsável por, voluntariamente, disseminar a cizânia entre os que compartilham de mesmas crenças (PRAZ, 1930, p. 45; RAAB, 1965, 62; TOFFANIN, 1921, p. 94). Interessante que tenha sido Maquiavel, tido até a década de 1650 como um precursor do pensamento jesuíta (PRAZ, 1930, p. 47-49), bloqueado das críticas direcionadas aos responsáveis pela disseminação da palavra nas recém descobertas índias. Não é sem sentido, como veremos à frente, observar que esta unidade resistirá no pensamento político inglês, pelo menos, até os anos oitenta do século XVII (RAAB, 1965, p. 230). Tal unidade interpretativa, um tanto quanto forçada, acabou por deixar de lado o próprio precursor para atacar aqueles que estavam mais em voga. Com isso, mais por negligência do que por despretensão, Maquiavel foi menos atacado na Inglaterra. Na verdade, os primórdios do anti-maquiavelismo inglês remontam às obras críticas desenvolvidas do outro lado do canal.               
		O anti-maquiavelismo surgido na França de fins do século XVI e que se espalhou pelo continente na primeira metade do século seguinte unifica-se pela interpretação da obra de Maquiavel como criadora da Razão de Estado (ORSINI, 1937, p. 26; VILLARI, 1927 vol. 2, p. 176). Devido à ambivalência das leituras religiosas, a perspectiva da Razão de Estado esteve mais presente do que o próprio ateísmo (BURKE, 1991, p. 483; PROCACCI, 1995, p. 139). Um exemplo claro disso é a acusação que panfletários protestantes (BIGNOTTO, 1994, p. 174), dos dois lados do canal, faziam aos jesuítas. O ápice desse conflito intelectual entre aqueles que disputavam conceitos religiosos se deu com Inocent Gentillet51. 
		Do ponto de vista da reflexão religiosa, é plausível que se estabeleça uma classificação que não necessariamente se enquadra em moldes nacionais. Dito de outro modo, são dois processos distintos: aquele que promoveu a divulgação das obras de Maquiavel entre os países e o que produziu uma preocupação teológica com seus escritos. Se, por um lado, a Inglaterra tinha suas particularidades na recepção de Maquiavel, por outro, seus religiosos mais fervorosos não encontravam dificuldades morais nos textos do florentino, apesar de, via de regra, negligenciarem seu nome. O caso de Robert Filmer é emblemático. Objetivando atacar jesuítas como Belarmino e Suárez, Filmer emprega importantes referências de Maquiavel quanto ao governo principesco associado à razão de Estado. Irônico é que um de seus alvos prediletos, Suárez, cita, positivamente, como Filmer, passagens e argumentos assemelhados. A recusa de temas fortemente vinculados ao maquiavelismo, como o do conflito, também ocorre em ambos os lados da querela (BARDUCCI, 2009, p. 187). Assim, não é Maquiavel que os diferencia, mas ele não deixa de ser o melhor dos pretextos para amaldiçoar o inimigo ao inferno.  
		Desse modo, nas primeiras décadas do século XVII, o vínculo que Maquiavel tinha com a razão de Estado deve-se não apenas aos teóricos dessa reflexão política (RAAB, 1965, p. 122), mas também à leitura aristotelizante, sobretudo, de O Príncipe, a partir do quinto livro da Política (BURKE, 1991, p. 484; VILLARI, 1927 vol. 2, p. 152). Por outro lado, confrontava-se Maquiavel igualmente com Bodin, a partir da política como observação e experiência (PROCACCI, 1995, p. 150-152). Com relação a este último, inclusive, existem, pelo menos, três edições conjuntas na primeira metade do século XVII, colocando ambos em pé de igualdade, sob o título: “Nicolai Machiauelli Florentini Princeps: ex Sulvestri Telii Fulginatis traductione diligenter emendatus Adjecta sunt ejusdem argumenti aliorum quorundam contra Machiauellum scripta, de potestate et officio principum contra tyranus. Quibus denuò accessit Antonii Posseuini judicium de Nicolai Machiauelli & Joannis Bodini scriptis. Apud Cornelium Sutorium”, publicadas em 1600, 1643 e 1648. Essa tríade – Maquiavel, Aristóteles e Bodin – não era estranha a autores leigos, porém destacava-se com mais clareza entre os adeptos dos fundamentos religiosos na política (TOFFANIN, 1921, p. 95). Com relação aos primeiros, mais especificamente, o mais conhecido texto de Botero, La Ragion di Stato, engrossava a lista (PRAZ, 1930, p. 35). Novamente, tanto para os jesuítas, quanto para autores como Filmer, à unidade da tríade incluía-se ainda o manual para governantes e a soberania, uma vez que eram igualmente lidos como autores mundanos. Não estava em questão a autoridade intelectual dos três pensadores, mas sim o uso que se fazia deles.  
		Ao atingir a Inglaterra, as obras de Maquiavel se relacionaram a outros autores de modo muito difuso. Suas peças teatrais e seus textos históricos quase sempre eram transmitidos juntamente com escritores e poetas humanistas e, nesse sentido, Maquiavel não estava sendo lido como um autor fundamentalmente político (PETRINA, 2009b, p. 12). A erudição com a qual ele era tratado fez com que suas obras fossem mais comumente lidas no original italiano, mesmo que existissem raros e disputados manuscritos em inglês (ORSINI, 1937, p. 4-5; PROCACCI, 1995, p. 214). Outra fonte inglesa era por vias secundárias, através de edições latinas oriundas, sobretudo, da França. A reprovação com que Maquiavel era tratado no continente não foi, surpreendentemente, capaz de formatar plenamente a recepção na ilha. Além disso, a preocupação com os jesuítas, como os principais representantes do pensamento político católico do período, também produziu uma leitura a respeito de Maquiavel, bastante específica (PETRINA, 2009a, 52). Em nenhuma dessas perspectivas havia motivos que justificassem qualquer ataque furibundo ao secretário de Florença. 
	Na verdade, o ataque a Maquiavel se deu menos pela religiosidade do que pelas teorias do direito natural laico. Mais fortemente do que no continente, na Inglaterra, havia a percepção de que a reflexão maquiaveliana colocava a política, não necessariamente em padrões irreligiosos, mas, com certeza, desvinculada de critérios transcendentes ao homem e, por isso, despidos de moralidade. O que provocara indignação na França ganhou um contorno mais sutil na Inglaterra. Não era mais o amoralismo irreligioso o problema, mas a ausência de regras estabelecidas pela natureza que poderiam orientar a caminhada do ser humano no planeta. A ausência de parâmetros pré-estabelecidos para a política – e qualquer outra forma de convívio humano – se mostrava insuportável àqueles que penavam por parametrizar a política, a começar pelo próprio Hobbes que lhe nega qualquer legado (Cf. RAAb, 1965, p. 194). Duas são as perspectivas pelas quais os autores jusnaturalistas tratavam Maquiavel: o esforço para apresentar uma negligência total ou a ambiguidade. Partícipes desta segunda corrente, encontram-se Milton e Sidney. Assim como a recepção de Maquiavel na Inglaterra foi absolutamente peculiar e pouco afeita aos temas religiosos, o direito natural, por outro lado, mas igualmente peculiar, acabou por ocupar o papel crítico desempenhado pelos religiosos continentais, com exceção, em parte, dos jesuítas. 
	A primeira metade do século XVII observou uma significativa expansão de escritores italianos, do humanismo àquele momento. Era comum, seguindo exemplo de Veneza, compilações de textos que envolvessem temáticas assemelhadas, entre as quais conformavam escritos teatrais, poéticos, históricos e políticos. Uma referência importante é a edição dos Discorsi, publicada por Marco Ginammi, em Veneza no ano de 1630, que muito provavelmente teve espaço entre letrados ingleses e não é improvável que tenha chegado às mãos de Harrington (MELAMED, 1983). A letra maquiaveliana não sofre qualquer alteração das edições anteriores, apenas não traz a dedicatória e nenhum dos dois prólogos e foi publicada no mesmo volume que os Discorsi Politici de Paolo Paruta, igualmente na íntegra. Porém, uma coisa chama a atenção: o nome do autor dos Discorsi aparece como uma compilação de “grandissimi scrittori” feita por Amadio Niecollvcci, claro anagrama de Niccolo Machiavelli52.
	Na verdade, cabe destacar, a prática de ocultar o autor estava mais disseminada na Inglaterra, desde a última década do século anterior, incluindo, um manuscrito de O Príncipe, traduzido praticamente na íntegra para o inglês na Universidade de Oxford (PETRINA, 2009a, p. 71). Ao contrário do que ocorreu com a edição londrina de 1584, quando o editor esconde o próprio nome, aqui, é o autor que tem sua identidade vedada ao leitor. Isso se torna significativo na medida em que se compreende que em pouco mais de três décadas ocorre uma inversão; em ambos os casos, o claro objetivo é de precaver-se contra possíveis ataques. A opção de 1630 pode reforçar a ideia de que a rejeição a Maquiavel já estava mais disseminada do que em 158453. Porém, e isso é sintomático de suas publicações, o texto permanece intacto. Por um lado, isso aponta para um grau confiável de segurança dos textos consultados na Inglaterra do século XVII, particularmente nos casos de Harrington e Sidney, cujas citações não deixam dúvidas. Por outro, pode sugerir certo escrutínio no seu uso. Com o que se tem de informação atualmente é praticamente impossível afirmar com precisão em que momento e em quais edições Harrington e Sidney consultavam as obras de Maquiavel. Com certeza se pode afirmar que o faziam em italiano e, não obstante referências laterais a edições inglesas, como as de Edward Dacres (Londres, 1636, 1640, 1661, 1663 1674), duas anônimas em 1647 e 1671, além da famosa de Henry Neville, de 1680. Além de citações em italiano, Harrington e Sidney, por vezes, optam por um vocabulário inglês oriundo de termos latinos, o que tornaria o texto mais próximo do idioma original.
	Nesse ponto, eles não eram exceção. Seus críticos costumavam igualmente ler com cautela suas palavras, de modo a demonstrar sua impiedade. Diferentemente do uso instrumental que se fazia de Maquiavel até meados do século XVII, justamente pela sua má fama, em algum momento, ela se converte em realismo. Maquiavel, então, passa a ser lido como um autor político estricto sensu. Da década de 1570 até a publicação de Maxims of State, de Walter Raleigh, em 1661, o maquiavelismo havia decantado em razão de Estado, ateísmo, imoralidade (HARDING, 1994, p. 59; MALOY, 2013, p. 6; POCOCK, 2003, p. 355) e o próprio uso do termo definia aquele que se dedica à atividade: politician (PRAZ, 1930, p. 20; PROCACCI, 1995, p. 224)54. Bem verdade que nem todos aqueles que se referiam a Maquiavel sustentavam os mesmos termos, como vimos, por exemplo, com Bacon e Nedham. Mas, ainda assim, a associação constante entre Maquiavel, maquiavélico, maquiavelismo etc. com políticos, tanto os que refletem quanto os que atuam, era corrente (HÖPFL, 2004, p. 85). De fato, a unidade predominante e, não obstante as peculiaridades do inicio da recepção inglesa, era uma forma crítica, senão ofensiva, de ser acusar alguém de ardiloso, ateu, amoral, em suma, de político. Porém, em 1656, ocorre uma exceção: “Machiavel, the only politician of the later ages”, escreve Harrington contra a corrente. Não por utilizar ambos os termos em conjunto – Maquiavel e político –, o que já era comum há muitas décadas, mas por fazê-lo de modo positivo e elogioso: o Maquiavel e o político.       
	3. James Harrington 
	Né voglio sia imputata prosunzione se uno uomo di basso e infimo stato ardisce discorrere e regolare e' governi de' principi; perché cosí come coloro che disegnano e' paesi si pongono bassi nel piano a considerare la natura de' monti e de' luoghi alti, e per considerare quella de' luoghi bassi si pongono alto sopr'a' monti, similmente a conoscere bene la natura de' populi bisogna essere principe e a conoscere bene quella de' principi conviene essere populare. 
	Niccolò Machiavelli, Il Principe, dedica
	Some, my lord, have aggravated this, saying that I, being a private man, have been so mad as to meddle with politics; what had a private man to do with government? My lord, there is not any public person, not any magistrate, that has written in the politics worth a button. All they that have been excellent in this way have been private men, as private men, my lord, as myself. There is Plato, there is Aristotle, there is Livy, there is Machiavel. 
	James Harrington, The examination of James Harrington, 1661
	 	O estudo pioneiro de Raab (1965) tende a priorizar o ambiente intelectual inglês em confronto com a miríade de usos feito do florentino. A passagem da análise de uma obra a outra, de um autor a outro é ligeira e não pretende esgotar os mais profundos e variados significados do rosto inglês de Maquiavel, salvo uma exceção. Raab concede um capítulo inteiro a Harrington e sua relação com Hobbes e Maquiavel. Tal empreitada não é aleatória. Harrington cita direta e indiretamente Maquiavel uma quantidade de vezes quase tão grande quanto a de páginas que escreveu. Repete temas, inclui e exclui outros, em vista, talvez, das mudanças conjunturais; avalia e reavalia sua posição diante do florentino, mas, surpreendentemente, mantém os termos básicos de sua interpretação.
		O estudo do maquiavelismo de Harrington pode ser feito por diversos ângulos, como, de fato, tem sido produzido nos últimos anos. A peleja dos políticos contra os santos marca inequivocamente os contrastes do autor de Oceana. Confiante na autoridade das escrituras sagradas, ao citá-las quase silencia diante do secretário. E o inverso é igualmente verdadeiro. Para Harrington, a ordem do universo deve ter uma explicação divina, do mesmo modo que as idiossincrasias da política deve ter uma humana (WORDEM, 1994b, p. 84). O confronto com o único político dos tempos recentes é inevitável e se expressa na constância e variabilidade da política e de seus determinantes. 
		Diante dessa abrangência, optamos por centrar o estudo da recepção maquiaveliana de Harrington nos termos de seu republicanismo e seu entendimento da política e, quando necessário, em contraste com pensadores que lhe eram opostos. Buscamos organizar as seções que se seguem em uma ordem cujos temas paulatinamente caminham do entendimento das categorias básicas da condição humana e política para os termos diretamente mais afeitos ao republicanismo, sempre, em contraste com Maquiavel.      
	3.1. As diferentes interpretações
	Sereníssima república pareceu-lhes um título magnífico, roçagante, expansivo, próprio a engrandecer a obra popular. Não direi, senhores, que a obra chegou à perfeição, nem que lá chegue tão cedo. Os meus pupilos não são os solários de Campanela ou utopistas de Morus. 
	Machado de Assis, Papeis Avulsos 
		Apesar de nem sempre desfrutar de seu devido valor, James Harrington é parte do seleto grupo de pensadores políticos que possui uma ampla e heterodoxa variedade de interpretações55. De fato, qualquer pensador político que escreveu, de algum modo, seu nome história das ideias acaba por se tornar um alvo das mais diversas leituras. Entretanto, alguns parâmetros constituídos mais ou menos historicamente resultam em um enquadramento relativamente certeiro quanto às suas posições centrais, digamos de Hobbes, o que ofereceria suportes suficientes para classificá-los em uma ou outra vertente ou tradição de pensamento. A particularidade de Harrington neste quesito é notável. Em 1981, Pocock, possivelmente o mais influente comentador que Harrington já teve, reconstruiu a trajetória das interpretações e destacou três: a de Trevor-Roper, a de Macpherson e a sua própria (Cf. POCOCK, 1989, p. 107). Ainda em 1988, Cengiarotti expressou de modo contundente tal constatação afirmando existirem ao menos duas leituras diversas: a marxista-liberal – atenta ao desenvolvimento histórico-econômico da análise – e a utópica-republicana – atenta às ideias internas ao texto. Em seguida, Scott (1994), assumindo posicionar-se contrariamente a Pocock, refaz o exercício. Mais recentemente, Barducci (2013, p. 67) resumiu o percurso interpretativo em dois grandes grupos. De um lado, sob forte influência de Pocock, haveria aqueles afeitos a uma leitura maquiaveliana; de outro, os defensores das dívidas do autor de Oceana para com Hobbes. 
		Esta seção não se pretende uma atualização desses momentos classificatórios das interpretações, nem tão pouco um esforço de síntese das muitas correntes envolvidas nas análises. O objetivo central consiste em buscar uma explicação plausível para a variabilidade interpretativa, o que implica, de fato, em alguma necessidade de classificação e de síntese. Para facilitar a exposição, seguimos criticamente – sob nossa própria classificação – o modo pelo qual Pocock, Cengiarotti, Scott e Barducci já fizeram. Procuraremos apresentar quatro grandes vertentes interpretativas, o que nos obriga a deixar de lado intérpretes importantes que não se enquadram em nenhuma delas ou estudos pontuais e temáticos de relevo que não objetivam uma classificação geral do pensamento de Harrington56. Nossa hipótese é de que existem elementos teóricos e conceituais internos ao sistema harringtoniano que permitem enquadrá-lo em uma ou outra forma de pensamento. A linguagem utilizada por ele abarca uma ampla gama de temas que, posteriormente, seriam desenvolvidos e catalogados como pontos diferenciais de uma determinada tradição. Assim, dependendo da importância que se atribua a um ou outro conceito, é possível enquadrá-lo em tradições claramente definidas, a partir de suas reconstruções posteriores. Por fim, não mos centraremos, nessa seção, no texto harringtoniano propriamente, apenas o faremos quando se mostrar indispensável.         
	3.1.1. A leitura utopista
		Dentre as marcantes leituras utópicas de Harrington, a mais profícua é de J. C. Davis, por isso, centramo-nos nela. O intérprete argumenta (DAVIS, 1983, p. 2-4) vigorosamente em defesa de uma clara fissão entre o paradigma estabelecido por Pocock (2003) e os escritos utópicos que compreenderiam parte significativa do mesmo período. De acordo com Davis, há uma distinção marcante que impossibilita os estudos das utopias modernas, embora facilite os do republicanismo clássico. O argumento se baseia no pressuposto de que a tradição republicana moderna, devidamente impregnada pelos antigos, possui a autoconsciência dos autores passados e sua devida importância para a construção de uma determinada obra. Do lado oposto, as utopias não oferecem evidências desse gênero, o que impele o pesquisador a abdicar de uma metodologia rígida aos moldes contextualísticos e linguísticos. Destaca-se o ponto de contato dessas duas tradições57 justamente na figura de Harrington. Apesar da rigidez empregada por Davis, nega-se a comentar que, textualmente, Harrington cita Thomas More e Francis Bacon, além do fato de ele próprio escrever sob nomes fictícios e em forma de aforismos (Cf. GREENLEAF, 1964, p. 237; NELSON, 2004, p. 96; OSTRENSKY, 2011, p. 72). Inserindo seu comentário entre parêntesis ao texto de Bacon, Harrington comenta: “They (saith he) who have written de legibus, of law-making, have handled this argument as philosophers, or as lawyes. Philosophers speak higher than will fall into the capacity of practice (to which may be referred Plato's Commonwealth, Sir Thomas More's Utopia, with his own Atlantis)” (HARRINGTON, The Art of Lawgiving, III, conclusion, p. 697). Diante disso, é difícil afirmar que Harrington não tinha consciência da continuidade existente das reflexões sobre sociedades ideais.  
		Catalogando cinco modos diversos de construções de sociedades ideais, Davis afirma que apenas um deles pode se enquadrar na definição de utopia58. A característica central de todas essas formas de sociedades ideais reside na proposição para solucionar problemas coletivos com o fim de garantir a harmonia social e impedir, de modo cabal, a existência de conflitos (DAVIS, 1983, p. 208). Contudo, utopias se diferenciam dos outros modos de sociedades ideais porque não buscariam a integração do homem à natureza, ao invés disso, aceitam a propensão humana ao seu domínio (DAVIS, 1983, p. 24) e não buscam alterar, corrigir ou limitar moralmente as paixões e o pecado (DAVIS, 1983, p. 36). Mesmo que possa usar exemplos históricos, as utopias não recorrem a critérios temporais para justificar suas soluções, o que dificilmente se pode dizer de Harrington. A resposta oferecida aos problemas coletivos se atém a um contexto sociológico e político-institucional, resolução esta interna ao sistema social, o que dispensa projetos que alterem a natureza (DAVIS, 1983, p. 37-38)59. Para isso, centra-se na totalidade, ordem e perfeição das invenções políticas e sociais em direção à sociedade ideal (DAVIS, 1983, p. 213). É possível que Davis, nesse ponto de seu argumento, tenha uma certa dívida para com Russel-Smith (1914, p. 12) quando este afirma que Oceana é tão somente escrita em forma de utopia. 
		De fato, a versão utopista de Oceana é, pode-se afirmar com alguma segurança, a primeira interpretação da obra. Possivelmente quando confrontado por aqueles60 que haviam lido a versão manuscrita, Harrington afirma no fim do livro que “I am accused of wrinting romance” (HARRINGTON, 1977, p. 358), o que estava longe de ser um elogio (DOWNS, 1977, p. 48). Após a publicação, Mathew Wren e outros reproduziram a acusação taxando-o como um descritor de quimeras. A resposta seria feita em tom ameaçador, através da citação de autoridades realistas que aconselhavam o governo, mesmo sendo homens privados, como Platão, Maquiavel e More (HARRINGTON, Prerogative of popular government, I, preface, p. 395; Cfr. LURBE, 2007, p. 100). No século seguinte, Hume, contrariando o que seria feito por Sieyès anos à frente com a publicação de Oceana em língua francesa, despeja seus elogios a Harrington, mas ressalta ser Oceana um projeto impraticável61. 
		A invenção dos nomes dos lugares e personagens, caraterística das utopias, surpreendentemente, não foi ainda devidamente debatida pelos comentadores. Cengiarotti (2010, p. 24) foi um dos poucos a buscar compreender o significado de Oceana e sugeriu que sua origem possa residir nas obras de John Selden, a partir de um expansionismo colonial sob a teoria, em debate com Grotius, da liberdade de uso dos mares para navegação. Scott (2011, p. 204) apontou a plausibilidade de Oceana ser um navio sem âncora que vaga indefinidamente (Cf. HARRINGTON, The art of lawgiving, I, conclusion, p. 614). É possível ainda analisar Oceana como um termo referente ao lugar de habitação do Leviatã, sua morada e que o envolve completamente. Aliás, o que seria coerente com sua citação (HARRINGTON, Oceana, p. 320) de Virgílio: “Imperium Oceano famamque terminet astris” (Eneida, I, 287)62. 
		Todavia, a invenção e adaptação de nomes não é suficiente para classificá-lo de utópico. Não obstante as diferentes definições de utopia que, por isso, podem ou não aproximar Oceana desta forma de pensamento, existe uma justificativa interna ao próprio texto para além do fato de Harrington inserir nomes fictícios, independentemente da ironia envolvida nas escolhas. Assim que, na primeira parte das preliminares, os princípios do governo são apresentados, o autor inicia uma análise caso a caso dos exemplos mais marcantes de repúblicas antigas e modernas. As avaliações referem-se fundamentalmente aos ditames institucionais das repúblicas em contraste velado com os princípios que acabara de oferecer. Estes, por sua vez, são sumarizados momentos antes do início do contraste com os exemplos históricos e podem ser entendidos do seguinte modo. Uma república é um governo livre de qualquer hereditariedade, sustentado na igualdade política, em que o senado propõe, a assembleia popular decide e a magistratura executa as leis. Além disso, a soberania reside nas leis (HARRINGTON, Oceana, p. 173-174). A ordem de exposição dos exemplos históricos parece pretender um distanciamento valorativo, visto ser cronologicamente construída e, salvo o primeiro caso, as instituições republicanas são apresentadas em poucas linhas, motivo pelo qual, pode-se interpretar, o contraste com os princípios fica ainda mais nítido.
		Israel, o primeiro exemplo apresentado, cumpre com todos os quesitos, a não ser pelo fato de que, raras vezes, o senado assume uma função executiva (HARRINGTON, Oceana, p. 175-176). Atenas obteve sua ruína porque a assembleia popular, além de decidir, também debatia. A Lacedemônia errou ao aceitar a existência de reis e no fato de haver uma pluralidade de magistraturas executivas que, por isso, não seguiam o mesmo comando legal. Já Cartago teve como erro o inverso do de Atenas, o senado além de propor, decidia. Em Roma, a assembleia popular também decidia, o que provocou a criação de muitos órgãos executivos, resultando, portanto, em dois erros. O primeiro exemplo moderno, Veneza, também incorre em dois equívocos: o senado decidia, gerando igualmente a criação de muitos magistrados. Por fim, a Suíça e a Holanda padecem do mesmo mal de não serem bicamerais e suas federações serem fracas (HARRINGTON, Oceana, p. 177-178). O critério utilizado para a classificação das repúblicas não é senão a compatibilidade entre uma determinada função e sua respectiva instituição, rigorosamente aos moldes descritos anteriormente e nomeados de princípios. Tem-se, então, um grande mosaico do trato com o Estado, de modo que os exemplos oferecem, historicamente, problemas e soluções que nunca foram combinados em nenhum período ou lugar. Pelo fato de a perfeição do governo existir apenas em repúblicas, seu modelo não pode ser outro que não este (DAVIS, 1983, p. 215). Lurbe (2007, p. 75-76) responde a Davis diferenciando república de utopia pelo imperativo da participação naquela e a prioridade institucional existente nesta, o que torna a utopia um não-lugar e a república, um projeto a ser executado. 
		Publicado originalmente em 1658, Brief Directions é um texto curto, divido em duas partes. Na primeira, Harrington relata sete tipos (modells) de Estados, que na edição de Toland de 1700, possivelmente inserido por ele próprio, carrega no subtítulo seis exemplos republicanos: Israel, Esparta, Atenas, Roma, Veneza e Holanda, a sétima referencia, possivelmente, é à Turquia, pois trata-se de um Estado em que as vontades do rei são leis (HARRINGTON, 1700, p. 585-586). Há uma complementariedade com a explicação inicial de Oceana para a falência dos modelos das republicas históricas, porém, neste texto, aborda, pormenorizadamente, a composição e função das instituições políticas e jurídicas, sempre, tendo por fim, a apresentação de como as leis são feitas, incluindo os casos onde o governo é dos reis, como Turquia e Esparta. A segunda parte segue a primeira em seu escopo, porém, trata-se da formulação proposta em Oceana. O ponto interessante do texto, para o que ora estudamos, reside no parágrafo que faz ligação entre a primeira e a segunda parte: “If these models [...] be not all, in the mouths of great men and in pampllets, for chimeras or utopias, it is great chance; yet contain they no less than the whole revolution of popular prudence” (HARRINGTON, Brief Directions, p. 590). Harrington deixa claro que tais modelos, embora incompletos, são uma ótima oportunidade para a revolução, isto é, a reordenação do regime inglês (STRUMIA, 1991, p. XV)63. Porém, não é possível negar o caráter irônico com que trata quimeras e utopias, mesmo que não as critique diretamente. Possivelmente respondendo a seus primeiros críticos, a passagem confirma a incompletude dos exemplos históricos. Chama a atenção o destaque concedido à existência de leis, que, em todas as repúblicas, são governantes, onde há reis, são apenas seus recursos institucionais (LURBE, 2007, p. 81). Nesse sentido, o equívoco de uma pode ser contrariado pelo acerto de outra, de modo que nenhuma delas seja um exemplo completo em si mesma, mas, pinçando cada acerto, tem-se a perfeição: a república de Oceana. Caso as utopias sejam classificadas como tais na medida em que produzem modelos, como o “modell of the commonwealth of Oceana”, inexistentes historicamente em sua completude, poder-se-ia, sim, classificá-la como parte da tradição, o que provaria sua aplicabilidade, pelo menos, parcialmente inspirada no realismo maquiaveliano (RUYER, 1950, p. 182). Por outro lado, se utopia for definida como uma cidade ficcional (MANUEL and MANUEL, 1980, p. 336) ou de perfeição ideal (BLITZER, 1970, p. 32) e, por isso, irrealizável, Oceana, não é parte (CENGIAROTTI, 2010, p. 18). Nas palavras de Ruyer, “Oceana est à peine une utopie” (RUYER, 1950, p. 181), que parece ser completada nos anos seguintes por Toth, uma “exceptionally mundane utopia” (TOTH, 1975, p. 317).
		A posição de Manuel e Manuel a respeito deste quesito se mostra interessante na medida em que Oceana é lida como um sonho que, para realizá-lo, não se pode dispensar a ação: “[A]ll constitution-making is in a way utopian” (MANUEL and MANUEL, 1980, p. 366). O que contraria um determinismo da forma republicana através da distribuição de propriedade: “Oceana could be England in the future” (HANSOT, 1974, p. 103), não apenas do ponto de vista positivo, mas também normativamente orientado. Contudo, o pressuposto histórico-materialístico (CARANDINI, 1972, p. 447) permite a Harrington construir a passagem da utopia (CARANDINI, 1972, p. 467) para a previsão do futuro, sempre, em perspectiva histórica da acumulação de riquezas (CARANDINI, 1972, p. 463). 
	3.1.2. A leitura materialista
		Basta uma primeira leitura das interpretações mais correntes de Harrington para observar que a maioria dos comentadores atribui a ele a originalidade de identificar na dimensão econômica os determinantes das instituições políticas, talvez, por ele próprio fazer isso (HARRINGTON, Oceana, p. 180-181)64. As fundações (foudations) ou distribuição de propriedades seriam a base econômica dos sistemas políticos (superstructure), que se compatibilizam por um determinado equilíbrio (balance)65. Recorrentemente, Harrington afirma que a superstructure segue (follow) a balance, ou seja, há uma temporalidade nas mudanças estruturais, primeiro a economia, especialmente a propriedade, e depois as instituições políticas. Assim, não é difícil encontrar quem identifique em Harrington elementos precursores do marxismo, ou de uma gama mais ampla do materialismo histórico, e quem, negando o que poderia se acusar de teleologia ou determinismo histórico, observa apenas uma determinação contingente (BLITZER, 1970, p. IX). De fato, tanto na posição marxista, quanto na apenas econômica aquém do marxismo, nesse conjunto de intérpretes, alguns contemporâneos apontam que foi Eduard Bersnstein o primeiro a classificar Harrington, em 1908, como um materialista (CENGIAROTTI, 2010). Nesse ponto, a tensão conceitual entre materialismo e marxismo stricto sensu importa. 
		Em 1886, Achille Loria, reconhecido economista italiano, publicou La Teoria Economica della Costituzione Politica. A obra pretende mostrar, a partir de cinco abordagens distintas, que as instituições políticas são determinadas, necessariamente, pela economia. Em qualquer organização social capitalista, as riquezas são divididas entre rendas e salários, a primeira pode ser financeira ou proprietária (LORIA, 1886, p. 9-13). Não surpreenderia que, a partir do uso que o autor faz de uma tradição de pensadores alemães (de Gothe a Engels, passando por Hegel) e escrevendo na sugestiva década de 1880, se debruça sobre Marx. Do ponto de vista da teoria econômica, alguns pontos centrais podem diferenciá-los. Sua perspectiva materialista, heterodoxa do ponto de vista marxista, inclui autores como Lassale, Spencer, James Mill e John Stuart Mill. Em alguns momentos, aproxima-se bastante do positivismo francês e, em outros, da historiografia alemã, sobretudo de Leopold von Ranke (LORIA, 1886, p. 76). Particularmente interessa a Loria, são os modos pelos quais as rendas e os salários rebatem nas diversas formas políticas que assumem como classe dirigente e classe oprimida. Observa, como Marx, no desenvolvimento histórico inglês, o lócus preciso dos determinantes econômicos que formaram o Estado e, durante as revoluções inglesas, a primazia da classe burguesa se deslocou da Holanda para a Inglaterra, assumindo, a partir de então, o controle sobre os impostos indiretos (LORIA, 1886, p. 20) e conclui “che il sistema economico determina il sistema politico” (LORIA, 1886, p. 32). 
		O passo seguinte da argumentação é a respeito da determinação das formas de governo: a oligarquia se estabelece quando uma pequena classe de grandes proprietários se impõe sobre os pequenos; uma monarquia absoluta, quando apenas uma forma de renda se sobrepõe às demais e se concentra no rei ou quando o rei representa os interesses dos grandes proprietários (LORIA, 1886, p. 33-34). Fica clara uma compatibilidade com o pensamento harringtoniano, incluindo o uso do mesmo vocabulário (monarquia, monarquia absolta e oligarquia). A mesma palavra que Harrington emprega para os determinantes econômicos é usada por Loria na conclusão de seu argumento: a distribuição de terras na Inglaterra na transição do feudalismo para o capitalismo produziu uma forma “perfetta” (LORIA, 1886, p. 38). E acrescenta: “mentre la forma monarchica, quando pure persiste, non è più che nominale” (LORIA, 1886, p. 38). Contudo, é no quinto capítulo do livro, “La Proprietà e la Costituzione Politica”, que o tema “più importante” (LORIA, 1886, p. 105) aparece. A partir daqui, emerge uma crítica às ciências sociais e jurídicas por estas, segundo Loria, jamais atentarem para o fato de que as instituições políticas, a “superestruttura”, são, necessariamente, determinadas pela distribuição de propriedade, e garantidas pelas leis (LORIA, 1886, p. 107). 
	Un fatto veramente caratteristico, è che queste verità evidenti, ignorate dagli economisti moderni, fuorono perffetamente comprese da parecchi scittori dei secoli scorsi. È infatti nel 1656, che l’inglese Harrington espone per la prima volta la teoria, la quale raffigura la costituzione politica come un prodotto dei rapporti economici. (LORIA, 1886, p. 108)
	 
		Após algumas longas citações, também discute aqueles que teriam seguido Harrington: fisiocratas, Adam Smith, Burke, “e tale concetto si riscontra ancora in Jones, Proudhon, Scheel, Engels, Marx” (LORIA, 1886, p. 111). De Harrington a Marx, a teoria da determinação econômica se consolida com o próprio Loria, segundo ele, obviamente. 
	A importância de Loria para o desenvolvimento das leituras de Harrington reside em um ponto singular. O economista não se coloca como um intérprete de Harrington, nem mesmo como um historiador das ideias. Desse modo, o uso que faz do autor de Oceana funciona como uma ancoragem teórica em favor do desenvolvimento das ciências sociais, caso raro das leituras harringtonianas. Além disso, trata Harrington como um dos pensadores integrantes dos grandes nomes do Ocidente, ao lado de Maquiavel, Espinosa, Mill e Marx. Esta peculiaridade é importante porque apresenta mais do que uma reprodução, porém uma atualização para o século XIX do pensamento harringtoniano. Mas não foi o economista italiano o único a pensar em uma tradição que une Harrington e Marx, passando pela reflexão de Maquiavel e Espinosa (LORIA, 1886, p. 117). Um pouco mais de um século depois, o livro de um conterrâneo fará algo semelhante. 
	Antonio Negri, buscando os fundamentos das “normas constitucionais” (NEGRI, 2002, p. 8) do Ocidente moderno, insere o autor de Oceana na tradição maquiaveliana, mas com a peculiaridade do destaque para o problema da propriedade como categoria explicativa dos fenômenos políticos, através da ruptura entre a propriedade e os direitos sociais (NEGRI, 2002, p. 159). A dimensão positiva da teoria política de Harrington ganha um contorno materialista. Porém, a superação dos determinantes históricos pelos ciclos polibianos de governo é a forma pela qual Harrington posicionou-se contrariamente ao capitalismo nascente. É comum das interpretações que buscam fazer de Harrington um atualizador das reflexões de Maquiavel, sobretudo os que o fazem sob o primado do materialismo, opô-lo à metafísica hobbesiana, em sentido histórico. O processo de acumulação iniciado pelos reinados de Henrique VII e Henrique VIII liberaram não apenas o universo de valores e ações burguesas, como também seus antagonistas (BARROS, 2013, p. 162; NEGRI, 2002, p. 180) e, por isso, “Harrington não é utópico” (NEGRI, 2002, p. 190-191)66, uma vez que reconhece o primado da luta de classes (Cfr. DOWNS, 1977, p. 17). 
	Embora menos ambicioso, Eduard Bernstein já havia apontado as categorias centrais do Harrington antecipador de Marx: oposição à teoria do contrato hobbesiana através do materialismo, primazia da economia sobre a política e a observação do processo histórico como chave para a acumulação (Cfr. DICKINSON, 1983, p. 4; GOUGH, 1930, p. 397). Porém, o esforço de Bernstein incide ainda sobre a tecedura de um paralelo, com o devido cuidado de não incorrer em anacronismos, com o pensamento socialista do século XIX (BERNSTEIN, 1980, p. 193)67. Interessante ainda notar que sua justificativa quanto ao materialismo reside, primeiramente, no último texto de Harrington, The Mecanicks of Nature, escrito para confrontar a avaliação médica de que ele estaria sob uma crise mental. Bernstein extrai daí os fundamentos materiais da natureza em conformidade com Marx (BERNSTEIN, 1980, p. 199), sempre, calibrados por Maquiavel (BERNSTEIN, 1980, p. 205) e pelo cientificismo (BERNSTEIN, 1980, p. 206). “In this sense it will certainly be no exaggeration for us to describe him as a precursor, not in his postulates but in his theoretical expositions of modern scientific socialism” (BERNSTEIN, 1980, p. 211).      
		Possivelmente, Christopher Hill seja o intérprete mais importante de Harrington neste campo. Embora sua produção direcionada especificamente a Harrington não seja extensa, motivo pelo qual nos centraremos no texto mais afeito ao tema, suas contribuições ao período como um todo habitam a galeria dos cânones da historiografia. A partir da conhecida relação entre a propriedade e a superestrutura, ponto ao qual não se atém, Hill parte para o entendimento conceitual de “povo” (people) e seu significado político. Depois da realocação de propriedade iniciada com Henrique VII, o povo se encontrou independente da aristocracia e da monarquia (HILL, 1958, p. 301). Como de costume, o historiador identifica a originalidade de Harrington nos determinantes da fundação em compasso estreito com sua sustentação na lei agrária. Apesar de, a partir de então, o sistema político inglês estar submetido à lógica da supremacia da classe rica, uma vez que as leis são a garantia da propriedade (HILL, 1958, p. 306-307), Harrington não chega a atingir o ponto nefrálgico do marxismo, porque “he never even approached that conception of class struggle as the motive force in history which Marx held to be this chief contribution” (HILL, 1958, p. 312). A análise de Hill se torna ainda mais interessante quando se observa que, paralelamente aos comentários teóricos, contrasta o desenvolvimento posterior dos acontecimentos, como as revoluções americana e francesa (HILL, 1958, p. 312).  
		Um modo alternativo de se pensar a base econômica da política, que não diz respeito à leitura marxista, é produzido por Michael Downs. Para ele, as exceções do modelo explicativo de Harrington são elementos suficiente para desautorizar qualquer leitura determinista (DOWNS, 1977, p. 21), o que pode, de fato, se coadunar com revisões marxistas posteriores ao próprio Marx.	Não apenas os fundamentos do materialismo histórico encontrados na obra de Harrington justificam a leitura de antecipador de Marx (MELAMED, 1983, p. 509), mas, também, a própria avaliação comparativa dos conceitos-chave dos dois autores68. O famoso capítulo de O Capital, A Chamada Acumulação Primitiva, identifica, utilizando Francis Bacon como fonte, o ponto de inflexão da dissociação entre trabalho e meios de produção, a partir do reinado de Henrique VII, e que duraria mais cento e cinquenta anos, o justo momento no qual Harrington escreve. O segundo capítulo do primeiro livro de The Art of Lawgiving, igualmente tendo Bacon como fonte, faz o mesmo: “The lands in the hold of the nobility and clergy of England, till Henry the Seventh, cannot be esteemed to have over-balanced those in the hold of the people less than four to one. Whereas in our days, the clergy being destroyed, the lands in hold of the people over-balance those in the hold of the nobility, at least nine in in ten” (HARRINGTON, The art of lawgiving, p. 606)69. Em suma, a interpretação materialista de Harrington, sob os auspícios econômicos de sua teoria, encontra nele um observador atento às transformações de seu tempo, do mesmo modo que as leituras liberais o fazem.      
	3.1.3. A leitura liberal
		Desde a publicação de Teoria Política do Individualismo Possessivo, em 1962, os estudos sobre o pensamento político inglês do século XVII passaram a incluir alguma avaliação sobre a tese de Macpherson. Particularmente, sua interpretação de Harrington teve forte presença nos estudos subsequentes. O homem burguês, forjado por uma ambiguidade teórica de Harrington, estaria em constante tensão entre a empreitada para adquirir propriedade e aquela em direção à política. Sem mencionar Marx e seus seguidores, Macpherson comenta os cento e cinquenta anos, de Henrique VII à guerra civil, de transformações na distribuição de propriedade, igualmente calibrado por Maquiavel (MACPHERSON, 1979, p. 175-177), porém, as conclusões são diferentes. A partir de uma análise minuciosa dos palavras e dos valores monetários utilizados por Harrington, o intérprete encontra no deslocamento geográfico do poder, do campo para o parlamento, o foco da análise do autor de Oceana. Quesito necessário para o mundo que alvorecia, a urbanização estava em conformidade com a expansão comercial e manufatureira. Assim, Macpherson (1979, p. 186) avalia que Pocock (1987c) não teria ido longe o suficiente para compreender que a dimensão econômica da teoria não se restringe à distribuição de propriedade. De fato, a alocação dos imóveis, móveis e do dinheiro – elemento explicativo das superestruturas – depende de se reconhecer como pressuposto uma economia de mercado, da prática de cobrança de juros e da mobilidade social (MACPHERSON, 1979, p. 187). “A essas indicações de que Harrington reconhecia a persistência dos padrões burgueses entre as pessoas que integram 'o povo', podemos acrescentar que tinha alguma noção dos elementos da economia de mercado, e que não era hostil às suas implicações sociais” (MACPHERSON, 1979, p. 188). 
		O sistema constitucional de Oceana é organizado de tal modo que a diferença das classes sociais é incorporada, através do impacto dos respectivos interesses, nas duas casas legislativas existentes. Ao imperativo interesseiro que conduz a ação dos homens, argumenta Macpherson, insere-se o pressuposto moderno de igualdade de oportunidades para realizá-los e isso somente pode ser feito com o controle jurídico da propriedade agrária. “A defesa de Harrington da agrária como garantia suficiente de equilíbrio igual contra os ataques de uns poucos, repousa, portanto, sobre a concepção de igualdade caracteristicamente burguesa” (MACPHERSON, 1979, p. 197). Por essa chave, mesmo aqueles intérpretes que não afirmam contundentemente que Harrington seja parte do liberalismo nascente, aproximam-se daqueles que o fazem por sua dívida para com o autor de Leviatã. A postulação da proximidade com Hobbes encontraria solo fértil naqueles que se diferenciariam de Pocock nas décadas subsequentes, o que começou com uma correção a respeito da profundidade da interpretação aterrissou em uma polaridade binária quase mutuamente excludente. 
		Jonathan Scott foi quem mais tencionou essa divergência, elegantemente, expressando sua dívida para com Pocock numa referência ao próprio Harrington e sua posição similar para com Hobbes. “Oceana is, in fact, a deliberate subversion of classical republicanism with its root in a post-humanist rebellion linked to that of Hobbes” (SCOTT, 1993, p. 146). Assim, Harrington seria herdeiro direto de Hobbes na compreensão do interesse como corolário da lei natural. O que teria impulsionado ambos os autores, a guerra civil, traçaria cada um dos percursos em direção à ordem e à paz, fitando a perpetuidade da república (SCOTT, 1993, p. 149). Em termos institucionais, a participação cívica foi abolida em Oceana, rompendo, desse modo, com um dos principais sustentáculos do humanismo cívico do quattrocento italiano e do republicanismo maquiaveliano (Cf. ADVERSE, 2013a). 
		A virada harringtoniana se dá em um dos pilares mais importantes da interpretação antagônica da de Scott: o governo misto. De acordo com essa leitura, a balance produtora de estabilidade diferencia-se da tradicional junção das formas puras de governo advindas de Políbio. Aliás, Arihiro Fukuda se mostra bastante interessante a esse respeito. Os dois modelos de governo misto à disposição de Harrington eram aquele desenvolvido por Políbio e outro, de matriz inglesa, produzido por Sir John Fortescue. De acordo com Fukuda (1997, p. 17-22), a linguagem da ancient constitution reverberava em Harrington de modo bastante negativo e representava, definitivamente, a prudência moderna, isto é, o governo de facto70. O interessante dessa avaliação é que o intérprete reconstrói o debate com Hobbes deslocando o eixo central da liberdade para as formas mistas, evidentemente, tendo Hobbes como contraponto. A questão a que ele se propõe a responder vincula-se à soberania e como a resposta de Harrington a Hobbes envolve o governo misto, a partir do império da lei (SCOTT, 2004, p. 53; FUKUDA, 1997, p. 72). Porém, do mesmo modo que Scott, Fukuda identifica a recepção harringtoniana de Hobbes no interesse (FUKUDA, 1997, p. 98-99)71.    
		Corroborando com a ruptura, a intensidade com a qual Scott atribui importância ao uso que Harrington faz do interesse, está diretamente em conformidade, não obstante as importantes peculiaridades, com a interpretação aburguesada de Macpherson. Direcionando sua leitura para as premissas metodológicas de Harrington, a filosofia natural da época, em grande parte por responsabilidade de Bacon, e a teoria do movimento supostamente advinda de Hobbes, afirma que esta foi responsável pela substituição da história pela prudência (SCOTT, 1993, p. 156-157; Cf. POCOCK, 1987b, p. 438-439). Importante ainda notar que parte significativa dos argumentos de Scott repousa sobre a comparação com outros autores do período, entre eles, Henry Neville e Algernon Sidney, cujas principais obras somente seriam publicadas após a morte de Harrington. Antes de enfraquecer o argumento, tal perspectiva contribui na precisão da linguagem empregada e nos usos conceituais em comum dos pensadores. Novamente, como temos procurado mostrar, o desenvolvimento da reflexão de Harrington nos anos que sucederam sua morte contribuíram incisivamente para forjar o modo pelo qual ele é classificado. 
		Não obstante a decisiva contribuição de Scott, Wettergreen se mostra mais radical. A diferença entre o republicanismo e o liberalismo, segundo o autor, reside no uso de estado de natureza e direitos individuais contidos em Hobbes (WETTERGREEN, 1988, p. 665). Buscando as proximidades entre esses autores, Wettergreen centra-se nestas categorias. “His [de Harrington] posittion is founded on a notion of a state of nature; he embraces natural rights and natural law” (WETTERGREEN, 1988, p. 668). Citando um manuscrito que ele atribui a Harrington, e é negado por Pocock (1977, p. XII, n. 4), o intérprete destaca a expressão “state of Nature” em linhas divergentes daqueles hobbesianas, embora aproxime a função da propriedade harringtoniana com o Estado artificial de Hobbes. Nesse sentido, Harrington seria parte do liberalismo na concordância de que a arte formata a natureza em direção aos interesses humanos pela capacidade do exercício da razão (WETTERGREEN, 1988, p. 675). O pressuposto do argumento de Wettergreen é de que havendo leis naturais, necessariamente, estas levam ao consenso através dos interesses inatos (WETTERGREEN, 1988, p. 681). Desse  modo, o desenvolvimento subsequente do liberalismo auxilia Wettergreen na sua análise: “Indeed, the decisive importance of natural property for liberal politics can be seen more clearly in Harrington than in Locke” (WETTERGREEN, 1988, p. 672)72. O autor vai além e insere, no espírito dos checks and balances do século XVIII, a versão newtoniana das leis da natureza para explicá-las em Harrington (WETTERGREEN, 1988, p. 676). 
		Paul Rahe divide com Wettergreen a forte herança straussiana em suas leituras centradas no individualismo do pensamento moderno. A partir da tensão entre aristotelismo e hobbesianismo, o pensamento de Harrington estaria calibrado pela racionalidade deste último (RAHE, 2008, p. 325), dado que os homens são interessados o suficiente para internalizar o consentimento público de serem governados (RAHE, 2008, p. 333-4) e livrarem-se do imperativo da participação (RAHE, 2008, p. 335). Além da perspectiva contextualista de Rahe, ele destaca ainda a primazia das instituições sobre a educação (RAHE, 2008, p. 327) e sobre a moral (RAHE, 2008, p. 329) e do comércio sobre a expansão militar (RAHE, 2008, p. 338), como marcas distintivas do liberalismo moderno frente ao republicanismo antigo. De fato, todas essas categorias podem ser lidas em Harrington, porém, a dificuldade reside no quão intensos os termos são para o seu sistema reflexivo.
		Tencionando um ponto não identificado em Rahe, Remer (1995) procura diferenciar Harrington dos antigos, particularmente daqueles ícones do pensamento republicano, a partir da deliberação e da retórica. De acordo com o comentador, a retórica deliberativa entre os antigos requeria a fala pública, a paixão e a resolução. No trato com o senado, o autor de Oceana teria deslocado esses elementos para uma assembleia fechada, dotada de razão e interesse, que não delibera, mas propõe. Desse modo, o uso retórico no debate estaria divorciado da resolução (REMER, 1995, p. 541). O argumento busca identificar no cálculo racional privado dos homens a essência do individualismo moderno, mas, para que se sustente, Remer deve afirmar “that élite thinks rationally and the masses are predisposed to emotionalism” (REMER, 1995, p. 542). A dificuldade, contudo, reside em comprovar isso textualmente, uma vez que Harrington é claro quanto à universalidade da composição da alma humana em razão e paixão e quanto à distinção da aristocracia natural ser pela sabedoria, e não pela razão (Cfr. DOWNS, 1977, p. 61-65 e HARRINGTON, Oceana, p. 173-174, 261, 284, The prerogative of popular government, p. 416 e Policaster, p. 721)73.   
		No já longínquo ano de 1930, Gough expressou de modo contundente o distanciamento teórico que envolvia o uso da história em contraposição ao direito natural (GOUGH, 1930, p. 397). Porém, destacou acertadamente que o amplo uso do vocabulário jusnaturalista não incidia, necessariamente, no direito natural. “In this [natural law], however, he was not alone, for a Law of Nature (as distinct from a theory of Social Contract) was the principle on which the Independents and the Levellers habitually based their political theory” (GOUGH, 1930, p. 397). A análise de Gough ficou esquecida por décadas74 e, mesmo durante os intensos debates que surgiram após a publicação de Teoria Política do Individualismo Possessivo, essa distinção conceitual não estava posta. Aliás, em resposta a Macpherson, New propõe unir o mundo burguês em emergência com a perspicácia histórica de Harrington. Desse modo, seu realismo, consistiria em fundamentar seus argumentos em uma estrutura burguesa de competição mercadológica e não no maquiavelismo (NEW, 1963, p. 75).
	3.1.4. A leitura republicana
		Basta observar as leituras divergentes para se ter ideia da importância da vertente maquiaveliana, particularmente, com a obra de Pocock, na interpretação de Harrington inserida no republicanismo75. Direcionada a uma perspectiva fundamentalmente historiográfica, os textos de Pocock produziram um deslocamento, majoritariamente utilizado até então, das interpretações que incidiam sobre as consequências e passaram a buscar as causas, sobretudo, nas fontes. Entretanto, o projeto historiográfico idealizado em fins dos anos 1940 adentra a teoria política stricto sensu três décadas depois e inscreve, definitivamente, o nome de Harrington na história das ideias políticas. Todavia, entre a publicação de sua tese de doutorado (1987c [1957]) e sua obra mais influente (2003), Judith Shklar afirmou que Harrington foi “the only avowed Machiavellian of the time” (SHKLAR, 1959, p. 662). Fitando contrariar as leituras marxistas, a intérprete marca os pontos que aprofundar-se-iam nas décadas seguintes, como a diferença com Hobbes, a qualidade absoluta da república frente às demais formas de governo e a teoria polibiana dos ciclos históricos (SHKLAR, 1959, p. 671-672). Porém, o que parece mais contundente nessa análise, àquela altura bastante original, é a insistência na contradição entre direito natural e maquiavelismo (SHKLAR, 1959, p. 673).   
		“Harrington, we must keep in mind, was a Machiavellian” (POCOCK, 1987c, p. 129). A justificativa para tal assertiva insere-se, de acordo com Pocock, na tradição florentina cuja atribuição da cidadania carregava consigo o imperativo militar da defesa da cidade como atribuição necessária da virtude nas ações políticas (POCOCK, 1977, p. 32). A contribuição harringtoniana a este quesito reside, justamente, na identidade entre o proprietário de terras, e por isso autônomo frente a terceiros, e o soldado. “The end of property was stability and lisure: it anchored the individual in the structure of power and virtue, and liberated him to parctice these as activities” (POCOCK, 2003, p. 391). Em outros termos, a capacidade de alguém se sustentar é a mesma daquela que sustenta um exército e, assim, garantir a cidadania e, com ela, a participação. A centralidade dessa interpretação radicaliza-se na definição harringtoniana de ancient prudence, daí, Pocock extrai as categorias centrais da revivência das formas mistas de governo oriundas de Aristóteles e Políbio (POCOCK, 1987c, p. 145; POCOCK, 1977, p. 17; POCOCK, 2003, p. 386-387). Desse modo, Harrington teria produzido uma “machiavellian meditation upon feudalism” (POCOCK, 1987c, p. 147), dado que é a partir dos escritos do florentino que o autor de Oceana se encontra com o republicanismo clássico (Cfr. WORDEN, 1994b, p. 86).
		Dentre os temas recepcionados de Maquiavel, Pocock busca destacar as categorias centrais que colocam o autor dos Discorsi em um ponto singular. A síntese maquiaveliana da redução aos princípios (Discorsi, III, 1) exerceu, em Harrington, o papel da compreensão da política em suas categorias primeiras e claramente inteligíveis pelo estudo da história (Cfr. DOWNS, 1977, p. 95). Harrington oferece, assim, um modelo derivado dos antigos, particularmente em resposta à anakuklosis (POCOCK, 1977, p. 20-31), cuja originalidade se assenta na possibilidade de uma república imortal (WORDEN, 1994b, p. 88).   
		De fato, a extensão do republicanismo clássico que aterrissou na Inglaterra do interregno através do pensamento político florentino havia sido apontada já em 1945. Zera Fink, em texto fundador, argumentou que Harrington percebia em Veneza a explicação da estabilidade constitucional moderna, sobrevivência da prudência antiga, a partir do governo misto maquiaveliano (FINK, 1967, p. 54). Além disso, Fink (1967, p. 83) encontrara em Harrington a continuidade das ideias republicanas de Maquiavel na dimensão expansionista do Estado, elemento igualmente presente em Pocock (1977, p. 19 e p. 51; 2003, p. 393). Entretanto, para o autor de The Machiavellian Moment, o nexo teórico estabelecido a partir de conceitos oriundos de diferentes fontes aporta um sistema reflexivo inovador e capaz de formar uma síntese que terá um importante legado na tradição atlântica. Nessa leitura, o que Maquiavel não percebeu, de acordo com Harrington, foi que o cidadão-soldado necessita, primeiramente, ter a posse das condições de sustentação de suas armas (POCOCK, 1978, p. 26; Cfr. DOWNS, 1977, p. 125; GEUNA, 2013, p. 303), “based on a Machiavellian theory which depicted the possession of arms as crucial to both the distribution of power and the exercise or civic virtue” (POCOCK, 2003, p. 385). Assim, Harrington pôde atualizar a secular teoria da cidadania republicana para a Inglaterra de seu tempo (CROMARTIE, 1988, p. 988; POCOCK, 1977, p. 15). 
		Do ponto de vista institucional, estes conceitos se imiscuiriam no governo misto em oposição à common law (POCOCK, 2003, p. 388). Isso significa, para Pocock, que a eliminação de todas as formas feudais e monárquicas de autoridade (POCOCK, 1977, p. 48-49) – incluindo-se a tríade King, Lords e Commons – produziria uma estabilidade nunca antes vista no mundo moderno, pois as condições históricas eram favoráveis para isso e para a substituição por um, poucos e muitos (POCOCK, 1977, p. 16). Nesse sentido, o papel do fundador é eminentemente prestigiado por Harrington no intuito de transpôr a virtù individual maquiaveliana (POCOCK, 1977, p. 53) para um mecanismo político no seio do poder legislativo, de modo que seus integrantes atuem desinteressadamente e, por consequência, atinjam o interesse público (POCOCK, 2003, p. 394). 
		Diferentemente da análise liberal76, Pocock supõe que, para Harrington, a ação virtuosa e desinteressada se embricam de modo tal que não haja mais seu confronto com a fortuna (POCOCK, 1977, p. 21; POCOCK, 2003, p. 385)77. A questão, entretanto, como apontam Scott e Rahe, é que, em nenhum momento da obra, Harrington põe como certeira a máxima de que a república bem-ordenada, necessariamente, anula o interesse próprio (HARRINGTON, Policaster, p. 719)78. De fato, este continua sendo um pressuposto importante de sua teoria. Tencionando as duas leituras ao limite, pode-se dizer que, dificilmente, Harrington é um inteiro partidário do que seria desenvolvido como a produção de virtudes públicas a partir de interesses privados ou de bem comum a partir de virtudes privadas (Cf. BARROS, 2013, p. 158), mais ou menos institucionalizadas, como fará no século seguinte Montesquieu com a distinção entre monarquia e república, respectivamente. A posição de Harrington é anterior a essa dicotomia, revelando, pois, que, para ele, ela não está disponível, do mesmo modo que não estava para seus contemporâneos (HAMMERSLEY, 2013a, p. 363-364), mas sua gênese estava em franco desenvolvimento com a ambivalência entre interesse público e privado a partir de categorias dos antigos: “As far as the contents of the Harringtonian antithesis are concerned, it is worth recalling that the antithesis: common interest vs. private interest [...] has clear Aristotelian roots” (GEUNA, 2013, p. 293), o que é diferente de afirmar que a antítese é solucionada pelo racionalismo jusnaturalista ou por uma economia de mercado. Para Worden (1994b, p. 90-91), a inovação de Harrington reside em manipular o instinto humano por uma arquitetura política capaz de produzir, mesmo que involuntariamente, resultados coletivos positivos.     
		Isso pode ser em parte explicado pelo complexo emaranhado de conceitos a respeito da composição da alma. Voltaremos a esse ponto, mas deve-se adiantar que a preocupação de Harrington em definir razão e interesse como equivalentes (HARRINGTON, Oceana, p. 171), interesse e virtude como opostos (HARRINGTON, Oceana, p. 169), mas que, através do interesse/razão se pode atingir a virtude (HARRINGTON, Oceana, p. 164). “[W]hat made it [empire of law] possible for Harrington to function both as theorist of virtue and as upholder of the rule of law was that both law and virtue were defined in terms of interest” (CROMARTIE, 1988, p. 993). Essa leitura de Cromartie pretende criticar os eixos centrais da interpretação de Pocock sem, com isso, negar a influência de Maquiavel (Cfr. CROMARTIE, 1988, p. 1000-1001). O desenvolvimento das ideiais políticas posteriores tornou, majoritariamente, estes conceitos opostos uns aos outros. Mas é justamente pelo esforço de uni-los que se pode afirmar que Harrington ofereceu subsídios importantes para as gerações futuras. Não admira, então, que o debate tenha se aprofundado a partir do conceito de liberdade. “If freedom must be related to property, and if the transmission of property defined secular history, there was logical need for a theory of freedom which would show it as growing out of the historical diversities of property” (POCOCK, 1977, p. 27; Cf. POCOCK, 2003, p. 570-572). A liberdade é, possivelmente, o elemento que mais difere os intérpretes do Harrington devedor do republicanismo cívico. 
		Em consagrada obra concedida a uma vasta gama de autores ingleses do século XVII, Skinner busca a unidade de um determinado grupo no que ele nomeou de liberdade neo-romana. O argumento de Skinner vai ao encontro do que seria posteriormente desenvolvido por Philip Pettit de liberdade como não-dominação79 e busca afirmar que, mesmo entre não republicanos, disseminava-se a ideia em torno da qual a garantia da liberdade era a de não estar sujeito às vontades arbitrárias de terceiros, o que levaria à necessidade do autogoverno (Cf. HARRINGTON, A discourse upon this saying, p. 740-741). Dentro dessa perspectiva, Harrington está entre os principais expoentes (SKINNER, 1999, p. 66-67). De modo a fundamentar sua posição, Skinner utiliza a conhecida passagem na qual Harrington critica Hobbes sobre a liberdade na cidade de Lucca, cujas leis são produzidas pelos próprios cidadãos (HARRINGTON, Oceana, p. 170-171)80, o que caracteriza o autogoverno e a liberdade (HARRINGTON, Oceana, p. 327-331). Interessante notar que o intérprete reconhece a divergência com outros: “Scott, 1993, p. 155-163, parece-me passar por alto o significado desta passagem ao descrever Harrington como um discípulo de Hobbes que sacrifica as bases morais do republicanismo clássico” (SKINNER,1999, p. 73, n. 62).  
		Não obstante as peculiaridades de cada leitura sobre o conceito de liberdade, ambos os intérpretes, com intensidades distintas, reconhecem a divergência para com Hobbes e, pode-se dizer com Pettit, a proposição de um conceito de liberdade alternativo à tradição liberal. O sumo dessa interpretação, entretanto, aloca no humanismo cívico e em Maquiavel, “the only politician of later ages” (HARRINGTON, Oceana, p. 162), o fundamento central do republicanismo de Harrington. Não se pode negar que o extenso uso que o autor faz do florentino, por vezes em oposição à Hobbes (HARRINGTON, Oceana, p. 161), é elemento mais que suficiente para chamar a atenção para sua importância.                      
	  
	3.1.5. Considerações
		Um intérprete nem sempre devidamente reconhecido pela literatura especializada, James Cotton, apesar de extensa e profícua dedicação à obra de Harrington, merece, neste ponto, um breve comentário. Dentre seus textos a respeito do autor de Oceana, destacam-se dois: James Harrington as Aristotelian (1979) e James Harrington and Thomas Hobbes (1981). Apenas pelos títulos, é possível supor a peculiaridade desse estudioso no que tange a alocação em uma ou outra forma de pensamento político. Cotton não toma como questão fechada de que o posicionamento de Harrington penderia apenas, ou majoritariamente, para um ou outro pensador que lhe antecedeu. A abordagem de Cotton para com Harrington inicia-se, como parte significativa dos comentadores, com o tema da propriedade. Contudo, ao invés de apenas marcar a suposta originalidade, o intérprete encontra em Aristóteles (Política, 1284a e 1302b) a explicação de que a propriedade é, de fato, o elemento fundante da política (COTTON, 1979, p. 375). A clara referência às três ordens de bens – do corpo, da fortuna e da mente (HARRINGTON, Oceana, p. 163) – não seria apenas uma inspiração, mas praticamente uma tradução de uma passagem da Política (1323a)81. No trabalho que compara Harrington e Hobbes, Cotton discute as distinções metodológicas entre os autores e destaca a ambição do rigor na empreitada harringtoniana (COTTON, 1981, p. 408). Além de retomar a discussão anterior da propriedade, Cotton aponta para a importância da distinção entre poder e autoridade como elemento dependente do governo dos homens ou das leis (COTTON, 1981, p. 410; Cf. DOWNS, 1977, p. 25; HAMMERSLEY, 2013a, p. 366; RUSSEL-SMITH, 1914, p. 86). Depois, argumenta que a preocupação com a possibilidade de a religião produzir guerra é solucionado por Harrington alocando-a no mundo público82, o que Hobbes havia feito na esfera da vida privada (HARRINGTON, Oceana, p. 307; COTTON, 1981, p. 413).
		Em linhas gerais, as interpretações de Cotton são bastante interessantes, porque fogem dos paradigmas tradicionais da disputa que envolve o antagonismo entre a tradição republicana, dos antigos a Maquiavel, e aquela reflexão política inaugurada por Hobbes. O comentador nos apresenta um Harrington complexo e livre dessa ambivalência, cuja compreensão somente pode ser feita pelo entendimento de suas dívidas intelectuais caso a caso. Portanto, não se desprestigia nenhum dos diversos usos de pensadores que o antecederam. Isso aponta para um Harrington pouco consciente de suas próprias predileções, mas constata que sua classificação como parte integrante de alguma tradição bem definida é, no mínimo, problemática. Davis (1981, p. 686) chama a atenção para a armadilha envolvida nisso, no sentido de não se saber mais se Harrington é parte de uma tradição ou se uma tradição somente pode assim ser definida por causa de Harrington. Fugir dessa armadilha circular envolve reconhecer as particularidades do autor. Aprofundando a perspectiva de Cotton, pode-se afirmar um Harrington desprendido de um único ponto fixo, mas que possui em suas próprias obras a chave para a compreensão de sua diversidade de leituras. 
		Às quatro vertentes apresentadas aqui poder-se-ia incluir uma crescente literatura que não aborda o autor em si mesmo, mas o coloca como parte imprescindível de teorias, temas e conceitos políticos desenvolvidos na modernidade. O caminho oposto, contudo, cobriria uma bibliografia ainda mais especializada do que a tratada aqui, ou seja, interpretações específicas a respeito de pontos de sua obra. Nos depararemos com algumas delas nas páginas seguintes. Como temos procurado mostrar, o sistema de Harrington pode ser lido de muitas maneiras, principalmente porque mobiliza um conjunto grande de conceitos que estava em franco desenvolvimento no século XVII (RUSSEL-SMITH, 1914, p. 23) e ganhou espaço nos séculos posteriores. “In fact this diversity of interpretation reflects a key feature of Harrington's text: its deliberate, and strategic, multi-vocality” (SCOTT, 2011, p.191; Cf. BLITZER, 1970, p. 277). Desse modo, o cuidado deve ser redobrado a fim de evitar leituras teleológicas como se o futuro das ideias políticas pudesse explicar o passado. Igualdade, liberdade, razão, interesse, virtude e propriedade – para citar apenas os exemplos mais evidentes – são termos que serão aprofundados na trajetória ocidental e, em larga medida, conformará tradições ambivalentes ou mesmo opostas. A interdependência dos mesmos na obra de Harrington, antes de refletir um sistema consistente, apresenta-se em forma multi-vocal, como diz Scott, de modo estratégico. Mas essa estratégia supõe que Harrington estava consciente de seu empreendimento e da diversidade conceitual nele mobilizada, o que, textualmente, é bastante difícil de se comprovar.     
		Parece tentador também contrastá-lo com outros autores contemporâneos seus de modo a perceber as diferenças das soluções para a guerra civil inglesa do período. Nesse sentido, é interessante que seja o próprio Poccok a alertar para os limites interpretativos postos na Inglaterra de Cromwell: “But Oceana is one of those works that transcend their immediate context” (POCOCK, 2003, p. 384). Toland afirma que Harrington dedicou cerca de oito anos para compor Oceana e, ainda assim, inseriu, nas primeiras páginas, o livro de Hobbes publicado apenas cinco anos antes (Cf. WORDEN, 1994a, p. 113)83. Isso pode, em parte, explicar o diversificado conjunto de conceitos mobilizados. Sua teoria estava sendo apurada havia anos, muito provavelmente, desde suas viagens pelo continente ainda nos anos 1630 e, à medida que novas publicações implicassem em algum desacordo, elas seriam paulatinamente inseridas. Infelizmente, não há elementos textuais que comprovem isso, e as informações disponíveis sobre sua biografias são demasiadamente esparsas. Porém, é claro que a composição teórica entre antigos e modernos produziu uma variedade conceitual ímpar na história do pensamento político (Cf. RAHE, 1994b, p. 180).      
		Dentre os pontos de acordo entre as principais correntes de interpretações, alguns destaques podem ser feitos. Não há dúvidas de que Harrington pautou seu debate tendo constantemente em sua mente, pelo menos, Maquiavel e Hobbes, e, a partir da inserção de Aristóteles, opunha um ao outro. Também não se pode colocar sob dúvida sua defesa do governo misto, da cidadania militar, do império da lei e sua total aversão a qualquer forma hereditária na condução dos negócios públicos (POCOCK, 1977, p. 46). De fato, esses são termos bastante característicos do republicanismo, em suas diversas definições, e, mais especificamente, da definição empregada neste estudo. Procuraremos apresentar, na parte do trabalho sobre Harrington, que não apenas a proximidade com Maquiavel, mas sobretudo as divergências, permitem, efetivamente, enquadrá-lo como republicano, nos termos aqui empregados.      
	3.2. Medicina e história
	3.2.1. O método análogo: umori e anatomia
	What stuff is here for mathematicians, upon which to usurp demonstration in such wise that it must be forbidden unto all the rest of mankind? […] Remember, sir, anatomy is an art; but he that demonstrates by this art demonstrates by nature.
	Harrington, Policaster, II
		Já nas primeiras páginas de Oceana, encontra Harrington, em Hobbes, o principal adversário no que diz respeito ao modo de compreensão da política e em Maquiavel, um grande aliado (SULLIVAN, 2004, p. 17). Logo após descrever suas duas definições de governo, Harrington confronta os dois autores e, ironicamente, conclui por um terceiro. O que nos interessa, entretanto, é a própria crítica ao autor do Leviatã. A avaliação de Hobbes sobre pensadores caros ao republicanismo recebe uma réplica que pretende não dever nada aos anseios hobbesianos (Cf. OSTRENSKY, 2009).  
	[...] as he saith of Aristotle and of Cicero, of the Greeks and of the Romans, who lived under popular states, that they ‘derived those rights not from the principles of nature, but transcribed them into their books out of the practice of their own commonwealths, as grammarians described the rules of language out of poets’. Which is as if a man should tell famous Harvey that he described his circulation of the blood not out of the principles of nature, but out of the anatomy of this or that body.  (Harrington, Oceana, p. 162)
	 
		A interpretação de Harrington da passagem por ele citada de Hobbes não deixa dúvida de que este crê que o erro de Aristóteles e Cícero consiste em tornar universal aquilo que se conhecia particularmente, suas próprias cidades. Um segundo aspecto é a referência aos gramáticos. O ofício destes versa sobre a descrição das línguas de determinados poetas e não, como parece querer Hobbes, entender o funcionamento universal dos idiomas84. Assim, além de não precisar ou definir a natureza das comunidades políticas, o que os referidos antigos fariam, erroneamente, é relatar o funcionamento de todas as comunidades descrevendo apenas as suas. Isso significa que não se encontra um paradigma universal confiável, ou ainda, que não compreende-se a natureza das leis políticas de modo que o corolário seja aceito por todos que, como se sabe, para Hobbes, significa o contrato social e o estabelecimento da soberania. 
		A curta resposta de Harrington, característico de sua escrita, traça apenas uma comparação com o naturalista Wiliam Harvey (Cf. CAMBIANO, 2000). Uma vez que este estudioso da anatomia compreende o funcionamento da circulação sanguínea em um corpo humano, todos os demais corpos igualmente humanos, necessariamente, serão regidos pelas mesmas regras (COHEN, 1994, p. 205; BLITZER, 1970, p. 99; DOWNS, 1977, p. 110). “Harrington's methodology was a conscious attempt to apply a similar approach to the study of politics” (RAAB, 1965, p. 199). O pressuposto aqui é de que a observação de apenas um aparelho circulatório permite inferior o modo pelo qual todos os outros operam. Em outras palavras, ao contrário do que afirma Hobbes, as particularidades oferecem entendimento das generalizações se, e somente se, tratar-se que objetos de mesma natureza. 
		Assim sendo, clarifica-se a diferença cabal entre Hobbes e Harrington não no que diz respeito ao imperativo universalista da compreensão dos objetos políticos (RAAB, 1965, p. 196), mas no modo de fazê-lo. Distanciam-se, entretanto, no exato fato de que, para o primeiro, o correto entendimento de uma cidade, tomada isoladamente, não significa que se possa extrapolar para outras. No sentido contrário, Harrington se posiciona favoravelmente à proposição, de modo que, fixando-se um ponto de apoio, torna-se possível concluir generalidades tomando por base casos isolados (DOWNS, 1977, p. 111). 
		A estrutura argumentativa de Harrington, seguida fielmente em toda sua obra, parte de uma conjetura. A possibilidade de se inferir generalizações não se dá pela dedução geométrica hobbesiana, mas pelo modo empírico de compreensão dos corpos naturais85. Nas palavras de Harvey: “I profess both to learn and to teach anatomy, not from books but from dissections; not from the positions of philosophers but from the fabric of nature” (HARVEY, 1952, p. 268). Esta frase foi seguida quase literalmente por Harrington: “ for books (I grant) if they keep close to nature must be good ones, but I deny that nature is bound by books” (HARRINGTON, Oceana, p. 329). Observar a circulação sanguínea em um corpo é condição suficiente e necessária para a seguinte dedução de que todos os corpos de mesma natureza funcionam do mesmo modo. Isso não significa que a relação causal seja a mesma. Pelo contrário, é justamente a analogia o campo em que Harrington se defende das críticas postas nas Considerations on Mr Harrington’s Commonwealth of Oceana de Matthew Wren86: 
	What I produce as a similitude he [Matthew Wren] calls an objection, where I say ‘as’ he says ‘because’; what ingenouos man doth not detest such a cheat! A similitude is brought to show how a thing is or may be, not to prove that it is so; it is used for illustration, not as an argument. (HARRINGTON, The prerrogativa of Popular Government, p. 403) 
		Afastando-se da racionalidade hobbesiana, Harrington evoca a metáfora (as) não como uma justificativa em si mesma, mas por uma mais adequada fonte de conhecimento (BLITZER, 1970, p. 92). Rigorosamente, o autor de Oceana reafirma sua posição na resposta a Matthew Wren como uma ilustração e não como uma justificativa (CAMBIANO, 2000, p. 247). Assim, sugere-se com isso que Harrington oferece uma explicação do modo de proceder dos anatomistas e pensadores políticos e não uma necessária relação matemática de causa e efeito (Cf. PEZZATO, 2005, p. 228). Esta relação, por seu lado, é oriunda do procedimento de Harvey, a empiria da dissecação e observação dos corpos. Com isso, Harrington transfere a autoridade metodológica e apenas aceita-a como válida e, aprofundando a diferença com Hobbes, não propõe um método próprio. Em um de seus últimos textos, justifica a crítica desferida a Hobbes em Oceana: 
	that the whole force of his argument amounted but to this, that because grammarians describe the rules of language out of the practice of the times, therefore Aristotle and Cicero did so in their discourses of government; what would you have said? But because Mr Hobbes doth not prove, but illustrate what he saith by way of similitude, therefore I answer him by way of similitude. (HARRINGTON, Policaster, p. 725)
	 
		Contudo, complementa: “though a similitude have not that proof in it which may draw a man, yet it hath such inducement in it as may lead a man” (HARRINGTON, Policaster, p. 725). Analogamente, descrever as próprias repúblicas, em se tratando daquilo que é universal, conduz à dedução de que todas elas possuem a mesma relação de causa e efeito, por se tratar de mesma natureza (HARRINGTON, The art of lawgiving, p. 605). Supõe-se, portanto, uniformidade nos fenômenos naturais e políticos (BLITZER, 1970, p. 93)87. 
	I appeal to Mr. Hobbes: 'All true ratiocination (saith he) which taketh its beginning from true principles, produceth science, and is true demonstration'. This afterwards he declares 'in all sorts of dostrines' or arts, and consenquently in the politics, to be holding. (HARRINGTON, Politicaster, p. 722) 
		“Moreover the reason why Harrington found the suggestion in Leviathan that Aristotle and Livy did not 'write... out of nature' an 'injurious accusation', is that Harrington shared this Hobbesian methodological ambition” (SCOTT, 2004, p. 163; Cf. RAAB, 1965, p. 192-193; RAHE, 2006, p. 23; ZAGORIN, 1997, p. 133). Não é o imperativo compreensivo da relação de causa e efeito que o diferencia de Hobbes, mas a ciência análoga; para Hobbes, a geometria, para Harrington, a medicina88. “What miracles hath Mr Hobbes done in this kind! And how many more are there will make you a king by geometry!” (HARRINGTON, Politicaster, p. 716). O esforço contido na argumentação é de deslocar a proposição hobbesiana para fora de qualquer originalidade metodológica, de modo que ambos sejam igualmente seguidores de um modo de conhecer diverso daquele da filosofia civil. O acréscimo contido em Policaster consiste em questionar a suposta originalidade de Hobbes89.  
		Agora sim, o ponto de contato com Maquiavel pode ser estabelecido. Assim como o secretário de Florença, Harrington julga pertinente que os corpos naturais e políticos possuam um mesmo comportamento de fundo (BLITZER, 1970, p. 138; SCOTT, 2004, p. 165)90. Se para Maquiavel os humores são aquilo que permitem as analogias, para Harrington, o que cumpre com o mesmo papel é a propriedade, que será visto mais à frente. Adianta-se que as formas de governo são o reflexo de uma determinada distribuição das propriedades. Ponto de partida da análise harringtoniana, esta correlação pretende corrigir o erro de Maquiavel (HARRINGTON, Oceana, p. 166), a partir do óikos aristotélico (CAMBIANO, 2000, p. 251; POCOCK, 1977, p. 44; POCOCK, 1989, p. 110;  POCOCK, 2003, p. 386; SULLIVAN, 2004, p. 149), de não observar que a origem da diversidade de humores é justamente o desejo por mais propriedade, relacionada ao interesse (WORDEN, 1994b, p. 91). 
	Equal distribution of land, as if one man or a few men have one half of the territory and the people have the other half, causes privation of government, and a state of civil war; for, the lord or lords on the one side being able to assert their pretension or right to rule, and the people on the other their pretension or right to liberty, that nation can never come under any form of government till that question be decided. (HARRINGTON, A system of politics, p. 835) 
		Postos em desequilíbrio pela ausência de concentração de propriedade necessária à manutenção da paz, o senhor de terras apresenta-se como governante, ao passo que o povo, como livre. Aqui, Harrington se adianta na sequência maquiaveliana sobre os conflitos entre os que desejam governar e os que desejam não ser governados, e comprova a substituição dos humores pela propriedade agrária, retomaremos esse ponto mais à frente.
		Um dos pontos mais controversos e de difícil solução na obra de Maquiavel, se é que existe alguma, é o problema do método (CHABOD, 1958, 126-148; DIONISOTTI, 1980, p. 13; MANSFIELD, 1983, p. 21; MANSFIELD, 1998, p. 225; RENAUDET, 1965, p. 150-152; STRAUSS, 1978, p. 29-30). O fato de ele quase nunca fazer referências explícitas ao modo pelo qual o conhecimento político pode ser adquirido não é menos importante do que o fato de ele se utilizar livremente do que aprendeu com a história dos antigos e a constante observação dos modernos (MACHIAVELLI, Principe, dedica, 2). A maioria das interpretações caminha para atribuir à historiografia maquiaveliana o fundamento explicativo de suas formulações (Cf. RENAUDET, 1965, p. 82). A história, como um punhado de exemplos virtualmente infinitos, oferece a possibilidade para a compreensão da ação e de seus resultados (CHABOD, 1958, p. 129), uma vez que a natureza humana é relativamente imutável no tempo (SKINNER, 1996, p. 189). 
		De modo mais comedido, alguns comentadores destacam uma vertente mais analítica das interpretações realizadas por Maquiavel dos fenômenos políticos e históricos. As eventuais comparações entre o corpo natural dos seres vivos e o corpo político das cidades (BERARDI, 1975, p. 14; SKINNER, 1999, p. 301) não necessitam, por seu lado, de comprovações históricas (DOTTI, 1979, p. 96)91. Porém, a comparação, como muito precisamente destacou Inglese (1992b), está longe de ensejar determinismos. “Machiavelli aspira alla regole generale; e vuole che la politica divenga una scienzacome la medicina” (DOTTI, 1979, p. 149; ver CHABOD, 1958, p. 132) e, acrescenta Lucchese (2004, p. 10 e 201), esta é a medicina grega. Funda-se, desse modo, em um método alternativo, que não descarta a complementaridade com a história. Comparar o corpo natural com o político não significa se aproximar de uma perspectiva transcendente ou afeita ao jusnaturalismo, mas apresenta um mecanismo interpretativo comum. Para Maquiavel, seres biológicos e políticos podem ser saudáveis ou corrompidos e, para corrigir possíveis infortúnios, lança mão do uso de “remédios”. Pressupõe Maquiavel a milenar interpretação médica da teoria dos humores. Assim, a compreensão das mazelas dos corpos políticos se relaciona diretamente com seu equilíbrio, os desequilíbrios necessitam, pois, de remédios. Por isso, o método alternativo à história não é senão a teoria dos humores. 
		Ao longo de sua obra, o secretário florentino não perde a oportunidade de afirmar que em todas as cidades existem dois humores (umori): o dos grandes e o do povo. O nono capítulo de O Príncipe clarifica bem a ideia. A própria definição de principado civil, objeto do capítulo, carrega consigo o pressuposto:
	 
	uno privato cittadino [...] si ascende a questo principato o con il favore del populo o con quello de’ grandi. Perché in ogni città si truovano questi dua umori diversi: e nasce, da questo, che il popolo desidera non essere comandato né oppresso da’ grandi, ed e’ grandi desiderano comandare e opprimere el populo. (Machiavelli, Principe, IX, 1-2)
		A pouca explicação que Maquiavel nos concede em sua obra sobre em que consiste o fundamento de cada humor revela tão somente que as comunidades humanas são dividas aos pares (BIGNOTTO, 1991, p. 91): os que querem governar e os que querem não ser governados. O plano de fundo de tal assertiva incide diretamente sobre uma teoria de como os grupos políticos e sociais se formam (INGLESE, 1992b, p. 14; SASSO, 1993, p. 169). Essa estratificação, que opera nos mesmos moldes daqueles descritos nos ciclos de governo92, posta em ação, reflete o núcleo diretivo de sua teoria dos umori e com eles a centralidade do conflito como intrínseco à política (BIGNOTTO, 1991, p. 85; CHABOD, 1958, p. 180; DOTTI, 1979, p. 80; INGLESE, 1992b, p. 17; LUCCHESE, 2004; NADEAU, 2003, p. 326-329; RENAUDET, 1965, p. 221; SKINNER, 1996, p. 201; SKINNER, 2002, p. 162; STRAUSS, 1978, p. 46; VIROLI, 1999, p. 160). A profundidade deste conflito reside no fato de ambos os umori serem positivos (ADVERSE, 2007; FROSINI, 2005; SASSO, 1993, p. 174): os grandi desejam dominar e o popolo deseja não ser dominado. Cada um dos estratos deseja algo que se opõe ao desejo do oponente (INGLESE, 1992b, p. 27-28; SKINNER, 1996, p. 146). “E’ si conosce facilmente per chi considera le cose presenti e le antiche, come in tutte le città e in tutti i popoli sono quegli medesimi desideri e quelli medesimi omori, e come vi furono sempre” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 39, 2).  Além da comprovação de que os umori são os mesmos em todas as cidades e tempos, a sentença permite entrever que tal constância atribui alguma previsibilidade das ações humanas e de seus resultados93.  
		Maquiavel descreveu na História de Florença (III, 8) que, sob determinadas circunstâncias, o conflito deixa de ser político e decai em guerra civil (POCOCK, 1977, p. 121). Isso ocorre quando os limites das ordens não são respeitados, para Harrington, o mesmo se dá quando não há concentração de terras (WORDEN, 1994b, p. 87). Não é pouco significativo que ambos os autores percebam que o parâmetro capaz de universalizar a compreensão das cidades é o mesmo capaz de gerar desordem civil (HARRINGTON, A system of politics, X, 11, p. 852). Novamente, o pressuposto de ambos, humores ou propriedade de terras, se fixa na natureza das comunidades políticas, sempre análogas aos corpos vivos. É verdade que Harrington não teoriza sobre a natureza da propriedade como algo análogo aos corpos biológicos, mas põe como algo fora de questão que sejam naturais e, portanto, universais, como faz Maquiavel com os humores. Com isso, as distinções entre as cidades são apenas marginais, tal qual as distinções do funcionamento do sistema circulatório nos seres humanos. 
		Não obstante a crítica pontual ao secretário de Florença, por não ter percebido a correta origem dos conflitos, a concordância de fundo entre os dois é latente, uma vez que ambos partem das analogias médicas. O próprio Harrington reconhece isso: “Corruption in government is to be read and considered in Machiavel, as diseases in a man’s body are to be read and considered in Hippocrates” (HARRINGTON, A system of politics, X, 22, p. 854). O evidente elogio aqui despendido ao seu mestre não se deve apenas à concordância analítica entre corrupção e doenças, ou mesmo à referência ao fundador da medicina, mas, sobretudo, pelo fato de ambos buscarem curas para mazelas cuja responsabilidade não lhes cai sobre os ombros: 
	Neither Hippocrates nor Machiavel introduced diseases into man’s body, nor corruption into government, which were before their times; and seeing they do but discover them, it must be confessed that so much as they have done tends not to the increase but cure of them, which is the truth of these two authors. (Harrington, A system of politics, X, 23, p. 854)
	 
		Assim como Maquiavel, o próprio Harrington pretende-se parte da tradição que cura doenças. Os dois pensadores assumem a posição de médicos do corpo político. Mesmo que a intensidade no uso da metáfora em Harrington não reconheça qualquer originalidade do ponto de vista metodológico, a sequência de seus argumentos deixa claro que o paralelo médico insere conflitos políticos ou até decai em guerra. Maquiavel e Harrington utilizam as analogias como alternativas a quaisquer perspectivas transcendentes do universo político e, dentre as prediletas, as metáforas do corpo político94. Porém, diferentemente dos corpos naturais, os políticos possuem história que não se atrelam a determinações a priori.                  
	                 
	3.2.2. A história: continuidade e ruptura
	 
		Os estudos sobre Maquiavel e Harrington a respeito do emprego da história como fonte de conhecimento político são bastante conhecidos. Com relação à exemplaridade dos acontecimentos e possíveis aplicações nas ações políticas, não teríamos muito a acrescentar ao enorme debate já largamente divulgado (Cf. GREENLEAF, 1964, p. 234). Todavia, existe uma perspectiva comum em ambos os autores que é praticamente negligenciada por seus estudiosos. Trata-se da percepção de que a história humana produz rupturas e continuidades. A perspectiva harringtoniana dos cortes históricos95 segue, em parte, as bases desenvolvidas por Maquiavel (RAAB, 1965, p. 190; ZAGORIN, 1997, p. 133). A formação da unidade inglesa no século XVII como marco importante de ruptura já estava suficientemente desenvolvida quando Harrington interpreta as continuidades e descontinuidades da história européia96. Por outro lado, se a queda de Roma foi um marco na historiografia maquiaveliana, não o foi menos para o pensador inglês (LEFORT, 1986, p. 103; POCOCK, 2004, p. 131). 
		O objeto central das duas partes das preliminares de Oceana se direciona justamente para a definição dos dois modos pelos quais os governos operam e, inclusive, lhes conferem características próprias. Harrington inicia a argumentação utilizando-se da autoridade de um historiador italiano:
	Giannotti, the most excellent describer of the commonwealth of Venice, divideth the whole series of government into two times or periods. The one ending with the liberty of Rome, [...] as I may call it, of ancient prudence, first discovered unto mankind by God himself in the fabric of the commonwealth of Israel, and [...] followed by the Greeks and Romans. The other beginning with the arms of Caesar, extinguishing liberty, were the transition of ancient into modern prudence. (HARRINGTON, Oceana, p. 161)
		A referência a Donato Giannotti parece mesmo um recurso estilístico do autor de Oceana mais do que uma sustentação teórica, visto o pouco desenvolvimento que o historiador de Veneza confere a tal distinção. Os temas de Giannotti oferecem sequência aos já formulados por Maquiavel no que se refere à virtude dos antigos e à capacidade de os modernos os imitarem (SKINNER, 1996, p. 179-180; Cf. SKINNER, 2004, p. 253-258): “Niuno è che non celebri con amplissime lodi le virtù degli antichi, e non mostri di essere di quelle studiosissimo imitatore” (GIANNOTTI, 1840, p. 253; Repubblica e magistrati di Venezia). Ele pouco inova quanto a esta interpretação e talvez menos ainda quanto ao marco histórico na queda de Roma: “l'ambizine di Giulio Cesare” (GIANNOTTI, 1840, p. 253; Repubblica e magistrati di Venezia)97 e a seguinte invasão bárbara (GIANNOTTI, 1840, p. 26; La repubblica fiorentina, I, 5). Até aquele momento, Roma não se encontrava presa das armas do imperador (Cf. POCOCK, 1977, p. 44), mas, em seguida, caindo em tamanha desgraça, enfraqueceu-se e, por isso, foi ocupada por Hunos, Godos, Vândalos e Lombardos (GIANNOTTI, 1840, p. 263; Repubblica e magistrati di Venezia). Nesta inflexão se concentra o surgimento da prudência moderna, inidentificável na obra de Giannotti. A contribuição do historiador parece se restringir ao que Maquiavel formulara no proêmio do segundo discurso a respeito do corte histórico. Aprofundando os termos postos por Giannotti, devidamente calibrados pela leitura dos Discorsi, Harrington adota os critérios maquiavelianos (DOWNS, 1977, p. 96; POCOCK, 1977, p. 19). A obscuridade no trato de Giannotti por Harrington insere-se em uma explicação mais profunda. Na sequência de Oceana, lê-se: 
	The former kind is that which Machiavel (whose books are neglected) is the only politician that hath gone about to retrieve, and that Leviathan (who would have his book imposed upon the universities) goes about to destroy. For it is (saith he) ‘him when he obeyeth not? Or who believes that the law can hurt him, which is but words and paper without the hands and swords of men’? (HARRINGTON, Oceana, p. 162)
		O capítulo 46 da quarta parte do Leviatã é quase integralmente dedicado à crítica aos aspectos mais destacados em seu tempo da filosofia de Aristóteles. O assunto sob análise de Harrington centra-se na parte correspondente ao que Hobbes nomeou filosofia civil e, particularmente, à crítica hobbesiana à defesa do império das leis em Aristóteles (Cf. RAHE, 2006, p. 23). Uma vez que apenas homens podem coagir outros homens através do uso da força, argumenta o autor de Leviatã, as leis estão, por definição, sempre e necessariamente, submetidas ao arbítrio dos homens, de modo que não haveria sentido algum em uma proposição como a de Aristóteles sobre o império das leis. A resposta de Harrington é que há diferença quando as leis são produzidas por um governo puro, que não traz qualquer diferença entre lei e arbítrio do governante, ou por um governo misto, cujo resultado é uma lei à qual todos se submetem (CAMBIANO, 2000, p. 231; FINK, 1962, p. 55; POCOCK, 1977, p. 51; POCOCK, 2004, p. 145; RAHE, 2006, p. 25-28; RAHE, 2008, p. 342; RUSSEL-SMITH, 1914, p. 74; SCOTT, 2004, p. 24 e 133)98. 
		Para a interpretação do corte histórico, importa menos a resposta de Harrington do que sua escolha da passagem citada de Hobbes. Assumindo, aparentemente, o divisor de águas supostamente colocado por Giannotti, não consegue esconder Harrington a proposição do historiador italiano: 
	Per la qual cosa, giudicando Aristotile, [...] compose de' governi di tutte le repubbliche, le quali al tempo suo viveano, ed erangli note, libri particulari. Nè penso che i tempi suoi non avessino qualche cosa, la cui intelligenza potesse essere [...] Ma quelli che vivono in questa nostra età, sì come dall'altre virtù degli antichi sono assai lontani, così ancora di questa sono del tutto privati. (GIANNOTTI, 1840, p. 254; Repubblica e magistrati di Venezia)99
	 
		O evidente elogio a Aristóteles, mesmo que se passe explicitamente menos pelo império da lei do que pela virtude dos antigos, revela a opção harringtoniana pelo autor. Ora, sendo a prudência antiga, virtude dos antigos segundo Giannotti, o império da lei, a sua derrocada não resultaria em outra coisa que não a ascendência de pensadores como Hobbes. Confrontando Giannotti e Hobbes, Harrington torna clara sua preferência por Maquiavel (Cf. SCOTT, 2004, p. 134-135). São dois os motivos que o levaram a tal opção. Primeiro, Maquiavel é o autor, entre os modernos, que melhor buscou a compreensão e restabelecimento da prudência dos antigos. Segundo, Maquiavel observa na queda de Roma o declínio de um regime que nunca mais se levantou. O próprio Giannotti segue os termos maquiavelianos na contraposição entre tempos presentes e antigos (GIANNOTTI, 1840, p. 262; Repubblica e magistrati di Venezia), mas não oferece nada além do marco da queda de Roma (GIANNOTTI, 1840, p. 263; Repubblica e magistrati di Venezia)100. Desse modo, Harrington utiliza-se da autoridade de Giannotti para apresentar dois modelos de governos que são, por assim dizer, propriamente seus. Esta diferença não é estranha a Maquiavel, o florentino apenas não produziu uma classificação historicamente orientada. Em outros termos, a distinção que opera em Maquiavel simultaneamente em tempos antigos e modernos, em Harrington se torna justamente o ponto de inflexão entre os dois períodos históricos (BLITZER, 1970, p. 177; SCOTT, 2004, p. 206), com o objetivo de neutralizar a decadência (WORDEN, 1994b, p. 88-89). 
		O corte histórico possui duas causas coincidentes: a invasão bárbara e lei agrária, mesmos argumentos de Maquiavel (CAMBIANO, 2000, p. 83; ESPOSITO, 1984, p. 197; POCOCK, 2003, p. 211; SKINNER, 2002b, p. 176; SULLIVAN, 2004, p. 47). “The date of this kind of policy is to be computed, as was shown, from those inundation of Goths, Vandals, Huns and Lombards that overwhelmed the Roman Empire” (HARRINGTON, Oceana, p. 188). A passagem é quase que um resumo dos sete primeiros capítulos do primeiro livro de História de Florença e reproduz os mesmos termos de Giannotti (GIANNOTTI, 1840, p. 263; Repubblica e magistrati di Venezia). A lei agrária foi o motivo interno da decadência romana: “this example of the Romans who, through a negligence committed in their agrarian laws, let in the sink of luxury, and forfeited the inestimable treasure of liberty for themselves and posterity” (HARRINGTON, Oceana, p. 188). O mesmo diz Maquiavel: “Da questo nacque il morbo che partorì la contenzione della legge agraria, che infine fu causa della distruzione della Republica” (Discorsi, I, 37, 7).
		No quinto capítulo do segundo discurso, o florentino teoriza, como poucas vezes faz em sua obra, a respeito do alcance e da contiguidade históricos de cada civilização. Dois são os motivos pela perda dos registros (memoria) passados: os naturais e os humanos. “Quelle che vengono dagli uomini sono le variazioni delle sètte e delle lingue” (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 5, 3). Em cada momento que surge uma nova religião (sètta) e quando esta altera a língua oficial, o passado é perdido para sempre (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 5, 9). Com o advento do cristianismo, o esforço incorrido por ele para a substituição dos costumes e instituições (ordini) antigos, com o fito de findar com as antigas seitas, por ter sido ineficiente, foi incapaz de estabelecer uma inflexão histórica. Apesar do fracasso da empreitada, devido à desunião original da igreja (MACHIAVELLI, Istorie Fiorentine, I, 5), e em total coerência com análise da fraqueza da nova religião (BIGNOTTO, 1991, p. 98), os dois termos – a religião e a língua – explicam mudanças estruturais (GRAZIA, 2000, p. 82)101.   
		O elevado nível de abstração das frases deste capítulo, incomum em seus escritos, não anula a pertinência de sua aplicação. Pelo contrário, existem duas evidências: uma que aponta para a continuidade e outra para a ruptura. O fato de a religião cristã ter adentrado pelo império romano e ocupado os espaços das seitas pagãs confirma a inflexão de uma civilização para outra. Por outro lado, a manutenção do idioma predominante, que ainda resiste intelectualmente no tempo de Maquiavel, permite a manutenção do acesso aos escritos antigos pré-cristãos. Assim, o limite da história conhecível é barrado pela mudança do paganismo para o cristianismo, mas mantido pelo idioma. “Vero è che non gli è riuscito spegnere in tutto la notizia delle cose fatte dagli uomini eccellenti di quella; il che è nato per avere quella mantenuta la lingua latina [...] Perchè se l’avessono potuto scrivere con nuova lingua [...] non ci sarebbe ricordo alcuno delle cose passate” (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 5, 6-7). O secretário florentino oferece um exemplo fracassado, o que comprova a regra. A partir da necessidade de buscar novas terras, imposta pela fome ou pela guerra, os povos bárbaros invadiram Roma. 
	E questi tali, o e’ sono gran numero: e allora con violenza entrano ne’ paesi d’altrui, ammazzano gli abitatori, poseggono i loro beni, fanno uno nuovo regno, mutano il nome della provincia, come fece Moisè e quelli popoli che occuparono lo Imperio romano. Perché questi nomi nouvi, che sono nella Italia e nelle altre provincie, non nascono da altro che da essere state nomate cosi da’ nouvi occupatori: come è la Lombardia che si chiamava Gallia Cisalpina; la Francia si chiamava Gallia Transalpina, e ora è nominata da’ Franchi, che cosi si chiamavono quelli popoli che la occuparono. (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 8, 17-18)
	 
		A mudança de nome é própria da sobreposição de uma civilização por outra (MACHIAVELLI, Istorie Fiorentine, I, 2), ao fazê-lo, os povos invasores redefiniriam as fases históricas (CAMBIANO, 2000, p. 64; STRAUSS, 1978, p. 142). Mas não foram completamente felizes na empreitada e o latim sobreviveu. Mesmo a tentativa do papa Gregório em acabar com as reminiscências pagãs, com a queima de obras de poetas e historiadores antigos, foi incapaz de exterminar suas memórias (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 5, 8). “Talché, se a questa persecuzione egli avessono aggiunto una nouva lingua, si sarebbe veduto in brevissimo tempo ogni cosa dimenticare” (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 5, 9). Pressupõe-se aqui que o idioma e a religião sintetizam um conjunto de hábitos e instituições, como quando ocorreram as invasões, as províncias italianas “non solamente variorono il governo e il principe, ma le leggi, i costumi, il modo del vivere, la religione, la lingua, l’abito, i nomi” (MACHIAVELLI, Istorie Fiorentine, I, 5, p. 319). Com isso, constituíram-se novas línguas pela mistura do latim com os idiomas dos invasores. No mesmo estilo, Harrington (Cf. Oceana, p. 192) amplia a proposição maquiaveliana na qual os nomes das cidades são mudados tanto quanto os da geográfica natural: 
	And such was the transition of ancient into modern  prudence, or that breach which, being followed in every part of the Roman Empire with inundations of Vandals, Huns, Lombards, Franks, Saxons, overwhelmed ancient languages, learning, prudence, manners, cities, changing the names of Rivers, countries, seas, mountains and men. (HARRINGTON, Oceana, p. 190)
	 
		Além da identificação dos povos responsáveis pela queda, já feita páginas antes, a passagem traz também a estratégia deles para manter o domínio, já reconhecida por Maquiavel: utilizar o próprio idioma. “Hanno, oltre di questo, variato il nome non solamente le provincie, ma i laghi, i fiumi, i mari e gli uomini” (MACHIAVELLI, Istorie Fiorentine, I, 5, p. 319).       
		Outro ponto de contato, menos explícito, reside nos elementos que permitem continuidade do mundo dos antigos para com o dos modernos. O legado romano, mantido apenas pelo uso moderno de seu idioma e suas derivações, não apenas oferece o acesso aos textos antigos, como também conforma a religião predominante no Ocidente após a queda da república. 
	[...] the Teutons had the arts from no other hand is plain enough by what is derived from the Latin. Furthermore, by the help of these arts so learned, we have been capable of that religion which we long since received; wherefore it seemeth unto me that we ought not to detract from the memory of the Romans. (HARRINGTON, Oceana, p. 192) 
		Não apenas o conteúdo interpretativo, língua e religião, pode ser identificado na recepção harringtoniana de Maquiavel, mas também, o que pode ser ainda mais sintomático, a uso da memória. Cara a Maquiavel, a memória dos povos é garantia de acesso ao mundo dos antigos, como meditação e como exemplo. Com isso, justifica-se o elogio de Harrington ao “único político dos tempos modernos”, pois foi ele quem “restabeleceu a antiga prudência”. Desse modo, Donato Giannotti se inscreve na obra de Harrington como uma autoridade externa ao embate entre Maquiavel e Hobbes, para que, assim sendo, Harrington possa elaborar uma classificação dos dois tempos históricos aparentemente abdicando da classificação maquiaveliana, uma vez que ele é parte de uma das prudências. Não se invalida, assim, que seja Maquiavel a referência mais importante para a marcação de cada período e também das possíveis continuidades. Pelo contrário, a estratégia argumentativa de Harrington, em opor Maquiavel e Hobbes, necessita de um observador externo, Donato Giannotti, caso contrário, poder-se-ia criticá-lo por defender Maquiavel através de parâmetros que o próprio florentino desenvolve. Mas é justamente isso que Harrington faz102. 
	Embora Harrington não reconheça a emergência dos Estados modernos como ponto de inflexão da história europeia, como faz Maquiavel (POCOCK, 1977, p. 73), aceita os fundamentos explicativos do florentino sobre a ruptura e a continuidade. Antes de uma classificação dos governos, objetivo mestre das preliminares de Oceana, a distinção entre a prudência antiga e a moderna requer a compreensão de que a história ocidental possui dois momentos. Encontram-se estes, graças à percepção de Maquiavel, revividos modernamente através do contato pela língua e religião dos tempos antigos.
	3.3. Natureza humana e governo: virtù, reason, interest, passion 
	…quelle speculazioni d’Iddio in speculazioni del mondo [l’uomo] converte. […] Ma noi siamo ingannati dalla libidine, involti nelle errori e inviluppati ne’ lacci del pecato, e nelle mani del Diavolo ci troviamo.
	Machiavelli, Esortazione alla penitenza
	And he that will erect a commonwealth against the judgment of Machiavel is obliged to give such reasons for his enterprise
	Harrington, Oceana
	3.3.1. Prudência moderna e prudência antiga
	 	Antes de entrarmos nos termos a respeito da natureza humana, é necessário um comentário sobre a distinção entre prudência antiga e moderna. Isso se deve ao fato de que as categorias centrais do que Harrington nomeia de composição da alma humana estarem diretamente associadas às duas formas de prudência. Fukuda (1997, p. 17) sugeriu que Harrington toma como referência Fortescue e Parker para a definição de prudência moderna e Políbio para a antiga. O argumento amplamente divulgado que remete ao dominium politicum et regale afirma sua distinção para com o simples dominium regale, no qual o primeiro reside o governo das leis produzidas pelo rei e consentidas pela sociedade política e o segundo apenas pelo arbítrio real (OSTRENKY, 2006, p. 101). Coerentemente com a tradição dos espelhos dos príncipes medievais, Fortescue encontra na tradição aristotélica, recepcionada pelo cristianismo tomista, a fórmula para o reinado legítimo da ancient constitution inglesa (POCOCK, 1987c, p. 32-33). De fato, Fortescue anuncia a tríade rei, lordes e comuns, embora seu foco resida no rei e os demais. Por outro lado, não é a imagem produzida entre as divisões sociais aquilo que mais afeta Harrington, mas sim a produção das leis ser apenas consentida pelo resto todo dos súditos, sem qualquer envolvimento em sua tecedura. Para Políbio, entretanto, a mistura dos regimes seria o modo pelo qual as constituições sobrevivem sem cair no ciclo103. “Here we can distinguish two ideas of mixed government, to which Harrington's two traditions of prudence correspond” (FUKUDA, 1997, p. 19). O problema da interpretação de Fukuda é que ela supõe uma relação de necessidade entre o dominium politicum et regale e o governo misto. As principais obras políticas de Fortescue não adentram, de modo peremptório, ao tema do governo misto e, nas esparsas vezes que se aproxima do assunto, o faz com a comparação entre o rei e o conselho, equivalente romano de senado. O único caso que se aproximaria da degeneração, o que poderia levar a um paralelo positivo com Políbio é o que se segue: “The people reijoice in the same way under a king ruling only royally, provided he does not degenerate into a tyrant” (FORTESCUE, 2002, p. 17; In Praise of the Laws of England, IX). Diversos aspectos podem aproximar Harrington de Fortescue, mas dificilmente a prudência moderna, uma vez que o imperativo da lei continua presente e livre do arbítrio real, o que não quer dizer que Harrington concorde com isso. 
		A respeito de Henry Parker, Fukuda se refere a um texto de 1640, The case of Shipmoney Briefly Discoursed. Os termos são bastante similares entre os autores – prerogative, subject's liberty, faction, party etc. – em direção da justificativa da “ancient Law and usage of England” (PARKER, 1999, p. 98; The case of Shipmoney Briefly Discoursed). Contudo, dois elementos que aterrissarão com força em Harrington distinguem os autores. O discurso de Parker tende a inflamar o poder das leis em detrimento do rei (BARROS, 2013, p. 143-144), ou seja, ao invés do monarca ser colocado ao lado das leis, por vezes, está abaixo delas (PARKER, 1999, p. 100; The case of Shipmoney Briefly Discoursed). Além disso, ele cogita a possibilidade da dicotomia entre “king and Commonwealth” (PARKER, 1999, p. 100; The case of Shipmoney Briefly Discoursed; Cf. TUCK, 1978, p. 99), inexistente na análise inglesa do autor de In Praise of the Law of England104. Por outro lado, Fukuda tem razão ao deduzir a proximidade entre Fortescue, Parker e o ambiente dos anos 1640, sobretudo com a publicação de The answer of the XIX propositions made by both houses of parliament, por Carlos I, em 1642, o que está longe de equivaler ao que Harrington aponta como prudência moderna (Cf. POCOCK, 1977, p. 22; SCOTT, 2004, p. 134). 
		Para Harrington, a prudência moderna é o governo de facto, controlado por homens e não por leis, do qual se sobressai o interesse privado, cuja principal referência intelectual é Hobbes. O comentário sobre o trabalho de Fukuda se fez necessário porque evidencia bem uma posição recorrente entre os comentadores de Harrington: a complacência em aceitar qualquer composição governamental alternativa às formas puras como se fosse o governo misto harringtoniano. Porém, o mais importante nesse ponto, e daí chegaremos à natureza humana, é a interpretação de que, dada a suposta oposição entre interesse e virtude, a prudência dos modernos não operaria em outra chave que não em uma ou em outra, exclusivamente. A interpretação de Fukuda nos deu a oportunidade de inserir o tema da natureza humana a partir de categorias binárias recorrentemente aceitas como opostas, mas que possui uma chave comum que as liga. “Wherefore if we have anything of piety or of prudence, let us raise ourselves out of the mire of private interest unto the contemplation of virtue” (HARRINGTON, Oceana, p. 169).
		A passagem não, necessariamente, opõe interesse e virtude, como se esperaria nas duas formas de prudência, o que é bastante significativa para esse debate, sobretudo, se se considerar o marcante desenvolvimento que esses dois termos tiveram para as trajetórias do liberalismo e do republicanismo, como expressões máximas de suas ancoragens teóricas, em muitas leituras. A análise harringtoniana é mais complexa do que uma bifurcação entre antigos e modernos105. Pode-se acessar a contemplação da virtude através da prudência, mas também através da piedade106. Este conceito não é desenvolvido por Harrington, mas, se comparado ao interesse, virtude e razão, é possível lê-lo como algo simplório e espontâneo, característica intrínseca ao homem (Cf. CAMBIANO, 2000, p. 231), o que lhe permite entrar na composição da alma humana, que se divide em duas partes: razão e paixão.
	3.3.2. Razão e paixão 
	The soul of man (whose life or motion is perpetual contemplation or thought) is the mistress of two potent rivals, the one reason, the other passion, that are in continual suit; and according as she gives up her will to these or either of them, is the felicity or misery which man partakes in this mortal life. (HARRINGTON, Oceana, p. 169) 
		A passagem é bastante interessante não apenas porque marca a forte oposição entre razão e paixão, mas, sobretudo, pelos motivos que levam a alma humana a tal bifurcação, isto é, o motion ou thought. A perspectiva do movimento, oriundo da física de seu tempo e, importante destacar, também dos primeiros capítulos de Leviathan, carrega consigo, quando adentra no universo político, a dimensão da ação. A princípio, os termos se mostram paradoxais quando se observa que, de um lado, há a contemplação e o pensamento, carregados de aristotelismo, e, de outro, o movimento gerador de ação perpétua (Cf. WORDEN, 1994a, p. 111)107. Novamente, aqui pode ser lida, como já apontamos anteriormente a respeito dos corpos políticos e naturais, uma comparação do ser humano com a cidade. Do mesmo modo que o indivíduo possui a capacidade natural de movimento e ação, a cidade, a partir de suas instituições políticas, se mostra capaz de uma perpetuidade na dinâmica política (POCOCK, 1977, p. 91). De fato, o que põe a razão e a paixão em andamento é a alma humana (HARRINGTON, Oceana, p. 230)108, mesmo substrato capaz de oferecer a ação e a contemplação, o movimento e o pensamento. “Politics, for Harrington as for the Humanists of sixteenth-century England, are a public projection of the war netween reason and passion in the soul of man” (WORDEN, 1994b, p. 107). A premissa teórica não se refere à sobreposição de uma para com a outra, mas, ao invés disso, uma constante tensão que, sob condições diversas, apresenta uma inclinação para uma ou outra. 
		Não obstante haver uma clara preferência da razão em detrimento da paixão, para o estabelecimento do governo reto, Harrington não admite que haja uma plausibilidade lógica da premência de uma sobre a outra (Cf. RAHE, 2008, p. 328). Aqueles que defendem um Harrington “moderno”, afeito às categorias centrais do liberalismo, tendem a inserir o interesse como uma das paixões inatas (HAMMILL, 2012, p. 223; RAHE, 1994a, p. 257) e somente podem ser controladas na medida em que possam ser contrabalançadas por coerções externas (HAMMILL, 2012, p. 221), sejam estatais, sejam outros interesses109. A fragilidade dessa leitura reside no fato de que o próprio Harrington desconsidera que o interesse seja uma paixão, pelo contrário, afirma, explicitamente, que o interesse é equivalente à razão (HARRINGTON, Oceana, p. 171)110. Veremos à frente este ponto com mais calma, porém é necessário adiantar que a equação interesse/razão afasta-o tanto da leitura greco-romana (e fundamentalmente aristotélica), quanto da hobbesiana. Se o argumento puder ser generalizado, afirmar-se-ia que, na comum recepção feita à época de Harrington, para antigos e modernos, a razão é aquilo que, por definição, se opõe ao interesse (HIRSCHMAN, 2002, p. 64-65). 
	Em artigo consagrado, Skinner (2002b, p. 160-185) concedeu a Maquiavel o papel inovador quanto ao trato do conceito de corrupção. Para o florentino, segundo o estudioso, corrupção é um erro de racionalidade, isto é, aqueles que se comportam de maneira corrupta não apenas preterem os benéficos coletivas para priorizar os individuais, mas, no ato de corrupção, constrangem tanto as vantagens individuais, quanto as coletivas. Tomando por hipótese, apenas por um momento, que o impulso para a corrupção não seja outra coisa que não a paixão, pode-se concluir que há uma tensão entre paixão, ou pelo menos uma delas, e razão dentro de cada indivíduo, de acordo com Maquiavel e com Harrington111. O que chama a atenção, entretanto, é o fato de que ambas, razão e paixão, põem o indivíduo em movimento, e o autor de Oceana completa, para o pecado ou para a virtude (HARRINGTON, Oceana, p. 182). Do ponto de vista interno, do motion ou thought, a razão é responsável pela ação virtuosa, do mesmo modo que a paixão o é pelo pecado (Cf. SOMOS, 2013, p. 100). Páginas antes, Harrington (Oceana, p. 163) havia descrito os dois princípios de governo, os goods of mind e os goods of fortune, onde o primeiro é caracterizado pela autoridade, e não pelo poder (POCOCK, 1977, p. 54), que é a ancient prudence e que, agora se confirma, dela se deriva a ação virtuosa. Isso quer dizer que, num certo sentido, o motion ou o thought são os impulsos iniciais para a prudência antiga.   
	E così fa la poca prudenzia degli uomini qualche volta che, non sapiendo né potendo difendere se medesimi, vogliono prendere impresa di difendere altrui [...] talché il Console [romano], ridendosi di questa proposta, alla presenza di detti ambasciatori fece sonare a battaglia e al suo esercito comandò che andasse a trovare il nimico, mostrando ai Tarentini con la opera e non con le parole di che risposta essi erano degni. (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 11, 5)
	 
	O trecho de Maquiavel mostra, claramente, que a ação, no caso militar, depende da prudência, tal como Harrington, e insere, além disso, um outro critério. Dependendo da qualidade da prudência, percebe-se o tipo de ação, e não de palavras, que deve estar envolvida na circunstância, ou seja, se um exército nem mesmo consegue se defender, não poderia defender terceiros. Apesar da palavra não aparecer no trecho citado, é a virtù a responsável pela ação em si, mas a percepção que se faz da ação é atributo da prudência (POCOCK, 1977, p. 64).  
	A mesma forma de argumentar ocorre em Harrington. A prudência, caracterizada como a dos antigos, leva à ação virtuosa. Em outros termos, a virtude é parte da prudência112. Porém, não há a inserção do critério da razão e, do mesmo modo que a prudência antiga necessita tanto de virtude quanto da fortuna, que veremos a seguir, a alma humana não pode ser distinguida entre a paixão e a razão (Cf. FINK, 1962, p. 60-61). A separação dessas duas categorias se faz necessária sob um prisma analítico, o que é bastante diferente de afirmar que são a mesma coisa. Na verdade, a impossibilidade de tal distinção nas ações correntes do universo político força Harrington a tratar do tema de modo exclusivamente teórico e não é pouco significativo que durante toda essa argumentação não haja sequer um único exemplo, raridade de seu estilo. Assim como a prudência antiga não é apenas o governo da virtude, devido ao imperativo da força, a composição da alma é igualmente feita com pecado (Cf. STRUMIA, 1991, p. 12-14). E segue do seguinte modo: 
	For as whatever was passion in the contemplation of a man, being brought forth by his will into action, is vice and the bondage of sin; so whatever was reason in the contemplation of a man, being brought forth by his will into action, is virtue and the freedom of the soul. (HARRINGTON, Oceana, p. 169)
	  
	Nesse ponto, a herança maquiaveliana é bastante presente, embora a diferença entre os dois pensadores seja significativa. No segundo capítulo do primeiro discurso, Maquiavel afirma que a dificuldade de se separar as fomas de governo retas das degeneradas reside na inevitável proximidade entre o vício e a virtude. O que o leva a concluir, no capítulo seguinte, que o legislador que ordena uma república deve “presupporre tutti gli uomini rei” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 3, 2). E Harrignton o segue: “it is the duty of a legislator to presume all men to be wicked” (HARRINGTON, Oceana, p. 290). Para ambos, o problema reside na contraposição entre vício e virtude. Mas, o que para Maquiavel é uma proximidade conceitual, para Harrington, é uma impossibilidade de separação prática (HARRINGTON, Oceana, p. 292), embora permita um quadro esquemático muito bem definido (Cf. DAVIS, 1981, p. 695). A paixão produz vício que, por sua vez, produz arrependimento e vergonha para si mesmo e desprezo e piedade para os outros. A razão, por sua vez, produz virtude e a virtude produz honra para si mesmo e autoridade para os outros (Cf. BLITZER, 1970, p. 140-141). Em ambos os casos, há um conectivo que liga respectivamente a paixão ou a razão, ao vício ou à virtude: a vontade. A partir da vontade é que se chega à virtude ou ao vício. Da virtude se chega à autoridade e honra a partir da ação e é também a partir da ação que o vício produz arrependimento/vergonha e desprezo/piedade (HARRINGTON, Oceana, p. 170). Isso quer dizer que paixão e razão, por si mesmas, são incapazes de gerar qualquer conseqüência pública ou privada, ambas necessitam de um mecanismo condutor neutro, na verdade, de dois mecanismos: a vontade e a ação. Interessante ainda notar que a ação é originária da vontade. “Again, as those actions of a man that were sin, acquire unto himself repentance or shame, and affect others with scorn or pity; so those actions of a man that are virtue, acquire unto himself honour, and upon others authority” (HARRINGTON, Oceana, p. 170). 
	O argumento conforma uma linearidade expositiva que se inicia com a composição binária da alma e se encerra na consequência pública. Em todo o processo, a vontade e a ação conduzem cada etapa, a primeira cumprindo com um papel interno, a segunda, externo; a primeira estática, a segunda móvel. A vontade, por si somente, apenas oferece uma das duas predisposições: à virtude ou ao vício. Mas é incapaz de por o indivíduo em ação. Apenas depois que se introjeta a vontade por honra ou para evitar o arrependimento (repentance) e a vergonha (shame) é que a ação pode ser consumada, de modo virtuoso ou vicioso. Aqui o argumento se fecha, o motion e o thought não podem ser separados da alma humana porque a vontade e a ação são os elementos que conduzem a interioridade ao exterior. O raciocínio fica mais claro se apresentado pela negativa. As quatro consequências possíveis da composição da alma humana (internas: honra ou vergonha e externas: autoridade ou piedade) não são senão aquilo que permite a identificação das partes da alma, isto é, somente se torna possível conhecer a composição da alma humana porque no que ela se permite ver há alguma das quatro consequências possíveis (DOWNS, 1977, p. 112). Justamente porque se pode identificar nos efeitos públicos das paixões, as causas podem ser teorizadas e classificadas. 
	Essa abordagem não se limita à natureza humana, pelo contrário, é bastante característica de Harrington. Respondendo a Wren, a respeito de uma contenda filológica do grego antigo, escreve: 
	But, Mr Wren, true it is that the demonstration given is but hoti, that is, from the effect; which, though a certain effect imply a certain cause, and come after that manner to be as good and undeniable a proof as the other demonstration, yet, because this is not so honourable an argument as the other, I shall now give you the same dihoti, or from the cause. (HARRINGTON, Policaster, p. 724)
	 O fato de um determinado defeito produzir uma determinada causa permite ao observador concluir as causas apenas observando os efeitos (Cf. RUSSEL-SMITH, 1914, p. 79). Mas, questiona-se, não se pode fazê-lo quando há mais de uma causa para um mesmo efeito. Harrington é bastante consciente disso e, desse modo, busca cercar por todos os lados a composição da alma humana. Pode-se ver novamente o compartilhamento da ambição hobbesiana para a construção de um conhecimento seguro e preciso (HILL, 1958, p. 300) – a partir da lógica de causas e efeitos – que, para Harrington, não se coaduna à matemática, mas à composição do corpo, humano e político. 
	A partir deste ponto, a argumentação de Harrington se torna mais complexa e abrange as categorias mais debatidas pelos intérpretes contemporâneos. A proposição teórica, iniciada com a contraposição entre virtue e interest, abarca uma determinada interpretação do comportamento humano que parte de uma psicologia das paixões até chegar às ações públicas (BLITZER, 1970, p. 136; PARKIN, 2007, p. 180). Parece perfeitamente coerente que as interpretações recentes se bifurquem a partir da contraposição entre antigos e/ou republicanos e modernos e/ou liberais. Mesmo que essa classificação seja demasiadamente forçada, e é, a linearidade da exposição harringtoniana permitiria que seja lida, de uma ponta a outra do discurso, em duas chaves ambivalentes e mutuamente contrapostas, senão por um detalhe. 
	Na introdução do tema, no mesmo parágrafo que insere a contraposição entre virtude e interesse, afirma que não é necessário muito para se contemplar a virtude. Vale a pena reler a frase: “Wherefore if we have anything of piety or of prudence, let us raise ourselves out of the mire of private interest unto the contemplatio of virtue” (HAARINGTON, Oceana, p. 169). Não é necessário que alguém tenha qualquer prudência para contemplar a virtude, basta que tenha alguma piedade. O conteúdo desse sentimento, em si mesmo, importa menos do que a sequência da exposição das relações de causa e efeito. A paixão, após ser impulsionada pela vontade (will), age viciosamente, gerando para si o arrependimento ou a vergonha, e para os outros, desprezo ou piedade. Esta descrição é nitidamente circular, num desencadeamento lógico de relações de suficiência, sem haver qualquer necessidade. Em outros termos, é suficiente que haja piedade para que qualquer um contemple a virtude, do mesmo modo que é suficiente que o vício produza piedade para que, a partir desta, qualquer um consiga contemplar a virtude. 
	Todo este desenrolar mostra que, dadas as devidas condições, a virtude e a prudência são perfeitamente dispensáveis. O problema reside justamente no fato de que estas condições não podem ser, perenemente, mantidas politicamente. O que originalmente parecia um mero detalhe de imprecisão conceitual, agora se mostra efetivamente importante e coerente. Bastam duas maneiras para que se leve alguém à contemplação da virtude (a prudência ou a piedade) e duas são as conseqüências possíveis de uma ação viciosa (o desprezo ou a piedade). Isso significa que existem dois momentos condicionantes da ação humana para que a prudência e a virtude não sejam necessárias. O primeiro, que alguém seja levado à contemplação da virtude pela piedade, o segundo, que a ação virtuosa de alguém produza, nos outros, piedade. Mesmo que a ordem lógica seja inversa desta, que é exposta pelo autor – primeiro, a produção de piedade pela ação viciosa, segundo, a contemplação da virtude por essa piedade – o fato é que existem dois condicionantes com os quais a ordenação pública não pode se dar ao luxo de contar. Nesta circunstância contingencial, quando da piedade se atinge diretamente a contemplação da virtude, a razão pode igualmente ser dispensada. 
	Entretanto, para isso, é preciso que se considere, e o texto corrobora com isso, uma distinção significativa entre contemplar a virtude e a ação virtuosa. Ora, uma vez que a virtude não é senão o impulso da razão através da vontade (BLITZER, 1970, p. 137), contemplá-la significa reconhecer que alguém ou algum ato é virtuoso. O argumento se sustenta em Maquiavel ao afirmar que a virtude pode ser publicamente reconhecida a partir de um ato cometido por alguém (MACHIAVELLI, Discorsi, III, 1, 19). Mas para isso é preciso que este alguém ou ato possa ser observado. Compreende-se aqui porque Harrington insere a ação como o conectivo entre a virtude e suas consequências públicas (autoridade) e privadas (honra). “We may say that authority is the active form of honor, that is, the form which influences the actions of others” (BLITZER, 1970, p. 138). Os que contemplam a virtude somente são capazes de o fazer na medida em que a ação se deixa ver e é neste instante que se formam simultaneamente a honra e a autoridade, atributos igualmente maquiavelianos. Essa possibilidade de atingir a autoridade e a honra sem precisar de qualquer razão é apenas plausível, mas improvável. Em suma, é preciso uma sequência de eventos coincidentes para que a virtude e a prudência ou a razão sejam dispensáveis. Eventos estes capazes de proporcionar uma comoção pública piedosa diante daquela ação viciosa, justamente por isso é que, em seguida, Harrington insere o governo no debate.
	3.3.3. Alma e governo
	Antes de adentrarmos no tema do governo, é preciso ainda esclarecer um breve ponto a respeito das consequências da ação virtuosa e da viciosa. Uma vez que a estrutura esquemática desse esquema não permite qualquer inserção dos condicionantes materiais, como os bens da fortuna, não é difícil identificar a perfeita compatibilidade entre a virtude e a prudência dos antigos, o vício e a prudência dos modernos. Fosse o caso de o argumento se encerrar aqui, não seria possível afirmar a existência do imperativo dos bens da fortuna para a sustentação de qualquer governo. Porém, diferentemente do que ocorre com a alma, o governo necessita dos bens da fortuna, e a alma, por seu lado, não consegue livrar-se do vício. “L'identificazione tra soul e government si applica ad ogni entità vivente, a prescindere dalle dimensioni e dalla forma” (CAPOZZI, 1996, p. 34). Por isso, a colocação do governo, em clara comparação com a alma, permite descrevê-lo a partir das mesmas categorias, evidentemente, com conteúdos diferentes. 
	Now government is no other than the soul of a nation or city; wherefore that which was reason in the debate of a commonwealth, being brought forth by the result, must be virtue; and for as much as the soul of a city or nation is the sovereign power, and whose virtue is law. (HARRINGTON, Oceana, p. 170)
	 
	Sendo a razão individual uma parte da alma humana, ela ganha destaque no governo porque, neste sim, pode ser inserida artificialmente113, o que lhe confere a diferença. “Interest, it should seem then, is not the first and remotest notion of government” (HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 2, p. 402). A parte racional da alma da nação, a virtude, não é senão o debate e o resultado, ou seja, a encarnação do processo de deliberação (Cf. RAHE, 2008, p. 332-333). Insere-se, então, dois termos até aqui ausentes e de grande importância para o pensamento harringtoniano: o debate e o resultado. Teremos chance de, à frente, detalhar melhor essas duas categorias, por ora, basta somente identificar o uso delas. 
	Ocorre uma distinção sutil e importante entre a composição da alma humana e a alma da nação. Nos humanos, a virtude é a projeção da razão pela vontade; nos governos é o imbricamento entre debate e resultado. O primeiro depende apenas da sobreposição de uma parte da alma humana (razão) a outra (paixão), o segundo, depende apenas da criação de dois organismos artificiais, o debate e o resultado (TAHVAINEN, 2012, p. 169). Em outros termos, Harrington não conta com a natureza para a criação de virtude no governo, pelo contrário, sua teoria busca, antes de negligenciar, dispensar sua necessidade. Ao contrário da razão na alma humana, a razão na alma da nação pode ser criada institucionalmente. Todo o argumento da composição da alma humana gira em torno de termos lineares, uma coisa produz outra etc., com relação ao governo, são necessárias duas coisas simultaneamente. Isso mostra que a artificialidade exige da ordenação política uma complexidade maior que aquela que compõe e define o próprio ser humano. Antes de uma natureza humana desprovida de conteúdo, o objetivo de Harrington aqui é cercar as diferentes possibilidades do comportamento humano de modo que, coletivamente, sempre esteja submetido ao critério da prudência dos antigos. Não seria exagero, então, afirmar que a artificialidade inserida na alma da nação, de fato, conduz a uma contraposição institucional das diversas formas com as quais a alma humana se manifesta, ou seja, a singularidade da virtude na alma humana, para transformar-se em virtude do governo, necessita de pluralidade, debater e resolver. A partir daí se entende o engenho com o qual Harrington opera as categorias da natureza humana, uma mecânica natural (HAMMERSLEY, 2013a, p. 369). O complexo emaranhado de relações de causa e efeito que constitui a natureza humana, da alma à ação, se deixado a si mesmo não faz outra coisa que não se reproduzir no coletivo. E, como na alma humana, não se pode contar com a sequência improvável de causas e efeitos que se realiza na ancient prudence. O mais provável, entretanto, é a dissolução do governo. Pode-se dizer, então, que este é o mais próximo que Harrington chegou, sob a perspectiva de uma sociedade política, de uma teoria do estado de natureza, hobbesiano ou não: a guerra civil. 
	As primeiras linhas de A system of Politics opõe o estado de governo civil ao estado de guerra civil. “A people is either under a state of civil government, or in a state of civil war; or neither under a state of civil government, nor in a state of civil war” (HARRINGTON, A System of Politics, p. 834; Cf. The prerogative of popular government, I, 12, p. 485). Difícil não lembrar do estado de guerra de todos contra todos hobbesiano, quando Harrington opõe os dois estados (POCOCK, 1977, p. 119). Por outro lado, deve-se ter em mente, também, que a descrição de Hobbes do estado de natureza está longe de ser a de uma constante guerra civil, antes disso, é a imprevisibilidade que marca esta situação com, de fato, um potencial para a guerra. Harrington descreve aqui uma situação objetiva e concreta que contrapõe a guerra ao governo e, o que se opõe ao governo, se aproxima mais da licença do que do estado de natureza114. Além disso, a dimensão naturalista do estado de natureza não é a mesma da da guerra: “Unnatural force is an external or adventitious opposition to the vigour of principles and their necessary working, which, from a violation of nature, is called violence” (HARRINGTON, A System of Politics, p. 834), e a força natural advém não das capacidades físicas e mentais, mas da riqueza (POCOCK, 1977, p. 121). 
	  Interessante notar que a sequência da apresentação dos conceitos é a mesma para a alma humana, quando inserida de razão, e a alma da nação. Neste último caso, consuma-se com a lei, ausente na descrição dos humanos, o que indica, novamente, uma artificialidade da ordenação política (Cf. POCOCK, 1977, p. 80)115. A consequência da virtude na alma humana é a produção de autoridade do virtuoso para com o coletivo e de honra para aquele que age virtuosamente. O modo de amarrar a honra e a autoridade, em se tratando do governo, é através da lei. Isso significa que a prudência dos antigos – o regime de jure – possui uma justificativa teórica para a necessidade do império das leis. Para além do fato, descrito nas primeiras páginas de Oceana, de que o império das leis elimina as arbitrariedades, ele serve também de sustentáculo para a virtude e a liberdade (Cf. WORDEN, 1994b, p. 104-106). O debate e o resultado são, assim, os dois termos pelos quais as leis são produzidas e, com elas, a soberania da nação (POCOCK, 1977, p. 94; ROUX, 2013, p. 189). Assim, a compatibilidade entre este modo “racional” de organizar a produção de leis deve ser feita com a composição da alma humana (ZAGORIN, 1997, p. 134). Assim, se faz necessário um aprofundamento no estudo da razão. 
	3.3.4. Interesse e razão
	Para Harrington, razão é equivalente a interesse: “reason is not but interest” (HARRINGTON, Oceana, p. 171). A taxativa sentença revela a complexidade de seu pensamento e parece contrariar a maior parte das afirmativas que insistem em enquadrar Harrington como apenas antigo, ou apenas moderno (Cf. RAHE, 2008, p. 325). Se, de acordo com a prudência antiga, a razão conduz à virtude e, de acordo com a afirmativa acima citada, a razão é interesse, logo, pode-se concluir que o interesse é capaz de produzir virtude. Ora, se ele próprio havia contraposto ambos os termos, interesse e virtude (HARRINGTON, Oceana, p. 171), como podem ser, simultaneamente, equivalentes e contrapostos é a questão central. Para responder a essa questão é preciso que fique clara a tensão existente na alma humana ou na alma da nação, e, neste ponto, Harrington insere os primeiros aspectos do conflito maquiaveliano. 
	Primeiramente, o uso que ele faz de interesse apresenta algumas particularidades. Interesse só é verdadeiro se for genuíno: 
	Publicola. By giving them a form that must preserve their liberty. 
	Valerius. I little doubt but there is in your form a full security unto the people of their liberty; but do you think that there is in it any full security that the people shall not cast off this form?
	Publicola. If it secure their liberty, why should they?
	Valerius. My question is not why they should, but whether they can.
	Publicola. They cannot, without going against their own interest.
	Valerius. But they can go against their interest.
	Publicola. Nay, remember yourself, whether the form shown be not such as you have already granted can in no wise go besides the inetrest of the whole people. (HARRINGTON, Valerius and Publicola, p. 795)
	 
	Não é possível haver uma situação em que alguém, individual ou coletivamente, aja contrariamente ao seu interesse. Em outros termos, em se tratando de interesses, o modo pelo qual ele se apresenta à pessoa ou ao coletivo é rigorosamente o mesmo pelo qual ele opera (Cf. HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 8, p. 424). Em outro texto, a formulação é direta: “Sir, if a man know not what is his own interest, who should know it?” (HARRINGTON, Politicaster, p. 719; Cf. POLIN, 1952, p. 27). Se, de fato, determinado objeto estiver no horizonte de ação de alguém, este não poupará esforços para realizá-lo, pondo em funcionamento o que tem de mais refinado, sua capacidade de estabelecer correlações entre causas e efeitos (HARRINGTON, Politicaster, p. 724). Para Hobbes, a evidência de que os homens são racionais é que sabem contar. O estabelecimento das proporções entre quantidades diferentes, a partir do primado da concepção de quantidade, é condição suficiente para diferenciar os homens dos outros seres. Uma vez feito isso, as relações de causa e efeito podem ser estendidas a outros objetos que não apenas os números, embora operem igualmente de modo matemático. Conscientes de que a situação de estado de natureza é de total imprevisibilidade – e deriva-se disso o imperativo da autopreservação – e atentos à possibilidade de superá-la, abdica-se do exercício do direito natural com o contrato. 
	Harrington (The prerogative of popular government, II, 5, p. 542) segue, em parte, esse ponto. O fundamento da explicação de Hobbes reside na capacidade humana de estabelecer relações de causa e efeito, o mesmo ocorre com Harrington. Contudo, ao invés de uma correlação matemática – modernamente, um funcionalismo matemático – que estabelece razões e proporções entre objetos quantificáveis, a razão harringtoniana advém da compatibilidade entre meios e fins. Uma vez que as paixões são responsáveis pelos fins, anima-se a razão fitando cumpri-los. Assim, a incompatibilidade entre razão e paixão não se assenta nas ações, apenas na alma, e isso é confirmado pela circularidade do papel da piedade acima discutido. A distinção entre a esfera privada e a pública é de fundamental importância para o argumento de Harrington, provavelmente, calibrada de aristotelismo (Cf. SULLIVAN, 2004, p. 149). Porém, o ponto diferencial de Harrington é maquiaveliano. Não há qualquer imperativo a priori nem imposição de conteúdo nas paixões humanas. Para Maquiavel, um príncipe deve agir, por exemplo, de tal ou tal maneira se desejar obter determinados resultados (MACHIAVELLI, Principe, II, 3; III, 32; XI, 13; XIV, 1; XIX, 37; XXIII, 9). Isso significa que os rumos políticos e militares não são resultados de imposições aos governantes dada anteriormente à sua vontade, nem suas ações. Harrington se aproxima dessa perspectiva ao se afastar do racionalismo hobbesiano no instante em que admite a composição da paixão e a razão (Cf. SULLIVAN, 2004, p. 165).  
	Outro aspecto, externo às considerações de Hobbes e Harrington, pode diferenciá-los quanto à natureza humana. Acima adiantamos o contraste entre o modo geométrico hobbesiano e o empírico harringtoniano. De fato, a sustentação do argumento do autor de Oceana requer um empreendimento da observação (BLITZER, 1970, p. 95). Ao contrário de Hobbes, que encontra singularidades humanas naquilo que apenas se pode observar divergências e essas singularidades são efetivamente importantes para a política, Harrington aceita, por pressuposto, que a pluralidade observável dos homens é, ela própria, determinante no universo político. Por outro lado, o que Harrington aceita como universal na natureza humana, a composição da alma do homem, pelo menos em parte, tem suas dívidas com o racionalismo hobbesiano e, quiçá, cartesiano. 
	A parte da razão dos homens não pode ser, em si mesma, observada, apenas suas consequências, que à frente estudaremos. Todas as formas de razão somente podem ser inferidas quando decorrem em atos públicos na sociedade política. Se a razão está para a alma humana assim como as leis estão para a república, a passagem de uma para outra ainda não é clara. Acima, afirmamos a pluralidade binária da razão da alma da nação, debater e resolver, em oposição à unidade singular da razão da alma humana e que este ponto permite entrever uma importante dimensão maquiaveliana. Agora, podemos retomá-lo. Dado um objetivo qualquer, diferentes razões são mobilizadas por indivíduos diferentes que, apenas sob a artificialidade das instituições políticas, torna-se possível a resultante virtuosa (HARRINGTON, Politicaster, II, p. 715 e 719). Novamente, a intensidade que se coloca no interesse ou na virtude carrega a leitura a uma dimensão mais ou menos liberal ou republicana, respectivamente. 
	“Il principio del legame colletivo nella determinazione dell’interesse vitale introduce una gradualità tra tendenza sociale ed antisociale della ragione, tra altruismo ed egoismo” (CAPOZZI, 1996, p. 36). Uma explicação conceitual e alternativa aos debates que mais ganharam espaço nos últimos anos é oferecida por Capozzi, mesmo que o comentador não se debruce sobre a contraposição. Comentando a perspectiva organística do pensamento político harringtoniano, a identidade entre interesse e razão deve ser lida a partir da ideia de “ragione governante” (CAPOZZI, 1996, p. 34) como uma das formas hierárquicas do interesse. Dado que existe uma racionalidade intrínseca à natureza, provocada por deus no ato da criação, o governo da razão não é senão a compatibilidade entre a dimensão natural ordenada pelo criador e o interesse das criaturas na realização da intenção original. Nesse sentido, a parcela individual do interesse somente se mostra incompatível com a parcela coletiva quando não calibrada pela razão. Mesmo que Capozzi não utilize as categorias ciceronianas, é possível identificá-las.  
	Para o autor de Oceana, a racionalidade não é apenas compatível com o interesse, mas, ao invés disso, é o próprio interesse. Poder-se-ia ainda inserir uma determinada dimensão aristotélica, quiçá teleológica, da equação interesse/razão, uma vez que o primeiro tem sua finalidade, no sentido de realização, na segunda. “Reason is now to be defined as action in accordance with some specific interest; but as a consequence we now find also that there exists a hierarchy of reason” (BLITZER, 1970, p. 142). O fato de, por definição, o interesse ser genuíno (HARRINGTON, Policaster, II, p. 719; Valerius and Publicola, p. 795), razão é aquilo que se mobiliza para cumprir uma meta qualquer. Por isso, há diferentes razões do mesmo modo que há diferentes interesses, sem que haja imposições dadas a priori a nenhum deles. Do mesmo modo que não há imperativos para o conteúdo do interesse, sua hierarquia não se comporta do mesmo modo, embora o pressuposto harringtoniano permaneça válido de que as leis da natureza limitam o interesse e a razão. 
	In realtà la ragione dell'individuo, del gruppo e dello stato è pur sempre minore rispetto a quella dell'umanità, e può più o meno adattarsi ad essa: ma proprio in ciò si definisce il suo grado di 'naturalità'. Se pure l'interesse parziale può essere perseguito senza considerare gli interessi della totalità, delle entità più vaste, tuttavia tale condotta si rivelerà in ultima analisi meno razionale di quanto lo sarebbe stata se si fosse accordata con l'interesse generale. (CAPOZZI, 1996, p. 36) 
	3.3.5. Hierarquia dos interesses e direito
	This is thought to be a shrewd saying, but will do no harm; for be it so that reason is nothing but interest, there be divers interests, and so divers reasons. As first, there is a private reason, which is the interest of a private man. Secondly, there is reason of state, which is the interest (or error, as was said by Solomon) of the ruler or rulers, that is to say of the prince, of the nobility, or of the people. Thirdly, there is that reason which is the interest of mankind or of the whole. (HARRINGTON, Oceana, p. 171)
	 
	Não diferencia Harrington, na passagem, a razão privada da discussão anterior a respeito da composição da alma humana, por isso, ele não necessita de explicações. Porém, insere a razão de estado, e não parece que a expressão seja despropositada. Por fim, há o interesse da humanidade ou de todos (mankind ou whole). Primeiramente, é necessário destacar a ambivalência, coerentemente posta, entre os termos interest e reason, de um modo praticamente intercambiável. A hierarquia dos interesses, e razões, parece acompanhar a tipologia das formas de governo anteriormente apresentadas em um, poucos e muitos. Contudo, existe uma peculiaridade que foge às temáticas das classificações constitucionais. O fato de as diferentes razões/interesses serem classificadas numericamente, assim como é feito com as formas de governo, não significa que uma seja dignatária da outra. Isso mostra, por seu lado, que as formas de governo e as categorias de interesse/razão são ambas oriundas de uma tipologia piramidal normativamente orientada para a base. E, além disso, evidencia uma sistematicidade interna no modo de organização conceitual.  
		A razão de estado, além de todos aqueles atributos contidos em pensadores antecessores, em Harrington, não se diferencia do princípio numérico das tradicionais formas de governo. Para Harrington, prince, nobility e people significam cada uma das formas puras que não necessariamente se relaciona com sua tipologia dos regimes retos. Diferentemente do que faz com a razão de estado, as formas de governo são classificadas em governo de um, dos melhores ou de todos. A distinção entre nobreza e os melhores é pela sabedoria, e entre people e whole people (HARRINGTON, Oceana, p. 163) é  que o primeiro é parte da tripartição tradicional e o segundo a quantidade total de habitantes da nação. Por isso, a razão de Estado somente pode ser realizada por governos puros, sejam eles quais forem. Tal interpretação pode ser confirmada pelo fato de que, em seguida, apresenta a terceira razão/interesse, de mankind ou de whole, esta sim, a mesma palavra utilizada para designar, aristotelicamente, o governo reto de todos que se apresentam sob forma de governo misto. Sem adentrar no tema da propriedade, argumento essencial para o governo misto, Harrington o justifica tão somente pela superestrutura. Apenas para mostrar a coerência interna do argumento, e a sistematicidade de seu raciocínio, adianta-se aqui este ponto, voltaremos a ele logo à frente. 
	“A party constituting the majority is not a welcome prospect to Harrington, for what he most fears is not a clash between the common interest and private interests but one between 'the interest of the many' and 'the interest of of the few'” (FUKUDA, 1997, p. 106). Não obstante a precisão do comentário de Fukuda, não se pode perder de vista que o interesse dos muitos não é equivalente ao interesse de todos. A divisão da propriedade pode ser feita de três modos: um, poucos e muitos. A quarta alternativa não é uma combinação das três, mas a equalização para todos os cidadãos. Apenas o governo misto é capaz de sustentar essa peculiar distribuição da propriedade (POCOCK, 1977, p. 51). Embutida nessa classificação reside a distinção entre people (ou democracia) e whole (governo misto). E é a partir da mistura e contraposição dos interesses parciais que o interesse de todos (whole) emerge. A partir de então, o conflito pode ser inserido. 
	In altri termini, quanto più semplice è la costituzione dell'organismo tanto più questo deve comporre nella propria ragione uma maggiore scala di interesse differenti e potenzialmente tra loro contraddittorii, e tanto più facilmente dunque esso sarà portato a confondere il proprio immediato ed isolato interesse, in conflitto con quello altrui e quello generale, con l'interesse naturale. (CAPOZZI, 1996, p. 37)
	 
	No trato do interest of the whole reside um dos pontos mais controversos de toda a obra de Harrington. O formato piramidal da hierarquia dos interesses, tal qual ocorre com sua classificação das formas de governo, remete a Aristóteles. O fato de as razões serem privadas, de Estado ou de todos, não as tornam, a priori, incompatíveis entre si, mas apenas quando uma contraria outra (BLITZER, 1970, p. 144-145). Alguém que, por hipótese, tem sua alma animada pela razão e não pela paixão age virtuosamente e produz honra e autoridade. Neste caso, não há contrariedade entre nenhuma das três formas de razão, apenas uma abrangência expansiva do topo para a base da pirâmide. O problema é que esta situação não pode ser observada, pois, na prática, não existe, uma vez que a alma humana é necessariamente divida em razão e paixão. Poder-se-ia levar o argumento ao limite permitido pelo texto e afirmar que a razão, sob determinadas circunstâncias, desconhecidas, seria capaz de se impor frente à paixão. Em decorrência disso, algum vício ainda persistiria nos atos virtuosos. Mesmo que essa interpretação seja válida, e ela é coerente com o sistema, jamais seria a alma humana totalmente desprovida de alguma paixão, o que impediria, por necessidade, a razão de todos. Neste ponto reside uma das mais importantes recepções aristotélicas116.
	O livro três da Política aristotélica, sobretudo a partir do quarto capítulo, analisa, pormenorizadamente, as diferentes constituições sob o prisma do bom governo à luz do critério numérico. Um modo pertinente de diferenciar as formas retas das corrompidas é justamente sob a insígnia da prudência (phrônesis) e da virtude (areté) (ARISTÓTELES, Política, 1277b). A distribuição das qualidades entre os homens não respeita a mesma frequência em todas as cidades: “embora um homem ou uns poucos homens possam preponderar por suas qualidades, quando o número é maior passa a ser difícil que todos atinjam a perfeição em todas as qualidades” (ARISTÓTELES, Política, 1279b). Um regime monárquico, por exemplo, é o melhor dos governos se, e somente se, o monarca concentrar em si uma virtude tal que supere toda a virtude coletiva (ARISTÓTELES, Política, 1281a). Mas, apesar da distribuição da virtude não ser homogênea nas cidades, de algum modo, ela segue alguma normalidade: “o princípio de que a maioria é necessariamente mais apta a exercer o poder soberano do que uns poucos homens excelentes pode justificar-se, e embora talvez levante algumas dificuldades ele é provavelmente verdadeiro” (ARISTÓTELES, Política, 1281b). Porém, “não é evidente que esta superioridade coletiva da maioria comparada com os poucos homens excelentes possa efetivamente existir a respeito de todas as democracias e de todas as maiorias” (ARISTÓTELES, Política, 1281b). Os homens, de modo geral, possuem uma virtude mais ou menos equivalente aos demais, o que implica, para Aristóteles, na necessidade do império das leis, dado que não se pode confiar que haverá o governo dos virtuosos (ARISTÓTELES, Política, 1282b). O mesmo argumento pode ser lido, em chave inglesa, a partir da recepção tomista de Fortescue da obra de Aristóteles: “The people rejoice in the same way under a king ruling only royally, provided he does not degenetrate into a tyrant. Of such a king, the Philosopher said in the third book of the Politics that 'It is better for a city to be ruled by the best man than by the best law” (FORTESCUE, 2002, p. 17; In praise of the laws of England, IX). A noção do rei no parlamento, acomodada com o corporativismo medieval do domínio político e real repercute, em Fortescue, na dupla responsabilidade do rei como representante da cabeça da nação (Cf. OSTRENSKY, 2006, p. 51-57 e 101-103). 
	A rejeição da dimensão monárquica do argumento, em Harrington, é evidente, mas o autor de Oceana não nega a plausibilidade da variedade humana. Isso significa que, do ponto de vista harringtoniano, a partir da composição da alma que, em linhas gerais, segue um padrão assimilado na proporção de razão e paixão, a consequência pública da virtude não pode ser garantida senão pela lei, do mesmo modo que conclui Fortescue (Cf. POCOCK, 2003, p. 18). Ocorre que esta linha que conduz a razão privada à de todos, caso fosse possível uma alma humana sem paixões, apresenta a repercussão exatamente das hierarquias das formas de governos retos de Aristóteles, da monarquia à politeia (1286b). O que em Aristóteles é uma dificuldade de se encontrar exemplos, em Harrington torna-se uma impossibilidade prática117. Fica a questão ainda insolúvel: dados os condicionantes da natureza humana, como o interesse de todos pode ser produzido?
	Harrington justifica sua posição com as palavras de Hooker. A curta frase que define a terceira ordem de razão (Cf. DOWNS, 1977, p. 63), o interesse da humanidade ou de todos (interest of mankind or of the whole) é seguida de uma longa citação, para os padrões harringtonianos, do The Laws of Ecclesiastical Polity. Nela, clara, mas não explicitamente, referindo-se a Aristóteles, Hooker identifica os agentes naturais que possuem, neles mesmos, leis que os colocam na direção da perfeição (Cf. HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 5, p. 414). Complementando o argumento com a clássica teleologia aristotélica, Hooker afirma que “which toucheth them as they are sociable parts united into the body” (HARRINGTON, Oceana, p. 171). A lei que direciona tais agentes não é senão uma lei natural, uma lei que afirma a natureza sociável dos homens. Esse aristotelismo, filtrado pela moralidade do pensamento político romano e pelo anglicanismo, desembocará no ápice de uma teoria da lei da natureza harringtoniana (Cf. DOWNS, 1977, p. 34). “There is a common right, law of nature, or interest of the whole, which is more excellent, and so ackowledge to be by agents themselves, than the right of the parts only” (HARRINGTON, Oceana, p. 171). Harrington praticamente repete as palavras de Hooker, incluindo nelas, o direito e o interesse (Cf. HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 2, p. 401). Todavia, o fato de os homens serem naturalmente seres sociáveis não significa que, por decorrência, o interesse da humanidade seja cumprido. Afirma-se, apenas, que os homens são seres sociáveis, pressuposto para que se produza o interesse de todos. Respondendo às críticas de Wren a respeito de Israel (Cf. PARKIN, 2007, p. 183), como era característico do período (MIEGGE, 1996, p. 35-37), escreve: 
	As if for a Christian commonwealth to make so much of Israel as the Roman did of Athens (whose laws she transcribed) were against the interest of the clergy, which, it seems, is so hostile unto the popular power that to say the laws of nature, though they be the fountains of all civil law, are not the civil law till they be the civil law – or thus, that 'thou shalt not kill', 'thou thalt not steal', 'though they be in natural equity, yet were not the laws of Israel or of England, till voted by the people of Israel of the parliament of England – is 'to assert the people into the mighty liberty of being free from the whole moral law'. (HARRINGTON, The Prerogative of Popular Government, p. 420-421)
	 
	Percebe-se que, na réplica ao seu adversário, Harrington insere trechos dele de modo a apresentar as contradições de seu argumento. Dentre elas, a correlação entre igualdade natural dos homens e a lei da natureza. O poder popular continua sendo a lei da natureza, porém, complementa Oceana na negação de que ela não é, em si mesma, a lei civil, mas sua base. Harrington avança nos conceitos desenvolvidos em Oceana a respeito do poder, que antes era tratado como interesse ou razão, e na definição de lei natural como permeada de diversidade humana. Desse modo, a lei da natureza não corresponde às leis civis (BLITZER, 1970, p. 100), apenas afirma o modo pelo qual a razão e o interesse são capazes, indeterminadamente, de se assentarem na autoridade do poder popular.   
	Em suma, Harrington afirma que existe um interesse de todos que é melhor do que os interesses das partes, e os próprios envolvidos são capazes de reconhecer isso. A questão que ele ainda não enfrentou, mas o fará páginas à frente, é como este interesse pode ser efetivado. Assim, a lei da natureza é a parte oferecida por ela, natureza, para que os homens realizem o interesse de todos, sem qualquer determinante envolvido nisso. Portanto, são duas características da lei da natureza: os homens são seres sociáveis e capazes de perceber o interesse comum. Todavia, as duas premissas não são igualmente válidas para todos os homens. As evidências de que os homens não são igualmente sociáveis não se referem à natureza de cada um, mas ao trato diferenciado com que ocorre entre pais e filhos e a de que não possuem a mesma capacidade de compreender o interesse coletivo é a sabedoria da natural aristocracy (HARRINGTON, Oceana, p. 173). É justamente a diversidade humana quanto à sociabilidade e a capacidade compreensiva do interesse coletivo que imputa à república uma ordenação tal que essa diversidade seja respeitada sem que isso incorra em desigualdade política. Decorre disso a defesa do governo popular. “Mankind then must either be less just than the creature, or acknowledge also his common interest to be common right. And if reason be nothing else but interest, and the interest of mankind be the right interest, then the reason of mankind must be right reason” (HARRINGTON, Oceana, p. 171-172). 
	O direito comum, sinônimo da lei da natureza, é realizado sob uma circunstância muito particular: quando o interesse comum é seu equivalente. De fato, os significados são, por definição, distintos. Uma vez que todos conseguem desfrutar de seus interesses próprios, que não se distinguem do de todos, estes possuem os mesmos direitos (Cf. SCOTT, 2004, p. 183). O único modo de equivaler direito e interesse só pode ser tornar todos iguais no desfrute de sua própria natureza, isto é, a argumentação que se estende da composição da alma às suas consequências públicas, neste ponto, torna a razão, aqui substituída pelo equivalente (interesse), o foco da análise. Existe uma variedade tal dos direitos que é condicionada pela possibilidade de se pôr a razão própria em ação e, por isso, o direito depende da razão. Compreende-se, assim, que a razão humana não é algo externo ao homem, ou mesmo que exige um esforço além da normalidade, não é também uma abstração dissociada do mundo ordinário. Pelo contrário, a razão é uma característica humana diretamente associada ao mundo prático que, uma vez posta em andamento, conquistam-se objetivos dados pelas paixões. É justamente durante este processo de conquistas dos objetivos apaixonados que se constroem os direitos. Não é exagero afirmar, então, que direitos são conquistas racionais das paixões humanas. Mas, quando são parciais, uma conquista limita, ou mesmo impede, outras. Quando, pelo contrário, são de todos, não há limite para nenhum dos envolvidos. Ao inserir os direitos na argumentação, Harrington complexifica a equação antes desenvolvida da equivalência entre interesse e razão. Diferentemente desses dois termos, o direito só se torna parte dessa relação identitária na medida em que ele não conhece limites, e isso só ocorre quando todos desfrutam do mesmo processo de conquistas. 
	A relevância republicana de tal argumentação se insere não exatamente no fato de necessitar da razão para a construção de direitos, mas na isonomia necessária para este processo (Cf. POCOCK, 1977, p. 124; RUSSEL-SMITH, 1914, p. 86). Em toda a argumentação, Harrington não insere o problema da igualdade, mas ao tratar da equivalência de todos (direito, interesse e razão), afirma que esta é a lei da natureza. Seria confortável, embora interpretativamente perigoso, aproximar esta versão da lei da natureza com a hobbesiana. O problema disso é que no que se refere ao common right, não há evidências de que a reciprocidade hobbesiana seja o operador, mas sim o igual desfrute do direito, de acordo com a razão. Trata-se de isonomia, e não de igualdade substancial. Como à frente veremos, o problema da igualdade, como na equal commonwealth, não se passa por uma distribuição igual da propriedade, isto é, Harrington não advoga que todos tenham a mesma quantidade de propriedade (Cf. WORDEN, 1994b, p. 98), mas que tenham a quantidade compatível com sua razão. A questão se aprofunda quando se percebe que não há razões fundamentalmente diferentes entre os homens, por isso, a variedade da propriedade é pouco significativa para a distribuição de poderes (Cf. POCOCK, 1977, p. 42). De modo similar, Harrington não defende que todos tenham direito igual em tudo (PEZZATO, 2005, p. 236), o que provocaria uma igualdade substancial, mas uma igualdade perante os direitos provoca o interesse comum. Este, realizado no direito comum, conforma uma igualdade que não existe na alma humana, conforma uma igualdade artificial.
	3.3.6. Natural right e diversidade humana
	 
	Chega-se, assim, ao conhecido problema do bolo (HARRINGTON, Oceana, p. 172). A metáfora construída por Harrington de duas meninas dividindo um bolo é exemplo máximo de isonomia. Por outro lado, é a partir dele também que se compreende a desigualdade natural dos homens (Cf. HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 5, p. 415). O fato de uma menina cortar e outra escolher o pedaço do bolo simboliza uma igualdade que apenas coletivamente pode ser exercida, dada a natureza sociável dos homens (POCOCK, 1977, p. 65). Isso não significa que elas sejam iguais, pelo contrário, é justamente porque são diferentes que deve haver diferenças de funções, uma corta, outra escolhe. É essa diferença natural que Harrington nomeia de natural right, uma simples e singela constatação de que, por natureza, os homens são diferentes (Cf. BARROS, 2013, p. 158; ROUX, 2013, p. 192). Apesar de poucas vezes, existem ainda outras ocorrências da expressão em sua obra, buscaremos testar se existe uma coerência interna.  
	O segundo livro de The Art of Lawgiving é inteiramente dedicado à república de Israel, sua fundação e ordenações, fortemente vinculado a referências bíblicas (BLITZER, 1970, p. 40). Em certa altura do texto, Harrington escreve: “All the first born (saith God) are mine. In wich words is implied that the priesthood, or right of prieaching, instructing, or administering divine things, belonged, as it were of natural right, unto fathers of families or the first born” (HARRINGTON, The Art of Lawgiving, p. 622). Em nenhum momento de sua obra, Harrington se permite questionar a autoridade bíblica, pelo contrário, assume para si a responsabilidade de trazer para seu campo republicano os ditames cristãos, incluindo, o que considerava a palavra divina. O trecho não expressa nada além do reconhecimento de que as referências bíblicas não são senão confluentes ao direito natural (Cf. HARRINGTON, The Art of Lawgiving, p. 673). Mas ainda é possível encontrar a distinção feita entre os priesthoods e os demais (BARDUCCI, 2013, p. 75). O pertencimento destes como chefes de família fora naturalmente estabelecido como direito porque, simultaneamente a esta criação, surgiu também a natureza (STRUMIA, 1991, p. 25). Criações divinas, a natureza e uma determinada forma de direito não se separam quando a fonte da análise é a bíblia.
	Outra ocorrência importante está nas últimas máximas de Aphorisms Political, vale a pena ler toda a frase: 
	Where such elections are proposed as, being made by the people, must needs produce a well-ordered senate and popular assembly, and the people (who, as we have already found by experience, stick not at like work) elect accordingly; there not the proposers or any power in themselves, but the whole people by their peculiar and natural right and power, do institute and ordain their whole commonwealth. (HARRINGTON, Aphorisms Political, CXIX, p. 778)118
	 
		Diferentemente da autoridade paterna (HARRINGTON, Oceana, p. 172 e The prerogative of popular government, I, 5, p. 416) e autoridade bíblica, neste momento, Harrington inclui outra dimensão do que nomeia natural right. Ao invés de comparar a sabedoria do pai com a do senado, o povo tem, exclusivamente, o direito natural, porque nele reside o poder (Cf. HARRINGTON, The art of lawgiving, III, 1, p. 673). Veremos à frente com mais detalhes a importância da distinção entre poder e autoridade, por ora, basta adiantar que, uma vez detentor de propriedade, o povo é igualmente aquela parte da república na qual se concentra o poder119. Numa república bem-ordenada, o senado desfruta de autoridade, porque detentor de sabedoria, e o povo de poder, porque transmite com maior precisão o interesse de todos. A passagem é forte e singular em sua obra e marca o caráter próprio de seu uso do natural right. Os homens são, por natureza, desiguais e, assim sendo, coerentemente, exercem funções diferentes na república bem-ordenada.          
	Neste ponto da metáfora das meninas, o argumento se torna mais radical: “nor hath God (if his work in nature be undestood) left so much unto mankind to dispute upon as who shall divide and who choose, but distributed them for ever into two orders, whereof the one hath the natural right of dividing, and the other of choosing” (HARRINGTON, Oceana, p. 172). Não cabe aos homens arbitrar os que são mais aptos a cortar e os que o são para escolher (Cf. HARRINGTON, The prerogative of popular government, I 5, p. 419), o próprio deus já fez isso quando da criação da natureza ao criar os homens diferentes e estes são os “principles of a commonwealth out of nature” (HARRINGTON, Oceana, p. 174). Todos os homens possuem um mesmo substrato básico de paixões e razão, o que os diferencia é a proporção de cada uma e capacidade maior ou menor de exercer a segunda. Coerentemente, justifica Harrington a impossibilidade lógica de se defender a igualdade substancial. Existem homens mais inteligentes que outros e, por isso, mais capazes de cumprir suas metas determinadas pelas paixões, a questão é como fazer com que esta diferença natural, dado que não pode ser suprimida, não interfira no interesse de todos (FUKUDA, 1997, p. 99-100). Novamente, entra em ação o engenho humano, a mecânica da natureza: instituições políticas. A natureza não é capaz de produzir essa igualdade, apenas em comunidade, com a artificialidade das instituições políticas, ela surge. Compreende-se, assim, o motivo da inserção dos termos aristotélicos da natureza humana descritos por Hooker como lei natural. A lei natural não é necessária, mas pode ser realizada quando a sociedade política atinge o interesse comum: 
	like those of God in nature, shall be able to constrain this or that creature to shake off that inclination which is more peculiar unto it, and take up that which regards the common good or interest, all this is to no more end than to persuade every man in a popular government not to carve himself of that which he desires most, but to be mannerly at public table, and give the best from himself unto decency and the common interest. (HARRINGTON, Oceana, p. 172)
	               
	Agora é possível um comentário, parcialmente conclusivo, a respeito do uso dos termos direito natural e da lei da natureza por Harrington. Primeiramente, é necessário esclarecer, sem necessidade de artifícios metodológicos sofisticados, que os vocábulos em si mesmos dizem pouco a respeito da posição teórica do autor. De fato, à época, o emprego generalizado de tais termos não podem ser transpostos acriticamente à contemporaneidade, nem mesmo em vistas à filiação de um autor a uma tradição. Alguns comentadores seguem a dicotomia do direito natural e história quase acriticamente (BLITZER, 1970, p. 106-107) expressando apenas a variedade das fontes. “The logical starting-point, then, of Harrington's republicanism was not any abstract notion of rights or of natural law; it was the convinction that an ascertainable historical necessity made a republic the only possible form of government” (ZAGORIN, 1997, p. 137). Um bom exemplo do uso do direito natural no período é o The Case of Shipmoney Briefly Discoursed, de Henry Parker, publicado primeiramente em 1640. 
	Como um dos mais ardorosos defensores do Parlamento na ocasião, Parker discute pontualmente as alegações a respeito da prerrogativa real quanto aos direitos de governar (Cf. OSTRENSKY, 2006, p. 108-109; SKINNER, 1999, p. 15). Do mesmo modo que recusa a lei da natureza como fonte do poder do rei (OSTRENSKY, 2006, p. 159), com ou sem consentimento do Parlamento (PARKER, 1999, p. 97; The Case of Shipmoney Briefly Discoursed), estabelece o imperativo da liberdade popular como compatível com as prerrogativas reais. Seu argumento caminha para uma conclusão que desafia as prerrogativas reais e, com elas, o uso da lei da natureza como justificativa para tal. Todavia, insere em seguida: “nature's law hath made this [common defence] a tie not to be changed” (PARKER, 1999, p. 101; The Case of Shipmoney Briefly Discoursed). O desenvolvimento teórico da soberania parlamentar se sustenta, ao menos em parte, em deus e na natureza (PARKER, 1999, p. 100; The Case of Shipmoney Briefly Discoursed) do mesmo modo que o autor revela suas críticas ao modo mais radical da defesa dos privilégios do rei. Seria perfeitamente coerente se nos usos de lei da natureza Parker disputasse com seus adversários o conteúdo desta lei o que, nos referidos trechos, não ocorre. Nesse sentido, para Henry Parker, o emprego de lei da natureza é corriqueiro e não necessariamente parte de um sistema filosófico.   
	Os termos eram correntes e se tornariam conceitualmente mais relevantes não apenas pela importante expressão que ganharam após as publicações das obras de Grotius e Hobbes, mas também porque se relacionavam em grande medida às ciências naturais da época, com destaques evidentes para Galileu e Harvey. Não seria despretensioso lembrar que a chamada revolução científica daquele século teve como um de seus alvos centrais o pensamento aristotélico (BAUMER, 1977, vol. 1, p. 65-99), da física galileana à filosofia civil hobbesiana, para não mencionar a repercussão do racionalismo cartesiano (Cf. LOTTES, 2014, p. 55). Na esteira deste movimento, as teorias do contrato social não poderiam estar em maior coerência com ele. Assim, a busca por parâmetros universalizantes da política expressavam-se em significados muito incisivos sob a insígnia de direito natural e lei da natureza. É verdade que a densidade colocada por Harrington na aferição das verdades políticas nada deviam ao autor de Leviatã. Todavia, em nenhum momento, o texto autoriza uma leitura imaterial do direito natural ou da lei da natureza (NEGRI, 2002, p. 201). Deve-se admitir tão somente que os homens são diferentes, simplesmente porque a natureza assim os fez. “Harrington's republic, like Aristotle's polis, rested upon a relation of equality between persons who were unequal in their capacities” (POCOCK, 1977, p. 66). Em decorrência disso, da diversidade de inteligências, adquirem, se deixados à parte das instituições políticas, mais de seu interesse que os menos inteligentes.  
	A comparação com Hobbes não é apenas pertinente, mas imprescindível. Tanto a lei natural quanto o direito natural hobbesianos estabelecem universalidades, pontos evidentes nos quais os homens são iguais, porque a lei da natureza afirma a reciprocidade entre eles e o direito natural o de autodefesa (Cf. Elementos do direito natural e político, II, 2, 2). Todos os homens, sem restrição, porque racionais, estão submetidos à tensão entre lei e direito. Em situação não artificial, para Hobbes, o estado de natureza, a igualdade é regida pela natureza, no mesmo molde que qualquer triângulo possui a soma de seus ângulos internos igual à soma de dois ângulos retos (Leviathan, I, 4). Harrington não é parte dessa coalizão anti-aristotélica, não obstante sua importante dívida para com Hobbes e, sobretudo, a ciência de seu tempo (CENGIAROTTI, 1988, p. 89; PARKIN, 2007, p. 177; SULLIVAN, 2004, p. 167; TAHVAINEN, 2012, p. 170-171). Para ele, a lei natural não é um determinante externo e impositivo do comportamento humano e o direito natural é a evidência de que os homens são significativamente diferentes, uma perfeita inversão de Hobbes. 
	Apesar de o ponto ser exposto inicialmente com uma constatação, o autor opta por desenvolver mais o argumento, de modo a justificar duas de suas principais instituições políticas. Convidando o leitor a um exercício reflexivo, Harrington constrói a hipótese de uma república composta por vinte homens, dos quais seis são mais sábios (wiser) que os demais, mesmo que todos sejam idiotas (idiots) (HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 5, p. 416). Não importa se, em termos absolutos, os homens são ou não sábios, mas que a diferença nas sabedorias separa os homens em dois grupos. Novamente, a distinção com Hobbes é latente. Para o autor de Leviatã, o fato de os homens saberem reconhecer proporções, uma vez que sabem contar, é evidência suficiente para que se afirme uma racionalidade absoluta, mesmo que haja variações. O que importa para Hobbes é esse mínimo comum de todos os homens; inversamente, o que importa para Harrington é a diferença entre eles, mesmo que o mínimo de racionalidade não possa ser confirmada. Como é comum em seus argumentos centrais, Harrington assume uma posição inversa da de Hobbes de modo que não se negue a plausibilidade da posição de seu adversário. Neste caso, se os homens possuem um mínimo comum de racionalidade, basta que a diversidade desta seja reconhecida. De fato, a crítica velada de Harrington a Hobbes é interna ao próprio argumento hobbesiano, salvo por um detalhe. 
	Hobbes emprega o conceito de razão (reason), tanto quanto Harrington faria anos à frente, porém, para a identificação da natureza humana, Harrington utiliza sabedoria (winsdom). Para ele, razão é uma parte constitutiva da alma humana, sem dúvida, quesito necessário para a sabedoria que compõe a natural aristocracy (Cf. POCOCK, 2003, p. 414), mas não apenas isso. Uma diferença importante nos dois termos, que explica porque o uso das duas palavras não é arbitrário, pode ser lido a seguir: 
	The winsdom of the few may be the light of manking, but the ineterest of the few is not the profit of mankind, nor of a commonwealth; wherefor, seeing we have granted interest to be reason, they must not choose, lest it put out their light; but as the council dividing consisteth of the wisdom of the commonwealth, so the assembly or council choosing should consist of the interest of the commonwealth. (HARRINGTON, Oceana, p. 173)
	 
	A natural aritocracy concentra a sabedoria, mas não o interesse. Ora, se a razão é interesse, e a sabedoria é distinta do interesse, logo, razão não é sabedoria, pelo menos em se tratando de natural aristocracy e de suas funções. Essa distinção conceitual não é menor ou um simples detalhe lógico. A natural aristocracy necessita de algo além da razão que a defina como tal, isto é, uma característica que a diferencie do povo, dos que não são naturalmente parte desse um terço. Para compreender esse caráter específico, é preciso, antes, ter clara a função da aristocracia: propor as leis capazes de serem aceitas pela assembleia. A razão é aquilo capaz de conduzir o homem a realizar suas paixões; a sabedoria, por seu lado, é aquilo capaz de conduzir todos ao interesse comum. Num misto de razão e sabedoria, a natural aristocracy propõe leis que sejam aceitáveis pela assembleia, leis estas condizentes com o interesse/razão dela própria e com o interesse/razão da assembleia, a união dessas duas razões/interesses somente pode ser percebida por um corpo de sábios. “Believing as he did in the wisdom of members [do senado], who would be elected by his elaborate system, he left them in entire liberty to act according to their own principles” (RUSSEL-SMITH, 1914, p. 50). Assim, a sabedoria extrapola a razão na medida em que consegue antecipar a posição do outro, isto é, prever o comportamento racional e interessado da assembleia. É isto que distingue um terço dos homens e, nesta altura da exposição, entrevê-se uma presença de Maquiavel. 
	Expusemos à cima, e retomaremos o tema mais à frente, o papel da virtù em Maquiavel de modo a construir singularidades. Por ora, basta apenas frisar que para ambos os autores, Maquiavel e Harrington, a parte que importa para a política da natureza humana é sua diversidade e, em decorrência disso, os homens são classificados aos pares. Para Harrington, um terço dos homens constitui, por natureza, uma aristocracia, o que significa que naturalmente possuem a faculdade de propor as leis. Do mesmo modo que a virtù do príncipe, em oposição à fortuna, pode ser lida como a constante ação do homem. Em ambos os casos, em Maquiavel e Harrington, a sabedoria e a virtude são os elementos que buscam controlar, de algum modo, as consequências dos atos em direção ao interesse/humor. Para Harrington, a sabedoria proporciona a aceitação geral de um ato específico, a criação de leis, para Maquiavel, a ação virtuosa limita as consequências inesperadas delas mesmas. Características essas que não residem em todos, apenas em alguns.       
	Por fim, resta ainda um último ponto a respeito da relação entre natureza humana e governo. Uma expressão corrente na obra de Harrington é perfection of the government. O autor a utiliza de muitas maneiras, mas todas elas se desenvolvem pela compatibilidade entre dois conceitos. O modo mais expressivo é a compatibilidade entre a propriedade e a superestrutura que constituiria um determinado nexo praticamente inquebrável, uma vez construído adequadamente. Em termos de natureza humana, a perfectibilidade do governo deve considerar a igualdade das paixões e as desigualdades na capacidade de realizá-la. A máxima é conhecida: “la natura há creati gli uomini in modo che possono desiderare ogni cosa e non possono conseguire ogni cosa; talché, essendo sempre maggiore il desiderio che la potenza dello acquistare, ne risulta la mala contentezza di quello che si possiede, e la poca sodisfazione d'esso” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 37, 4; Cf. AMES, 2009). O modo harringtoniano de impedir que essas frustrações prejudiquem o governo se faz pela perfeição (POCOCK, 1977, p. 55). A justa colocação da distribuição de funções de acordo com a natureza de cada um oblitera as frustrações. A perspectiva da perfeição não se vincula, em Harrington, à tradição utópica, mas à ordenação que atribui a função política correta à natureza daquele que a cumpre. “Harrington sosteneva che, se un governo non si adeguava alla natura umana, non poteva dirsi perfetto” (STRUMIA, 1991, p. 128). 
		O sumo de toda essa complexa argumentação reside no que se poderia chamar de uma psicologia das paixões e interesses. A arregimentação dos conceitos envolvidos – paixão, razão, interesse etc. – pretende cercar por todos os ângulos as possibilidades das consequências da composição da alma humana. Em outras palavras, Harrington constrói um modelo, termo característico de sua escrita, para o comportamento humano. Embora tal complexidade permita leituras diferentes, o que chama a atenção, para a composição da república, é a diferença natural dos homens que se organiza binariamente nas instituições políticas. Inegavelmente, esta é uma dívida maquiaveliana: há os que desejam governar e os que desejam não ser governados. Contudo, a questão se aprofunda, como muito precisamente colocou Blitzer (1970, p. 76), quando tem-se em destaque a passagem da modelagem teórica da natureza humana para os determinantes econômicos da vida em comunidade. A resposta oferecida pelo comentador (BLITZER, 1970, p. 75) revela que é através da psicologia coletiva que se atinge o direito.      
	             
	3.4. Determinantes: autonomia da política e balance
	La division des sociétés en différents ordres de citoyens dont les uns exercent l'autorité souveraine sur les autres détruit l'intérêt général de la nation, et introduit la dissension des intérêts particuliers entre les différentes classes de citoyens; cette division intervertirait l'ordre du gouvernement d'un royaume agricole qui doit réunir tous les intérêts à un objet capital, à la prospérité de l'agriculture, qui est la source de toutes les richesses de l'État et de celles de tous les citoyens.
	François Quesnay, Maximes Générales du Gouvernement Économique d'un Royame Agricole, 1767
	Monarchy cannot possibly be admitted for the future in these nations, because its support is taken way.
	Generall Monk, Animadversions on the letter to the Gentry of Devon, 1659
		Uma das contribuições mais frutíferas de Felix Gilbert para a interpretação de Maquiavel, além de ser parte ao lado de Hans Baron da importante geração que abriu os caminhos para o republicanismo maquiaveliano, reside na tão divulgada ideia de autonomia da política. De acordo com Gilbert (2012, p. 109), o ponto nefrálgico da originalidade do florentino reside propriamente na contribuição de sua “visão da política”. Numa singular posição que se diferencia dos humanistas e dos aristocratas florentinos (GILBERT, 2012, p. 110), Maquiavel, esse singular leitor da história e da política (GILBERT, 2012, p. 111), esse teórico assistemático (GILBERT, 2012, p. 115) e adaptador dos exemplos históricos ao que lhe interessava (GILBERT, 2012, p. 116) reconhece que em todas as sociedades existem governantes e governados (GILBERT, 2012, p. 119). “Sebbene Machiavelli non abbia mai teorizzato l'idea dell'autonomia della politica, i suoi scritti implicano che la politica è separata da tutte le altre sfere dell'atività umana” (GILBERT, 2012, p. 121). Muito bem, este é o ponto que gostaríamos de destacar. A inflexão de Gilbert nos estudos de Maquiavel lança luz sobre a ausência teórica sobre autonomia da política ao mesmo tempo que propõe uma definição: separação de todas as outras esferas da vida humana. Tal separação, complementa Wolin (2003, p. 203), acaba por jogar os meios materiais e imateriais de determinação da política para uma esfera outra que não a vida fora da política (Cf. VIROLI, 1992, p. 486). O sumo das duas leituras poderia ser sintetizado pelo emprego de autonomia não como algo indeterminado, mas cuja determinação seja dada tão somente pelas condições históricas e objetivas (Cf. GILBERT, 2012, p. 124).            
		O dilúvio, provocando peste e fome, quando os homens habitam as montanhas se salvam, mas, por isso, se esquecem do passado deles mesmos (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 5, 12-13), a peregrinação de Moisés pelo deserto que favoreceu o encontro de com seu povo (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 1, 11; Cf. POCOCK, 2003, p. 170-171): exemplos claros do que Wolin (2003, p. 196) sintetizou como a produção de catarses pelas condições impostas pela natureza. Além dos condicionantes do cielo, há também o dos homens, com o devido destaque para os costumes narrados em forma de religião e língua (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 5, 2-5). De fato, não há qualquer determinante universal e a priori, mas sim, um conjunto virtualmente infinito de condições que podem levar a ordenação de um Estado a uma ou outra instituição ou forma de governo (INGLESE, 1992b, p. 47). Essas são categorias próprias do realismo político – a partir da necessità – que exige que a política não seja vista como algo que flutue e esteja de fora de quaisquer outras relações humanas e naturais (Cf. BALESTRIERI, 2010, p. 471). Maquiavel aponta apenas indiretamente alguns exemplos e jamais teoriza sobre eles. Se por autonomia da política entende-se que não há qualquer determinante conjuntural que possa forçar uma situação, definitivamente, Maquiavel não é um defensor da autonomia. Porém, se por autonomia da política entende-se que os determinantes não podem ser identificados a priori dos acontecimentos e eles podem envolver uma vasta e imprevisível gama, Maquiavel é o principal defensor da autonomia. A diferença com Harrington, contudo, reside, a partir da propriedade, em que este define um parâmetro anterior, universal e previsível, sem que, com isso, recaia em determinismos (DICKINSON, 1983, p. 11; RAAB, 1965, p. 216), uma vez que ele próprio apresenta as situações contrárias ao determinante da propriedade (POCOCK, 1977, p. 54). De fato, há uma linha tênue entre essa determinação harringtoniana e os diversos modos de determinismos, o que não significa que não haja diferenças. 
	The doctrine of the balance is that, though he strain at it, which chokes the Prevaricator; for this of all other is that principle which makes the politics (not so before the invention of the same) to be undeniable throughout; and (not to meddle with the mathematics, an art I understand as little as mathematicians do this) the most demonstrable of any whatsoever. (HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 3, p. 404) 
		O fato de sua doutrina da balance ser a mais demonstrável, e se diferenciar da matemática, aponta para que não seja determinista, embora permaneça como a mais segura explicação120. Citando Platão, Aristóteles, Cícero e Plutarco, Harrington escreve que o domínio da propriedade é o princípio organizador da política (Cf. NELSON, 2004, p. 90). “This principle, being now sufficiently known, is the cause, it may be why you chose in this place to speak rather like a divine, as you suppose, than a politician” (HARRINGTON, The stumbling-block, p. 572). O político, como Maquiavel é mais de uma vez chamado pelo autor de Oceana, é, antes de tudo, aquele capaz de reconhecer nas determinações o princípio dessa atividade exclusiva dos homens121. 
	 
	3.4.1. A lei agrária e a propriedade         
		Quando as terras conquistadas pelos romanos passaram, sob os irmãos Gracos, a ser destinadas como propriedade do povo, devido à sua demanda anterior, houve uma reação dos nobres contra tal lei e, em seguida, provocou a contrarreação do povo que desejava mais. 
	But because in this you may be deceived by pretences which, continuing for a while specious, may afterwards vanish, the other is more certain, and that is if she be capable of an equal agrarian; which that it was not observed by excellent Aemilius, in his donation of liberty and introduction of popular state among the Macedonians, I am more than moved to belive, for two reasons; the first because at the same time the agrarian was odious unto the Roman patricians; the second, that the pseudo-Philip could afterwards so easily recover Macedon, which could not have happened but by the nobility, and their impatience, having great estates, to be equalled with the people; for that the people should otherwise, at the mere sound of a name, have thrown away their liberty, is incredible. Wherefore be assured that the nation where you cannot establish an equal agrarian is incapable of her liberty, as to this kind of donation. For example, except the aristocracy in Marsepia be dissolved, neither can that people have their liberty. (HARRINGTON, Oceana, p. 330-331)
	 
		A avaliação de Harrington é de que a lei agrária, produzida em conformidade com os interesses dos nobres, fixa a relação de domínio de tal maneira que dificilmente se desfaz (MILLAR, 2002, p. 90). Por outro lado, como o exemplo da Macedônia permite concluir, pode ser também um instrumento de equalização da república. “He denied that it was responsible for the evil consequences ascribed to it, and mantained, on the contrary, that republics in the past had survived only while they had had an agrarian law, or something that had produced the same effect of keeping possessions relatively equal” (ZAGORIN, 1997, p. 139). Para Maquiavel, o problema é precisamente o inverso: 
	perché alla Plebe romana non bastò assicurarsi de' nobili per la creazione de' Tribuni, al quale desiderio fu costretta per necessità; che lei subito, ottenuto quello, cominciò a combattere per ambizione, e volere con la Nobilità dividere gli onori e le sustanze, come cosa stimata più dagli uomini. (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 37, 6) 
		Cada um dos autores enfatiza um dos aspectos da implementação da lei, do mesmo modo que cada um enfatiza um dos períodos do conflito romano, antes e depois da violência (vide 3.7). Mas ambos concordam que o resultado foi catastrófico: para Maquiavel, porque foi tardia (LUCCHESE, 2001, p. 84; SILVA, 2013, p. 56-62), para Harrington, além de tardia (Oceana, p. 310), porque não limitou o poder da nobreza (HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 8, p. 428), culminando na ascensão de César (POCOCK, 1977, p. 48)122. “Se si considera bene il procedere della Republica romana, si vedrà due cose essere state cagione della risoluzione di quella Republica: l'una furon le contenzioni che nacquono dalla Legge Agraria” (MACHIAVELLI, Discorsi, III, 24, 2).                 
	Maquiavel, sobretudo nos Discorsi, insiste que a medida adotada pelos romanos desfavoreceu a grandeza e a virtude ou mesmo teve como legado a ruína da cidade (Cf. LUCCHESE, 2001, p. 75). Isso porque ela foi responsável por um desequilíbrio no acesso à terra, culminado, assim, em escassez e privilégios. Os termos são quase reproduzidos por Harrington: “The Romans, being the wisest of all people, went no farther towards the remedy of their grievances than to strive for the introduction of an agrarian, in which they fainted too, even to the destruction of that government” (HARRINGTON, The Prerogative of Popular Government, I, 8, p. 429). Para Harrington, a lei agrária é um dos fundamentos mais importantes de seu republicanismo123. O pressuposto, tal qual o da teoria do bolo, é que a propriedade, e particularmente a propriedade agrária, é, de fato, responsável pelo poder político. Além do pano de fundo de que a agricultura é base fundamental para qualquer república bem ordenada (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 2, 14; HARRINGTON, Oceana, p. 304), ambos concordam ainda que o desequilíbrio entre a propriedade e o poder político causa a falência das cidades124. Os homens, mais desejosos de poder do que conseguem efetivamente possuir, ambicionam sempre mais. Por isso, a plebe não se contentou com a criação dos tribunos, sua legítima casa representativa, e, em seguida, desejaram compartilhar com a nobreza seus cargos e patrimônios. 
	Da questo nacque il morbo che partorì la contenzione della legge agraria, che infine fu causa della distruzione della Republica. E perché le republiche bene ordinate hanno a tenere ricco il publico e gli loro cittadini poveri, convenne che fusse nella città di Roma diffeto in questa legge. (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 37, 7-8)
	 
	Da ambição desenfreada do povo emergiu o desequilíbrio político e o conflito sanguinário. Cabe aqui destacar que o objetivo da lei era dividir os cargos e os patrimônios entre os dois segmentos da cidade. Interessa-nos particularmente o problema do patrimônio. 
	De acordo com Maquiavel, a maior concentração de terras nas mãos dos nobres foi capaz de manter a cidade em equilíbrio por muito tempo. Além disso, a nobreza também dispunha de maior autoridade política com o senado. A conjunção desses dois fatores repercutia em estabilidade e moderação. De um lado, a dimensão política, de outro, a econômica. A correspondência desses dois elementos permitia à nobreza manter o ânimo do povo contido em sua esfera, a representação pelo tribunato da plebe e uma menor quantidade de propriedade. Assim que a ambição popular se tornou capaz de ampliar os limites de seu poder político, desejaram também adquirir mais propriedade. 
	Aveva questa legge due capi principali. Per l'uno si disponeva che non si potesse possedere per alcuno cittadino più che tanti iugeri di terra; per l'altro che i campi di che si privano i nimici si dividessero intra il popolo romano. Veniva pertanto a fare di dua sorte offese ai nobili: perché quegli che possedevano più beni non permetteva la legge (quali erano la maggiore parte de' nobili) ne avevano a essere privi; e dividendosi intra la plebe i beni de' nimici, si toglieva a quegli la via dello arricchire. (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 37, 9-11)
	Destaca-se ainda o fato de que o secretário reconhece a ambição desmesurada da nobreza, que levou à reação do povo. Desejando angariar todas as novas terras conquistadas, não permitiam o acesso do povo, de modo que este reagiu com a lei agrária. 
	In modo che, se la contenzione della legge agraria penò trecento anni a fare Roma serva, si sarebbe condotta per avventura molto più tosto in servitù, quando la plebbe, e non questa legge e con altri suoi appetiti, non avesse sempre frenato l'ambizione de' nobili. Vedesi per questo ancora, quanto gli uomini stimano più la roba che gli onori. (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 37, 23-24)
	Raras são as vezes que Maquiavel atribui destaque aos temas econômicos. Mesmo a propriedade não é assunto recorrente em suas obras. Chama a atenção que seja a lei agrária de Roma a responsável pelos conflitos sanguinários e, em última instância, pela instalação da tirania com César e a seguinte derrocada da república e do Estado (Discorsi, I, 37, 20). A pequena narrativa maquiaveliana revela uma posição interessante para um pensador político pouco afeito à economia. A conexão, descrita como quase inevitável, entre o patrimônio e o poder político de um segmento social é a peça chave para a compreensão do desequilíbrio de poder. Ambos, o povo e os nobres, ambicionavam manter o que tinham e aumentar suas fortunas. A inevitável correspondência entre propriedade e poder político, de igual modo interpretada pela lei agrária de Roma antiga, é um dos principais fundamentos do pensamento político harringtoniano (POCOCK, 1977, p. 61). Por vezes, interpreta-se a originalidade do pensador inglês em reconhecer que, de fato, tal correspondência exista independentemente das vontades políticas envolvidas (CAMBIANO, 2000, p. 245; WORDEN, 1994b, p. 86). Porém, a correlação entre propriedade e uma lei que a sustente já se encontrava nos Levellers, como lei positiva (LILBURNE, 1998, p. 6; On the 150th page: an untitled broadsheet of august 1645; Cf. GOUGH, 1930, p. 402; POCOCK, 2003, p. 375-376), ou como lei natural (OVERTON, 1998, p. p. 55; An arrow against all tyranny; Cf. COTTON, 1980, p. 53; DOWNS, 1977, p. 91; HILL, 2002, p. 128; OSTRENSKY, 2006, p. 273-280; POCOCK, 1977, p. 27). A conhecida distinção hobbesiana entre posse e propriedade também dependia da existência de um soberano que conferisse à segunda um status jurídico (HOBBES, Leviathan, I, 13, p. 188)125.  Mesmo Marchamont Nedham, que comenta o tema a partir da lei agrária de Roma, afirma que  “the people made a Law to curb them [o senado]” (NEDHAM, 2010, p. 96; The excellencie of a free-state). Havia, então uma tríade propriedade-lei-poder costumeiramente argumentada a partir de relações normativas de causa e efeito, porquanto a lei garante e deve garantir a propriedade. Para Harrington, a propriedade é determinante do poder político que, por sinal, faz as leis. Com isso, Harrington se diferencia de pensadores ingleses anteriores que defendiam normativamente a compatibilidade entre propriedade e poder político afirmando, positivamente, que isto sempre ocorre (BLITZER, 1970, p. 108; CAMBIANO, 2000, p. 235; PINCUS, 1998, p. 707; POCOCK, 1987, p. 128; POLIN, 1952, p. 25; RUSSEL-SMITH, 1914, p. 24-25) “Wherefore the fundamental laws of Oceana, or the centre of this commonwealth, are the agrarian and the ballot: the agrarian by the balance of domion preserving equality in the root” (HARRINGTON, Oceana, p. 231).
	A décima terceira ordem de Oceana define a distribuição equitativa da propriedade. Não há necessidade de adentrar aos meandros da lei para perceber que, dentre seus objetivos, destaca-se a correção dos equívocos romanos, entre eles, a limitação do tamanho das terras e um critério universal para a sua realocação aos herdeiros. O discurso de Philautus de Garbo, jovem aristocrata que cumpre com um papel de confrontação  (POCOCK, 1977, p. 74) apresenta objeções à lei agrária:
	 
	an agrarian is altogether unnecessary; secondly, that it is dangerous unto a commonwealth; thirdly, that it is insuficient to keep out monarchy; fourthly, that it destroys families, fifthly, that it destroys industry; and last of all, that, though it were indeed of any good use, it will be a matter of such difficulty to introduce in this nation. (HARRINGTON, Oceana, p. 231-232)
	 
	Apesar da reposta vir paulatinamente, das seis objeções, apenas a última é realmente levada a sério por Harrington, pelo simples fato de que a experiência, através dos exemplos históricos, comprova o contrário. Não obstante a pouca importância da resposta à segunda objeção, a referência direta a Maquiavel nos obriga ao comentário: “Secondly, that an agrarian is dangerous unto a commonwealth is affirmed upon no slight authority, seeing Machiavel is that it was the dissension which happened about the agrarian that caused the destruction of Rome” (HARRINGTON, Oceana, p. 232). A sentença é importante porque confirma a autoridade de Maquiavel quanto ao assunto, principalmente no resultado destrutivo da guerra civil. Compreende-se ainda que Harrington tinha perfeita consciência de sua divergência com Maquiavel apenas quanto à ênfase de cada aspecto da lei agrária e que, no quadro geral, estava de acordo. A crítica de Maquiavel, de ter sido tardia, não é a mesma da de Harrington, de ter demasiadamente favorecido os nobres, mas são, ambas, complementares. Fosse o caso de uma ação virtuosamente precisa, com o princípio tradicionalmente florentino de gozar os benefícios do tempo (VILLARI, 1927 vol. 2, p. 135), é possível que não provocasse as mais imoderadas reações do povo: “temporeggiandolo, o il male viene più tardo, o per se medesimo, col tempo, avanti che venga al fine suo, si spengne” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 37, 27). 
	O contraste com Harrington está subentendido no seguinte ponto. Para Maquiavel existira uma saída política para o infortúnio da lei e esta dependeria da ação dos homens; ao passo que, para Harrington, a superestrutura já havia sido determinada quando da distribuição das terras e consumado pelo promulgação da lei. Ponto de ancoragem do governo, a distribuição de terras têm seu exemplo mais preciso com Israel e, salvo a falha não expansionista, Esparta: “For that the agrarian of Israel or that of Lacedaemon might stand is no such miracle, the lands, without any consideration of the former proprietor, being surveyed and cast into equal lots, which could neither be bought, nor sold, nor multiplied, so that they knew whereabouts to have a man” (HARRINGTON, Oceana, p. 233). 
	Harrington conjuga seus dois modos argumentativos, razão e experiência, no uso dos exemplos e nos aspectos teóricos desenvolvidos nessas passagens. Porém, o modo mais claro de se observar as duas abordagens é através da república de Israel (NELSON, 2006, cap. 3; SCOTT, 2004, p. 81). A possibilidade de escolher um rei, via eleição, concedida ao povo de Israel, deve-se ao fato de ser a propriedade distribuída de modo equitativo (HARRINGTON, Oceana, p. 236). Já em Simone Luzzatto havia tal premissa que se contrastava com a romana, oferecendo a ocasião para Harrington corrigir a lei agrária: “L'egual divisione delle Terra Santa fra Hebrei fu senza seditione [...] Le leggi agrarie furorno piuttosto seminarii de tumulti appresso li Romani, che correttioni de disordini” (LUZZATTO, 2013, p. 29; Discorso circa lo Stato degli Hebrei, VII)126. Veremos mais tarde que essa desordem referia-se, como no escritor veneziano, aos conflitos sangrentos. 
	A estrutura da lei agrária incide fundamentalmente sobre a propriedade (BLITZER, 1970, p. 162). Diferentemente de Hobbes e outros contemporâneos, Harrington não teoriza sobre a propriedade e, apesar de uma discreta referência ao trabalho (Cf. POLIN, 1952, p. 28), não antecipa Locke no ponto: “take heed how you admit of such assaults and sallies upon men's estates as may slacken the nerve of labour” (HARRINGTON, Oceana, p. 232). Desse modo, Harrington opõe assalto a trabalho e, em seguida, comércio à guerra. Antes de um status jurídico concedido pelo Estado através do contrato hobbesiano, distinguido posse de propriedade, ou da naturalização da propriedade através do trabalho, Harrington apenas constata a existência de propriedade que, de fato, pode ser garantida pelo Estado através de suas leis (HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 11, p. 467). Geuna (1998, p. 127) sugeriu que a origem intelectual da propriedade de Harrington, positivamente correlacionada com a cidadania, pode ser lida em Giannotti. De fato, há passagens marcantes, mas uma em particular (GIANNOTTI, 1840, p. 74; La repubblica dei fiorentini, I, 5) opõe os bens estáveis aos móveis, de modo similar do que faria Luzzatto um século a frente, justificando, assim, a necessidade da lei agrária (MELAMED, 1983, p. 512).  
	Dentre os principais estudiosos de Harrington, Michael Downs foi aquele que mais destacou a amplitude do uso da propriedade. Nela, por sua vez, se encontram subsumidos os bens imóveis, os bens móveis e o dinheiro (Cf. HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 3, p. 404). A primazia, contudo, dos imóveis rurais deve-se ao fato de serem eles os responsáveis pela produção alimentícia e isso pode historicamente ser comprovado (Cf. BLITZER, 1970, p. 127). Uma explicação complementar sugerida por Downs (1977, p. 22) é que o grau de liquidez dos bens móveis e do dinheiro os tornariam mais sensíveis às alterações contingenciais, de modo que a segurança do patrimônio residiria na propriedade fixa. Nos momentos em que se esperaria o desenvolvimento de uma teoria unificadora das três vertentes da propriedade, Harrington declina e azeita o conceito aos exemplos e à teoria da balance. Sua perspectiva da propriedade agrária se distancia de uma de suas fontes sobre o tema, Luzzatto (2013, p. 12; Discorso, II), para quem os imóveis urbanos têm supremacia sobre os rurais devido ao valor de mercado127.    
	Há evidências, por outro lado, que apontam para a inutilidade da lei agrária. Comentando o discurso de Philautus, Lord Archon afirma que a utilidade de tal lei está apenas em função de cumprir com seu objetivo final, isto é, a garantia de igualdade. “For when the law commands an equal, or near equal, distribution of a man's estate in land among his children, as in those countries, a nobility cannot grow, and so there needeth no agrarian, nor is one” (HARRINGTON, Oceana, p. 234). Assim, a lei agrária não é outra coisa além de um instrumento, um mecanismo institucional que torna os homens iguais o suficiente para que desfrutem da autonomia necessária para a cidadania (POCOCK, 1977, p. 57)128 e, quando agregados, conformam diferentes partes do todo que sustenta a república (HARRINGTON, The Prerogative of Popular Government, I, 9, p. 436). A recusa em afirmar a indispensabilidade da lei agrária leva Harrington a declinar o argumento para a esfera estritamente política. Porém, necessário frisar, a lei agrária é o modo mais eficiente de sustentar a igualdade necessária à república. “For Laconic, I shall reserve the farther explication of it, as my lord also did, to another place; and first see whether an agrarian, proportioned unto a popular government, be sufficient to keep out monarchy” (HARRINGTON, Oceana, p. 236). Desse modo, retomando o exemplo israelita, Harrington apresenta a conclusão parcial. “And the agrarian, notwithstanding the monarchy thus introduced, so faithfully preserved to the root of that commonwealth that it shot oftener forth, and by intervals continued longer than, any other government” (HARRINGTON, Oceana, p. 236). Em outros termos, a lei agrária é, por definição da balance, superior a qualquer forma de governo. “But in holding such an hand upon them, you may settle the agrarian; and in settling the agrarian, you give the people not only liberty, but lands; which makes your protection necessary to their security, and their contribution due unto your protection, as to their own safety” (HARRINGTON, Oceana, p. 241). 
	Dado que os exemplos históricos comprovam a eficácia do mecanismo institucional, pode-se confiar-lhe totalmente ao modelo oceânico a limitação do poder dos poucos pela divisão mais ou menos precisa da propriedade em cinco mil lotes:
	 
	So the land of Oceana, being thus distributed, and bound unto this distribution, can never fall unto fewer than five thousand proprietors. But five thousand proprietors so seised will not agree to break the agrarian, for that were to agree to rob one another; nor to bring in a king, because they mjust maintain him and can have no benefit by him; nor to exclude the people, because they can have as little by that, and must spoil their militia. (HARRINGTON, Oceana, p. 236)
	 
	O modelo parece completo. O número padrão sustenta a república, interna e externamente, e oblitera a monarquia, quesitos necessários para sua imortalidade.  
	3.4.2. Determinantes do governo, virtude e fortuna
	Para Harrington, a polarização binária expressa nas categorias classificatórias iniciais dos governos – de jure e de facto, court e country, preservação e expensão, agricultura e comércio, razão e paixão – não são efeitos, mas causas das formas de governo129. A explanação do argumento, contudo, segue paralelamente a exposição dos princípios de governo, retirados dos antigos, mas antes fora necessária a ponderação de que os governos, seguindo os antigos e Maquiavel, são de três tipos: um (one), os melhores (better sort), ou todos (whole people) (HARRINGTON, Oceana, p. 162). Claramente, a dívida é para com a tradição Greco-romana (BLITZER, 1970, p. 80) e o segundo capítulo do primeiro discurso. Maquiavel prioriza o vocabulário latino – Principato, Ottimati e Popolare – e não o grego, como faz Harrington: “monarquy, aristocracy and democracy” (HARRINGTON, Oceana, p. 162)130. A opção pelos termos talvez não seja significativa, como claramente destaca Pocock (1977, p. 16; 1987b, p. 445; 2003, p. 70 e 357) em seus escritos sobre o “one, few and many”, como correlatos ao vocabulário de Maquiavel. Apesar de existirem evidências de que o “one, few and many” de Harrington seja efetivamente uma orientação aristotélica (HARRINGTON, The Art of Lawgiving, II, 1; p. 604; The rota, p. 808), há motivos para que se avente a hipótese de uma diferença significativa no governo dos poucos e isso é parte de um argumento mais abrangente. Harrington (Oceana, p. 172) também emprega, no lugar de aristocracy e optimacy, o termo “best”, indicando, assim, uma tradução literal de aristós ou aristói.    
	Numa leitura atenta das passagens, fica claro que na descrição das formas retas de governo o emprego de “melhores” é condizente com seu correlato grego ao mesmo tempo em que “optimate” restringe-se ao uso negativo de oligarquia131. É bastante difícil afirmar que ocorreu uma mudança de posição do autor entre Oceana (1656) e Pour Enclouer le Canon (1659), mas, a diferenças do contexto de cada publicação pode oferecer indicações (Cf. POCOCK, 1977, p. 97). Após a morte de Cromwell, o debate em torno da sustentação da república estava vinculado à manutenção de uma única câmara legislativa como soberana e Harrington observava nesta possibilidade a ruína de seu projeto de 1656. Diversas hipóteses poderiam ser aventadas neste ponto, por exemplo, poder-se-ia negligenciar a ausência de uma clara diferenciação ou uma adequação à situação instaurada (FUKUDA, 1997, p. 92). Todavia, o fato é que não se trata de qualquer grupo de “poucos”, em ambos os casos. A marcação maquiaveliana de ottimati ou governo di pochi (Discorsi, I, 2, 21), tomada literalmente, encontra um distanciamento significativo em Harrington, uma vez que quando utiliza “poucos” (few) se refere aos melhores ou a uma definição neutra, e optimate, sempre no sentido negativo. Independentemente do emprego das palavras, o fato é que ambos os autores empregam sentidos binários e concordam com o fato de que tal distinção é pouco frutífera para compreensão das repúblicas (POCOCK, 1977, p. 115).
	A constante preocupação de Pocock (1980; 2003, p. 404) em diferenciar a proposta real em Answer to the nineteen propositions dos três estados rebate no fato de o intérprete aceitar que não são quaisquer formas tríades aceitas por Harrington. Em outros termos, não é qualquer classificação em três partes e/ou governos que Harrington emprega, mas, aristotelicamente, exigem-se qualificativos.    
	Uma crítica textual poderia ainda questionar a palavra “one”, porque, para mostrar coerência com ele mesmo, deveria ser substituída talvez por “best”. A segunda questão é que ele não escreve “muitos”, mas sim “todo o povo” (whole people) ao se referir ao que deveria ser a democracia, o que produz uma ideia de que não se trata de uma terceira parte da tríade discricionária dos segmentos que compõem a sociedade, ou seja, não se trata do “demos”. Este é um ponto de distinção entre “muitos” e “todos” com relação ao governo democrático em contraste com o governo misto. Se, por um lado, seria possível afirmar que a essência da argumentação é a mesma – um, poucos e muitos – e, por isso, compatível com Maquiavel, por outro, não se pode negar que o “popolare” de Maquiavel será compreendido por Harrington de modo diverso. 
		Em seguida, Harrington insere a tradicional classificação das formas corrompidas, mas sob novos critérios: a razão e a paixão, que apenas à frente será definida. Mas ele já adianta que a paixão, de acordo com o que ele próprio considera dos antigos, insere a corrupção. Porém, não diz o que seria o que se chama comumente de governo reto, apenas que “is one thing and the corruption of government by passion is another thing, but not always another government” (HARRINGTON, Oceana, p. 162). Impossível não lembrar da proximidade entre vício e virtude em Maquiavel (Discorsi, I, 2, 13) e, principalmente, da proximidade entre o bem e o mal (Discorsi, I, 37). Não se trata aqui, uma vez corrompido, de um renascimento do corpo político, mas da geração de um novo, sob um mesmo Estado. A diferença com Políbio e Maquiavel é marcante, a morte de um, enseja o outro e isso se deve à sua especificidade teórica (Cf. CAMBIANO, 2000, p. 72-73; RAHE, 2008, p. 346). Mas antes de comentarmos a possível originalidade de Harrington nesse quesito, é necessário um último ponto sobre as formas de governo. 
		Diferentemente dos antigos gregos, onde a democracia é a corrupção da politeia, para Harrington, trata-se da anarquia, termo que se aproxima da licença maquiaveliana (HARRINGTON, The art of lawgiving, III, 1, p. 676; Aphorims Political, LXXXIV). É bem verdade que mais à frente em Oceana substitui a palavra, mas mantém o sentido: “Wherefore what should hinder the people of Oceana, if they happen not to regard an oath, from assuming debate, and making themselves as much an anarchy as those of Athens?” (HARRINGTON, Oceana, p. 268). Em Maquiavel: 
	E perché tutti gli stati nel principio hanno qualche riverenzia, si mantenne spenta che fu quella generazione che l'aveva ordinato; perché subito si venne alla licenza, dove non si temevano né gli uomini privati né i publici; di qualità che vivendo ciascuno a suo modo si facevano ogni dì mille ingiurie, talché, costretti per necessità o per suggestione d'alcuno buono uomo, per fuggire tale licenza. (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 2, 23)
	 
		A origem da anarquia reside no povo, para Maquiavel, na pureza de seu regime, para Harrington, na ausência do cumprimento certeiro de suas funções. Seria forçoso creditar apenas a Maquiavel a inspiração de que a má ordenação popular é responsável pela produção de licença ou anarquia. Porém, o ponto reside em ambos e em um contemporâneo. Para Hobbes, a igualdade de poder leva à anarquia (FUKUDA, 1997, p. 86; Cf. BLITZER, 1970, p. 119). Do mesmo modo, em parte seguindo os antigos, em parte seu “learned disciple” e escondendo a dívida para com Hobbes, Harrington apresenta sua posição: o governo misto como solução para a anarquia. O entendimento do governo misto, contudo, depende da classificação dos bens. 
		Existem três bens que compõem a análise dos princípios dos antigos. O primeiro deles, os bens da mente, são os princípios internos; o segundo, os bens da fortuna, são externos. É possível encontrar uma referência em Maquiavel, seguramente conhecida por Harrington, que os aproximam: “Debbe pertanto mai levare il pensiero da questo essercizio della guerra; e nella pace vi si debbe piú essercitare che nella guerra, il che può fare in dua modi: l'uno, con le opere; l'altro, con la mente” (MACHIAVELLI, Principe, XIV, 7). O objeto sob análise é, verdadeiramente, distinto, mas não é apenas o uso da mesma palavra (mente) que os aproximam. Harrington opõe as condições materiais de domínio – os bens da fortuna – às condições internas de governo. Maquiavel, por seu lado, afirma que o exercício para a guerra deve ser igualmente feito com a mente. Ora, sendo os bens da fortuna o sustentáculo dos exércitos e, com eles, do domínio, a distinção reside no fato de Harrington deslocar para fora da coerção física os bens da mente. Algo similar ocorre com os bens da fortuna: “Non si può ancora chiamare virtú ammazzare e' suoi cittadini, tradire gli amici, essere sanza piatà, sanza religione: e' quali modi possono fare acquistare imperio ma non gloria” (MACHIAVELLI, Principe, VIII, 10). Importa aqui a distinção entre império e glória. A mesma oposição encontra-se em Harrington entre poder e autoridade que se traduz em bens internos e externos, oriundos de Tito Lívio e de seus contemporâneos (BLITZER, 1970, p. 112-113; TAHVAINEN, 2012, p. 173). Existe ainda um terceiro bem, goods of body, que são as caraterísticas físicas de cada pessoa: beleza, saúde e força. Todavia, afirma Harrington, esse bem não importa para o governo, somente os outros dois (HARRINGTON, Oceana, p. 172; Cf. COTTON, 1979, p. 378). São apenas algumas linhas dedicadas aos bens do corpo para concluir que para seus propósitos ele é inútil. Não parece imprudente questionar os motivos de sua inclusão no texto. Uma hipótese plausível seria a de supor que Harrington possui uma reflexão filosófica que não se limita aos temas políticos ou até mesmo transcende o texto de Oceana e a inclusão aqui significa apenas o seu reconhecimento, em bases claramente hobbesianas. Além disso, os três são descritos por Aristóteles (Política, 1323a-1324a).   
		Os princípios internos são a virtude natural ou a virtude adquirida132 e os externos a fortuna ou riqueza. Não seria aqui descabido opor virtude e fortuna, por outro lado, não parece pertinente que seja apenas Maquiavel a referência (Cf. DOWNS, 1977, p. 60). “The good of mind are natural or acquired virtues, as wisdom, prudence and courage, etc. The goods of fortune are riches” (HARRINGTON, Oceana, p. 163). 
		Em conhecido ensaio, Skinner (2002b, p. 186-212) argumentou que a originalidade de Maquiavel, no trato da virtude, reside, tão somente, na neutralização de uma das quatro virtudes cardeais ciceronianas: a justiça (Cf. STRAUSS, 1978, p. 36). E isso faria dele um realista político, reconhecedor da autonomia da política frente à moral. Harrington cita três exemplos de virtude e neles a justiça não está incluída133, apesar de ter um “etc.” que, em determinada leitura, poderia ser a própria justiça ou a ampliação do leque descrito em De Officiis, isto é, a combinação de duas ou mais virtudes que, entremeadas, produziriam diferentes unidades134. Por outro lado, poder-se-ia simplesmente ignorar, como faz Blitzer (1970, p. 111), a possível dívida para com os antigos e que os bens da mente descritos são exemplos rasos e insignificantes para a construção de sua teoria. De todo modo, a sentença expressa uma preocupação menor com o desenvolvimento do tema. A constante referência a Aristóteles e o nome das classificações – prudência antiga e moderna – aponta para que a phrônesis aristotélica seja coadunada com a virtutem ciceroniana, de modo que a prudência dos antigos (Aristóteles) é composta parcialmente pela virtude (Cícero) e parcialmente pela fortune, como bem material, força e riqueza (Harrington).    
		O uso que Harrington faz de fortune, de um ponto de vista exclusivamente literal, é de um substitutivo perfeito para riqueza, como contemporaneamente se usa a palavra (Cf. DAVIS, 1981, p. 687; POCOCK, 1977, p. 56). “Já emprego do termo 'Fortuna' havia algo que o distanciava dos republicanos clássicos” (OSTRENSKY, 2011, p. 175). Mas, como aponta Ostrensky na sequência da citação, a fortuna assume dois sentidos. A oposição feita com os goods of mind, ou com as virtudes, denota uma contraposição nos dois termos, antes da bifurcação da própria fortuna (Cf. HARRINGTON, Oceana, p, 244). De fato, os dois modos pelos quais o governo se fixa se mostram em constante tensão. Assim, uma vez que as riquezas podem, sob determinadas circunstâncias, deslocarem-se de mãos – “moving of property” (HARRINGTON, The Art of Lawgiving, I, 1; p. 603) – de modo mais ou menos aleatório, igualmente ocorre com os bens da fortuna135. Este pressuposto é uma precisa explicação para o fato de Harrington centrar na lei agrária romana e negligenciar a israelense. De acordo com Cunaeus, “This was the agrarian law, which prohibited anyone from transfering the full ownership of his property to someone elsewhether by sale or by any sort of contract” (CUNAEUS, 2006, p. 15; The hebrew republic, I, 2). O fato de Harrington não cogitar uma lei agrária que impedisse a realocação de terras (Cf. DOWNS, 1977, p. 104), tendo em vista sua consulta a Cunaeus sobre Israel, sugere que ou este lei já não era mais cabível, ou não era desejável. De qualquer modo, ele opera com a livre circulação de bens.   
		O paralelo que Luzzatto (2013, p. 30-31; Discorso, VIII) faz entre o Estado e o corpo humano relaciona o espírito ao príncipe, os órgãos aos ministros e o sangue aos comerciantes. A circulação deste último, afirma o veneziano, depende de condições outras que não aquelas politicamente determinadas: “Voglio dire al nostro proposito, che gli huomini guidono li commercii ove gli agrada, e ne sono affatto arbitri” (LUZZATTO, 2013, p. 23; Discorso, IV). A aleatoriedade na qual o dinheiro se dissipa nos países ganha, devidamente impulsionada pelo interesse (LUZZATTO, 2013, p. 37; Discorso, IX), em Luzzatto (2013, p. 14-15 e 21; Discorso, III e IV), o nome aqui empregado por Harrington: fortuna. A fortuna como riqueza, para Harrington, não é fundamentalmente diferente, em uma sociedade comercial, do que a fortuna como acaso. Na verdade, é uma composição de ambas. De fato, Giannotti, constante referência de Harrington, já havia descrito algo semelhante ao afirmar que “le virtù avanzano le richezze e tutti gli altri beni della fortuna” (GIANNOTTI, 1840, p. 262; Della repubblica di Venezia). Além da contraposição com a virtude, a fortuna é uma das formas de riqueza, em clara associação com o dinheiro. Na Inglaterra, logo depois de citar Maquiavel, Francis Bacon escreve que a nobreza onera a fortuna do rei e, elevando-se à nobreza, os homens incrementam suas virtudes (BACON, 1955, p. 37; Essays, Of nobility), tratando-se, evidentemente, de poder político e de riquezas materiais (Cf. HILL, 2002, p. 36). Porém, não deixa de lado a herança maquiaveliana: “It cannot be denied, but outward accidents conduce much to fortune; favor, opportunity, death of others, occasion fitting virtue” (BACON, 1955, p. 105; Essays, Of fortune). Esta precisa síntese entre os dois modos pelos quais entendia a fortuna possui ainda paralelos maiores com Harrington. As diversas referências à fortuna nos ensaios subsequentes podem ser sintetizadas assim: “Fortune is like a market” (BACON, 1955, p. 59; Essays, Of delays). Somado a Luzzatto - “il mondo è simili ad un gran mercato” (LUZZATTO, 2013, p. 77; Discorso, XV) –, entende-se a variedade de fontes harringtonianas para a fortuna. Sobre o ponto, mesmo sem desconsiderar Bacon, escreve Pocock (2003, p. 385): “we will not expect to find Harrington, in the role of an English Machiavelli, staging a dramatic conflict between virtue and fortune”. Talvez, realmente, não seja dramático e, se for o caso, mantemos a crítica à metáfora teatral. 
		Uma passagem praticamente negligenciada nas interpretações de Harrington, que nos parece de fundamental importância para o tema, é a que se segue: “Upon this encouragement I offered this paper to goods hands, but it was (according to the custom) thrown after me. So it went in the Protector's time, in every revolution since. La fortuna accieca gli animi degli huomini; but that is atheism, that's Machiavel” (HARRINGTON, The Ways and Means, p. 825). A assertiva não se explica, parece estar fora do contexto do curtíssimo escrito e é a mais forte crítica harringtoniana já desferida ao florentino. Escrevendo no momento em que a autoridade do parlamento se encontra em franca decadência e da eminente restauração monárquica, Harrington busca, por todos os modos possíveis que lhe restaram de suas formulações teóricas, demonstrar a impossibilidade do convívio entre o senado e a assembleia com um rei. Harrington observa ruir diante de seus olhos a maior aposta que sua teoria produziu desde Oceana e foi por ele confirmada em todos os textos posteriores, até este. Com a distribuição equitativa das propriedades, iniciada ainda sob o reino de Henrique VII (Cf. HARRINGTON, The art of lawgiving, appendix, p. 702; OSTRENSKY, 2006, p. 297), não haveria outro caminho para a Inglaterra que não a república e o modelo de Oceana, antes de necessária consequência, era o que mais se aproximaria de estabilidade e imortalidade (Cf. POCOCK, 1977, p. 45). 
		Muitos caminhos poderiam ser escolhidos nos poucos escritos que se seguiram ao fatídico ano de 1659 como, por exemplo, reconhecer as supostas fragilidades da teoria, readaptar a teoria à nova situação ou apostar ainda mais na impossibilidade da sustentação monárquica. É possível que, em parte, Harrington tenha seguido cada um deles, mas o mais significativo ainda é o fato de ele atacar a fortuna. A voracidade com que acusa Maquiavel de ateísmo não parece revelar nada muito frutífero de seu pensamento, o que pode explicar a ausência de comentários à passagem. A revolução em curso não é outra que não a decadência do regime de Cromwell e a fortuna assume, simultaneamente, os dois aspectos desenvolvidos por ele anteriormente (POCOCK, 1977, p. 52-53)136. A declaração de Breda no mesmo ano da publicação de Harrington, exalta Carlos II como rei, novamente, por direito divino, ofende o período republicano nomeando-o de miserável e sofrido. Além disso, reclama ao rei, quando empossado, a garantia das “lives, liberties or estates” de seus súditos (Cf. The declaration of Breda, In KENYON, 1969, p. 357). Dado o conteúdo do The ways and means, fortemente preocupado com a relação do parlamento com o rei, seria difícil negligenciar uma de suas frases: “But, this or the like being once done, immediately the line of the late king and the people become rivals, in which case they will never restore monarchy” (HARRINGTON, The ways and means, p. 825). É bastante provável que o alvo seja o documento assinado em Breda.  
		A citação em italiano da passagem é do título do capítulo 29 do segundo livro dos Discorsi. O capítulo trata do desenrolo dos acontecimentos históricos sob a perspectiva das coisas humanas e das do céu e diminui a responsabilidade dos romanos por um fracasso da república. Naquela circunstância, os romanos estavam sob severa ameaça de ataques externos. Sabendo disso, optaram por não adotarem os recursos costumeiros, o exílio e a ditadura, a fim de barrar o avanço inimigo. Depois de desbaratado o exército já enfraquecido, Roma se via sitiada. 
	Fa bene la fortuna questo, che la elegge uno uomo, quando la voglia condurre cose grandi, che sia di tanto spirito e di tanta virtù che ei conosca quelle occasioni che la gli porge. [...] Conoscesi questo benissimo per questo texto, come la fortuna per fare maggiore Roma a condurla a quella grandezza venne, giudicò fussi necessario batterla. (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 29, 16 e 19)
	 
		Harrington observa a última oportunidade, já relatada no famoso vigésimo quinto capítulo de O Príncipe: manter-se em ação contra a fortuna, de modo a açoitá-la fortemente. Um de seus últimos textos, com o sugestivo título de The ways and means, pode ser lido como um manifesto de conclamação à ação anti-restauração, já que “to affirm that a senate and a popular assembly thus constituted can procreate monarchy is to affirm that a horse and a mare can generate a cat” (HARRINGTON, The ways and means, p. 825). Mas também pode ser a semente da aceitação do irremediável: 
	gli uomini possono secondare la fortuna e non opporsegli; possono tessere gli orditi suoi e non rompergli. Debbono bene non si abbandonare mai; perché non sappiendo il fine suo, e andando quella per vie traverse e incognite, hanno sempre a sperare e, sperando, non si abbandonare in qualunque fortuna e in qualunque travaglio si truovino” (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 29, 24-25)
	 
		Quando, então, completa Harrington ironicamente opondo o grande orador romano ao secretário florentino, sem desmerecer nenhum dos dois: “either the kings ought not to have been driven out, or the people to have their liberty not in word but in deed; but that is heathenism, that's Cicero” (HARRINGTON, The ways and means, p. 826). Nessa altura, parece improvável se opor: “If it be according into wisdom and the interest of the nation, upon mature debate, that there be a king, let there be a king” (HARRINGTON, The ways and means, p. 825)  
		O fato, porém, é que Harrington mira o termo maquiaveliano mais utilizado para empregar indeterminações. É sua fúria contra o imprevisível e, possivelmente, a negação dos fatos diante de sua teoria que levou Harrington a se armar contra o secretário, ou, mais precisamente, contra a dimensão incontrolável da reflexão política de Maquiavel. Assim, não admite Harrington que aquela parte da fortuna advinda do comércio e da herança (Cf. POCOCK, 1977, p. 62), que havia feito da Inglaterra uma república, seja de tal monta que subverta as determinações teóricas por ele formuladas. A subversão do regime de jure, ainda não conformado, por um apenas de facto traz novamente a Inglaterra aos ditames da prudência dos modernos e, por isso, de acordo com Blitzer (1970, p. 70-71), justificar-se-ia o retorno teórico aos antigos através de Maquiavel. Junto com seu projeto político, Harrington observa o enterro dos goods of mind no justo momento em que a corrupção venceu a boa ordenação, caindo, assim, em ateísmo e maquiavelismo no sentido mais corriqueiro e vulgar do termo. 
	 
	3.4.3. Da economia política à tipologias de governo
	É justamente essa incapacidade determinante que a fortune harringtoniana pode ser lida, em parte, como fortuna maquiaveliana. Cabe destacar ainda que esses dois modos de se interpretar a fortune – indeterminação e dinheiro – não são incompatíveis. O uso ambíguo de fortune em Harrington se encontra simultaneamente em uma explicação dos determinantes do poder e uma impossibilidade prática de identificação precisa de sua ocorrência. Por um lado, a fortune é a composição da distribuição de riquezas – terras, bens móveis e dinheiro – que determina a superestrutura, por outro, ela não pode ser identificada a priori das ocorrências históricas. Por exemplo, Veneza e Esparta são cidades que, por acaso, possuem poucas terras cultiváveis e, em decorrência disso, priorizaram os bens móveis e o dinheiro. Neste caso, é possível, teoricamente, saber que são os determinantes dos bens móveis e do dinheiro aqueles responsáveis pela superestrutura, mas não é possível discorrer longamente sobre quais seriam as precisas consequências desse processo acumulação e/ou distribuição. Nas situações em que haja terras, como no exemplo inglês, sabe-se que são elas os determinantes dos governos, mas fora possível identificar, como quando ocorreu com Henrique VII, quais os modos de distribuição que o futuro reserva. Nesse sentido, a relação de causa e efeito não permite ser extrapolada para previsões futuras, a menos que o processo já esteja em curso (SULLIVAN, 2004, p. 151-153). O comércio e as heranças são modos que redistribuem as riquezas de tal maneira que qualquer aposta futura não passaria de mera especulação. A fortune é riqueza e a riqueza muda de modo mais ou menos aleatório de local, ou seja, há uma imprevisibilidade quanto à alocação de bens fixos e móveis (HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 3, p. 405-406). Pode-se aventar, como alguns comentadores fazem, uma leitura mercantilista ou mesmo fisiocrata de determinação da riqueza pelo comércio ou pela terra, respectivamente. Alguns estudiosos (HILL, 1958, p. 308; POCOCK, 1977, p. 115; RUSSELL-SMITH, 1914, p. 130-131; SCOTT, 2004, p. 310; WORDEN, 1994b, p. 136) destacam que William Petty fez parte do Rota Club nos fins dos anos 1650 e que ele poderia ter sido um interlocutor importante de Harrington. Certamente ele conhecia a máxima de Bacon que “[t]he improcement of the ground is the most natural obtaning of riches; for it is our greater mother's blessing, the earth's” (BACOM, 1955, p. 93; Essays,Of riches). Tal relação com o surgimento da economia política é bastante plausível137, contudo, não se pode esquecer que Harrington possui uma argumentação própria sobre o assunto:
	To begin with riches, in regard that men are hung upon these, not of choice as upon the other, but of necessity and by the teeth: for as much as he who wanteth bread is his servant that will feed him, if a man thus feed an whole people, they are under his empire. (HARRINGTON , Oceana, p. 163) 
	Para usar uma expressão anacrônica, dadas as “condições objetivas”, ou uma do próprio Harrington, “real or personal” (HARRINGTON, Oceana, p. 170) – os homens sentem fome – aqueles responsáveis pela produção dos alimentos têm também a oportunidade de controlar todos os que não conseguem produzir, tornando-se senhores dos servos (FUKUDA. 1997, p. 79; GREENLEAF, 1964, p. 239; SHKLAR, 1959, p. 670). Esse nexo de dependência reflete, necessariamente, uma relação de dominação ou império, para usar as palavras dele mesmo. Lêem-se aqui as condições materiais de domínio, uma vez que os homens não têm escolha (choice) (HARRINGTON, Oceana, p. 170). O domínio real é fundado na terra, o pessoal, nos bens e no dinheiro (HARRINGTON, Oceana, p. 165). Essa distinção não é apenas importante porque incide sobre a classificação de governos, mas principalmente, porque distingue aqueles que são mais estáveis que outros. Porque os homens sentem fome é que, da necessidade que deriva disso, submetem-se a outros, mas também é porque a propriedade agrária não transcende divisas que ela conforma as foundations de um Estado (GOODALE, 1980, p. 239). O dinheiro e os produtos, por outro lado, concentram-se e dissipam-se sem que seja possível o controle estatal. Apenas em condições muito específicas a propriedade fundiária desestabiliza o governo, são elas as invasões externas que desordena a propriedade estabelecida ou as forças militares (HARRINGTON, Aphorims Political, LX, p. 769; Valerius and Publicola, p. 783; COTTON, 1979, p. 378) que, com um só fôlego, assumem o governo. Não parece coincidência que Marchamont Nedham, já em 1650, tenha argumentado, contra os realistas, a respeito da impossibilidade de se restaurar a monarquia por dois motivos centrais. Primeiro, as demais monarquias europeias estavam demasiadamente ocupadas com seus problemas para auxiliar os realistas ingleses. Segundo, os exilados da guerra civil não tinham condições materiais de organizarem uma milícia (NEDHAM, 1969, p. 53-57; The case of the commonwealth, II, 1; Cf. POCOCK, 1978, p. 24-25). Em certo sentido, Harrington reproduz estes argumentos, mas sob uma perspectiva teórica e não aplicada ao caos inglês. Quando, por outro lado, o processo é lento e fruto do desenvolvimento do comércio e da realocação ou mesmo pela ação do Estado (HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 7), como ocorreu com Henrique VII, a superestrutura é parte da reordenação distributiva e compatível com ela.
	Lands, or the parts and parcels of a territory, are held by the proprietor or proprietors, lord or lords of it, in some proportion; and such (except it be in a city that hath little or no land, and whose revenue is in trade) as is the proportion or balance of dominion or property in land, such is the nature of the empire. (HARRINGTON, Oceana, p. 163)
	Três são as condições nas quais as terras não importam, como fica claro no texto, todas, objetivas: sua inexistência, total ou parcial, ou o comércio. Este, por seu lado, é o substitutivo lógico da produção agrícola (POCOCK, 1977, p. 60). A partir desse ponto, estabelecida a correlação determinante entre a propriedade e o império, Harrington inicia o estudo das proporções de propriedade que o definem. De acordo com o autor, três quartos da propriedade de todo o território é suficiente para que um determinado segmento – one, better, whole – controle os outros dois, ou, para usar sua expressão, overbalance. Um ponto importante do argumento é que Harrington pressupõe a ocorrência de uma compatibilidade entre as três formas de governo, descritas anteriormente, e a possibilidade de cada uma delas concentrar terras. Não há qualquer evidência que apresente uma relação de necessidade no fato de haver três formas de governo e três possibilidades de concentração de terras, a não ser pelo repetido uso de uma tripartição, o que, de fato, não parece coincidência.  Porém, o argumento pode ser invertido: o fato de existirem três modos de concentração de terras produz três formas de governos. O próprio Harrington admite haver alguma arbitrariedade na escolha da proporção necessária de três quartos quando afirma que isso se faz “for exemple” (HARRINGTON, Oceana, p. 163), o que significa que até mesmo uma quantia menor que três quartos pode, sob determinadas circunstâncias, gerar a forma de governo compatível e, obviamente, também ocorre com uma fração maior que três quartos. 
	Assim, quando um homem “overbalance”, ele é um grande senhor, como ocorre na Turquia, e o regime é uma monarquia absoluta. Quando poucos ou a nobreza, ou a nobreza junto com o clero, overbalance, como ocorreu na Europa após a queda de Roma, a “Gotick balance”, é uma monarquia mista. Esta diferença já estava contida em Bacon: “A monarchy where there is no nobility at all, is ever a pure and absolute tyranny; as that of the Turks” (BACON, 1955, p. 36; Essays, Of nobility). Bacon justifica sua posição pelo fato de a nobreza possuir patrimônio (estate), o que limita o pode do rei. A democracia, por seu lado, dispõe de igualdade. Bacon não desenvolve muito o argumento, mas é possível entrever uma clara recepção em Harrington. Quando todo o povo (whole people) overbalance, tem-se uma república (commonwealth) (HARRINGTON, Oceana, p. 163-164). Cabe lembrar que, quando apresentou as formas de governo, Harrington não utilizou o critério do número para o que tradicionalmente se reconhece como aristocracia, mas o dos melhores (BLITZER, 1970, p. 122-123), como Bacon também não o fez. Ao tratar da balance, por outro lado, explicita que trata-se de poucos, aos moldes do vocabulário maquiaveliano. Essa diferença não é arbitrária, pelo contrário, é coerente e compatível com o sistema harringtoniano138. O governo dos melhores refere-se explicitamente ao critério clássico, já o governo de poucos diz respeito à quantidade de pessoas que obtém a maior parte da propriedade o que, hipoteticamente, pode não se referir ao mesmo grupo. 
	Outro marco importante nessa tipologia da propriedade reside na equação aristocracia e monarquia mista. Harrington rompe aqui com a tripartição clássica por reconhecer que quando a propriedade se concentra em poucas mãos, esse regime pode ser tanto uma monarquia, quanto uma aristocracia. No primeiro caso, o monarca limita-se a exercer seu poder de acordo com os desejos e interesses dos proprietários139. No segundo, os proprietários governam diretamente. O germe desse argumento é possível que tenha sido retirado de Sigonio: “But this kind of aristocracy [de Israel], in which the law above all held power alongside God, was repleced by an actual monarchy” (SIGONIO, 1992, p. 27; The hebrew republic, I, 5). É verdade que a distinção aqui entre os regimes ainda é acentuada, mas parece significativo que no contraste e aproximação entre a aristocracia e a monarquia israelita opõe com vigor a monarquia absoluta no justo momento em que discute a distribuição de propriedade. Em Harrington, a dimensão “mista” da monarquia busca destacar a necessária concessão feita aos proprietários. O quarto capítulo de O Príncipe expressa uma análise bastante semelhante. Comparando a França à Turquia, Maquiavel desenvolve uma tipologia de duas monarquias diferentes. A primeira é governada por um príncipe e barões por sangue, o costume não se altera no tempo e a autoridade é sobre súditos (Principe, IV, 2-3)140. A segunda é governada por um príncipe e seus ministros, escolhidos pelo próprio, o costume se altera constantemente, e todos são servos e escravos (Principe, IV, 2-5 e 8-10). O que mais interessa Maquiavel nessa análise é a facilidade com qual se mantém o regime turco e se conquista o francês em contraste com a dificuldade de conquistar o turco e manter o francês. Isso se deve ao fato de o pode restar mais ou menos concentrado nas mãos do príncipe. Na França, ele não possui opção senão governar com os barões visto serem de “antiquità di sangue [que] tengano quel grado141 [e] [q]uesti tali baroni hanno stati e sudditi proprii, li quali ricognoscono per signori e hanno in loro naturale affezione” (Principe, IV, 2-3), ao passo que na Turquia, a propriedade é concentrada no monarca, o que se apresenta como correlato ao principado absoluto (Principe, IX, 24). Indiretamente, a referência francesa à “moltitudine antiquada di signori” (Principe, IV, 7) remete a um domínio feudal de terras e de armas (Cf. MALLETT, 1990). Apesar de esse não ser um ponto crucial em Maquiavel, pode-se encontrar uma proximidade com Harrington. 
	A França de Maquiavel se transforma, em Harrington, na Espanha, na Polônia e, claro, na França (PROCACCI, 1995, p. 240-241; Cf. GUARINI, 1990, p. 28) e no medievo inglês (Oceana). Mas a Turquia não sofre alteração. Não apenas os exemplos, que foram complementados por Harrington, são os mesmos nos dois autores para designar dois modos distintos de monarquias/principados, sendo um mais centralizado que o outro, mas também a origem feudal distintiva de cada um dos modelos. É necessário destacar que Harrington tende a fortalecer seu argumento sustentando-se nas armas e terras, o que em Maquiavel era a função cumprida pela “memoria” dos barões ou dos servos (Cf. POCOCK, 2003, p. 416). A monarquia mista harringtoniana, sobretudo com o exemplo ocidental da Gothick Balance, possui claras afinidades com o exemplo francês de Maquiavel e a monarquia absoluta com o turco.  
	Além disso, é possível uma comparação entre a república stretta maquiaveliana (Discorsi, I, 6, 12) e a aristocracia de Harrington. Ambos referem-se aos modelos de Esparta e Veneza como os principais exemplos, da antiguidade e da modernidade, de repúblicas aristocráticas. Neste caso, diferentemente de quando apresenta a tipologia de inspiração polibiana, a recusa de Maquiavel pelos vocábulos gregos não incorre em qualquer desvio conceitual da tríade clássica. Do mesmo modo, Harrington aceita as características centrais das duas cidades – voltadas para a conservação e aristocráticas – mas, agora sim, sustentadas na overbalance dos poucos. Porém, não obstante serem claras as críticas, não fica evidente ainda se Harrington as considera aristocratas ou oligarcas. As duas monarquias – mista e absoluta – diferem-se, pois, em graus de distribuição da propriedade que rebate na superestrutura. Há, portanto, em Harrington, uma gradação dos regimes que se sustenta em cada forma pela qual a propriedade é alocada, da monarquia absoluta à república.    
	O motivo que leva Harrington a aproximar a monarquia mista da aristocracia, e com isso se afastar da tipologia tradicional, é a elevação da propriedade como critério classificatório. A diferença nos dois regimes é, apenas, na superestrutura, e não nas fundações e aqui reside um ponto de discórdia com Maquiavel. O exemplo francês do florentino é o que mais se aproxima da unidade harringtoniana entre aristocracia e monarquia mista. Porém, vale destacar o uso que Maquiavel faz de principado misto (Cf. INGLESE, 1992b, p. 11) tem como homônimo mais próximo a monarquia mista em Harrington. O terceiro capítulo de O Príncipe dedica-se exclusivamente a este ponto e nele fica claro que sua definição se passa pelo modo de obtenção do que pelas tradicionais classificações das formas de governo. Sendo, o principado misto, a soma de um hereditário, adquirido pelo sangue, com um novo, conquistado pelo principado antigo, ele é misto no sentido de unir duas formas diversas de obtenção. Este é um dos momentos interessantes do contraste entre os dois autores em que a simples reprodução das palavras não carrega consigo um alinhamento conceitual142. Ainda com relação ao príncipe, Maquiavel já havia defendido que um principado civil (Principe, IX) é sustentado pelo favor do povo ou dos grandes, de modo que a peculiaridade deste principado se deve ao fato de o príncipe ter que escolher em governar com um ou com outro. O argumento é reproduzido mudando apenas de personagem: “An aristocracy or state of nobility, to exclude the people, must govern by a king; or to exclude a king, must govern by the people” (HARRINGTON, The art of lawgiving, I, 4, p. 611). Parece claro que, dada a distribuição de terras entre poucos, estes não possuem outro caminho que não escolher entre o rei e o povo. Novamente, Harrington insere a propriedade como uma categoria explicativa ao modelo maquiaveliano.    
	3.4.4. Degeneração e sustentação: força, principado, classe e soberania 
	A sequência do argumento, seguindo de perto Aristóteles, apresenta as três formas degeneradas de cada um dos regimes, mas por motivos diferentes do filósofo de Estágiros. Como é sabido, Aristóteles diferencia o governo reto do degenerado pela finalidade do exercício do poder, isto é, em prol de quem se governa, se de todos ou do próprio governo. A distinção proposta por Harrington é outra. Para ele, o critério se estabelece na força. “For as landed property gradually passes to new social groups, the existing superstructure ceases to be stable and can be maintained only by force. It is the violent preservation of the superstructure against a new balance which brings on civil war” (ZAGORIN, 1997, p. 136). Com violência, um governo pode se sustentar, precária e temporariamente (Cf. SCOTT, 2004, p. 224), e disso resultam três coisas: a força enquadra a fundação, a força enquadra o governo (superestrutura) ou, fugindo da balance, o governo se transforma em tirania, oligarquia ou anarquia. Os dois primeiros casos, o enquadramento da fundação ou do governo, são aqueles em que os determinantes econômicos permanecem válidos. A alteração de um governo pela força reordena a distribuição de propriedade de acordo com quem utilizou-se da força ou reordena a superestrutura de acordo com a nova distribuição de propriedade. Essa linha de raciocínio apresenta aspectos funcionalistas bastante interessantes, a balance e a superestrutura precisam, de algum modo, se adequar uma à outra. Nos raros casos em que isso não ocorre, apenas a violência é capaz de alterar o regime transformando-o em uma das três formas degeneradas. E ainda somente consegue se sustentar na medida em que mantém o uso da força: “against the nature of the balance which, not destroyed, destroyeth that which opposeth it” (HARRINGTON, Oceana, p. 164) e, como é sabido, a violência é a ação contrária à natureza (HARRINGTON, The art of lawgiving, I, preface, p. 603). 
	O trecho é corrido demais para que se extraiam conclusões complexas como aqueles tão desenvolvidas a partir dos marcos aristotélicos. Entretanto, contrastando com a exposição precedente, podem-se levantar duas hipóteses. A primeira delas pode aproximar o regime degenerado com o governo animado exclusivamente pelas paixões, a segunda, com a total ausência de prudência, seja antiga, seja moderna: “neither ancient nor modern prudence can show any avowed example of the like” (HARRINGTON, Oceana, p. 204)143. Apesar da aparente coerência com os princípios internas e externos, respectivamente com a composição da alma e da nação, não se pode deixar de ter claro que a alma humana não existe apenas pela paixão. “as reason and passion are two things, so government by reason is one thing and corruption of government by passion is another thing” (HARRINGTON, Oceana, p. 162). Repare-se que é a paixão a responsável pela corrupção e não, diretamente, pela condução do governo. Com relação à prudência, antiga ou moderna, não há qualquer evidência textual que permita afirmar a possibilidade de um regime sem prudência, pois, por definição, é o regime de jure ou de facto, não há alternativas a esta ambivalência. Isso significa que os regimes degenerados assim o são tão somente pela força, pois o que é o governo sem leis que não o governo dos homens? E este somente existe pela força144. Mesmo que ela não seja constantemente empregada, a sustentação de um exército através da produção de alimentos em propriedades fundiárias é condição suficiente para o domínio e até mesmo o império145. O tema à frente será importante para nossa análise, o que importa frisar aqui é que um regime como este não tem duração. 
	Cabe, neste momento, um destaque harringtoniano que se diferencia dos gregos e, principalmente, aristotélica. A degeneração do regime popular, chamado por Aristóteles de democracia, em Harrington ganha o nome que, em grego, significa ausência de governo. Maquiavel já havia feito o mesmo (Discorsi, I, 2 e Principe, IX) e Hobbes seguia os gregos, quanto à ausência de governo (DOWNS, 1977, p. 18-19), como já tivemos chance de apontar. Repare-se que no nono capítulo de O Príncipe, Maquiavel analisa as três possíveis consequências do conflito de humores: principado, licença ou liberdade. Maquiavel nunca usa os termos gregos e licença parece ser o escolhido para substituir anarquia. O mesmo faz Harrington, sem mencionar o conflito, já expresso em Maquiavel. Ao invés de principados ou repúblicas, afirma serem monarquias (absolutas ou mistas) ou repúblicas. O mesmo argumento está em ambos os autores, ou seja, há basicamente dois regimes: plurais ou singulares. Mas a bifurcação de dois para três é diferente nos dois: em Maquiavel é a república que se divide em larga ou stretta, para Harrington, é a monarquia que se divide, em mista ou absoluta146. 
	A proximidade dos autores se aprofunda quando se observa que é a partir de uma ambivalência que eles constroem seus argumentos. Quando o povo e os grandes se encontram em situação de equilíbrio, afirma Maquiavel, estabelece-se uma república. Do lado oposto, Harrington afirma que quando a propriedade é dividida ao meio entre classes, emerge a guerra civil. O ponto de partida é o mesmo, embora as consequências sejam inversas. Harrington coloca duas situações: 
	where a nobility holdeth half the property, or about that portion, and the people the other half; in which cae, without altering the balance, there is no remedy but the one must eat out the other, as the people did the nobility in Athens, and the dominion, and the people the other half – which was the case of the Roman emperors, planted partly upon their military colonies and partly upon the senate and the people. (HARRINGTON, Oceana, p. 164)
	 
	A primeira situação é aquela que descreve o conflito fratricida entre os muitos e os poucos, a mesma de Maquiavel. Harrington insere, devido à sua monarquia bipartida, à análise maquiaveliana, a possibilidade de haver uma tensão entre um e muitos. Mas, poder-se-ia questionar o motivo pelo qual Harrington não completa as possibilidades combinatórias. “Harrington stranamente considerava sediziosa soltanto ogni forma di dissenso che potesse scaturire dal contrasto tra parti dello stato: le contese tra senato e popolo nelle repubbliche, tra re e nobili nelle monarchie aristocratiche, tra principe e soldati nelle monarchie assolute” (STRUMIA, 1991, p. 57). 
	A ausência da tensão entre o príncipe e os poucos não é explicada pelo autor. A resposta mais simples é facilmente verificada seguindo a passagem textualmente. Os exemplos históricos de Roma republicana e Atenas, para o primeiro caso, e de Roma imperial e a Inglaterra de seu tempo para o segundo apontam para uma simples ausência de ocorrência histórica de uma situação cujo monarca se contraponha apenas à nobreza. Estendendo tal interpretação não seria despropositado afirmar que, teoricamente, a submissão dos muitos – pelo imperativo da fome – não pode ser eterna, assim, no exato instante que se estabelece, se destrói. Isso significa afirmar que necessariamente há de haver alguma participação do povo quando a propriedade está divida ao meio, e, quando divida de outra forma, deve o povo participar da partilha mesmo que sob a forma de servidão. 
	Porém, numa leitura um pouco mais atenta, tendo em vista sua posições anteriores, o argumento pode tomar uma forma mais robusta. Acima, comentamos que a equação entre a monarquia mista e a aristocracia releva uma originalidade frente à tripartição clássica. Nessa situação, o rei está limitado pelo poder dos proprietários aristocratas e, quando não corresponde aos seus anseios, é facilmente substituído por um governo diretamente exercido por eles mesmos. Aliás, esta é sua explicação para a decapitação do rei em 1649. Em chave hobbesiana, o ponto pode ser lido como um pacto entre os nobres e o povo, com o fito de excluir o povo e, nesse caso, o monarca não seria nada além de um “representante” ou um porta-voz. Porém, a situação histórica que permitiu a alteração da superestrutura em função das mudanças passadas da balance com a vitória do parlamento sobre Carlos I contradiz tal assertiva, de modo que, uma vez concentrada a propriedade nas mãos de poucos não há qualquer possibilidade de uma monarquia absoluta. “Secondo Harrington infatti la monarchia costituzionale, ben lunghi dall’essere il regime più stabile perché fondato su patti, era il più soggetto alle guerre civili che scaturiscono daí conflitti tra re e nobilità” (STRUMIA, 1991, p. 102). Compreende-se, então, a importância da tensão entre o príncipe e os nobres e o imperativo maquiaveliano de saber tratar os grandi: 
	E per chiarire meglio questa parte dico come e' grandi si debbono considerare in dua modi principalmente: o si governono in modo col procedere loro che si obligano e non sieno rapaci si debbono onorare e amare. Quelli che non si obligano si hanno a essaminare in dua modi; o e' fanno questo per pusillanimità e diffeto naturale d'animo: allora tu te ne debbi servire, maxime di quelli che sono di buono consiglio, perché nelle prosperità te ne onori e non hai nelle avversità a temere di loro; ma quando e' non si obligano a arte e per cagione ambiziosa è segno come pensano piú a sé che a te: e da quelli si debbe el principe guardare e temergli come s'e' fussino scoperti nimici perché sempre nelle avversità aiuteranno ruinarlo. (MACHIAVELLI, Principe, IX, 10-13)
	 
	A conclusão de Maquiavel de que é melhor o príncipe civil se sustentar no povo deve-se, em parte, à impossibilidade de, num espaço razoável de tempo, se sustentar nos grandes: “È necessitato ancora el principe vivere sempre con quello medesimo populo, ma può bene fare sanza quelli medesimi grandi, potendo farne e disfarne ogni dí e tòrre e dare a sua poste reputazione loro” (MACHIAVELLI, Principe, IX, 9). Como conciliar um humor que deseja dominar com um príncipe que efetivamente demanda mais poder quando a fortuna pende para os grandes é o objeto de Maquiavel neste ponto, a solução é fugir dos grandes e se sustentar no povo, que deseja não ser dominado. Por uma argumentação diversa daquela apresentada por Harrington, Maquiavel concorda que não é possível que a divisão do poder seja feita apenas entre os grandes e o príncipe de modo sustentável. 
	Duas são as situações descritas pelo autor de Oceana neste quesito. A primeira é o estabelecimento do governo com a concentração de propriedade. Quando três quartos da propriedade está nas mãos de poucos tem-se uma aristocracia ou monarquia mista. A segunda é quando a propriedade está dividida ao meio e, nesse caso, não há a ocorrência de divisão entre um e poucos. O encaixe teórico é perfeito. Uma vez que, sob a concentração de três quartos, não há distinção nas fundações entre monarquia mista e aristocracia (Cf. HARRINGTON, The art of lawgiving, I, 1, p. 604) divida ao meio, não pode essa divisão residir no seio do governo (poucos e um), senão romperia com a própria definição de governo pela concentração de terras. Isso explica porque a divisão pela metade não é possível existir entre um e poucos, o que pode ser comprovado, segundo Harrington, pela ausência de exemplos históricos.     
	Mesmo que o próprio Harrington admita que não se pode exigir um rigor demasiado nas proporções que ele propõe, parecem interessantes algumas comparações. Existe uma zona cinzenta na distribuição de propriedade, mais da metade e menos que três quartos, que torna a classificação do regime, no mínimo, complexa. Harrington é taxativo ao afirmar que na primeira situação há as confusões (confusions; Oceana, p. 164) e na segunda, a segurança de que o regime é estável. Qualquer distribuição entre esses dois valores não pode ser, ou não parece prudente afirmar que seja, determinada teoricamente, apenas sob as circunstâncias historicamente determinadas. Trata-se de nada menos que um quarto do total das propriedades existentes que pode desequilibrar o regime em direção à estabilidade (três quartos) ou à confusão (metade). Dependendo do rumo que esse percentual assuma, deslocando-se pela influência da força, do comércio, da herança, dos bens móveis, do dinheiro ou da coerção estatal, o Estado é levado à derrocada ou ao sucesso. A responsabilidade pela direção do regime reside, pois, em 25% da propriedade, muito similar, como veremos à frente, é a responsabilidade da aristocracia natural que é composta por 30% dos homens. 
	New (1963a, p. 77) aproxima-se dessa abordagem, mas observa uma correlação entre a riqueza e a propriedade, aos moldes desenvolvidos por Macpherson na conhecida publicação de 1962. A partir de uma aritmética simples, calibrada pelas páginas escritas por Harrington, New busca afirmar que o critério numérico das diferentes formas de governo reside na distribuição de terras entre 3 mil e 5 mil proprietários. Qualquer número abaixo do primeiro, tem-se uma monarquia, acima do segundo, uma república e entre eles, uma aristocracia. Nesse sentido, a “naturalidade” de cada regime pode ser entendida em oposição à “artificialidade”: “It is very true; but first, this happened not from a cause natural unto popular government, but from a cause unnatural unto popular government, yea, so unnatural unto popular government that the like hath not been found in any other commonwealth” (HARRINGTON, The art of lawgiving, II, 4, p. 643). A sugestão numérica é importante porque, uma vez estabelecida a proporção – determinada quantidade de riqueza divida por determinada quantidade de proprietários – é possível operar com valores absolutos, como, de fato, é corrente em Harrington. A interpretação proposta por New, e seguida por Cengiarotti (1988, p. 91), para o ponto de inflexão em 5 mil, que parece bastante arbitrário, é de que em Tucídides há a indicação de que a Assembleia de Atenas era composta por este número de cidadãos, justificando, assim, uma compatibilidade surpreendente entre a teoria harringtoniana da cidadania pautada na propriedade e suas fontes. De fato, o próprio Harrington indica isso (Oceana, p. 208; Valerius e Publicola, p. 479; Cf. Davis, 1983, p. 208-209). 
	Subjacente a esta perspectiva há um claro limite interpretativo. Uma vez que não existem evidências de quanto Harrington considerava a população inglesa, a comparação entre suas proporções de proprietários como fiel da balança do governo e o quanto ele próprio indicaria como um número plausível na superestrutura é bastante difícil de ser feita. Porém, um artifício ainda pode ser considerado. A proposta de New é de tratar a distribuição da propriedade pelo somatório dos indivíduos, bem característico de seu argumento em favor de uma leitura burguesa de Harrington, ao passo que o próprio autor, na maior parte dos casos e em todos aqueles nos quais se refere a determinação da superestrutura, refere-se a uma das três partes constitutivas das formas de governo: o rei, a aristocracia e a democracia (Cf. POCOCK, 1977, p. 36). Seria necessário, para resolver tal impasse, uma avaliação que congregue a distribuição de propriedade entre indivíduos e entre as “classes” proprietárias (Cf. HARRINGTON, Discourse upon this saying, p. 737). O problema da interpretação de New é que ele não desconsidera a possibilidade de haver distribuição diferente entre os indivíduos na mesma classe, na verdade, ele nem indica que entre a distribuição individual de uma classe e a de outra há um hiato do qual Harrington pouco se atém, a não ser pelos tão debatidos valores monetários que determinam a cidadania, referentes à capacidade de subsistência de cada um, de modo que conceba autonomia frente a propriedade alheia (DOWNS, 1977, p. 17). 
	Apesar de sua grande eloquência em favor da igualdade como substrato fundamental para sua reflexão republicana, Harrington não afirma que cada indivíduo deva ter a mesma quantidade de propriedade que os demais. “This strong commitment to political equality, which Harrington maintained was altogether different from equality in wealth” (DOWNS, 1977, p. 105). Existem dois níveis com os quais a propriedade pode ser tratada. Primeiramente, a sua alocação distribuída individualmente e, em segundo lugar, o somatório das propriedades individuais em cada classe. A preocupação de Harrington com o primeiro caso reside apenas em tornar os indivíduos autônomos frente a outros, de modo que possam ter discernimento no momento de exercer a cidadania e, com isso, deixar que seus interesses fluam de tal modo que não sejam comprometidos pelo imperativo da fome. Na relação entre a propriedade e sua alocação nas classes (DOWNS, 1977, p. 18), o argumento se centra, agregando as propriedades, na composição da fundação do governo e é neste ponto em que se estabelece a estabilidade na concentração de três quartos e instabilidade na divisão ao meio (POCOCK, 1989, p. 116), independentemente de como são alocadas entre os indivíduos.   
	Por causa da possibilidade de confusões, devido à ocorrência de uma distribuição de propriedade que não determinante do poder político, outros artifícios são ainda necessários para a manutenção da estabilidade: “In this case to fix the balance is to entail misery; but in the three former not to fix it is to lose the government” (HARRINGTON, Oceana, p. 164). Mas quando a concentração é suficiente para determinar o poder político, é preciso uma legislação propriamente destinada: “the balance is fixed by the law” (HARRINGTON, Oceana, p. 164). E ainda: 
	This kind of law fixing the balance in lands is called agrarian, and was first introduced by God himself, who divided the land of Canaan unto his people by lots, and is of such virtue that, wherever it hath held, that government hath not altered, except by consent; as in that unparalleled example of the people of Israel, when being in liberty they would needs choose a king. But without an agrarian, government, whether monarchical, aristocratical or popular, hath no long lease. (HARRINGTON, Oceana, p. 164) 
	Reside aqui, claramente, a confiança harringtoniana, que ficará exposta à tradição constitucionalista ocidental, de que as leis são, efetivamente, capazes de controlar o poder dos homens (HARRINGTON, The Art of Lawgiving, III, 1, p. 665). 
	Subjacente à análise das relações de poder estabelecidas pela balance, há um ponto de contato com a explicação da autonomia individual. Uma vez que esta última é realizada pela obliteração da fome, este elemento torna-se central no que poder-se-ia chamar de economia política harringtoniana (POLIN, 1952, p. 28-29). A explicação da correlação de forças situa-se no fato de ser a propriedade o quesito necessário para a produção de alimentos e, a partir dele, a sustentação de um exército. Portanto, o ponto final de ambos os argumentos reside, pois, na capacidade de homens promoverem o sustento de outros homens. Nessa esteira, a quantidade maior de propriedade se mostra capaz de manter um exército maior e este é superior a um exército menor. Como Maquiavel, há um certo desprezo com relação à tecnologia bélica e à possibilidade de dos bens móveis, com particular ênfase no dinheiro, alterar os rumos da guerra ou do domínio. Além do fato de ambos não creditarem qualquer validade ao exército profissional.  
		O texto de Harrington é construído de um modo tal que, como alguns comentadores interpretam (BLITZER, 1970, p. 135), a bifurcação inicial dos princípios dos governos entre goods of mind e goods of fortune pode levar à falsa ideia de que os primeiros referem-se ao governo de jure dos antigos e os outros ao governo de facto dos modernos. É tentador enquadrar a obra nessas duas categorias, claras e analiticamente bem concebidas. Mas há um problema nessa posição. Ambos os bens possuem um determinante anterior aos princípios, isto é, a necessidade material de controle do poder ou da autoridade. Do mesmo modo que afirma Hobbes sobre o fato de palavras sem espada não valerem de nada, Harrington admite a indispensabilidade da propriedade ou da força física (BLITZER, 1970, p. 117). “For the learning or prudence of a man is no more power than the learning or prudence of a book or author, which is properly authority” (HARRINGTON, Oceana, p. 163). Assim, um governo sustentado apenas nos goods of mind jamais teria duração, por outro lado, um governo baseado tão somente nos goods of fortune possui uma vida mais longa. “His republic existed both de facto and de jure” (POCOCK, 1977, p. 41). Todavia, uma immortal commonwealth só existe na medida em que ambos se unem. “I come unto principles of authority, which are internal and founded upon the goods of the mind. These the legislator that can unite in his government with those of fortune, cometh nearest unto the work of God, whose government consisteth of heaven and earth” (HARRINGTON, Oceana, p. 169). Em suma, a autoridade não pode dispensar o poder, o que garante a sua soberania.
		Não obstante as contundentes críticas a Hobbes, um ponto de convergência é fundamental: “magistratus est lex armata” (HARRINGTON, Oceana, p. 162) ou “Covenants, without Sword, are but words, and of no strength to secure a man at all” (HOBBES, 1985, p. 223; Leviathan, II, 17). Ambos concordam a respeito da necessidade da soberania (FUKUDA, 1997, p. 93-94; OSTRENSKY, 2006, p. 299-300; RAHE, 1994a, p. 260), mesmo que para Hobbes a divisão do poder seja sua morte, e para Harrington, a garantia do regime de jure. É no ponto da lei que reside, assim, a possibilidade de uma soberania de jure, mas, necessariamente, baseada na balance. A comparação entre a Turquia e a Oceana medieval apresenta o ponto:
	 
	Wherefore, it being unlawful in Turkey that any should possess land but the grand signor, the balance is fixed by the law, and that empire firm. Nor, though the kings often fell, was the throne of Oceana known to shake, until the state of alienations broke the pillars, by giving way unto the nobility to sell their estates. (HARRINGTON, Oceana, p. 164)
	 
		Deve existir um nexo entre a foundation e a superstructure, aquilo que garante a sustentação legal entre a riqueza e o poder político. A argumentação não se passa por um perspectiva normativa, como já foi destacado, mas que, de fato, isso ocorre. Dado que a propriedade agrária tem primazia sobre as outras formas de riqueza, a lei que confere sustentação ao regime não pode ser outra que não uma lei agrária. 
	3.5. Superestrutura: governo misto e perfeição 
	The formation of a model of government requires a strong faculty of invention
	James Harrington, Brief Directions
	3.5.1. Perfeição: tipo e governo
	A maioria das interpretações materialistas de Harrington tende, surpreendentemente, a negligenciar suas explicações sobre a conexão entre as foundations e a superestructure. Em alguns casos, deve-se reconhecer, os pontos mais evidentes dessa conexão são postos em destaque, como a lei agrária e as ordens constitucionais (CARANDINI, 1972), em outros, como no acirrado debate publicado na revista Past and Present de 1963, centram-se os comentadores nas definições de gentry, nobility e burgesse em termos qualitativos e quantitativos. Entretanto, há uma explicação alternativa aos aspectos institucionais e conceituais que elucidam tal nexo.
	Criticando Hobbes sobre as vantagens da monarquia, Harrington classifica duas perfeições nas organizações políticas: a primeira delas é a perfeição do tipo (perfection of kind)147, a segunda do governo (perfection of government), neste caso, ambas aplicadas à monarquia. Os termos pressupõem uma necessária disparidade entre tipo e governo, de modo tal que podem ser compreendidos, analiticamente, como categorias isoladas. Dentre os tipos de monarquias, há aquelas sustentadas nas armas, como a Turquia, e as sustentadas na nobreza, como Oceana feudal. Como é bem característico de seu modo complexo de classificação, a perfeição pode incidir sobre o tipo ou sobre o governo, seu objetivo na crítica de Leviathan é justificar a inexistência da perfeição monárquica no governo, embora reconheça a perfeição no tipo monárquico. 
	Apesar da diferenciação analítica, há uma hierarquia dos conceitos de modo que a perfeição do tipo determine a perfeição do governo quando se trata de um regime popular. De modo inverso, quando há perfeição no tipo da monarquia, jamais se consegue desenvolver a perfeição no seu governo. Nesse ponto, o trato da relação entre monarquia e regime popular apresenta uma dificuldade de fundo. A monarquia somente se sustenta se seu tipo for perfeito, e nunca atinge ao governo perfeito (HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 9, p. 432). Por outro lado, o regime popular, capaz de ser perfeito no governo, não necessariamente tem sua perfeição no tipo. 
		Historicamente (HARRINGTON, Oceana, p. 180; BLITZER, 1970, p. 105), porque sustentada nas armas, a Turquia se estabeleceu com perfeição no tipo, e não no governo. Novamente, Harrington lança mão da exemplaridade histórica fitando enquadrar o caso ao seu modelo teórico. Isto é, o fato de a monarquia turca se manter pelas armas produziu a perfeição de seu tipo, o que não significa, como se poderia supor, que apenas os Estados sustentados em armas produzem perfeição do tipo. Como é bastante característico de seu modo determinante, e não determinístico, de argumentar, essa relação de causa e efeito não impede que outras causas produzam os mesmos efeitos. Oceana, após a queda da prudência antiga, também possuía a perfeição no tipo, porém apoiada na nobreza. Ambos os casos são constatações históricas, porque apenas através de um processo secular os dois Estados atingiram a perfeição. Nesse sentido, perfeição no tipo não carrega qualquer significado moral, apenas prático e, segundo ele, descritivo. Em outros termos, existe uma objetividade na perfeição do tipo, aos moldes similares das leituras materialistas acima referidas, que independe se o regime é relativo ao de jure ou o de facto. A perfeição do tipo é o reflexo dos determinantes materiais da sustentação do Estado, as armas ou a nobreza nas monarquias. Nos dois casos, e isso pode ser expandido para regimes não monárquicos, os determinantes últimos, para usar uma expressão sugestiva, são a propriedade. 
	Os exércitos são sustentados pela propriedade agrária, pois os homens têm dentes, isto é, precisam de alimento, e a nobreza se define justamente por possuir propriedade (HARRINGTON, Oceana, p. 163). Como, então, poderiam as armas sustentarem a perfeição do tipo se em ambos os casos é a propriedade a explicação, seja direta, seja indiretamente? Não é difícil encontrar quem ignore essa ambivalência nas relações de causa e efeito, da propriedade, exército e domínio político, apontando, inclusive, contradições (NEW, 1963a, p. 79). Caso raro entre os comentadores, Michael Downs (1977, p. 17) percebe essa possível incongruência na classificação dos dois tipos sustentados, ambos, na mesma explicação. Sem mencionar a dimensão materialista, o intérprete coloca sob análise a relação entre aqueles que possuem propriedade e os que não possuem, os primeiros dominando os segundos devido, sempre, à necessidade de alimentação e daí o controle do exército. Porém, isso ainda não explica porque existem dois tipos de monarquias. Para responder a questão, é necessário observar de perto o exemplo turco. Este sim, é exceção à regra: “of all models [de monarquias pelas armas] that ever were cometh up unto the perfection of the kind” (HARRINGTON, Oceana, p. 179). A Turquia só se tornou perfeita no tipo pelo uso indiscriminado das armas. Assim, é necessário lembrar que, na Turquia, três quartos da propriedade está concentrada no monarca, por isso, uma monarquia absoluta. A rejeição haringtoniana dos reinos (kingdoms) (HARRINGTON, Oceana, p. 179), regimes monárquicos criados pelo soberano e administrados por ele juntamente por um conselho, evidencia a impossibilidade prática da existência de uma perfeição de tipo ancorada em outra coisa que não a propriedade148. Poder-se-ia ainda aventar a plausibilidade de um regime pautado exclusivamente nas armas. De fato, essa é uma possível leitura do que ocorreu após a primeira década da guerra civil inglesa e o sequente estabelecimento do governo de Cromwell, quando a força enquadrou a fundação, porque a rebelião é do próprio exército (Cf. POLIN, 1952, p. 36). Assim, é preciso que a revolução seja rápida, caso contrário, quem detém a propriedade consegue se manter ou impedir a revolução (HARRINGTON, Oceana, p, 210). Mas essa é uma exceção, e não a regra que tem suas especifidades.  
		As leituras do texto de Oceana voltadas para aquele momento político inglês tendem a observar uma correspondência entre a dimensão positiva e a normativa da análise. “The English armies are popular armies” (HARRINGTON, Aphorims Political, C, p. 775). Uma vez que, pelas armas, a monarquia encontrou seu fim, não há alternativa senão construir um regime sem rei. O caso é emblemático, pois revela um compasso da distribuição de propriedade ocorrida nos séculos anteriores com a formação de um exército capaz de superar as forças reais. Nesse sentido, a perspectiva histórica se projeta para o futuro a partir do fundamento teórico da correlação entre propriedade e força. Porém, de um ponto de vista contra-factual inglês e factual turco, há, sempre, a possibilidade das armas enquadrarem a fundação e reordenarem o tipo de cada Estado. 
	Historiadores contemporâneos (POCOCK, 1992, p. XVII; WORDEN, 2009) tendem a inverter a relação de causa e efeito estabelecida até a primeiro metade do século vinte a respeito da ruptura com a monarquia e o desenvolvimento da reflexão republicana. Ao invés de serem as ideias republicanas responsáveis pela queda da monarquia, na verdade, foi o vácuo produzido pela decapitação de Carlos I que levou a reflexão política a cogitar um regime sem reis149. Esta explicação se encaixa perfeitamente  na análise produzida por Harrington de que são as armas capazes de enquadrar o governo. Sua explicação, entretanto, é de que para que as armas pudessem fazê-lo, foi primeiro necessária uma distribuição de propriedade, coerentemente com a posição de Downs sobre o determinante último. Nesse sentido, o tipo do governo da monarquia inglesa não era perfeito.       
		Cabe aqui uma ligeira digressão sobre o uso de tipo (kind). A palavra é utilizada por Harrington em dois sentidos. O primeiro, desenvolvido acima, revela o modo objetivo de sustentar um regime, no caso monárquico, pelas armas ou pela nobreza, que pode ser generalizado para as outras formas de governo do seguinte modo: “empire followeth the nature of property, that the kind of empire or government dependeth upon the kind of distribution” (HARRINGTON, The Art of Lawgiving, III, 1, p.  664). À frente veremos como as repúblicas se sustentam em termos de tipo. O outro, descrito no começo de Oceana (p. 172), refere-se ao governo democrático, aristocrático e monárquico. A distinção dos dois usos é relevante porque marca a tríade grega e identifica o governo de modo teórico, embora o tipo seja historicamente determinado, como mostramos com a Turquia e a Inglaterra, e as classificações das formas de governo sejam feitas com exemplos históricos, como Israel, Atenas, Esparta etc (Cf. HARRINGTON, The art of lawgiving, III, 4).
	 	Em The Prerogative of Popular Government, Harrington se aprofunda no tema e dedica um capítulo inteiro a ele. Diferentemente do que havia feito em Oceana, opta, neste momento, por inserir o argumento do tipo a partir da república. Após afirmar que um homem só, rico ou pobre, não possui condições suficientes para desestabilizar um regime, e por isso necessita de um grupo, Harrington aposta que, não havendo diferenças significativas entre os homens, não há como nenhum deles subverter a ordenação republicana (HARRINGTON, The Prerogative of Popular Government, I, 8, p. 424). O argumento é apresentado justamente de modo inverso daquele exposto sobre a Turquia em Oceana: a perfeição do tipo da república depende de uma distribuição equitativa de propriedades (Cf. HARRINGTON, Valerius and Publicola, p. 803), “so in an equal commonwealth the few depend upon it are included in the many” (HARRINGTON, The Prerogative of Popular Government, I, 8, p. 425). Uma vez distribuída corretamente as condições materiais de sustentação do regime, tem-se um Estado imortal. Seja na monarquia, seja na república, o tipo é aquilo que faz o regime se sustentar. 
		O segundo uso de tipo, que acima chamamos de exemplar, não possui diferenças significativas com as tradicionais teorias das formas de governo: “Government [...] is of three kinds: the government of a man, or of the better sort, or of the whole people” (HARRINGTON, Oceana, p. 162). Já discutimos acima este ponto com relação aos seus determinantes (2.4.3), não é necessário retomá-lo. Gostaríamos apenas de marcar a distinção para com o tipo referido à sustentação e, por isso, sua concordância com o debate contemporâneo. “There being three kindes of Government amongst men, Absolute Monarchy, Aristocracy and Democracy” (CHARLES I, 1999, p. 167; Answer to XIX propositions). É verdade que a máxima real – king, lords and commons – é rejeitada por Harrington (The prerogative of popular government, I, 9, p. 435), mas não este emprego de tipo.             
		Por outro lado, a perfeição do governo depende da qualidade dele em si mesmo150. Neste caso, faz todo sentido enquadrá-la nas formas iniciais de jure ou de facto, quando perfeito ou não, respectivamente. Ironizando Hobbes, quanto à afirmativa de que somente existem Estados monárquicos ou populares151, procura descrever a perfeição das repúblicas. Em seguida, enumera cinco características da república popular, que podem ser resumidas no fato de que “an equal commonwealth is that only which is without flaw and containeth in it the full perfection of government” (HARRINGTON, Oceana, p. 180). Ao contrário da perfeição do tipo, que pode ser monárquico, sustentada nas armas ou na nobreza, a perfeição do governo apresenta-se como regime popular. Uma classificação não apresentada por Harrington em Oceana, mas cabível no quadro por ele construído, é um regime popular perfeito quanto ao tipo e, inversamente, uma monarquia perfeita quanto ao governo (HARRINGTON, Oceana, p. 189; The prerogative of popular government, I, 3, p. 405). O primeiro caso não é apenas plausível, mas realizável no Estado cuja distribuição de propriedade seja equitativa. O segundo somente existiria caso fosse possível uma igualdade na superestrutura com desigualdade nas fundações, o que é uma contradição. Por definição, um regime de jure não pode se sustentar na desigualdade das fundações.  
	 	O que faz a perfeição no governo republicano é justamente aquilo que o caracteriza como tal, “the senate proposing, the people resolving, and the magistracy executing, yet some are not so good at these orders as others, through some impediment or defect in the frame, balance, or capacity of them, according unto which they are of divers kinds” (HARRINGTON, Oceana, p. 180). Em outros termos, é a diferença dos tipos que provoca a diferença nos governos e quanto mais uma república caminhar para a igualdade mais será, do ponto de vista do governo, perfeita. Porém, “[i]mperfections of balance, that is where it is not good or downweight, cause imperfect governments” (HARRINGTON, The art of lawgiving, I, 1, p. 605). Essa perfectibilidade depende, sim, de uma distribuição equitativa de propriedade. Nesse ponto, insere Harrington sua dimensão normativa e teórica de um modelo que até então se mostrava descritivo. Compreende-se aqui que a contingencialidade e dificuldade do regime republicano reside, pois, em unir a perfeição do governo com a perfeição do tipo.
	3.5.2. Governo misto e enquadramento: fundação e superestrutura  
	 	Dentre os estudiosos de Harrington, Fukuda foi um dos que mais se dedicou ao tema do governo misto. Diferenciando-se de Pocock, ele aloca na origem da prudência antiga o modelo romano descrito por Políbio e não na combinação entre oligarquia e democracia aristotélica (FUKUDA, 1997, p. 8). Quanto à prudência moderna, como já tivemos oportunidade de comentar (2.4), o intérprete localiza na tradicional definição dos três estados ingleses a origem do governo misto, particularmente com Fortescue, e de seu debate nos anos 1640-1650. Pocock (1977, p. 66; 1980) já havia se posicionado contrariamente a esta versão. De fato, não é possível negligenciar a importância dos três estados – king, lords e commons – na história do pensamento político britânico, o que é bastante diferente de afirmar que Harrington aceite os três estados como governo misto.
	 	Mesmo dentro da tradição é possível encontrar esta distinção anteriormente a Harrington. Thomas Smith escrevendo na segunda metade do século XVI, portanto, um século após Fortescue, reconstrói as linhas mestras das formas de governo gregas, basicamente inspirado na República de Platão. Depois de definir o governo de “one alone”, de “smaller number” e da “multitude”, citando como complemento os termos gregos, afirma que “To rule, is understoode to have the supreme and highest authoritie of commaudement” (SMITH, 1982, p. 49; De republica anglorum, I, 1). A opção por “authoritie” (SMITH, 1982, p. 78; De republica anglorum, II, 1) talvez esteja relacionada ao correlato grego “kratós”, em oposição às formas degeneradas (SMITH, 1982; De republica anglorum, I, 3). Ao tratar dos governos mistos, insere uma observação importante que talvez seja advinda de Aristóteles, embora a marcação seja bem definida (Cf. FINK, 1962, p. 23). Para Thomas Smith, a maioria dos governos consiste em regimes mistos e “not that ye shall finde the one utterly perfect without mixtion” (SMITH, 1982, p. 52; De republica anglorum, I, 6). Do mesmo modo ocorre em Harrington: “Whence, though for discourse sake politicians speak of pure aristocracy and pure democracy, there is no such thing as either in nature, art or example” (HARRINGTON, The Art of Lawgiving, I, 4, p. 611). A questão, portanto, com a qual Smith se confronta, e atingirá Harrington, não é a plausibilidade do governo misto, mas sua qualidade, uma vez que “so seldome or never shall you finde any common wealthe or governement which is absolutely and sincerely made of the one above named” (SMITH, 1982, p. 52; De republica anglorum, I, 6). Todos os regimes são, de algum modo, mistos, resta saber aqueles que pendem mais para a forma reta e os que o fazem para as degeneradas152. Nesse sentido, o paralelo com Harrington se faz pelo fato de que, primeiro, é possível debater na tradição inglesa formas mistas que não devam nada à tríade king, lords e commons; segundo, e bem adequado a Maquiavel, não é qualquer forma mista de governo que pode ser definida como reta.           
		Embebidos do mais profundo espírito de Sir John Fortescue, os autores da Answer to the Nineteen Propositions, assinada pelo ainda rei Carlos I em 1642, buscam escorarem-se na tradição inglesa e na máxima do dominium politicum et regale. A centralidade do argumento não debate cada questão proposta meses antes em seus fundamentos primeiros, mas busca um espírito geral de concórdia e paz sustentado nas prerrogativas e liberdades reais e do parlamento (OSTRENSKY, 2006, p. 162). O rei deve atuar publicamente em conformidade com ambas as casas legislativas e não, como parece sugerir as Nineteen Propositions, contrariamente a elas. Não surpreende, então, que um dos principais focos do texto seja a confecção e execução das leis (OSTRENSKY, 2006, p. 163). Esquivam-se os autores de afirmarem de modo categórico que o monarca está submetido a elas, embora “to preserve the Law, which ought to be the Rule of every one of the three [Estates]” (CARLOS I, 1999, p. 169; Answer to the Nineteen Propositions), mas deixam claro que seu poder e autoridade são partes da função legislativa: “but then you must admit Us to be a part of the Parliament” (CHARLES I, 1999, p. 164; Answer to the Nineteen Propositions). Isso significa que os poderes estão em conformidade com as leis, garantias mútuas de sustentação, dificultando qualquer hierarquia entre o governo dos homens ou das leis (CHARLES I, 1999, p. 154; Answer to the Nineteen Propositions; POCOCK, 2003, p. 377). “[S]uch matters [great affairs of the kingdom] as concern the public, and are proper for the High Court of Parliament, which is your Majesty's great and supreme council, may debated, resolved and transacted only in Parliament, and not elsewhere” (NINETEEN PROPOSITIONS, 1906, p. 250-251). A resposta vem com a inversão da demanda: “Orders and Ordinances made only by both houses (tending to a pure Arbitrary power)” (CHARLES I, 1999, p. 155; Answer to the Nineteen Propositions). Aquilo que se temia que o rei fizesse, serviu a ele próprio de resposta àqueles que temiam.   
		Desse modo, o texto precipita-se ao tema do governo misto de uma maneira indireta ou mesmo inadvertida. Possivelmente, a importância das afirmativas ali contidas estavam fora dos objetivos iniciais traçados pelo rei e seus conselheiros. O que se iniciou como a tentativa de amenizar as acusações de abusos por parte de Carlos I, tornou-se uma justificativa para futuras demandas. Rejeitando peremptoriamente transformar-se em um Duque veneziano, proposta que corria as ruas à época, apresenta em tom ameaçador que, caso isso ocorresse, o reino (Kingdom) se transformaria em uma república (Republique). A solução se mostra à moda inglesa: “The experience and wisdom of our Ancestors hath so moulded this out of a mixture of these [three kindes of government], as to give to this Kingdom (as far as human prudence can provide) the conviniencies of all three, without the inconveniences of any one” (CHARLES I, 1999, p. 167; Answer to the Nineteen Propositions). O singular momento dessa assertiva mostrou ao público um rei que, agora, pretende negociar e se colocar em seu lugar com o tradicional critério da divisão de funções inserido na divisão de poderes. Nesse ponto emerge com clareza as duas alternativas de governo misto disponíveis à solução para a crise inglesa: o monárquico e o republicano. Tal radicalidade encontrará em Harrington a negação de que sejam um e único governo misto153. 
		Para o autor de Oceana, o que Carlos I chamara de governo misto não é senão uma monarquia limitada ou uma aristocracia, o que se diferencia fundamentalmente de um governo misto republicano. Não há uma obra ou trecho significativo dos escritos de Harrington que trate exclusivamente do governo misto, mas ele está sempre presente na composição do senado propondo, a assembleia decidindo e a magistratura executando. Para isso requer-se a igualdade.
		Uma estrutura equitativa de distribuição da propriedade não “favorece” um regime popular, mas o determina. E é o regime popular sustentado na propriedade assim distribuída que determina o governo misto, diferenciando-o de qualquer forma pura. Aliás, as fontes de Harrington, para além das fronteiras inglesas, também se debruçaram sobre o assunto de um modo mais taxativo. Cunaeus, por exemplo, reconhece a inutilidade da lei agrária, não obstante a vantagem de defender o povo dos oligarcas, porque “changes of regime tend to occur from time to time” (CUNAEUS, 2006, p. 17; The hebrew republic, I, 3). Desse modo, a lei se torna inútil diante da força da propriedade agrária. Harrington não concorda com isso, mas também não concorda com a assertiva que parecia comuns em seu país de que a forma do governo e a estrutura da propriedade são conexões desejáveis. Para Harrington, dado que existe uma relação de elementos determinantes (kind) e outros determinados (government), o fato de ambas as categorias serem, por assim dizer, concebidas de um ponto de vista teórico isoladamente, uma vez analisadas em conjunto, não é mais possível manter a divisão analítica (Cf. POCOCK, 1977, p. 54). Mesmo que não seja explícito no texto, é possível interpretar que a perfeição no governo produza uma perfeição no tipo e o inverso, como apresentado no caso turco. Porém, a Inglaterra de seu tempo oferece um outro exemplo do mesmo paradigma. Logo após a morte de Cromwell e a emergência de um regime considerado por Harrington oligarca, seu país ainda tinha condições de formar uma república. Apesar de as condições materiais ainda persistirem, o governo havida sido tomado por um conjunto de oligarcas propensos à monarquia. Emerge, então, da análise de Harrington, um aspecto de indeterminação política, apesar de “the course of England into a commonwealth is both certain and natural” (HARRINGTON, The Art of Lawgiving, III, Preface, p. 660). “All other ways of proceeding must be avoid, as inevitably guilty of contradiction in the superestructures unto the foudation” (HARRINGTON, The Art of Lawgiving, III, Preface, p. 660). Estas duas passagens são escritas quase que seguidamente e parecem se contradizerem mutuamente. Na verdade, elas expressam bem a possibilidade de, mesmo com as condições econômicas propícias, uma república não ser fundada (Cf. WORDEN, 1994b, p. 132).
		De fato, Harrington expõe uma situação circunstancial quando uma determinada forma perfeita de propriedade sustenta uma determinada forma perfeita de governo, o que significa que uma distribuição popular da propriedade produz uma república que não necessariamente é perfeita em seu governo. Esta incapacidade de por si só  a distribuição de propriedade garantir a perfeição do governo soma-se ao argumento excepcionalista de Downs (1977, p. 21): 
	The people with the power that comes from having a preponderance of the property might replace their king-tyrant with the necessary commonwealth and thereby bring the form back into congruity with the balance. Or, if the king-tyrant moved first, he might use his army to seize three-fourths of the property from its present owners and thus succeed in adapting the balance to the monarchical form. The initial impression that Harrington is an early economic determinist may be discouraged by the theoretical existence of two possibilities instead of one. 
		Assim, duas são as exceções que livram Harrigton dos determinismos, mas não a primeira descrita por Downs. Neste caso, a propriedade enquadra a superestrutura. A outra exceção não exposta pelo comentador é a invasão externa que altera a balance, como descrita em The Art of Lawgiving (III, Preface, p. 660) como “external force”. Em um texto que une sua teoria com análise de conjuntura, em 1659, Harrington afirma: 
	The things that may interpose between us and a commonwealth are: such monarchy as can no otherwise get up than by foreign invasion; or tyranny, which at the strongest among us was not of any duration, and which, changing hands, must still be weaker. Of these two, they being only possible, and no whit probable, I shall say no more. But the third thing which can interpose between us and a commonwealth is oligarchy, which in like cases hath been more probable and incidental than I conceive it to be at the present. (HARRINGTON, Pour Enclouer le Canon, p. 730)
	 
		Até esta passagem, Harrington comentava como as organizações militares poderiam influir nos rumos da Inglaterra em um curto período de tempo, sendo, portanto, factível que tiranos e oligarcas pudessem enquadrar novamente a fundação naquele momento de turbulência (DZELZAINIS, 2014, p. 20; OSTRENSKY, 2011, p. 185). “On the other hand, there could emerge a temporary government which is not supported by 'the balance'” (FUKUDA, 1997, p. 79). Têm-se, então, dois extremos contingenciais e um meio caminho com maior regularidade. Um extremo ocorre quando as armas enquadram a fundação ou o país é invadido. O outro, quando a estabilidade entre propriedade e superestrutura se encontra realizada no governo popular com uma lei agrária eficiente e, por isso, duradoura. Esta contingencialidade conduz Harrington aos testes históricos. 
	3.5.3. Igualdade
	 
	From the wonderful variety of parts and difference of mixture, hitherto scarce touched, result those admirable different that are in the constitution and genius of popular government; some being for defence, some for increase; some more equal, others unequal; some turbulent and seditious, other like soft streams in perpetual tranquility. (HARRINGTON, The art of lawgiving, I, 4, p. 612-613) 
	Diferentemente da unidade do governo republicano – senado propondo, assembleia decidindo, magistrado aplicando e igualdade política – com relação ao tipo não se encontram características perfeitas em si mesmas, são julgadas apenas por suas consequências. Nesse sentido, cada república encontrou seu próprio caminho para o tipo e nenhuma delas encontrou a perfeição, embora todas, de algum modo, contribuam na compreensão do tipo perfeito. Recorrendo às primeiras páginas de Oceana, lembra-se dos dois modos classificatórios iniciais entre de jure e de facto. O argumento é retomado aqui sob outros parâmetros quando aponta-se a compatibilidade analítica entre o primeiro e a perfeição do governo e o segundo com a perfeição do tipo. Do mesmo modo, como argumentamos acima, que um regime de jure não se sustenta sem a espada (de facto), um governo perfeito não se sustenta sem um tipo adequado (FUKUDA, 1997, p. 94). É justamente na adequação entre a perfeição do tipo republicano com a perfeição do governo republicano onde reside a análise em questão, a partir do entendimento dos diversos tipos históricos de repúblicas. Não é necessário retomar cada exemplo e sua respectiva classificação, apenas mais à frente chamaremos a atenção para a presença de Maquiavel nesses quesitos. Porém, como o último critério, a igualdade, desemboca no problema do conflito, torna-se necessário um comentário mais detido para, em seguida, introduzirmos o tema em Maquiavel, uma vez que as “republics had failed historically precisely because they were unequal. The republic proposed for Oceana in 1656 could be perfect and immortal only because it was equal” (DAVIS, 2007, p. 229-230; Cf. POCOCK, 1977, p. 181-182).
	The third division (unseen hitherto) is into equal and unequal, and this is the main point especially as to domestic peace and tranquility; for to make a commonwealth unequal is to divide it into parties, which setteth them at perpetual variance, the one party endeavouring to preserve their eminence and inequality, and the other to attain unto equality, whence the people of Rome derived their perpetual strife with the nobility or senate. (HARRINGTON, Oceana, p. 180)
	 
		Em outro trecho, Harrington oferece a definição de república igualitária (Cf. POCOCK, 1977, p. 39): “An equal commonwealth is a government founded upon a balance which is perfectly popular, and well fixed by a suitable agrarian; an which, from the balance through the free suffrage of the people given by the ballot” (HARRINGTON, The art of lawgiving, I, 4, p. 613; Cf. The prerogative of popular government, I, 12, p. 473). Cabe destacar, na passagem anteriormente citada, a autodeclaração, quase elogiosa154, de uma suposta originalidade, uma classificação dos tipos das repúblicas “nunca vista antes” reside na inserção do critério da igualdade, definida na segunda citação, como sustentáculo da república (DAVIS, 1983, p. 212-216; FUKUDA, 1997, p. 119; PEZZATO, 2005, p. 221).
	Trassi adunque di questo discorso questa conclusione: che colui che vuole fare dove sono assai gentiluomini una republica, non la può fare se prima non gli spegne tutti; e che colui che dove è assai equalità vuole fare uno regno o uno principato, non lo potrà mai fare se non trae di quella equalità molti d’animo ambizioso e inquieto [...] Constituisca adunque una republica colui dove è o è fatta una grande equalità, e all’incontro ordini un princiato dove è grande inequalità; altrimenti farà cosa sanza proporzione e poco durabile. (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 55, 27-35)
	 
	O que Harrington faz é aplicar a máxima maquiaveliana para repúblicas e principados apenas às repúblicas. Depois, seguem-se os pontos marcados por grande parte dos estudiosos (BLITZER, 1970, p. 86; SCOTT, 2000, p. 324-329) como a verdadeira contradição de Harrington para com Maquiavel: a paz inerente à igualdade, e os partidos à desigualdade. “Perchè la cagione della disunione delle republiche il più delle volte è l’ozio e la pace; la cagione della unione è la paura e la guerra” (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 25, 6). Mesmo que esta passagem trate de guerras entre cidades, refere-se a Roma, cidade desunida internamente e ainda assim tornada unida pela guerra (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 25, 2). E o desacordo emergente, descrito por Harrington, entre os que desejam a superioridade e os que defendem a igualdade levou ao conflito em Roma (Cf. SCOTT, 2004, p. 142):
	 
	Le gravi e naturali nimicizie che  sono intra gli uomini popolari e i nobili, causate da il volere questi comandare, e quegli non ubbidire, sono cagione di tutti i mali che nascano nelle città; perchè da questa diversità di umori tutte l’altre cose che perturbano le republiche prendono il nutrimento loro. Questo tenne disunita Roma. (MACHIAVELLI, Istorie Fiorentine, III, 1, p. 423)
	Daqui em diante, procuraremos apresentar as semelhanças e divergências no trato do conflito entre Maquiavel e Harrington, mas adiantamos que nosso intuito é responder àqueles que observam em Harrington uma defesa irrestrita da harmonia em descompasso com qualquer dimensão conflituosa da política e, sobretudo, da república.
	3.6. Conflito I: a abordagem do tema
	Nor, though the people had many disputes with the nobility, did this ever come in controversy, which if there had been nothing else might in my judgment have been enough to overturn that commonwealth.
	James Harrington, Oceana
	3.6.1. Strife, sedition e tumultuous: o vocabulário do conflito	
		A continuação da última citação de Oceana é a seguinte: 
	whence the people of Rome derived their perpetual strife with the nobility or senate: but in an equal commonwealth, there can be no more strife than there can be overbalance in equal weights, wherefore the commonwealth of Venice, being that which of all others is the most equal in the constitution, is that wherein there never happened any strife between the senate and the people. (HARRINGTON, Oceana, p. 180)
	 
	O ponto chave da passagem não é a crítica àquele modo conflituoso desenvolvido entre os romanos, mas o fato de que em uma república igualitária, há a possibilidade (there can be) de não haver mais conflito (more strife) do que possa haver em uma com sobre-equilíbrio. Esta passagem é complexa e fundamental para nossa argumentação, por isso, precisa ser lida com atenção. Harrington não está afirmando que na república igualitária não há conflito, mas sim que, nela, não há mais conflito do que em uma sobre-equilibrada ou desigual. Isto impõe à leitura um reconhecimento da versatilidade do uso de strife. A terceira divisão das repúblicas, inicialmente apresentada em iguais e desiguais, uma classificação discreta, ganha, em seu detalhamento, uma tonalidade contínua (Cf. HARRINGTON, Oceana, p. 263). Começando o parágrafo com uma radicalidade binária, segue-se que, ao inserir os exemplos de Roma e Veneza, não se pode mais negar que, em verificações históricas, a adequação de suas teorias se torna mais complexa e de difícil encaixe perfeito. Diante disso, Harrington se viu forçado a inserir os termos comparativos: no more than. No caso da referência à Veneza, também se pode ler uma abordagem semelhante. Ter sido a sereníssima república a mais igual em sua constituição não significa que outras não tenham sido iguais, embora em grau reduzido. Em outro exemplo, comentando, agora, Esparta, escreve: 
	The next senate for life was that of Lacedaemon, consisting of two kings hereditary, and twenty-eight senators elective. These – notwithstanding they were not eligible but by the people, and at the sixtieth year of their age, and, by the balance or equal agrarian of their commonwealth155, could not any one of them excel the meanest citizen in their lot or shares in land – so vigorously attempt to draw the whole result of the commonwealth unto themselves, that if the people had not striven as vigorously for the preservation of their right, they had been excluded from making their own laws. (HARRINGTON, Pour Enclouer le Canon, p. 731)
	 
	O trecho da obra na qual a passagem se insere reflete a respeito das oligarquias, apresentando os motivos para que se tema tal regime naquele momento inglês, logo após a morte de Cromwell. Depois de citar Israel e o papado como formas decaídas de aristocracias, seculares e religiosas, o autor de Oceana parte, então, para o senado espartano cuja virulência lhe foi tolhida pela ação do povo. Além de cumprir com seu devido exercício, propor as leis, os vinte e oito eleitos avançavam para os resultados, isto é, para a votação da legislação (Cf. HARRINGTON, Oceana, p, 257). Tal sobreposição de funções, descrita em diversas outras passagens no conjunto da obra, exclui o povo de decidir as leis a serem adotadas. Justifica-se, então, a ação deste para preservar o seu direito e, uma vez preservado, “if the people had enjoyed the result, as well that about the agrarian as all other strife must of necessity have ceased” (HARRINGTON, Oceana, p. 263). Este retrato é feito justamente com a mesma palavra que, quando aplicada a Roma, cunhava ao leitor um caráter eminentemente negativo (strife) (Cf. HARRINGTON, Oceana, p. 251). Além disso, como nas primeiras páginas de Oceana, limita a existência do conflito às casas legislativas, e todos os demais (all other strife) são, permanente e definitivamente, obliterados.      
	Claramente, o contaste entre o trecho recolhido de Oceana e o de Pour Enclouer le Canon permite entrever uma ambiguidade no uso de strife. No primeiro caso, a palavra assume uma conotação negativa relacionada à desigualdade da constituição romana, no segundo, à manutenção da igualdade pela ação do povo que tem por decorrência a preservação do direito, a produção de “fundamental laws of their government, by which it belonged unto the senate to debate and propose only, and unto the assembly of the people to resolve” (HARRINGTON, Pour Enclouer le Canon, p. 731). Não resta dúvida de que a ação conflituosa do povo garantiu a reordenação adequada ao debate e à escolha, sustentando, desso modo, as categorias fundamentais de uma república igualitária. Deve-se ainda atentar para o fato de que há um subsídio teórico que permitiu a correção pelo conflito: a igualdade da lei agrária. Pelas fundações serem divididas equitativamente é possível que o conflito seja institucionalizado e fonte de correção das disparidades existentes na superestrutura (Cf. HARRINGTON, The art of lawgiving, III, conclusion, p. 693). Assim, a Lacedemônia pode ser vista como um exemplo de quando a superestrutura é enquadrada pela balance da propriedade, em contraste com a Roma descrita no mesmo texto: “in another commonwealth not planted upon a like agrarian, would have availed little, as the Roman people found afterwards by their tribunes” (HARRINGTON, Pour Enclouer le Canon, p. 731). Portanto, a distinção entre o modelo espartano e o romano reside, pois, nas fundações, determinante do conflito positivo ou negativo. Além disso, explica-se a rejeição do conflito romano, por decair em guerra civil, por ser a lei agrária inadequada, hereditariedade do senado, que produziu a ordem dos patrícios, “engrossing not only the senate, and excluding the people from bearing magistracy in the commonwealth, but appresing them also by a heavy yoke of tyranny, which caused perpetual deud between this senate and the people” (HARRINGTON, Pour Enclouer le Canon, p. 731). Ambos os casos enquadram-se no modelo teórico, embora, tomando a obra como um todo, ocorra a dificuldade de um encaixe perfeito.          
	É este deslocamento argumentativo de uma dimensão abstrata e conceitual que enseja uma teoria binária para a dificuldade do enquadramento histórico que traz Harrington novamente ao realismo político (SCHKLAR, 1980, p. 105). Embora conclusiva, a passagem de Oceana supracitada apenas autoriza que se afirme a existência de conflitos em repúblicas iguais e desiguais. Em si mesmo, o ponto é bastante significativo, porque permite uma leitura que parta de uma assertiva maquiaveliana da inevitabilidade do conflito. Além disso, observando atentamente, não se afirma que em Veneza não havia conflitos, mas sim que entre o senado e o povo eles não ocorriam. O registro lhe serve para marcar a distinção entre Veneza e Roma, mais à frente veremos este ponto. Por outro lado, também não há elementos textuais na passagem que permitam assegurar que em todas as cidades há conflitos. Esta falta de conclusão admite apenas duas leituras, uma em prol de uma maior proximidade com Maquiavel, outra não. O problema se aprofunda quando o autor não revela ao leitor se ele próprio reconhece que algum conflito ocorreu em Veneza, ou se, como em Esparta, ele continuou existindo mesmo após a reordenação156. Dese modo, strife, nesse momento de descrição de Veneza, um dos mais importantes usos de todos os seus escritos, apresenta ao menos dois significados, um teórico, outro histórico. Porém, em uma passagem seguinte, parece comprovar a fissão eminente de todas as cidades: 
	These things considered, it will be convenient in this place to speak a word unto such as go about to insinuate to the nobility or gentry a fear of the people, or into the people a fear of the nobility or gentry, as if their interests were each destructive unto other; when in truth an army may as well consist of soldiers without officers, or of officers without soldiers, as a people without a gentry, or of a gentry without a people. Wherefore this (thought not always so intended, as may appear by Machiavel, who else would be guilty) is a pernicious error. (HARRINGTON, Oceana, p. 183)
	 
	Há uma dependência mútua entre a gentry/nobreza157 e o povo. Além disso, não se alça a possibilidade da inexistência de tal interdependência e, para isso, desfecha, como de costume, uma comparação, no caso, entre o Estado e o exército. Oficias e soldados, nobreza e povo são as categorias que não podem subsistir senão em, digamos com Downs (1977, p. 98), dialética oposição. Assim, o contraponto entre nobreza e povo não apenas constrói um nexo de dependência, como também coloca cada um deles em uma posição diversa, senão contraditória. O paralelo com o exército, seguido da citação ao nome do secretário, deixa escapar uma determinada relação de autoridade e comando por parte dos oficiais e de subordinação dos soldados, embora, ambos, apenas existam na medida em que o outro exista. Nessa tensão entre o povo e a nobreza é onde se desenrola a grandeza da república, claramente, um tema maquiaveliano. Encerra o mesmo parágrafo com sugestivo ponto: 
	For where there is not a nobility to bolt out the people, they are slothful, regardless of the world and the public interest of liberty, as even that of Rome had been without her gentry; wherefore let the people embrace the gentry, in peace as light of their eyes, and in war as the trophy of their arms. (HARRINGTON, Oceana, p. 183)
	 
	Daqui se extrai a função da autoridade da nobreza em controlar os ânimos do povo, em um claro contraste de suas vontades. “To Harrington the term 'public interest' was perfectly intelligible, and meant that when the personal experience of the many and the reflective capacity of the few were associated in the ordini of a republic” (POCOCK, 1977, p. 87). O interesse público pela liberdade, tema maquiaveliano, deve ser, de algum modo, animado pela nobreza a fim de que o povo possa cumprir acertadamente suas funções na paz e na guerra (Cf. HARRINGTON, A discourse upon this saying, p. 739)158. Novamente, insere o erro romano quando, no período das reformas dos irmãos Grachi, a nobreza não mais se contentava com a parte que lhe cabia na nova lei agrária e fez com que o conflito transbordasse das instituições e atingisse um modo violento. Mesmo que Harrington enfatize aspectos distintos do equívoco romano em obras diferentes, a análise acaba por recair em algum uso das armas e no uso desigual da implementação da lei. “Whence by the time of Tiberius Gracchus the nobility had almost eaten the people quite out of their lands […]. so Rome felt by the ambition of the nobility” (HARRINGTON, Oceana, p. 184). O ponto negativo da nobreza é ainda mais nítido na seguinte passagem: 
	This [hereditary aristocracy or senatorian order of nobility] was that course which came afterwards to be the destruction of Rome, and had now ruined Athens – the nobility, according to the inevitable nature of such an one, have laid the plot how to divest the people of the result, and so to draw the whole power of the commonwealth unto themselves. (HARRINGTON, Oceana, p. 260)
	 
	Harrington retoma o exemplo romano em moldes muito similares, porém, exclui o de Veneza em The Art of Lawgiving: “That which causeth innate sedition in a commonwealth is inequality as in Rome, where the senate oppressed the people. But if a commonwealth be perfectly equal, she is avoid of sedition, and hath attained unto perfection, as being void of all internal causes of dissolution” (HARRINGTON, The Art of Lawgiving, I, 4, p. 613). 
	Para um autor sistemático como Harrington e que compôs suas obras posteriores a Oceana quase que exclusivamente para responder a críticas e justificar suas posições, a alteração dos termos não parece nada trivial ou assintomática. Dois elementos chamam a atenção na citação. Primeiro, a palavra empregada para caracterizar a opressão do senado ao povo romano (strife) não é a mesma que na parte citada de Oceana e Pour Enclouer le Canon do que em The art of Lawgiving (sedition)159. Segundo, Veneza, a referência à tranqüilidade e igualdade, desapareceu. Poder-se-ia argumentar que os três anos que transcorreram entre as duas publicações carregaram consigo mudanças sutis na estrutura do argumento, sobretudo, quando se tem em mente as fortes críticas a ele desferidas por Ferne a respeito de Veneza (Cf. DOWNS, 1977, 75-88). Todavia, a passagem não deixa de apresentar ao leitor uma versão menos propensa a Roma e sugere, embora tenha afirmado anteriormente no mesmo texto (HARRINGTON, The art of Lawgiving, I, 4, p. 612) que, apesar de Veneza ter as eleições mais igualitárias, nem ela foi capaz de sustentar a tranquilidade (FINK, 1962, p. 39). É possível aventar a hipótese de que, para não admitir um ponto fraco, ele se eximiu de ser taxativo outra vez.
		Tumultuous, por seu lado, a palavra predileta de Maquiavel para designar o conflito, assume, sempre, um caráter negativo (Cf. HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 3, p. 406-407). Na argumentação da vigésima segunda ordem de Oceana, o discurso de Archon apresenta a posição de Apio Claudio e de Servilio a respeito do que deveria ser feito para limitar as demandas da assembleia popular, quando algo ocorre: “But this debate was interrupted by tumultuous news of the near approach of the Volci, a case in which the senate had no recourse but to the people who, contrary unto their former custom upon like occasions, would not stir afoot160 (HARRINGTON, Oceana, p. 269). Uma vez aceita a posição de Servilius, o senado não teve outra alternativa que não aceitar enquadrar seus interesses aos do povo: “Servilius, accepting of the offer and making use of his interest with the people, persuaded them to hope well of the good intention of the fathers” (HARRINGTON, Oceana, p. 269). A narrativa é reveladora em muitos sentidos. Quando Ápio Cláudio posicionou-se favoravelmente à autoridade consular, por não haver alternativas, julgou por bem eliminar, de uma só vez, os motivos que poderiam levar tal sedição popular (sedition) a patamares maiores. À moderada resposta de Servilio chegou a notícia que, agora sim, traziam a guerra externa na forma de tulmutuous. Uma sedição interna fora talhada pela invasão eminente. Aqui, o sentido de tulmutuous é claramente uma relação entre Estados (Cf. HARRINGTON, Oceana, p. 333) e, além disso, mais forte que sedition, uma vez que é capaz de barrá-la. 
		Porém, o mais interessante da passagem é que, não obstante a confrontação entre o senado e o povo e o desprezo deste quando a notícia chega, uma situação que ameace a liberdade de ambos (occasions, palavra largamente empregada por Maquiavel), juntam-se pelo poder persuasivo de Servilio, e o povo pega em armas. O momento de choque entre o interesse (repare no termo interesse, à frente será importante) do senado e do povo é substituído no momento em que se acredita ser o início da guerra. Em outras palavras, a guerra limitou o andamento da política. E a expressão cunhada por Harrington também não é pouco significativa quando o povo é persuadido pela boa intenção dos país. Lembremos, pois, da metáfora dos país já discutida como sábios capazes de apresentar o caminho correto aos filhos, do mesmo modo que, por natureza, há homens mais capazes de fazê-lo em uma república, os senadores. Assim, a política levada ao limite com a sedição é reordenada por causas externas, como no caso dos gauleses (Cf. HARRINGTON, Oceana, p. 333)161. Em nenhum momento dessa exposição suspende-se o primado de que, entre o senado e o povo, há dois interesses diversos, mas que, sob determinadas ocasiões (occasions) podem o povo e o senado se unirem em prol de liberdade da cidade (Cf. HARRINGTON, Valerius and Publicola, p. 793).
	3.6.2. Partidos
		Do mesmo modo que tumulto é usado em sentido negativo, se observa a respeito dos partidos. Um dos pontos mais claros da utilização negativa dos partidos se inicia com uma clara dívida teórica a Hobbes: 
	Secondly, that one man alone, whether He be rich or poor, should without a party be able to disturb a commonwealth with sedition, is an absurdity; nor is such a party as may be able in some sort to disturb the peace, by robbing upon the right way or some such disorder, always able to disturb a government with sedition. Wherefore this feat goes not so much upon the ability of one man, rich or poor, as the puissance of the party he is able to make; and this puissance of the party goes upon the nature of the government, and the content or discontents thence deriving to the few or the many. (HARRINGTON, The Prerogative of Popular Government, I, 8, p. 424)
	Assim como havia explicado, um homem por capacidade natural (mental e física; HOBBES, Leviathan, I, 13) ou econômica (riqueza ou pobreza) não consegue desestabilizar as instituições. Porém, quando um grupo que anseia uma sedição se une, consegue concentrar poder suficiente para formar um partido e perturbar o equilíbrio entre os muitos e poucos (Cf. FINK, 1962, p. 65). Assim, Harrington não descarta que em uma república mal-ordenada seja possível que sediciosos se imiscuam nas casas legislativas, o que é bastante diferente de serem, eles mesmas, organizadas partidária ou facciosamente. O trecho corrobora com a ideia de que partidos e facções, além de serem a causa de muitas mazelas nas repúblicas, não podem ser confundidos com a assembleia ou o senado (HARRINGTON, The art of lawgiving, III, 2, p. 678). 
	Existe um substrato teórico e anterior à narrativa deste trecho que reforça esta distinção. “Where there is a multitude of proprietors, there can be equality, power may be transmuted into authority, and the infusion of form into matter can begin” (POCOCK, 1977, p. 122). A arte da legislação impõe forma àquela matéria desordenada e deixada à sua própria correlação de forças advindas da propriedade (Cf. COHEN, 1994, p. 196). A dimensão natural com a qual os homens se dividem, entre os que possuem ou não sabedoria, é, de certo modo, respeitada e reproduzida nas instâncias estatais, ao contrário do que ocorre com os partidos e facções. A diferença substancial entre um partido e uma casa legislativa reside no fato de ser ele atributo exclusivo da artificialidade humana, construído a partir do ímpeto natural pelo interesse quando não encontra limites à ação. O senado e a assembleia, por outro lado, são ambos expressões de uma dimensão natural da condição humana. A fábrica da natureza, a imitação da criação pela arte humana possui tanto a potência de institucionalizar as diferenças naturais, quanto a de criar artifícios para se sobrepor a ela. Nesse sentido, um partido, ou uma facção, pode ser lido como o esforço humano contrário à natureza humana (FUKUDA, 1997, p. 103). Por isso, entende-se, os partidos e as facções são caminhos violentos e a violência é contrária à natureza (HARRINGTON, Oceana, p, 206; POCOCK, 1977, p. 67-68). 
	O texto continua da seguinte forma: “The discontents, whether of the few or the many, derive from which is, or by them is thought to be, some bar unto their interest” (HARRINGTON, The Prerogative of Popular Government, I, 8, p. 424). O interesse mal controlado, ou não adequadamente institucionalizado, pode fazer com que parte dos muitos ou dos poucos subvertam a ordenação posta e deslizem para um modo violento de busca por seus interesses. Deriva-se daí o preciso uso harringtoniano de party. Em seu sentido mais literal, parte de um ou de outro grupo, formados diferentes pela natureza, que consegue furar o bloqueio institucional a fim de canalizar os interesses próprios. Explica-se também que é no seio de cada uma das casas legislativas aonde emergem os partidos não se confundindo, portanto, com a assembleia ou o senado em si mesmos (HARRINGTON, Oceana, p. 350). Por isso, o argumento de que Harrington se posiciona contrariamente ao conflito porque os partidos que são causa de ações violentas e facciosas não podem ser utilizados quando se trata da relação entre o senado e da assembleia (Cf. HARRINGTON, A discourse showing, p. 749). Definitivamente, os poderes legislativos não são partidos, mas alvos dos partidos. Esse imbricado relacionamento entre partidos e as casas legislativas faz com que a decisão a respeito da exclusão dos primeiros seja feita de modo bastante cauteloso, senão comedido: “To the commonwealthsman I have no more to say but that if he exclude any party, he is not trully such” (HARRINGTON, Oceana, p. 203). Desse modo, deve-se controlar as causas do surgimento dos partidos de tal modo que não encontre espaço em nenhuma das duas casas.  
	Harrington retoma, como de costume, o argumento de que em uma república igualitária, o povo não tem motivos para aspirar nenhum dos três interesses (poder, liberdade e riqueza) dos quais já tratamos acima (2.3.4). Cabe aqui destacar, coerentemente com as preliminares de Oceana, que o ponto de inflexão para a república harringtoniana é a igualdade, elemento capaz de fundar e sustentar a liberdade pelo divórcio de interesse e poder (POCOCK, 1977, p. 112-113). Em The Prerogative of Popular Government, entretanto, acrescenta, além das três características do interesse, à explicação de ser a igualdade um importante fundamento, um aspecto sociológico ou histórico. A realização do interesse popular, em seus três níveis, é condição suficiente para que a sua representação, a assembleia, não caia em mãos facciosas (Cf. SCOTT, 2004, p. 300). Porém, ainda assim, é necessário que as instituições políticas sejam forjadas de modo tal que não seja possível a facção dominar a assembleia. Por isso, e alguns comentadores observam uma antecipação de Rousseau neste ponto, a liberdade é garantida pela igualdade na medida em que o interesse vislumbrado é realizado e aquilo que pode decair em facção impedido. Este ponto é particularmente importante, pois marca a distinção com a definição negativa de liberdade em Hobbes (Leviathan, I, 21), uma vez que há, para Harrington, impedimentos externos que não limitem a liberdade. Além disso, a remoção das causas dos interesses facciosos permite que os efeitos sejam igualmente controlados: “Wherefore the people in an equal commonwealth, having none of those interests which are the causes of sedition, can be subject unto no such effect” (HARRINGTON, The Prerogative of Popular Government, I, 8, p. 425). A conclusão de Harrington é a mesma daquela já descrita em Oceana: separação de interesse e concentração de poder na materialização da assembleia popular. “[S]eeing in the commonwealth proposed the people have the power, but can have no such interest, and, the people having no such interest, no party can have any such power, it being impossible that a party should come to overbalance the people” (HARRINGTON, The Prerogative of Popular Government, I, 8, p. 425) e completa: 
	because the power or effect of a greater people is proportionably greater than the power or effect of a lesser people, and the few by this means would get no more than to be the lesser people. So, the people being no bar unto the riches and power being the only causes of sedition, there could arise no sedition in this commonwealth by reason of the nobility, who have no such interest if they had the power, nor have any such power if they had the interest. (HARRINGTON, The Prerogative of Popular Government, I, 8, p. 426)
	 
	A liberação do interesse pela igualdade de propriedade permite, ainda, a inserção na participação nos negócios públicos.                    
	As condições do conflito em uma república são, de fato, bastante limitadas. Harrington rejeita qualquer forma partidária ou facciosa, do mesmo modo que não pode, sob quaisquer circunstâncias, ser violento. O conflito se realiza na dimensão institucional da política de modo que rebata a natureza distinta dos homens. Nesse sentido, os atributos do senado refletem aquilo que possuem a mais do que o povo: a sabedoria. Harrington é taxativo quanto ao fato de que deve-se supor, como Maquiavel, que todos os homens têm interesses, mesmo que não seja verificável empiricamente e desta assertiva não exclui os senadores: “the senate hath no interest distinct or divided from the interest of the people” (HARRINGTON, Policaster, p. 724). Assim, o conflito harringtoniano somente faz sentido se entendido à luz da desigualdade natural dos homens e da forma igualitária da qual a política se encontra capaz de transformá-los.  
	3.6.3. Roma e Veneza
	  
	Já apontamos anteriormente que parte significativa dos comentários sobre Harrington a respeito do conflito tendem a identificar que o autor se posiciona contrariamente, mesmo quando comparado a Maquiavel. De modo mais preciso, trata-se, por assim dizer, de um ponto de bastante controvérsia, não apenas naqueles textos que possuem como objeto o próprio Harrington, mas também os que se debruçam sobre a fortuna maquiaveliana. Uma das explicações mais correntes sobre a suposta percepção negativa de Harrington a respeito do conflito é comumente justificada pelo extenso uso que ele faz de Veneza (MATTEUCCI, 1970, p. 342-351), sobretudo, a partir das descrições positivas e contrárias ao conflito oriundas de Giannotti (CADONI, 1994, p. 249). Desde o humanismo do quattrocento, a sereníssima república era vista como um regime equilibrado, estável e duradouro justamente por ser uma república stretta162. As correntes comparações se faziam com Esparta em contraposição à Roma antiga. Desse modo, a unidade entre Veneza e Esparta encontrada por diversos pensadores, incluindo Maquiavel, se sustentava no fato de ambas serem repúblicas aristocráticas. Ao deixar o povo ausente das instituições e das decisões políticas da cidade, Veneza e Esparta produziriam um regime fincado na concórdia e no consenso e, por isso, estável. Acrescenta-se ainda que Veneza é diversas vezes tomada como uma república comercial, motivo de obliterar os tumultos. Luzzatto descreve-a com uma demografia relativamente fixa, abarrotada de mercadorias muito bem transacionáveis e, por isso, “senza alcuna tumultuaria comotione per penuria del vitto” (LUZZATTO, 2013, p. 10; Discorso, I). Essa distinção veneziana será fundamental para Harrington. 
		De fato, as duas classificações de repúblicas – aquelas com vocação para a expansão e o conflito e aqueles para a conservação e a concórdia – são reconhecidas e aprovadas por Harrington, do mesmo modo que Maquiavel já havia feito. Porém, não obstante as incontáveis referências, Veneza não é o único e constante modelo de república. Quase sempre, sua exaltação é feita quando se trata do senado e da sabedoria requerida para a postulação de um posto ali (POCOCK, 1977, p. 19). A constante contraposição com a república romana, desigual, partidária, violenta e expansionista, não autoriza uma obediência cega aos ensinamentos da sereníssima. Assim como os outros modelos republicanos, Veneza ensina, também quando erra (BARDUCCI, 2013, p. 63; Cf. FINK, 1962, p. 31). De um ponto de vista institucional, o confronto com Roma permite que se leia de modo complementar: “The censors derive their removing a senator from those of Rome, the government of the ballot from Venice, and that of animadversion upon the ambitus, or canvass for magistracy, from both” (HARRINGTON, Oceana, p. 248). Coadunam-se, portanto, ambas as repúblicas, e outras mais, para a conformação de Oceana de modo que o conflito não seja o romano, mas que também não haja o aristocratismo de Veneza que cancele qualquer contraposição entre senado e o conselho grande de modo a anular o interesse de todos (HARRINGTON, Valerius and Publicola, p. 789)163. “With regard to the former he contends that the strife between patricians and plebeians was in no way inherent in the expansion of the republic” (POCOCK, 1977, p. 71).      
		Por fim, concluímos esta seção considerando um ponto particularmente importante para este trabalho. A grande parte das vezes que Harrington se refere ao tema do conflito, o faz inserindo, direta ou indiretamente, Maquiavel e suas análises sobre as repúblicas antigas, com o devido destaque para Roma e Veneza. Não há evidências de que ele insira a crítica ao conflito maquiaveliano por si mesmo, mas por causa de um detalhe interessante. Segundo Harrington, a análise elogiosa do conflito em Roma feita por Maquiavel possui um substrato equivocado, a interpretação dos humores, veremos à frente este ponto. Aqui, basta indicar a constante comparação das funções das casas legislativas e o papel desempenhado pelo interesse. Depois da publicação de Oceana, possivelmente devido às críticas recebidas, Harrington, paulatinamente, distancia-se de Maquiavel e do vocabulário ambíguo inicial (strife) por termos mais contundentes como sedition, discord e tulmultuous. Entretanto, o substrato da relação conflitiva entre o povo e o senado oceânicos permanecem intocados. Em outros termos, o papel desempenhado pelo interesse dos nobres e do povo produz uma ambivalência nas funções legislativas, inevitavelmente, antepostas uma a outra.     
	3.7. Conflito II: proximidades e divergências com Maquiavel
	Debate is the natural parent of result.
	Harrington, The art of lawgiving, III, 1
	Poteva un tribuno e qualunque altro cittadino preporre  al Popolo una legge, sopra la quale ogni cittadino poteva parlare o in favore o in contro, innanzi che la si deliberasse.
	Machiavelli, Discorsi, I, 18
	3.7.1. O contexto intelectual do conflito	
		As últimas décadas de pesquisas a respeito do republicanismo foram marcadas pela emergência do tema do conflito. Autores contemporâneos, de uma gama que vai de Arendt a Lefort, caracterizam a atividade e reflexão políticas fundamentalmente como relações conflituosas entre seres humanos. O resgate acadêmico promovido no mesmo período sobre as fundações iniciais da modernidade atribuem a Maquiavel o ponto alto da virada renascentista que encontrará seguidores e críticos nos séculos subsequentes. Contudo, apesar do enorme esforço já despendido no aprofundamento da obra do secretário florentino, poucos trabalhos colocaram o tema em perspectiva histórica, como objeto isolado, ou como âncora comparativa entre autores políticos. 
		Possivelmente, a pesquisa de Gabriele Pedullà (2011), Machiavelli in tumulto: conquista, cittadinaza e conflitto nei “Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio”, está entre as contribuições mais importantes dos últimos anos. A introdução ao volumoso livro apresenta as linhas mestras do pensamento político ocidental sob o critério do conflito. Não é raro encontrar entre os trabalhos de perspectivas históricas da reflexão política autores que buscam uma classificação binária para os pensadores em questão, ou seja, existiria aquele grupo afeito ao conflito – seja normativa ou positivamente orientado – e aquele avesso – quase sempre, do ponto de vista normativo. Pedullà mostra que o assunto é mais complicado e, antes de adentrar nos estudos específicos sobre a posição de Maquiavel, percorre o cenário da reflexão antiga em contraste com os modernos. Contudo, em artigo publicado anos antes, Marco Geuna (2005) já havia sinalizado a particularidade de Maquiavel frente aos autores antigos, humanistas e mesmo seus contemporâneos, a partir de um ideal normativo de equilíbrio e concórdia.
	A posição de Geuna (2005, p. 28) a respeito dessa questão não procura ser desenvolvida pelo contraste do consenso e dissenso, mas através da associação maquiaveliana do conflito com a república popular, opondo-se, assim, ao mito veneziano de uma república, porque stretta, harmoniosa. O primeiro marco teórico desenvolvido no texto de Pedullà, que nos servirá de guia daqui para frente, é a identificação da oposição entre conflito e harmonia. Da contribuição de Geuna, que à frente nos ateremos mais, extrairemos a correlação entre república popular, expansão e conflito (vide 3.9 e 4.9; Cf. McCORMICK, 2013a; McCORMICK, 2013b). 
	A partir da recepção de autores antigos, particularmente Aristóteles e Cícero, durante o quattrocento e cinquecento italiano, a necessidade de buscar concórdia onde apenas é possível observar discórdia se assenta como um pano de fundo comum para Arentino, Bracciolini, Boccaccio entre outros (PEDULLÀ, 2011, p. 15-17). Assim, o reconhecimento da inevitabilidade do conflito produzia um sentimento intelectual agonístico quando não se encontravam caminhos pelos quais se poderia produzir harmonia. Pode-se adiantar, como vimos também em Harrington, que já nos primeiros escritos renascentistas o conflito era identificado de dois modos distintos: os violentos e os não violentos. Atribui-se esta classificação às leituras constantes de Bellum Iugurthinum de Salústio quando a política não foi capaz de absorver as diferenças e precipitou-se em guerra. Desse modo, a vida citadina estava sendo observada de um ponto de vista também pedagógico no sentido de que as soluções dos conflitos emergiriam deles próprios, mas, uma vez solucionados, não voltariam outra vez à cena pública e o “bene vivere aristotelico” (PEDULLÀ, 2011, p. 31) poderia ser realizado. A consumação do fim do conflito estava no horizonte desse ambiente intelectual e, com ele, o tema do bem comum elaborado pelo cristianismo. Ao invés de um dever moral ciceroniano do cumprimento efetivo dos ditames da natureza, encontrava-se, agora, oportunidade de uma analogia entre os entes políticos e naturais, sempre, em conformidade com a harmonia e o equilíbrio. Nas palavras de Pedullà, o paradigma (lutas intestinas) e a norma (concórdia natural) encontram-se tão somente no pensamento, que, por isso, jogou o tema do conflito para a margem dos assuntos tratados (PEDULLÀ, 2011, p. 39).  
	Neste ponto, é necessário uma consideração. Quase sempre que o tema do conflito é tratado, sobretudo em autores contemporâneos a Maquiavel e os do século seguinte, reconhece-se a vinculação do equilíbrio sócio-político com a harmonia. Isso não necessariamente está relacionado. A existência de equilíbrio, no sentido institucional que será largamente desenvolvido ao longo do século XVIII, pressupõe, diferentemente dos pensadores do humanismo italiano, certo grau de divergência entre os termos postos. Diferencia-se da harmonia vinculada ao direito natural moderno uma vez que este necessita de consenso e universalização, portanto, não admite qualquer contrabalanceamento. O conflito pode ou não ser equilibrado, mas, jamais, harmônico. A clareza desses conceitos-chave é importante porque, com Harrington, não ocorre harmonia, mas a construção teórica de um conflito equilibrado. Em outros termos, é possível pensar em equilíbrio vinculado ao dissenso e, em última análise, ao conflito. Este é o principal marco maquiaveliano que adentrará as décadas seguintes à composição de suas obras.        
	Em seguida, o texto de Pedullà analisa a recepção de Maquiavel, irradiada a partir de Innocent Gentillet, associando a suposta frieza e maldade de seu pensamento ao elogio do conflito contido nos Discorsi (Cf. VILLARI, 1927, vol. 2, p. 181). Interessa-nos, particularmente, o desenvolvimento na Inglaterra. A centralidade da crítica do conflito em Hobbes não será pouco significativo para os autores aqui estudados: “all’interno della modernità,e proprio in merito alla questione dei tumulti, i Discorsi e il Leviathan fondano infatti due tradizioni opposte” (PEDULLÀ, 2011, p. 52; Cf. ESPOSITO, 1984, p. 179-219). É na força argumentativa hobbesiana que reside, assim, a ancoragem de significativa parte do pensamento jusnaturalista inglês dos seiscentos. Acrescentaríamos, aqui, à oposição conflito/harmonia uma combinação ignorada por Pedullà: a aderência ao direito natural nas bases hobbesiano-contratualistas carrega consigo a premência da harmonia em detrimento do conflito na realização da boa sociedade. Se até o humanismo italiano a relação entre conflito e harmonia estava sendo desenvolvida de modo interdependente, depois da publicação dos Discorsi e do Leviathan, o caminho se bifurca. Para ficarmos com apenas um exemplo contemporâneo de Hobbes e presente na reflexão de Harrington, vejamos brevemente o caso de Nedham. 
		Publicado em março de 1652 e republicado no compêndio, The Excellencie of a Free-State, o editorial de Marchamont Nedham defende abertamente os ditames maquiavelianos do conflito. Seu vocabulário, amplamente reproduzido do de Maquiavel, se espalha por toda a obra: discórdia (discord), tumulto (tumult), humores (humours), relação entre os grandes (Grandee) e o povo (people), desejo por liberdade em contraposição ao de dominar. Mas é no editorial do verão de 1652 que apresenta as causas para o conflito. Como Maquiavel, Nedham oferece três explicações para que o povo se anime contra os grandes (Cf. RAHE, 2006, p. 13-15). Primeiramente, quando um popular arroga para si o poder e o privilégio concedido apenas aos grandes; segundo, quando estes tentam tolher a liberdade do povo e, por fim, quando os grandes oprimem o povo. As três causas, de acordo com Nedham, apenas existem em republicas mal-ordenadas, isto é, quando há desigualdade política ou civil, limitação da liberdade de participação ou opressão (NEDHAM, 2010, p. 58-59; The Excellencie of a Free-State). Caso qualquer uma dessas três ocorrências seja registrada, não se pode dizer que, em resumo, o povo tenha garantia de liberdade. Até então, poder-se-ia lê-lo como um crítico do conflito que apenas expressa as condições, negativas, mesmo que maquiavelianas, nas quais ele emerge. Mas, então, insere a continuidade do argumento (BARROS, 2014, p. 29-30): “Nertheless, admit that the people were tumultuous in their own Nature; yet those Tumults (when they happen) are more easily to be borne, than these Inconviences that arise from the Tyranny of Monarchs” (NEDHAM, 2010, p. 60; The Excellencie of a Free-State). 
	A partir daí, segue-se uma defesa do conflito popular, por sua própria natureza. A posição de Nedham contrária ao bicameralismo164, possivelmente inspirada no regime do Rump Parliament, tenciona, em diversos momentos da obra, a contrariedade entre o povo e o senado nas repúblicas antigas e modernas, sempre em defesa da expurgação dos grandes, como atores tiranos e correlatos ao monarquismo (Cf. SCOTT, 2004, p. 179-180). Assim, a natureza tumultuária do povo produz um rebatimento na tendência de usurpação da liberdade pelos grandes, de modo que suas características naturais podem ser vistas como positivas. O povo se anima contra o senado sob as seguintes condições: jamais extrapola em número significativo a injúria cometida, segue a eloquência e a reputação de homens honestos e, sempre, fita o bem público. “And, lastly, By this means they came off always with good Laws for their profit” (NEDHAM, 2010, p. 60; The Excellencie of a Free-State). A inflexão da primeira para segunda parte do argumento, do tumulto oriundo da ação dos grandes para aquele advindo da própria natureza popular recebe uma enorme carga de maquiavelismo, sobretudo, em seu resultado final, a produção de boas leis (POCOCK, 2003, p. 381-382). Porém, e este ponto é particularmente interessante para a análise de Harrington, a natureza conflitiva do povo não o torna faccioso. 
	For answer, first, as to the point of being Factious, we have already shewn, that this Government, stated in a succession of its Supreme Assemblies, is the onely preventive of Faction; because, in creating a Faction, there is a necessity, that those which endeavour it, must have oportunity to improve their slights and projects, in disguising their Designes; drawing in Instruments and Parties, and in worming out Opposities: the effecting of all which, requires some length of time; which cannot be had, and consequently, no Faction form'd, when Government is not fixed in particular persons, but managed by due succession and revolution of Authority in the hands of the People. (NEDHAM, 2010, p. 65; The Excellencie of a Free-State)
	  
	Se é possível uma leitura de Maquiavel, como fazem Lefort (1979, p. 141-154) e Lucchese (2001, p. 77-78), a partir de dois modos conflitivos distintos (honra ou propriedade), e cada um deles possui sua consequência positiva ou negativa, respectivamente, então, Nedham incorporou ambos. “And lastly, those Tumults, Quarrels, and Inconveniences that arise from among them, never tend nor end, but to the further oppression and suppression of the people in their Interest and Propriety” (NEDHAM, 2010, p. 61; The Excellencie of a Free-State). A evidente inserção da propriedade e do interesse como categorias explicativas do conflito permitirá que em outra publicação no mesmo ano enseje um modo similar de conflito. No texto seguinte de Mercurius Politicus, Nedham completa o tema: “Most of those Tumults in old Rome, were occasioned for want of this liberty [do povo]” (NEDHAM, 2010, p. 63; The Excellencie of a Free-State). A correlação entre tumulto e liberdade era o ponto que faltava à assertiva maquiaveliana. Não é apenas possível, mas bastante provável, visto a proximidade dos autores, que Harrington tenha recolhido de Nedham a calibragem necessária para interpretar o conflito de Maquiavel, o que pode, inclusive, tê-lo levado à sua enorme preocupação com a precisa definição das atribuições senatoriais e populares como esferas distintas da atuação política. Harrington, diferentemente de Nedham, é um partidário do bicameralismo, porque não encontra no senado um inimigo natural do povo, nem a natural tendência para a tirania (RUSSEL-SMITH, 1914, p. 89), mas um sustento da igualdade (DAVIS, 1983, p. 209). Por outro lado, os motivos pelos quais o povo e senado se enfrentam são, eminentemente, os mesmos. 
	Por isso, após discorrer sobre a relação conflitiva dos interesses em Roma, Harrington põe a questão da seguinte forma: “There is not a more noble or useful question in the politics than that which is started by Machiavel: whether means were to be found whereby the enmity that was between the senate and the people of Rome might have been removed” (HARRINGTON, Oceana, p. 272). Claramente, a questão está posta no sexto capítulo do primeiro discurso. A conclusão de Maquiavel é “che non si può mai cancelare uno inconveniente” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 6, 20), portanto, está fora da alçada das possibilidades, dadas as condições romanas, de se findar com os tumultos. O “inconveniente necessario” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 6, 37) levou Roma à expansão. A conclusão silenciosa de Harrington apenas concorda com a do florentino: “And he that will erect a commonwealth against the judgment of Machiavelli is obliged to give such reasons for his enterprise as must not go on begging” (HARRINGTON, Oceana, p. 273)165. Depois de uma citação longuíssima do referido capítulo dos Discorsi, devidamente acomodada ao estudo das repúblicas expansivas e estáticas, Harrington atesta a necessidade de se debater a relação entre conflito e expansão. 
	The question put by Machiavel is of internal causes: whether the enmity that was between the senate and the people of Rome might have been removed; and to determine otherwise of this question than he doth, I must lay down other principles than he hath. To which end I affirm, that a commonwealth internally considered is either equal, or unequal. A commonwealth that is internally equal hath no internal cause of commotion, and therefore can have no such effect but from without. A commonwealth internally unequal hath no internal cause of quiet, and therefore can have no such effect but by diversion. (HARRINGTON, Oceana, p. 274-275)166
	 
	 	Vimos acima (2.5.3) que Harrington, apesar de empregar Maquiavel, reivindica para si a inserção dos termos da república igualitária. A desigualdade provoca o conflito negativo, ao passo que a igualdade o impede (Cf. HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 8, p. 425). Veremos à frente (2.7.4) em que medida Harrington se aproxima ou se distancia do conflito definido em termos maquiavelianos a partir da diversidade de humores. Em Harrington, o fato de o interesse ser o mesmo para membros do senado e do povo carrega consigo o imperativo da igualdade (HARRINGTON, Oceana, p. 277), à qual, nesse ponto, merece a crítica a Maquiavel (DOWNS, 1977, p. 72). “Wherefore Machiavel, in this as in other places, having his eye upon the division of patrician an plebeian families as they were in Rome, hath quite mistaken the orders of this commonwealth, where there was no such thing” (HARRINGTON, Oceana, p. 275). Harrington não aceita que a desigualdade seja produtora de um inconveniente necessário (HARRINGTON, Oceana, p. 280), antes, pretende demonstrar que é a igualdade – tanto em termos de cidadania calcada na propriedade, quanto em termos de interesse (POCOCK, 1989, p. 111) – o sustentáculo para o conflito ser necessário à república bem-ordenada. As causas do conflito interno devem ser estudadas à luz das instituições políticas.                     
	          
	                   
	3.7.2. Legislativo: a teoria do bolo
	Grande parte dos estudos a respeito de Harrington esforça-se por apresentar uma perspectiva harmônica, conciliatória e consensual da política ou, pelo menos, oposta ao conflito caudatário de Maquiavel (ABREU, 2008, p. 73-76; BACCELLI, 2003, p. 16; BARROS, 2013, p. 160; BLITZER, 1970, p. 296; BORALEVI, 2011, p. 119; CAMBIANO, 2000, p. 242; DAVIS, 1981, p. 694; DOWNS, 1977, p. 28 e 69; FUKUDA, 1997, p. 117; GEUNA, 1998, p. 117; GEUNA, 2005, p. 42; GEUNA, 2013b, p. 26; MATTEUCCI, 1970, p. 353-355; PARKIN, 2007, p. 179; PEDULLÁ, 2011, p. 53-60; RAHE, 2006, p. 21; RAHE, 2008, p. 339; REMER, 1995, p. 536; ROUX, 2013, p. 107; SCOTT, 2004, p. 96 e 118; SHKLAR, 1959, p. 686; SULLIVAN, 2004, p. 18 e 146; WORDEN, 1991, p. 466; WORDEN, 1994b, p. 92-93; WORDEN, 2011, p. XXXVII; ZAGORIN, 1997, p. 138), apesar das exceções sempre comedidas e reticentes (BARDUCCI, 2013, p. 67; MACPHERSON, 1963, p. 83; NEW, 1963a, p. 78; RUSSEL-SMITH, 1914, p. 53; STRUMIA, 1991, p. 57; TAHVAINEN, 2012, p. 179). A utilização de termos e recursos argumentativos fortemente vinculados ao direito natural (law of nature, natural right, consent etc.) sugere uma certa dívida para com o pensamento de autores como Grotius e Hobbes. Mesmo na Inglaterra de seu tempo, em textos como os dos Levellers, o uso do direito natural é latente e, possivelmente, exerceu bastante influencia em Harrington (The art of lawgiving, III, preface, p. 658). É perceptível que o direito natural, sobretudo em seu desenvolvimento ao longo do século XVII inglês vinculado, especificamente na época de Harrington, a Hobbes, atribui generalizações e universalidades aos objetos políticos, justamente por se vincular à natureza. Tome-se como exemplo o fato de que todos os homens invariavelmente têm medo da morte violenta, mas também são racionais o suficiente para que possam driblar as cosequências dessas características naturais sob a forma da construção de um corpo artificial via contrato social. Diferentemente, como veremos à frente, do direito natural de Sidney, aqui não há espaços para exceções e, portanto, para comportamentos distintos que gerariam atritos entre eles. Nesse sentido, a assertiva do direito natural, tomando-a, perigosamente, como generalidade para a gama de autores com os quais Harrington se confronta, de que os homens nascem livres e iguais não é outra coisa que não a corroboração de que o corpo artificial deve seguir os ditames da natureza, mantendo os homens iguais, mesmo que não tão livres quanto antes. O consenso adentra ao direito natural pela dimensão universalista que se propõe. Nesse sentido, a dívida de Harrington para com os contratualistas recai fundamentalmente naquilo que ele próprio atribui como generalidades e, por isso, não se furta a utilizar o vocabulário. 
		Todavia, Harrington não sustenta seus argumentos em uma universalidade de paixões humanas, pelo contrário, ao tratar das capacidades, não nega que os homens são, por natureza, diferentes. A arbitrariedade da proporção, seis homens em vinte são os mais inteligentes, reconhecida por ele próprio como algo aleatório, não apenas o distancia de uma teoria uniforme da natureza humana, como também oblitera a homogeneidade dos objetos políticos167. O reflexo de tal distinção natural dos homens confirma que o universo político não pode negá-la (Cf. FINK, 1962, p. 55). Assim, o substrato heterogêneo dos homens configura a necessidade de instituições políticas igualmente heterogêneas. O argumento caminha substancialmente em direção ao governo misto, no sentido rigorosamente oposto ao governo puro hobbesiano pautado em homogeneidades. A chave para a compreensão da diversidade natural dos homens nas instituições políticas é o poder legislativo de Oceana. 
		A divisão do legislativo em duas casas não apenas reparte o poder, mas também suas funções (Cf. CAMBIANO, 2000, p. 237). O senado possui a atribuição natural (natural aristocracy) de propor as leis, a assembleia, a de escolhê-las (Cf. BLITZER, 1970, p. 150). O argumento se inicia com uma suposta simplicidade. Duas meninas possuem um bolo, ao dividi-lo, uma diz a outra: “‘Divide’, says one to another, 'and I will choose; or let me divide, and you shall choose” (HARRINGTON, Oceana, p. 172). Aqui, pressupõe-se que exista uma contrariedade nas vontades sob um mesmo objeto em questão, ambas desejam a maior parte do bolo, por interesse próprio168. Não obstante a dimensão auto-interessada do comportamento humano (RUSSEL-SMITH, 1914, p. 32), possível recepção do direito natural hobbesiano, não é esta característica capaz de produzir consenso. Inverte-se a assertiva hobbesiana de que igualdade nas paixões produz consenso político, na verdade, a igualdade dos interesses produz, em Harrington, conflito. É verdade que, antes do estabelecimento do contrato social em Hobbes, essa igualdade natural produz conflito, imprevisibilidade e pode, inclusive, levar à guerra. E é justamente por isso que o contrato se faz necessário. Nesse sentido, a igualdade natural dos homens leva a uma desigualdade artificial consensualmente. No ponto de inflexão, da natureza para a artificialidade, Harrington se distancia mais do que nunca daquele que mais lhe ensinou sobre a natureza humana (HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 7, p. 423). Inversamente a Hobbes, a igualdade nos interesses, e não igualdade substancial nos homens, é o seu foco (HARRINGTON, Pian Piano, p. 375), ou seja, o fato de os homens possuírem os mesmos interesses não significa que a artificialidade seja a necessária desigualdade.
		Nessa altura da argumentação, lembramos apenas a dimensão natural com que o florentino reconhece as idiossincrasias individuais através dos umori (vide 3.2.1). A consequência de tal diversidade insere-se igualmente em conteúdos diversos de umori: há aqueles que desejam dominar e os que desejam não ser dominados. A impossibilidade de que um dos umori seja realizado plenamente sem que o outro também o faça, lança a questão a um ponto de difícil solução. O objeto sob disputa, positivado ou não, recai, necessariamente, sobre a dominação e, a partir daí, a política pode ser vista como conflito (ABREU, 2013; PEDULLÁ, 2011, p. 94). 
	O desenvolvimento argumentativo de Maquiavel, dos umori ao Estado como unidade incidente do conflito, auxilia-nos no entendimento harringtoniano dos conflitos. Assim como a virtù é atributo nato, uma vez que é oferecida pela natureza, a capacidade de obtenção de propriedade é, em Harrington, igualmente atributo da natureza. A generalização – todos possuem alguma capacidade de obter propriedade – não confere igualdade – cada um possui uma capacidade própria. Jonathan Scott (1994) e Michel Downs (1977, p. 115) observam nessa característica da condição humana uma antecipação da função da propriedade na teoria de Locke, o que apontaria também para uma proximidade com o direito natural e o liberalismo clássico. Russell-Smith (1914, p. 139-140) reconhece a presença marcante da propriedade em ambos, embora não afirme uma necessária correlação entre o destaque da propriedade e o liberalismo. Ocorre que a natureza de tal capacidade não leva a uma realização igual dos interesses. Em outras palavras, se em Maquiavel a diversidade humana enseja umori diferentes, em Harrington, a diversidade de capacidade de obtenção de propriedade não leva a uma diferença de interesses. O objeto harringtoniano sob disputa, a propriedade, revela um distanciamento entre a capacidade de obter propriedade e a igualdade do desejo de obter sempre mais propriedade, gerando frustrações (vide 3.3.6). Essa naturalidade com que os autores tratam os desejos humanos, seja de dominar, seja de adquirir propriedade, relaciona-se diferentemente em cada um deles. Os umori, naturalizados, em Maquiavel, produzem um rebatimento distinto, os que desejam dominar e os que desejam não ser dominados. Já em Harrington, a natural capacidade de os homens obterem propriedade não impede que o desejo de mais propriedade exista (Cf. RAHE, 2008, p. 339-341). A igualdade dos interesses em contraste com a desigualdade dos umori revela o equivoco de Maquiavel, segundo Harrington169. 
		Fukuda explicou muito bem que Harrington divide com Hobbes a noção de que a igualdade natural, em Hobbes no estado de natureza (FUKUDA, 1997, p. 88), em Harrington com relação às meninas, produz insegurança ou guerra civil (FUKUDA, 1997, p. 41-45 e 72). Não obstante Hobbes tratar de paixões e Harrington de interesses, ou, quando muito, de ânimos e humores, é apenas na criação de artificialidades, o corpo artificial ou as casas legislativas, que essa igualdade produz a violência. Em Maquiavel, por outro lado, é a diferença no conteúdo de cada um dos umori que implica no conflito político e na apenas parcial realização de cada um deles para a produção de ordenamentos, leis e liberdade. Harrington aprofunda tal dicotomia quando insere a igualdade no desejo de obtenção de mais propriedade em contraste com a impossibilidade de realização plena. Em suma, o que em Maquiavel era diferente, por atributo natural (umori), em Harrington se torna igual (interesse) também por atributo natural. Nesse sentido, o erro de Maquiavel consiste em não ter identificado, como bem fez Hobbes, que os ânimos humanos são iguais. Por isso, a intensidade com que Harrington trata da diferença entre as funções legislativas é mais profunda do que aquela que fez Maquiavel, se é que o florentino o fez. Mais precisamente, o senado e os tribunos da plebe se relacionam mais diretamente com a tradição do governo misto, o que também é verdade para Harrington, mas com um argumento a mais. Dado que os interesses são os mesmos em todos os homens, mas alguns possuem sabedoria, é necessário que as casas legislativas atuem em espaços absolutamente diversos de modo que absorva a diversidade natural dos homens (HARRINGTON, Oceana, p. 172).                 
		A teoria do bolo autoriza uma leitura conflituosa não apenas pela igualdade de interesses nos indivíduos, mas também por sua manutenção a partir da produção das instituições políticas. “Dividing and choosing, in the language of a commonwealth, is debating and resolving” (HARRINGTON, Oceana, p. 174). A relação conflituosa das meninas passa a ser uma relação igualmente conflituosa na política, mas com uma distinção importante. As meninas possuíam, por pressuposto, as mesmas habilidades e interesses, portanto, comportavam relações equitativas de conflito, bem aos moldes hobbesianos.
	Dois são os termos que invalidam a perfeita transmissão da metáfora do bolo para a do poder legislativo. Primeiramente, existe uma desigualdade natural dos homens não expressa entre as meninas. A metáfora se limita a um ponto incapaz de sintetizar todas as habilidades dos seres humanos, isto é, as meninas apenas expressam o fato de os interesses serem iguais entre os homens e a impossibilidade de sobreposições naturais, dada a ausência de violência. De fato, poder-se-ia identificar nessa igualdade natural aquilo que Hobbes o fez no estado de natureza. Porém, não há estado de natureza nas meninas de Harrington porque há, por pressuposto, a capacidade de resolução pacífica dos conflitos, através do diálogo, por isso, uma deve “dizer” algo à outra (“says one unto the other”)170. A solução pelo diálogo entre as meninas não é caracterizada por qualquer tipo de transferência, seja da execução do direito, seja de autoridade individual, como em Hobbes. Além disso, não existe uma lei da natureza ou direito natural que permita ou enseje um preceito ou regra geral. Na mais radical das interpretações, poder-se-ia apenas afirmar que a igualdade e o interesse próprio hobbesianos, que no caso específico de Hobbes leva ao entendimento do direito natural, mas não em Harrington, é constatado por Harrington como uma evidência do comportamento humano, através da anatomia política (Cf. WORDEN, 1994b, p. 91). Isso explica porque reflexões a priori não respondem competentemente o que é a natureza humana. Nesse ponto, evidentemente seguindo Harvey, não se pode descuidar da versão maquiaveliana da natureza humana.
		Harrington segue o florentino na observação do comportamento humano, calibrado por Harvey, ao constatar e não teorizar, como faz Hobbes. Portanto, mesmo que o conteúdo seja semelhante nos dois ingleses, no estado de natureza ou entre as meninas – diferenças naturais insignificantes e interesse próprio – os motivos que os levaram a tal conclusão são absolutamente distintos. Desse modo, a desigualdade natural das capacidades em Harrington não habita o universo das meninas porque extrapola o limite da metáfora e porque, mais importante, existe uma igualdade de fala, na concordância com a proposição: você divide e eu escolho. O simples fato de esse discurso ser tido como conveniente para o interlocutor aponta, em si mesmo, para uma perspectiva aristotélica da capacidade humana da fala como o principal instrumento político (ARISTÓTELES, Política, 1252b). Harrington não desdobra suficientemente a metáfora de modo que a narrativa seja completada, não é possível saber se o interlocutor aceitou ou não a proposta. Mas como ele próprio destina seus estudos institucionais a partir da conclusão afirmativa, pode-se inferir que a proposta é aceita pela menina que a ouve. O discurso, ao invés da violência, é a prova de que as meninas não estão em estado de natureza. É prova também que a predisposição para a política é nata. Dois pontos claramente aristotélicos. Além disso, a fala não encontra limite na metáfora, ao contrário, é atributo daqueles que devem se responsabilizar pela proposição das leis: “But in the parliament of Oceana you had no balls nor dacing, but sober conversation; a man might know and be known, show his parts and improve’em” (HARRINGTON, Oceana, p. 242). Tal atributo, e aqui reside uma distinção com as meninas, é exclusivo do senado, e vetado à assembleia:
	 
	But they that are capable of this kind of dividing or debating are few among many that, when things are thus divided and debated, are able to choose, which in the language of a commonwealth is resolve [...] These six, falling into discourse of business, or giving their juldgment upon persons or things, thought but by way of mere conversion, will discover their abilities, whereupon they shall be listened unto and regarded by the fourteen. (HARRINGTON, The Prerogative of Popular Government, I, 5, p. 416)
	 
	Por causa da sabedoria do senado, mostra-se igualmente capaz de debater uma proposta aceitável pela assembleia. Isso não significa que o povo não tenha capacidade de debater, ou, aristotelicamente, da fala como requisito para a política, mas que não a tem de modo que seja direcionada ao coletivo da república (HARRINGTON, Oceana, p. 281; Cf. TAHVAINEN, 2012, p. 166).      
		O segundo motivo que diferencia as meninas das instituições políticas é a diferença de funções nas casas legislativas. Entre as meninas, a escolha de quem corta e quem escolhe é arbitrária, porque são igualmente capazes de fazer uma e outra coisa. No legislativo, por outro lado, é decorrente da natureza diferente dos homens. Assim como uma menina corta e a outra escolhe, o senado propõe e a assembleia vota a lei em questão. Importante notar que não há qualquer sobreposição de funções, aqueles que propõem não podem votar, os que votam não podem propor. O rigor da medida se deve à prevenção de cumprimento de apenas uma das ações como modo de sustentar a igualdade entre as casas. Há quem observe nesta característica uma inconsistência de Harrington. 
	This [a divisão de funções entre o senado e a assembleia], however, ignored some obvious problems: what if the senate should falsely persuade the assembly that something was in the general interest which, in reality, was not? Or waht if the senate and assembly disagreed so fundamentally that the government broke down? Harrington did not face these questions. (ZAGORIN, 1997, p. 140)
	 
		Sob essa ótica (REMER, 1995, p. 537), o senado teria a capacidade de se sobrepor à assembleia, por astúcia ou por corrupção. Essa interpretação toma o conceito de interesse de modo diverso daquele descrito por Harrington (veja seção 2.3.4). Não haveria a possibilidade de enganação porque não há diálogo entre as casas, também não há a de corrupção porque vai contra o interesse próprio. Com relação à queda do governo, isso apenas seria factível caso a distribuição de propriedade fosse correspondente ao impasse entre as duas casas, situação essa discutida e repelida por Harrington.   
	A radical distinção entre as funções possui duas causas. Primeira, é que as leis devem passar pelo crivo das melhores opções para, em seguida, passar pela votação. Segundo é que isso reflete a condição distinta das sabedorias humanas. Uma das fontes plausíveis para essas razões e, particularmente, para a assembleia só votar, pode ser encontrada no Conselho Grande de Florença, construído após a ascensão de Savonarola em 1494 (ALBERTINI, 1995, p. 8-9; GILBERT, 2012, p. 7-8; RUBINSTEIN, 1990, p. 13). Pregando a união da cidade, o frei dominicano não deixa de opor os “grandi” ao “popolo”, mas, diferentemente do futuro funcionário de sua república, não os diferencia pelos umori. “[L]i uomini savi e prudenti, li quali hanno a instituire qualche governo, prima considerando la natura del popolo” (SAVONAROLA, 2013, p. 29; Trattato sul governo di Firenze, I, 2). Pareceria puro aristocratismo florentino não fosse sua intransigente defesa da largueza da república (SAVONAROLA, Trattato sul governo di Firenze, III, 1). De acordo com Savonarola, a ambas as partes se complementam sob um governo civil de comunhão e concórdia (Cf. DAVIS, 1981, p. 689; NADON, 2009, p. 535; POCOCK, 1978, p. 28; POCOCK, 2003, p. 99-109). Harrington não chega a tanto, embora a essência da nobreza e do povo não seja tão distinta (Cf. GOLDIE, 1987, p. 205). 
	Para a compreensão da primeira causa é necessário adentrar no tema do conflito. O que em Maquiavel era umori, em Harrington se torna interesse, e ambos estão em conflito. Assim, os interesses divergentes e conflitantes produzem resultados equitativos. O pressuposto é que o senado não proporia uma lei que não lhe fosse favorável, mas também não o faria que fosse desfavorável ao povo, pois se assim for, a assembleia não aprovaria (HARRINGTON, Brief Directions, II, p. 596). O resultado, portanto, é que as leis são favoráveis para ambos: “if the legislator or the senate divide well, the people shall be sure to make choice” (HARRINGTON, Politicaster, p. 721). Da mesma maneira, a racionalidade de cada menina faz com que aquela que corta o bolo o faça de modo equitativo com o fito de garantir a si mesma a maior fatia possível. Caso o bolo não seja cortado ao meio, aquela que cortou não terá a maior parte, pois será escolhida pela outra. Essa situação descreve um erro de racionalidade, e portanto de interesse. É necessário reconhecer que o pressuposto de Harrington é que cada menina conhece seu interesse próprio assim como cada casa legislativa conhece o seu, mesmo que não necessariamente conheça o do adversário. 
	Em Maquiavel, na dedicatória de O Príncipe, o baixo e o alto, mostram aspectos distintos da percepção da política onde o adversário conhece melhor seu oponente do que a si mesmo, embora reaja melhor com seu próprio humor. Aplicando a máxima a Harrington, significa que mesmo que uma menina reconheça melhor a posição da outra, a reação é sempre em direção ao interesse próprio, porque interesse é, por definição, genuíno e não pode ser burlado, como já citado: “Sir, if a man know not what is his interest, who should know it?” (HARRINGTON, Politicaster, p. 719). Independentemente se a menina que corta pressupuser que a outra possua a mesma racionalidade que a sua (interesse próprio) a melhor jogada é contar que sim. Portanto, é ato racional, porque interessado, dividir o bolo ao meio. Caso a menina que corta pressupuser que a outra não tem a mesma racionalidade que a sua, isto é, não pretende obter a maior parte do bolo, com certeza, o bolo seria cortado desigualmente, o que seria um erro de racionalidade tal pressuposição e tal escolha, uma vez que tal pressuposto não pode ser previamente confirmado e o resultado seria aleatório. “The people, in whom lay the power to vote law, would never use that power against themselves; while the senate's proposals would have to express the people's interest as well as its own, otherwise they would not be approved” (ZAGORIN, 1997, p. 140). Assim, é racional, porque auto-interessado, que o senado proponha apenas leis que sejam aprovadas pela assembleia. Essas leis precisam ser equitativas e dividir o bolo ao meio. 
	3.7.3. Natural aristocracy
		Fica ainda uma questão na relação entre as meninas e as instituições. Nas relações privadas da cozinha, não importa quem corta e quem escolhe, mas importa a ordem em que essas coisas acontecem. 
	But whereas either office, that of divinding or choosing, was communicable unto either of girls, it is not indifferent in the distribution of a commonwealth, because dividing is separeting one thing, one reason, one interest, or consideration, from another, which they that can so discern in private affairs are called discreet, but they that can do it in public are prudent; and the way of this kind of dividing, in the language of a commonwealth, is dabeting. (HARRINGTON, The Prerogative of Popular Government, I, 5, p. 416)
	 
		A narrativa de Harrington não impede que se suponha uma situação em que uma parte do bolo seja escolhida antes mesmo de ser cortada: “depois que você cortar eu vou escolher o pedaço da direita”171. Mas essa situação não incorre em qualquer modo de racionalidade, pois fica claro que o corte será em função da escolha. Por isso, deve ser em sentido inverso, a escolha deve vir depois do corte, para que ambas utilizem sua racionalidade e produzam, mesmo sem os desejar, resultados equitativos. Por isso também, necessariamente, a ordem deve ser cortar para depois escolher. Disso resulta que o desencadeamento lógico das ações necessariamente deve ser acompanhado de uma informação particular. Quem corta, durante a ação, deve saber que a escolha será feita por outra pessoa, de modo que o tamanho do corte seja considerado. “The senate can do nothing but by proposing unto the people; it is not possible for them to agree unto anything that can be proposed, without debating it; nor can any debate tend unto any such agreement, but in the force of reasons thereunto conducting” (HARRINGTON, A Discourse upon this Saying, p. 741). Ou ainda: “But the result there must necessarily go precedent debate, seeing a man, much less an assembly, resolveth not upon anything without some considerations, motives or reasons thereunto conducing, which ought to be first orderly and maturely debateded” (HARRINGTON, Valerius and Publicola, p. 790)172.  
	Nos termos do legislativo, fica ainda mais evidente. Não se poderia votar uma lei que não se conhece, a priori, qual é, a não ser que o senado receba autorização para aprovar qualquer lei, o que tornaria a república uma oligarquia. Do mesmo modo, o senado deve saber de antemão que a assembleia votará sua proposta. Nesse sentido, o conflito entre as casas legislativas se faz antes mesmo do momento de escolha das leis, pois já está inserido dentro da racionalidade do senado, do mesmo modo que o conflito maquiaveliano existe antes mesmo das instituições, visto que os umori existem antes da criação do senado e da assembleia. Isso intensifica a distinção com as meninas, porque a sabedoria distintiva do senado para com a assembleia permite que seja capaz de antecipar, pela sabedoria, o comportamento da assembleia e, portanto, propor a lei que julgar aceitável. Aqui reside outro limite da metáfora. A comparação do bolo com as leis não transmite a idéia de que as leis são variáveis, e o bolo é um objeto único e homogêneo. A capacidade de fala, entendimento mútuo e a igualdade entre as meninas, juntamente com a clara definição de quem corta e quem escolhe impede, como resultado, a sedição e a violência. No legislativo, por seu lado, propor e votar, de acordo com as diferenças naturais, produzem igualdade. Nas meninas, começa-se pela igualdade, no legislativo, finda-se com ela, em ambos os casos, a divergência civilizada oblitera o conflito violento. 
		O pressuposto igualitário das meninas não considera a inserção da desigualdade de capacidades vigente na natural aristocracy, considera apenas a igualdade do conteúdo do interesse. Isso levou Harrington a alocar cada função, propor e escolher, em cada casa específica e obliterar qualquer sobreposição. Uma interpretação aristocrática de Harrington poderia colocá-lo na perspectiva rígida da naturalização da desigualdade. De fato, quanto à sabedoria, ele o faz, mas isso não imputa rigidez política. Pelo contrário, diferentemente de Maquiavel, que parte da diversidade dos humores, Harrington parte da igualdade dos interesses e é esta igualdade que deve ser refletida no legislativo (DOWNS, 1977, p. 64-65). Com isso, uma leitura mais democrática de Harrington afirma que a diferença de funções existe para garantir a igualdade de interesses inconciliáveis. Em outras palavras, propor e escolher é a única maneira de garantir que a superioridade natural de alguns homens não implique em superioridade política. Afasta-se de Hobbes, assim, quando este argumenta em favor do necessário estabelecimento da desigualdade como garantia de paz. Em certo sentido, Harrington pretende construir um artifício político que limite ao máximo as distorções produzidas pela natureza.   
	Nesse ponto, podemos, finalmente, introduzir a discussão sobre a natural aristocracy. A defesa de uma distribuição equitativa das propriedades, na verdade, deve ser calibrada pelo mérito individual (HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 11, p. 460; COTTON, 1979, p. 385; RAHE, 2008, p. 337; SOMOS, 2013, 87; TAHVAINEN, 2012, p. 174), de modo que a proporção entre mérito e propriedade seja respeitada (HARRINGTON, The art of lawgiving, III, 1, p. 664; HAMMERSLEY, 2013a, p. 364): “for that the riches of a commonwealth should not go according unto the difference of men's industry, but be distributed by the poll, were unequal” (HARRINGTON, The Prerogative of popular Government, I, 8, p. 425), mesmo porque, objetivamente, a distribuição igual é impossível: “Let dominion or freehold stand upon what balance you will, unequal or equal, from the biginning of the world you shall never find a people turning levellers” (HARRINGTON, The Prerogative of Popular Government, I, 8, p. 429; SCOTT, 2004, p. 74)173. Mas, quando refere-se ao âmbito político do mérito, ele não pode ser de tal modo discrepante que atinja a balance e coloque em xeque a igualdade política:
	 
	It is true both the merit of these princes, and the manner of their free election by the people, seem to forbid the name of tyranny unto this institution. But so it is, that let there be never so much merit in the man, or inclination of the people to the prince or the government that is not founded upon the due balance, the prince in that case must either govern in the nature of a commonwealth. (HARRINGTON, The Prerogative of Popular Government, II, 4, p. 535)
	 
	As heranças gregas, e fundamentalmente platônicas, nos escritos de Harrington são comumente apontadas pelo governo das leis (Cf. DOWNS, 1977, p. 71; HARRINGTON, Oceana, p, 205). Porém, a particularidade de cada homem reflete, em Harrington, uma capacidade natural e intransferível que inevitavelmente aporta na política. Um dos instrumentos mobilizados para bloquear tal sobreposição é justamente a separação dos determinantes das conquistas individuais com instrumentos coletivos (DOWNS, 1977, p. 121). Em outros termos, uma república desigual estabelece as riquezas de acordo com a política, uma igual, de acordo com a indústria individual. Na igualdade política aceita-se, ou mesmo louva-se, a desigualdade econômica174. Cabe aqui, então, um comentário a respeito da justeza na distribuição de funções em uma república. 
	Among these [italian pageants], at Rome I saw one which represented a kitchen, with all the proper utensils in use and action. The coocks were all cats and kitlings, set in such frames, so tied and so ordered, that the poor creatures could make no motion to get losse, bu the same caused one to turn the spit, another to baste the meat, a third to skin the pot and a fourth to make green sauce, it is not right. (HARRINGTON, A Discourse upon this Saying, p. 744)
	 
	Retomando a metáfora culinária, Harrington continua com a comparação entre a cozimento dos alimentos e as funções de uma república. A anedótica passagem revela a perfeição na adequação de funções claramente definidas em prol da realização dos objetivos finais. Gatos, como criaturas incapazes da política, devem ser amarradas para que a ordenação seja viável. De modo similar, a constituição de uma república é aquilo que confere ordenamento certeiro de cada função (APPELBUAM, 2004, p. 186; DAVIS, 1981, p. 696). Nesse sentido, a natural aristocracy deve ser compatível com as ordens da república, do mesmo modo que as funções do povo (BLITZER, 1970, p. 241-242).    
	Maquiavel parte do pressuposto de que a natureza fez os homens diversos e Harrington busca evidências disso. O que alguns intérpretes chamaram de antecipação da doutrina de Locke (SCOTT, 1994; WETTERGREEN, 1988; DOWNS, 1977), é, na verdade, o que ele procura como a comprovação dessa diversidade. O resultado da capacidade individual no cumprimento do interesse que todos possuem é a evidência que ele precisa, não para distinguir os homens em dois grupos, mas para diferenciá-los um a um. Como um dos principais sustentáculos de sua teoria, a propriedade diferencia os mais dos menos capazes em atingir o objetivo de todos. Nesse sentido, Harrington acrescenta a Maquiavel uma medida observável e hierarquizante dos homens, o que, reconhecidamente, não faz o florentino, porque a origem lhe é assumidamente desconhecida175. 
	Essa gradação harringtoniana daquele que conquista um mínimo àquele que conquista o máximo de propriedade não atinge, por si somente, a divisão binária expressa tantas vezes em sua obra. Maquiavel é claro, em muitos lugares, quanto ao fato de que existem homens que desejam governar e os que desejam não ser governados e, mesmo assim, o critério individualizante da virtù não o impede de dividir o mundo em dois. Do mesmo modo, Harrington, ao hierarquizar objetivamente os homens pela capacidade de obter propriedade, não se abstém de afirmar que a consequência política de tal reconhecimento é binária176. Fica claro que os umori de Maquiavel são a expressão de dois tipos de vontades imediatamente políticas. A inovação de Harrington, por seu lado, reside na avaliação de que entre a natureza do mérito individual e a política, transpassa-se a propriedade (Cf. WORDEN, 1994b, p. 95). Num certo sentido, o que faz Harrington com a teoria dos umori de Maquiavel é torná-la parte da economia política. Uma vez que os homens se mobilizam por interesses, e estes voltam-se para a propriedade, a política é a consequência lógica de toda argumentação. Dado que os homens possuem o mesmo interesse e que alguns se sobressaem por condições naturais, cabe à política não negligenciar tais idiossincrasias, pois não pode a arte com a natureza (HARRINGTON, Valerius and Publicola, p. 786). 
	A intermediação feita por Maquiavel entre a individualidade e o desejo de dominar ou o de não ser dominado não é tão explícita em Harrington: “a father of a family would find the common and natural interest of his servants, which is to be free, that wherein his own interest, which is to have servants, is eminently included” (HARRINGTON, Politicaster, II, p. 718). Sendo o pai, como chefe de família, o correlato do senado na república, a distinção para com os servos se origina na natureza, o que não invalida que o pai e o senado sejam propensos à liberdade coletiva. Assim, a passagem da hierarquia individualizada para o mundo político binário, em Harrington, pode ser lida como os homens livres em contraste com os servos, ou ainda, dos que possuem ou não cidadania (BLITZER, 1970, p. 217; SULLIVAN, 2006, p. 147). Entre o mérito individual e as duas casas legislativas, Harrington somente oferece um exemplo. Para ele, um terço dos homens são mais sábios (wiser) que os outros: 
	A commonwealth is but a civil society of men. Let us take any number of men, as twenty, and forthwith make a commonwealth. Twenty men, if they be not all idiots – perhaps if they be – can never come so together, but there will be such difference in them that about a third will be wiser, or at least less foolish, than all the rest. (HARRINGTON, Oceana, p. 172)
	Harrington não entre na questão se há critérios absolutos, sejam ou não todos idiotas, sejam ou não os mais sábios apenas menos idiotas. Importa que, de um lado, é possível observar uma gradação entre os homens e, de outro, uma ruptura. Mas o que em Maquiavel era assumidamente inexplicável, tornou-se sabedoria. Os seis mais sábios de vinte 
	discoursing and arguing one with another, show the eminence of their parts, the fourteen discover things that they never thought on, or are cleared in divers truths which had formely perplexed them; wherefore in matter of common concernment, difficulty or danger, they hang upon their lips as children upon their fathers, and the influence thus acquired by the six, the eminence of whose parts is found to be a stay and comfort to the fourteen, is auctoritas patrum, the authority of the fathers. (HARRINGTON, Oceana, p. 172-173)
	 
	Essa autoridade natural, Harrington chamou de “natural aristocracy”. Possivelmente, o ímpeto de dominar ou de não ser dominado em Maquiavel assumiu uma referência corporativista medieval em Harrington na comparação entre pais e filhos, de origem romana: “auctoritas patrum et verecundia plebis” (HARRINGTON, The Prerogative Of Popular Government, I, 5, p. 416). Nesse sentido, a divisão binária de Harrington é justificada apenas por uma relação natural familiar, o que comprova a distância dele para com o direito natural, bastando que se reconheça que o domínio de pais sobre filhos é natural, mas não, necessariamente, político. Assim como, por natureza, os pais são mais sábios que os filhos e, por isso, cumprem com o dever de guiá-los, alguns homens o fazem com os outros. Mais à frente no texto, o autor comprova isso: “For proof of this order in reason: it is with all politicians past dispute that paternal power is in the right of nature, and this is no other than the derivation of power from fathers of families, as the natural root of a commonwealth” (HARRINGTON, Oceana, p. 216). O direito natural não é senão o reconhecimento da diferença natural dos homens. Lido à luz do jusnaturalismo, é o inverso de Hobbes e seus seguidores e, neles, neste caso, inclui-se Sidney. 
	Esse aspecto, que pretende provar a naturalidade da superioridade paterna, requer uma determinada sabedoria embutida. Bem ao seu estilo, como já tivemos oportunidade de verificar, Harrington expressa suas explicações pela comparação, nesse caso, entre os mais sábios e os pais. A robustez do argumento se limita tão somente a expressar elementos em comum entre a natural aristocracy e os pais, pelo fato de serem os mais sábios. Porém, não fica claro se essa sabedoria dos pais é natural, o que não parece fazer muito sentido177, e, por outro lado, fica claro que a sabedoria da natural aristocracy é natural, inclusive, é isso que a define. Por isso, “the people have not only a natural but a positive obligation to make use of as their guides” (HARRINGTON, Oceana, p. 173). 
	Novamente, pode-se tomar a comparação entre a natural aristocracy com os pais no mesmo sentido que se faz entre as meninas e o legislativo, como uma metáfora. Pelo fato de um terço dos homens serem naturalmente mais sábios que os outros é necessário que estes sejam imbuídos de autoridade. A sabedoria do senado, unida ao interesse que todos possuem, corrobora com a ideia de que apenas a natural aristocracy é capaz de antecipar qual seria o comportamento da assembleia, e, por isso, pode propor as leis. Isso não significa que é a sabedoria o critério distintivo para formular leis, mas, ao contrário, para formular leis é necessário supor o comportamento da assembleia. As leis, em si mesmas, não são propostas ou produzidas racionalmente por uma inteligência superior externa aos ditames políticos e livres de interesse próprio, pois, caso o fosse, não seria necessária a escolha pela assembleia. Nesse sentido, a assembleia é a garantia de que o senado usará suas habilidades para propor apenas as leis que serão aprovadas, claro, sempre com a possibilidade de elas não serem. Por isso, a natural aristocracy não possui distinções de ordem que vão além daquelas observáveis. 
	3.7.4. Parcialidade e emulação 
	O capítulo 9 de O Príncipe é onde Maquiavel apresenta com mais clareza o resultado dos conflitos: licença, principado ou liberdade. A república, e o principado civil, são os dois únicos regimes que sustentam a tensão conflituosa de modo não violento. O argumento, especificamente maquiaveliano, reside, pois, no fato de que cada uma das vontades se realiza apenas em parte, isto é, em parte os grandi dominam e em parte o popolo não se deixa dominar. A parcialidade na realização do humor é o que fará de Harrington um exímio maquiaveliano. Quando Harrington afirma que o senado deve propor para que a assembleia escolha não está dizendo nada substancialmente diferente de quando Maquiavel afirma a realização parcial de cada um dos humores. Claro que, para Harrington, como vimos, não se trata de humores, mas de interesses. Não obstante a explicação da vontade – na falta de uma palavra melhor – ser diferente, o fato é que apenas parcialmente elas se realizam. O senado, em parte, consuma sua vontade (interesse), porque deve fazer concessões à assembleia se quiser ter suas propostas aprovadas. A assembleia, em parte, tem suas vontades (interesses) atendidas porque o senado apresentou leis favoráveis a ele próprio que possam ser aceitas por ela. Assim, é a parcialidade da realização que insere o conflito na teoria de Harrington, como em Maquiavel.
	Deixamos em suspenso um ponto que cabe, agora, ser concluído. Acima apontamos que o operador do conflito em Maquiavel é a distinção dos humores e que, em Harrington, a igualdade do interesse. Como muitos comentadores afirmam, o caráter específico maquiaveliano reside na diversidade humana realizada binariamente na política entre aqueles que desejam dominar e os que desejam não ser dominados, se positivado, conforma, desse modo, um oximoro (Cf. ADVERSE, 2007). O mesmo não se aplica a Harrington, uma vez que não há tal diferença, o que o levou a inserir a diferença de funções nas casas legislativas178. A calibragem feita da passagem dos humores para o interesse pôde igualmente permitir a separação de funções. Em ambos os casos, há uma homogeneidade (na função legislativa ou no interesse) e uma heterogeneidade (na função legislativa ou no humor), o que muda, entretanto, é a ordem daquilo que é homogêneo ou heterogêneo, justificado, cada um a seu modo, pela natureza humana. Importa destacar que é na tensão entre o que é homogêneo e o que é heterogêneo que emerge o equilíbrio. Não seria, assim, despropositado afirmar que o conflito harringtoniano é outra coisa que não maquiaveliano, se, e somente se, for definido o conflito maquiaveliano pela ancoragem na distinção dos humores (Cf. POCOCK, 1977, p. 116). Nesse sentido, não se pode discordar com todos aqueles que afirmam que Harrington posiciona-se contrariamente ao elogio do conflito por Maquiavel, o que não significa afirmar que haja uma crítica em si mesma ao conflito. Agora, se o conflito maquiaveliano for tomado de modo mais amplo, definindo-o tão somente como uma contrariedade inerente aos segmentos que compõem a sociedade ou às casas legislativas, ausente a explicação de fundo dos humores, certamente, o conflito de Harrington é maquiaveliano. Essas duas formas de interpretação não são igualmente válidas, porque o texto de Maquiavel não o permite. É claro, como já apontamos, que o conflito maquiveliano não se sustenta sem a diferença de humores intrínseco a todas as cidades. Mas também não é pela rejeição do caráter específico de Maquiavel que automaticamente Harrington deixa de ser parte do seleto grupo que credencia ao conflito a produção de leis, a sustentação da liberdade e a igualdade política. Mas essas consequências do conflito podem ser lidas a partir de um desencadeamento de causas e efeitos.           
	   
	Where first, the blame he lays to the heathen authors is, in his sense, laid unto the Scripture; and whereas he holds them to be young men, or men of no antidote, that are of like opinions, it should seem that Machiavel, the sole retriever of this ancient prudence, is to his solid reason a beardless boy that hath newly read Livy. And how solid his reason is may appear where he grants the great prosperity of ancient commonwealths, which is to give up the controversy, for such an effect must have some adequate cause; which to evade, he insinuates that it was nothing else but the emulation of particular men; as if so great an emulation could have been generated without as great virtue, so great virtue without the best education, the best education without the best laws, or the best laws any otherwise than by the excellency of their policy. (HARRINGTON, Oceana, p. 178)
	Né si può chiamare in alcun modo con ragione una republica inordinata, dove siano tanti esempli di virtù, perché li buoni esempli nascano dalla buona educazione, la buona educazione dalle buone leggi, e le buone leggi da quelli tumulti che molti inconsideratamente dannano. (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 4, 7)
	A passagem é quase uma reprodução textual de Maquiavel179. Ao seu modo característico de escrita, Harrington apresenta relações de causa e efeito inseridas e de igualdade entre os termos. Afirma ainda que a emulação se une à virtude, Maquiavel, refere-se aos exemplos de virtude; esta é oriunda da melhor educação, em Maquiavel, uma boa educação; esta das melhores leis, em Maquiavel, boas leis; as melhores leis advém da excelência política, em Maquiavel, dos tumultos. Seguindo de perto o texto, identificam-se duas diferenças. Maquiavel utiliza adjetivos positivos (buona educazione, buone leggi), enquanto Harrington utiliza adjetivos superlativos (the best education, the best laws). Com o cuidado que sabemos que Harrington tem com as palavras empregadas (Cf. HARRINGTON, The prerogative of popular government, II, 5, p. 558; The art of lawgiving, II, advertisement, p. 616), isso não significa outra coisa senão a radicalização do argumento de Maquiavel da passagem de um termo para outro180. Isso significa que, para Harrington, não basta que os termos sejam bons, devem ser os melhores, o que aponta para uma restrição, uma singularidade, na república bem-ordenada, permitindo, inclusive, sua imortalidade (DOWNS, 1977, p. 95). Essa leitura reflete a expressão contingencial das ordenações capazes de produzir a imortalidade, como veremos, importante rompimento com Maquiavel.
	A segunda diferença é mais significativa para nossa argumentação. A tradução das palavras do secretário não ocorre apenas em um único caso das relações de causa e efeito, o último. Para Maquiavel, aquilo que impulsiona as boas leis, seguidas da educação e da virtude é o tumulto, para Harrington, a excelência política (Cf. WIEMANN, 2013, p. 45-46). Novamente, duas interpretações são possíveis para justificar a substituição. Primeira, Harrington rejeita o conflito (tumulto) e, em seu lugar, coloca a excelência política, o que significaria que excelência política é diferente de conflito. Segunda, Harrington equivale tumulto à excelência política e, com isso, fecha a equiparação das causas e efeitos. Assumindo sua aversão à palavra tumulto, como vimos acima, é plausível supor que a segunda interpretação é mais compatível com seu sistema. Mas, tendo em vista a ambiguidade com a qual ele utiliza os termos para designar o conflito (strife) e, à luz de seu rigor não apenas quanto ao vocabulário181, mas também quanto, sobretudo, sua constante preocupação com as explicações a partir de relações entre causa e efeito, dadas as causas, os efeitos não poderiam ser outros. “A universal effect demonstrateth a universal cause” (HARRINGTON, Aphorims Political, XXXII, p. 765). Assim, o desencadeamento lógico das proposições não pode concluir nada diferente de que a excelência política seja equivalente ao tumulto, uma vez que ele próprio aceita toda a cadeia de eventos descrita nos Discorsi. 
	3.7.5. A causa do conflito
		Novamente mobilizando Aristóteles contra Hobbes, Harrington comenta uma passagem da Política que vale a pena ser reproduzida: 
	Immoderate wealth, as where one man or the few have greater possessions than equality or the frame of the commonwealth will bear, is an occasion of sedition, which ends for the greater part in monarchy; and that for this cause the ostracism hath been received in divers places, as in Argos and Athens. But it were better to prevent the growth in the beginning, than, when it hath gotten head, to seek the remedy of such an evil. (HARRINGTON, Oceana, p. 166; ARISTÓTELES, Política, 1302b)
	 
		Como é sabido, e os próprios textos confirmam, Harrington controlava a língua grega e muito provavelmente, como era comum entre os eruditos de seu tempo, lia o estagirita no original e ele próprio fazia as traduções. Cabe uma reflexão sobre a versão inglesa adotada pelo autor de Oceana182. Para Harrington, “immoderate wealth” (dýnamis em Aristóteles) e “greater possessions” (meízhon dýnamis em Aristóteles) assumem um significado eminentemente econômico, bem característicos de riqueza e propriedade. “His economics were oikonomika in a Greek sense” (POCOCK, 1977, p. 63; Cf. STRUMIA, 1991, p. 28). Mesmo que essa leitura seja válida para Aristóteles, parece interessante frisar o esforço do autor de Oceana em correlacionar a propriedade com o poder político.  De fato, a opção por “wealth”, ao invés de “riches”, como anteriormente no texto havia preferido para tratar os goods of fortune, indica uma determinada cautela, porque “wealth” pode assumir um significado mais amplo do que apenas riqueza, embora seja essa a tradução mais comum para o português. 
		O argumento de Harrington, em sua resposta a Hobbes, se faz destacando a riqueza como causa de sedições (stásis)183. Além da fonte aristotélica (PEZZATO, 2005, p. 226), Harrington parece ter se inspirado em um contemporâneo seu. “The matter of seditions is of two kinds; much poverty and much discontentment”. “The first remedy or prevention is to remove by all means possible that material cause of sedition whereof we spaeke; which is, want and poverty in the estate” (BACON, 1955, p. 40 e 41; Essays, Of seditions and troubles). Nessa altura do argumento, Bacon, empregando metáforas naturais e médicas, busca compreender as bases do governo e os modos eficazes de prevenir as sedições. Atente-se ao fato de que Harrington não visa essa prevenção baconiana, mas tal proximidade com o autor dos Essays oportuna uma divergência com um de seus admiradores científicos (Cf. SKINNER, 2002c, p. 52). Diferentemente do que Hobbes havia argumentado, que o contrato é capaz de garantir a ordem, por ser uma transferência incondicional, Harrington afirma que a condição de empoderamento não é senão garantida pela propriedade, por isso, o contrato é ineficaz (GOUGH, 1930, p. 397). Isso coloca-o em uma posição, não de omissão do momento contratual, como afirma Russel-Smith (1914, p. 18), mas de oposição teórica. O ponto que Harrington pretende destacar de Aristóteles, o diferencia tanto de Hobbes, quanto de Maquiavel. Com relação ao primeiro, o problema reside na teoria do contrato, com o segundo, na origem explicativa do conflito. O pacto é ineficaz ou inútil, e portanto não pode ser mobilizado como uma categoria explicativa, pois a soberania é uma consequência da propriedade (HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 3, p. 409; Cf. RAAB, 1965, p. 196). Propriedade esta que enseja simultaneamente os motivos para o conflito. De acordo com a leitura harringtoniana de Maquiavel, o florentino não leu Aristóteles corretamente: 
	Machiavel hath missed it very narrowly and more dangerously; for not fully perceiving that if a commonwealth be galled by the gentry, it is by their overbalance, he speaks of the gentry as hostile to popular government, and of popular governments as hostile unto the gentry, and make belive, that the people in such are so enraged against them, that where they meet a gentjeman they kill him; which can never in Switz the gentry are not only safe, but in hounor. (HARRINGTON, Oceana, p. 166)
	 
		O erro de Maquiavel consiste em não perceber que o motivo da turbulência (galled) das repúblicas é a overbalance da gentry. “In almost every place where Harrington amends or disagrees with Machiavelli, the basis of his criticism is that the latter has failed explicitly to see the principle of Balance as a neecssary key to a full understanding of the situation” (RAAB, 1965, p. 190). Nesse ponto, a leitura harringtoniana é radical: a hostilidade entre povo e nobreza descamba em assassinatos e guerra civil (BARDUCCI, 2013, p. 68). “In this failure to recognize the relationship between property and power, Harrington belived that Machiavelli had failed as an observer and theorist” (DOWNS, 1977, p.  29). Caso o texto se encerrasse aqui, não seria possível atribuir qualquer leitura alternativa àquela feita por tantos intérpretes. Contudo, já na passagem acima citada vê-se uma causa negligenciada, até então, pelas outras interpretações de Maquiavel: a balance. O que Harrington afirma é que o motivo do conflito é a correlação de riquezas existente entre o povo e os nobres, que pode ou não precipitar em violência. Quando ocorrem assassinatos e guerras civis é devido a overbalance. O esquema teórico, portanto, se passa, primeiro, pela explicação de que é a balance a causa do conflito e a overbalance causa da violência no conflito. Devido a esta distinção, sutil, encontra-se Harrington pressionado a reconhecer sua dívida com o florentino: “But the balance as I have laid it down, though unseen by Machiavel, is that which interpreteth him, and that which he confirmeth by his judgment in many other as well as in this place” (HARRINGTON, Oceana, p. 166). Maquiavel não expôs, mas a teoria da balance está submetida em seu texto. Conclui Harrington o ponto: “Wherefore, as in this place I agree with Machiavel that a nobility or gentry, overbalancing a popular government, is the utter bane and destruction of it” (HARRINGTON, Oceana, p. 166-167).
		Entre a crítica e o elogio, Harrington procura no próprio texto do florentino seu fundamento da balance para a explicação dos conflitos. De fato, encontra-o e traduz: “make them gentlemen or noblemen, not in name but in effect, that is by enriching them with lands, castles, and treasures, that may gain them power amongst the rest and bring in teh rest unto dependence upon themselves” (HARRINGTON, Oceana, p. 166). Diferentemente do que acabara de fazer com Aristóteles, Harrington não precisou inserir a propriedade, porque lá já estava: “fa gentiluomini in fatto, non in nome, donando loro castella e possessioni e dando loro favore di sustanze e di uomini” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 55, 27). O que é interessante, contudo, é que a esta altura dos Discorsi o tema do conflito já havia sido debatido do ponto de vista institucional. Assim, o maquiavelismo de Harrington se assenta na condição igualitária, em termos de propriedade, da república bem-ordenada (HARRINGTON, Oceana, p, 258). Para Harrington, Maquiavel não percebeu que essa igualdade de posses é também necessária no conflito legislativo (Cf. DOWNS, 1977, p. 27-28).               
	                       	
	3.8. Immortal commonwealth: ridurre ai principi e rotation  
	I cannot conclude a circle (and such is this commonwealth) without turning the end into the beginning. 
	James Harrington, Oceana
	Comumente se encontram comentadores que atribuem a originalidade de Harington à sua enorme ambição de produzir uma immortal commonwealth. A virada maquiaveliana, sobretudo na reconstrução de Pocock (Cf. 2003, p. 201), liberou o mundo dos ditames transcendentes da política e, cunhando o realismo moderno (PORTINARO, 1999), impôs à queda dos regimes uma necessidade até então nada evidente. Uma leitura como essa colocaria, portanto, Harrington ao largo da linha maquiaveliana, uma vez que sua originalidade buscaria superar um ditame da necessità política. Constante fonte de inspiração para os renascentistas italianos, com o devido destaque para o próprio secretário, Roma foi alvo de inúmeras críticas, mas resistiu àquela que a acusava de fragilidade militar e política (MILLAR, 2002, p. 92). Se algum caminho pudesse ser construído para a vida longa, este era romano.     
	Por outro lado, autores que consolidaram o conceito moderno de soberania na confluência ambivalente com o desenvolvimento do jusnaturalismo e/ou patriarcalismo184 tendem a apresentar uma preocupação maior com a sustentação do regime no tempo. Aqueles atualmente denominados absolutistas, com destaque para Bodin, Hobbes e Filmer (POCOCK, 1977, p. 23; POCOCK, 1987b, p. 442), buscaram na indivisibilidade do poder a segurança necessária para a longa vida do rei (BODIN, Les six livres de la république, I, 8; HOBBES, Leviathan, II, 18; FILMER, Patriarcha, II, 16). Contudo, mesmo estes pensadores reconhecem circunstâncias nas quais a soberania, fonte da estabilidade e vitalidade do regime, pode sucumbir (BODIN, Lex six livres de la république, IV, 1; HOBBES, Leviathan, II, 29;  FILMER, Patriarcha, III, 2). Harrington também o faz, mas suas restrições são diversas daquelas elaboradas pelos absolutistas. O autor de Oceana divide com Bodin, Hobbes e Filmer a percepção de que as invasões estrangeiras bem sucedidas resultam na derrocada da sociedade política e do Estado; divide também a ideia de que, uma vez conformado de modo adequado, o Estado, por si mesmo, jamais encontra seu fim. Diferentemente do humanismo e maquiavelismo, Harrington aposta numa immortal commonwealth. 
	Para os três autores supramencionados, a garantia de sucesso do regime residia na certeira aplicação da lei da natureza em conformidade com as ações humanas. De algum modo, haveria um parâmetro externo aos homens capaz de fixar o poder e sustentar o Estado, por ordens humanas ou divinas. O que alguns intérpretes apontam como originalidade de Harrington não é, propriamente, a ambição de coibir mecanismos internos capazes de fazer ruir o regime, mas sua explicação para tal (BORALEVI, 2011, p. 673; GOUGH, 1930, p. 404). Necessariamente, como já tivemos chance de apontar, a superestrutura segue a propriedade. Sendo esta a base para a sustentação do regime, sua adequada distribuição reverbera em um governo igualmente estável. Esta correlação entre propriedade e superestrutura ganhou o nome de perfeição. A imortalidade da república se sustenta pela perfeição nos três níveis da balance: na propriedade, na superestrutura e na relação de uma com a outra (POCOCK, 1977, p. 72-73). Necessário que se reconheça a dimensão contingencial de tal assertiva, isto é, a imortalidade existe no caso ímpar da perfeição generalizada da distribuição de propriedade, da rotation em todos os níveis governamentais e na lei agrária (DOWNS, 1977, p. 70).
		Originada nos escritos de Políbio, e devidamente calibrada por Maquiavel, a teoria dos ciclos históricos de governo aterriza em Harrington sob uma perspectiva nova185. Para Políbio, a sucessão dos regimes, ou das formas de governo, possui um embricamento natural de ascensão e degeneração do governo de um, poucos e muitos (POLÍBIO, História, VI, 4; POCOCK, 2003, p. 77).  
	Esse é o ciclo pelo qual passam as constituições, o curso natural de suas transformações, de sua desaparição e de seu retorno ao ponto de partida. Quem distinguir nitidamente esse ciclo poderá, falando do futuro de qualquer forma de governo, enganar-se em sua estimativa da duração do processo, mas se seu juízo não for afetado pela animosidade ou pelo despeito dificilmente se equivocará quanto ao seu estágio de crescimento ou declínio e quanto à forma que resultará desse processo. Especialmente no caso do Estado romano esse método nos capacitará a chegar a um conhecimento de sua formação, crescimento e perfeição máxima, e igualmente da mudança para pior que certamente ocorrerá algum dia. De fato, como eu já disse, esse Estado, mais que qualquer outro, formou-se e cresceu naturalmente, e sofrerá um declínio natural e mudará para a situação oposta. (POLÍBIO, História, VI, 9) 
		Fukuda (1997, p. 9) argumenta que tal definição foi uma ruptura com Platão e Aristóteles e, por isso, formalizou o modelo romano. Assim, teria atingido a Inglaterra no justo momento em que o regime monárquico ruiu (FUKUDA, 1997, p. 13). Luciano Canfora (1993), comparando estas passagens com as de Maquiavel, identificou as inúmeras simetrias existentes e pôde apontar os limites entre elas. Se lidas com cautela, os trechos que explicam as passagens de uma forma de governo a outra se diferenciam da explicação polibiana por neutralizar a dimensão natural: o surgimento do governo “per potersi meglio difendere” (Discorsi, I, 2, 14), do príncipe ao tirano “per successione e non per eleizione” (Discorsi, I, 2, 17), do principado ao optimate porque “non potevano sopportare la inonesta vita di quel principe” (Discorsi, I, 2, 18), do optimate ao governo de poucos pois este se comportava “sanza rispetto ad alcuna civilità” (Discorsi, I, 2, 21)e, finalmente, ao governo popular por causa da “fresca memoria” (Discorsi, I, 2, 22) dos tempos de opressão. A segunda distinção é que, para Maquiavel, mais claramente os ciclos são finitos e, mesmo uma “republica perfetta” (Discorsi, I, 2, 36; Cf. CAMBIANO, 2000, p. 83; NELSON, 2004, p. 109) encontrará seu fim186. Fukuda (1997, p. 14) afirma que “[m]ixed government is not, however, central to Machiavelli's ideas”, embora reconheça a proximidade com a teoria dos ciclos. Procuraremos expor, contrariamente a esta posição, a coadunação dos ciclos com o governo misto. 
	3.8.1. Entre Políbio e Maquiavel: os ciclos e a corrupção
	 	Entre Maquiavel e Harrington, contudo, surge outro pensador inglês que se dedicou ao tema. Misturando uma linguagem medieval, de raízes aristotélicas, com o pacto (compact), Thomas Smith, após distinguir as monarquias em absolutas e pelas leis (SMITH, 1982, De republica anglorum, I, 8), como fará Harrington no século seguinte, refere-se indiretamente à teoria dos ciclos. A sociedade civil se organiza inicialmente com a formação dos casais, sendo o homem e a mulher separados naturalmente por características próprias se unem para o bem de ambos e daí surgem os servos e os filhos. Mas é na natureza do homem, forte e aventuroso (SMITH, 1982, p. 58; De republica anglorum, I, 11) que emerge sua capacidade de governar (Cf. HILL, 2002, p. 45). “So in the house and familie is the first and most naturall (but a private) apparence of one of the best kindes of common wealth, that is called Aristocratia where a few and the best dothe governe, and where not one alwaies” (SMITH, 1982, p. 59; De republica anglorum, I, 11). Um ponto chama a atenção para uma particularidade de Smith frente à origem grega. A constatação das diferenças naturais entre os homens, ao invés de um impedimento, se mostra como complementar à sua natureza política e sociável. Inicia o ponto do seguinte modo: “But for so much as it is the nature of all things to encrease or decrease” (SMITH, 1982, p. 59; De republica anglorum, I, 12). Da aristocracia natural  familiar surgem motivos que levam ao desenvolvimento do reino: “the childrem waxing bigger, stronger, wiser, and thereupon naturally desirious to rule” (SMITH, 1982, p. 59; De republica anglorum, I, 12). Saindo do berço familiar, o filho desenvolve uma família e com ela avança na empreitada de construir uma cidade e dessas surgem outras, quando, por consenso mútuo elas se unem, tem-se uma nação ou reino. 
	For so long as the great grandfather was alive and able to rule, it was unnaturall for any of his sonnes or ofspring to strive with him for the superioritie, or to go about to governe or any wise to dishounour him of whom he had all. And therefore he doth beare the first and natural example of an absolute and perfect king. For he loved them as his owne children and nephewes, cared for them as members of his owne body, provided for them as one having by long time more experience than they all. (SMITH, 1982, p. 60; De republica anglorum, I, 12)
	 
		Em seguida, argumenta sobre a passagem para a aristocracia: 
	But when that great grandfather was dead, the sonnes of him and brethren among themselves not having that reverence to any, nor confidence of wisedome in any one of them, nor that trust thone to thother, amonge whome (as many times it doeth amonge brethren) some strifes and brawlinges had before arisen: To defende themselves yet from them which were walsh and strangers to them, necessarily agreed among themselves to consult in common, and to beare rule for a time in order, now one, now another: so that neither one might beare alwaies the rule, nor any one be neglected. (SMITH, 1982, p. 60; De republica anglorum, I, 13)
		 Assumindo o comando, os chefes de família formam um conselho próprio de iguais em nascimento, nobreza e riqueza. “The rulers sought ech to keepe and maintaine yheir posteritie, as their sonnes and nephewes, and who should succeede them and carie their names when they were deade” (SMITH, 1982, p. 61; De republica anglorum, I, 13). E o mesmo ocorre com eles: “Now as a time bringeth an ende of all thinges, these brethren being all dead, and their ofspring encreasing daily to a great multitude” (SMITH, 1982, p. 61; De republica anglorum, I, 13). Através da educação e do exemplo dos pais e avós, “it was not possible that they should be content to be governed by a fewe” (SMITH, 1982, p. 62; De republica anglorum, I, 14). O retorno à origem, por seu lado, é feito por motivos igualmente explicáveis pelo costume. Alguns, ainda sob um regime popular, optam por dedicarem-se com maior afinco às necessidades do Estado e, com isso, conquistam maiores honras, caso contrário, a usurpação do poder é o caminho mais seguro para chegar até ele. “Whereupon necessarily it came to passe that the common wealth must tirne and alter as before from one to a few, so now from a few to a many and the most part” (SMITH, 1982, p. 62; De republica anglorum, I, 14). É interessante notar que as sucessões são feitas ao modo maquiaveliano, não há uma dimensão naturalística nos argumentos, a não ser pelo fato de que as pessoas morrem, apesar do autor insistir que as mudanças são naturais (SMITH, 1982, p. 62; De republica anglorum, I, 15). Do mesmo modo do florentino, Thomas Smith concebe a passagem de um regime para outro sob uma perspectiva sociológica que se transforma no tempo. Isso é importante porque mostra um bom exemplo de que a teoria cíclica dos governos não era estranha à reflexão inglesa, mesmo que as evidências textuais da recepção de Smith por Harrington não sejam das mais vastas (HARRINGTON, 1977, The art of lawgiging, III, preface, p. 658; Cf. RUSSEL-SMITH, 1914, p. 33).    
	    
	A people (saith Machiavel) that is corrupt is not capable of a commonwealth; but in showing what a corrupt people is, he hath either involved himself or me, nor can I otherwise come out of the labyrinth than by saying that, the balance altering, a people, as to the foregoing government, must of necessity be corrupt; but corruption in this sense signifieth no more than that the corruption of one government (as in natural bodies) is the generation of another. (HARRINGTON, Oceana, p. 202)
	 
		Não parece despropositado o largo uso de perfeição em Harrington. Como vimos acima, a perfeição no governo garante sua longevidade, sejam monarquias ou repúblicas. O uso que Maquiavel faz da mesma palavra reflete sua consideração a respeito da forma mista a que mais tende ao sucesso, embora, em algum momento, fracasse igualmente como as outras (Cf. SCHKLAR, 1980, p. 106-107). Para os dois autores, a perfeição em um regime republicano se estabelece contrariamente à corrupção, como a citação aponta, através das ordens constitucionais para a confecção de uma república perfeita e imortal (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 2, 36; HARRINGTON, Oceana, p. 209).    
	Harrington se diferencia de ambos, Políbio e Maquiavel, sem deixar de utilizar as partes que lhe convém (Cf. NEGRI, 2002, p. 164-165). O autor de Oceana não possui a robustez argumentativa dos ciclos, embora ela possa ser identificada em diversas passagens, sobretudo, no trato com a corrupção (GOLDIE, 1987, p. 210; POCOCK, 1977, p. 17). Uma vez que esta se mostra ausente, o ciclo pode ser eliminado: “a commonwealth rightly ordered may for any internal causes be as immortal, or long-lived, as the world” (HARRINGTON, Oceana, p. 321). O argumento de Harrington se sustenta, antes de tudo, na diferenciação entre governo e Estado (HARRINGTON, Oceana, p. 162). A evidência de que as mudanças nas formas de governo não repercutem em alteração dos Estados, definidos a partir do uso que Maquiavel faz do termo, reside ainda na ordenação da república. 
	Thus, though history was earlier identified with fortune, the concept of fortune has practically disappeared; history has a law which may be comprehended. Harrington denies Machiavelli's convinction that the people once thoroughly corrupt cannot be saved even by the wisest legislator: the causes of corruption are in an unjust distribution of land, or in the existence of a constitution at variance with the distribution, and its causes being known can be remedied. The dialectic can be solved. (POCOCK, 1987c, p. 146)
	 
	Assim, uma vez que as causas da degeneração do regime – a corrupção – possam ser eliminadas, seus efeitos também o são. Pode haver ainda um sentido próprio, além da ainda insipiente distinção entre governo e Estado. Governo pela razão e pela paixão são modos distintos de um mesmo governo operar. Assim, não há uma clara distinção objetiva, observável, entre paixão e razão (vide 3.3.2) de modo que a passagem da corrupção para a regeneração possa ser feita, sempre, com a morte do corpo. Nesse sentido, a imbricação entre paixão e razão deixa entrever a proximidade entre o corpo saudável e o corrupto. “Talmente che, se uno ordinatore di republica ordina in uma città uno di quelli tre stati, ve lo ordina per poco tempo, perché nessuno rimedio può farvi a fare che non sdruccioli nel suo contrario, per la similitudine che há in questo caso la virtute e il vizio” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 2, 13). A expressão maquiaveliana da proximidade entre virtude e vício rebate em Harrington na possibilidade da regeneração completa de um outro corpo, quando da morte do anterior (RAHE, 1994b, p. 181). Para os dois autores, este é o caso dos corpos simples, isto é, dos regimes puros e a solução somente se encontra no governo misto: “The corruption then of monarchy is called tyranny; that of aristocracy, oligarchy; and that of democracy, anarchy. But legislators, having found these three governments at the best to be naught, have invented another consisting of a mixture of them all, which only is good” (HARRINGTON, Oceana, p. 162). 
	E tanto le fu favorevole la fortuna, che benché si passasse dal governo de' Re e degli Ottimati al Popolo, per quelli medesimi gradi e per quelle medesime cagioni che di sopra si sono discorse, nondimeno non si tolse mai, per dare autorità regie, né si diminuì l'autorità in tutto agli Ottimati per darla al Popolo; ma rimanendo mista, fece una republica perfetta. (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 2, 36)
	 
	Contudo, não é apenas a mistura das formas puras que, por ela mesma, se apresenta como capaz de sustentar a imortalidade da república. Há outras condições igualmente necessárias. Tal como Maquiavel, Harrington, igualmente legando a responsabilidade à sucessão (HARRINGTON, The prerogative of popular government, II, 4, p. 536), se distancia de Políbio por rejeitar a naturalidade de cada passagem das formas de governo, atribuindo a ela a necessária compatibilidade entre a foundation e a superestructure187. Essa compatibilidade se encontra na definição da passagem das formas retas para as degeneradas pela maior ou menor proximidade com o interesse público (Cf. BARDUCCI, 2013, p. 72). 
	Nor is Aristotle so good a commonwealthsman for deriding the invention of Phaleas, as in recollecting himself, where he saith that democracies, when a lesser part of their citizens overtop the rest in wealth, degenerate into oligarchies and principalities; and, which comes nearer unto the present purpouse, that the greater part of the nobility of Tarentum coming accidentally to be ruined, the government of the few came by consequence to be changed into that of the many. (HARRINGTON, Oceana, p. 235)
	 
	Desse modo, a determinação polibiana fincada na natureza transforma-se em determinação econômica fincada na propriedade/riqueza. O pressuposto da argumentação é que, dado que a superestrutura segue a propriedade, o descontrole da segunda acarreta em descontrole da primeira. Thomas Smith já havia seguido os ditames naturais das variações dos governos, embora reconheça o fim inevitável característico de Maquiavel: “For the nature of man is never to stand still in one maner of estate, but to grow from the lesse to the more, and so to decay from the more againe to the lesse, till it come to the fatall end and destruction” (SMITH, 1982, p. 51; De republica anglorum, I, 4). Complementa seu argumento utilizando a conhecida metáfora do “politique bodie” e pela contraposição entre o corpo simples e o complexo (SMITH, 1982, p. 52; De republica anglorum, I, 5). O trato de Smith para com Maquiavel, como autoridade de seu tempo (RAAB, 1965, p. 61) autoriza uma leitura que o coloca igualmente preocupado com os antigos, dado seu orgulhoso conhecimento dos gregos e romanos, e do florentino no exato ponto em que aceita a naturalidade das transformações das formas de governo juntamente com a negação de qualquer imortalidade. Smith extrapola a metáfora corporal ao afirmar o nascimento, desenvolvimento e morte de qualquer corpo, mesmo o corpo político.  
	Por outro lado, Harrington (Oceana, p, 254) distancia-se também de Maquiavel, em sua discordância para com Políbio (Cf. LUCCHESE, 2004, p. 193), de que não há repúblicas que possam ser infinitas. De acordo com o florentino, nenhum Estado possui fôlego suficiente para girar indefinidamente, ou eternamente, os ciclos de governo, assim, todos os Estados encontram seus respectivos fins, embora tenham durações diversas. Porém, seguindo mais uma vez a metáfora do corpo natural, a regeneração é previsível: em Maquiavel limitada pelo oscilação entre memória e hereditariedade, em Harrington pela perfeição do novo regime (HARRINGTON, Oceana, p, 216). A morte de um corpo enseja o nascimento de um novo. Na situação em que as doenças são todas evitadas, não há morte. 
	Para Harrington, a imortalidade da república se vincula não aos ciclos de governo, mas à sua capacidade de rotação das foundations e das superestructures. A limitação da concentração de propriedade, repercutindo inclusive nas heranças, faz com que, nas sucessões geracionais dos proprietários, não se avente que as possíveis redistribuições e alocações perpassem os limites impostos constitucionalmente (HARRINGTON, Oceana, p, 202). E estes não são senão os limites de impacto na superestrutura, como garantia da igualdade. Na dimensão do governo, a perpetuidade é ainda mais nítida. A rotation funciona como um mecanismo de sucessão infinita de todas as instâncias de autoridade política. Inspirada em Veneza188, e generalizada para todas as esferas (HARRINGTON, Oceana, p. 268), a ballot possui os quesitos necessários para uma perpétua circulação (HARRINGTON, The manner and use of the ballot, p. 362-363; RAHE, 2008, p. 334). 
		Muitas vezes atribuídas as origens a Aristóteles, através da capacidade de um cidadão governar e ser governado, a ideia de rotação legislativa não era estranha ao seiscentos inglês. No Agreement of the people de 1647, lê-se: “That the people do, of course, choose themselves a Parliament once in two yearsm viz. Upon the first Thursday in every 2d Marh [...] as shall be appointed from time to time by the proceeding Representatives” (Agreement of the people, 1906, p. 334). Quatro anos depois, Nedham escreveria: “that the onely way for a people to preserve themselves in the enjoyment of their Freedom, and to avoid those fatal inconveniences of Faction and Tyranny, is, to maintain a due and ordely sucession of Power and Persons” (NEDHAM, 2011, p. 23; The Excellencie of a Free-State). Em amos os casos, a preocupação é com a liberdade do povo. Para Harrington, entretanto, trata-se de sobrevivência da república pelo eterno movimento (HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 12, p. 486-489; Cf. POCOCK, 2003, p. 382). 
	3.8.2. Rapture of motion
		Jonathan Scott (1994; 2000, p. 332; 2004, p. 164-165) foi, possivelmente, o mais contundente ao destacar a importância das ciências físicas em Harrington em sua utilização paradigmática feita a partir dos primeiros capítulos de Leviatã. Seu argumento se sustenta, fundamentalmente, na seguinte passagem: 
	My Lord Archon, when he beheld not only the rapture of motion, but of joy and harmony, into which his spheres without any manner of obstruction or interfering, but as it had been naturally, were cast, conceived not less of exultation in his spirit, but saw no more necessity or reason why he should administer an oath unto the senate and the people that they would observe his institutions, than unto a man in perfect health and felicity of constitution that he would not kill himself. (HARRINGTON, Oceana, p. 342)
		Das três dimensões que conformam a balance – foundation, agrarian e superestructure – duas se realizam pela movimentação eterna e uma pela estática. Existe uma inevitabilidade no fato de a propriedade trocar de mãos, mesmo em condições de segurança, seja pelo comércio, seja por transferências de outro tipo como a herança (Cf. (HARRINGTON, The art of lawgiving, II, 2, p. 631; BORALEVI, 2011, p. 117; POCOCK, 1977, p. 88). Assim, esse movimento que pode partir, repartir ou unir propriedades, se deixado ao seu próprio fluxo, terá como consequência os ciclos polibianos de governo ou, caso a força seja empregada, formas indeterminadas de governo. Observando a história ocidental de um ponto de vista harringtoniano, identifica-se a sucessão da república romana a aristocracia gótica (BLITZER, 1970, p. 181-187) seguida, no caso inglês, pelo futuro governo popular iniciado em 1649 (BLITZER, 1970, p. 196) quando Carlos I teve sua cabeça separada do corpo e a consequente publicação de Act for the Abolishing of Kingly Office (POCOCK, 1987a, p. 444). À luz da teoria dos ciclos, pode-se ler em tal processo a passagem da democracia à aristocracia e novamente ao governo popular. Existe uma idiossincrasia em toda a longa narrativa histórica de modo que os determinantes naturais de Políbio não se encontram nela. A naturalidade, contudo, reside na explicação do fenômeno: a determinação da propriedade sobre a política, o que, definitivamente, não ocorre nem em Políbio, nem em Maquiavel. Porém, existe um modo de controle dessa idiossincrasia: a lei agrária. 
	An equal agrarian is a perpetual law establishing and preserving the balance of dominion, by such a distribution that no one man or number of men within the compass of the few or aristocracy can come to overpower the whole people by their possessions in lands. (HARRINGTON, Oceana, p. 181)
	 
	O reconhecimento objetivo de que a propriedade não pode ser estática leva Harrington a confrontar sua análise com a plausibilidade de um mecanismo perene capaz de fazer com que essa variação não atinja a superestrutura. “As the agrarian answereth unto the foundation, so doth rotation unto the superestructure” (HARRINGTON, Oceana, p. 181). Desse modo, a lei agrária é fixa, imutável e sustentáculo da imortalidade, correção necessária aos modelos falhos (BARDUCCI, 2013, p. 68). Elemento controlador das propriedades, a agrária funde a distribuição de propriedade com a superestrutura e, assim, preserva a república em sua “perpetual revolution” (HARRINGTON, Oceana, p, 228 e 297). Como um ponto de apoio para dois elementos rotativos, a lei agrária funciona como a âncora de um sistema que, de um lado, inevitavelmente se altera e, de outro, que normativamente deve se alterar (Cf. COTTON, 1979, p. 375). “These things considered, I cannot see how an agrarian, as to the fixation or security of a government, can be less than necessary” (HARRINGTON, Oceana, p. 235).
	Não debateremos o embricado e complexo sistema de eleições e sucessões das mais diversas instâncias governamentais, apesar de ser necessário reconhecer que o tema ocupa a maior parte de Oceana. Apenas dois elementos são importantes para nosso estudo. O primeiro é o fato de todas as instâncias de governo serem eleitas direta ou indiretamente, o segundo, é a igualdade na rotação dos ocupantes dos cargos189. Os dois termos, inspirados em Veneza, produzem tanto uma dimensão anti-monárquica, quanto uma igualdade cívica no acesso ao governo.       
	                                
	This order is of no other use than for the frame and turn of the councils, and yet of no small one; for in motion consisteth life, and the motion of a commonwealth will never be current, unless it be circular. Men that, like my lord Epimonus, not enduring the resemblance of this kind of government unto obs and spheres, fall on physicking and purging of it, do no more than is necessary; for it be not in rotation both as to persons and things, it will be very sick. (HARRINGTON, Oceana, p. 248)
	 
	O caráter cíclico, entretanto, vai além da propriedade. Harrington absorve a variação temporal dos regimes e a joga para um patamar interno à república, de modo que esta interiorize a circulação e eternize o processo. Novamente utilizando a metáfora médica, opõe, nas instâncias governamentais, vida à estática. Poucas são as vezes que Harrington apresenta a compatibilidade entre a sua metáfora corporal e a física e fica claro que esta funciona como remédio para aquela. 
	But if we are to take Harrington's references to his procedure seriously as those of a practionerof scientific 'method', his method actually was the 'resolutive-compisitive' method (some would call it 'analytic-synthetic') which Hobbes employed in his political works and derived from his understanding of the method of geometry and the revolution Galileo had wrought at Padua in the physical sciences. As will be shown, the source of this method, however, was not Hobbes but William Harvey, similarly a practioner of the Paduan method but upon the evidence he had discovered through comparative anatomy. (COTTON, 1981, p. 408)
	 
	Mas não basta que haja movimento, este deve ser circular para que a revolução seja perpétua. A circularidade não apenas traz à tona a ideia cíclica dos regimes, como também apresenta um movimento de ascensão e queda dos integrantes do governo, sobretudo, como ele próprio destaca, nos conselhos de Estado, de guerra, de religião e de comércio, as mais altas autoridades da república e todas dependentes do poder legislativo (LOVETT, 2010, p. 62). Assim, o que apontamos para os Levellers e Nedham também ocorre em Harrington sobre governar e ser governado (DOWNS, 1977, p. 85; HARRINGTON, The art of lawgiving, I, preface, p. 603), o que consiste em sua igualdade: “So that if you allow not a commonwealth her rotation, in which consists her equality, you reduce her to a party, and then it is necessary that you be physicians indeed, or rather farriers” (HARRINGTON, Oceana, p. 249). O argumento é fundamentalmente aristotélico. A igualdade política, vinculada à cidadania, refere-se em saber governar do mesmo modo que saber ser governado, sem que, com isso, as facções assumam o controle da república. 
	3.8.3. As órbitas e a redução aos princípios
	Um dos temas mais debatidos na obra de Maquiavel, a redução aos princípios, foi, por Harrington, explorado de um modo bastante peculiar. Para que uma república tenha vida longa é necessário que seus princípios originais, os motivos que levaram à sua fundação, sejam constantemente relembrados e animados. Contudo, e nesse ponto a crítica de Harrington não é explícita, Maquiavel não detalha o modo pelo qual o retorno aos princípios deve ocorrer (BLITZER, 1970, p. 176-177). Para o pensador inglês, a rotatividade das casas legislativas (rotation) é o elemento que garante a vivacidade dos princípios originais (Cf. HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 12). Assim, um ponto que se distancia da tradição florentina (TOFFANIN, 1921, p. 11) é a crítica ao gonfaloniere a vita, aos moldes do doge de Veneza e anti-romana. Apesar de se saber que Maquiavel é profundo admirador da Roma republicana, apenas com Contarini é que ocorrerá a substituição completa de Veneza por Roma no que quesito estabilidade (TOFFANIN, 1921, p. 12) e é nesse sentido que Harrington o segue numa “perpetual revolution” (HARRINGTON, Oceana, p. 228; SCOTT, 2004, p. 24).
	Novamente, as analogias médicas e corporais se apresentam, principalmente, no trato dos corpos naturais e políticos que assumem um importante papel nas explicações harringtonianas. A circulação sanguínea e as órbitas celestiais são, ambas, fontes de inspiração para a perpetuidade do movimento que insere continuidade com mudança no legislativo190. 
	The orb of the prerogative, being thus complete, is not unnaturally comapred unto that of the moon; either in consideration of the light, borrowed from the senate as from the sum, or of the ebbs and floods of the people, which are marked by the negative or affirmative of this tribe. And the constitution of the senate and the people being shown, you have that of the parliament of Oceana, consisting of the senate proposing and of the people resolving, which amounts unto an act of parliament. So the parliament is the heart which amounts unto an act of parliament. So the parliament is the heart which, consisting of two ventricles, the one greater and replenished with a grosser store, the other less and full of a purer, sucketh in and gushed forth the life blood of Oceana by a perpetual circulation. (HARRINGTON, Oceana, p. 287)
	A passagem acentua a compatibilidade entre os dois modos metafóricos de expressar as relações políticas, os corpos biológicos e celestes, em comparação às casas legislativas. Como vimos acima (3.2.1), a crítica desferida a Hobbes se vincula ao modo geométrico de contraste com a política. Isso pode levar ao equívoco de estender a diferença para com o autor de Leviatã à mecânica. De fato, já se interpretou a compatibilidade entre os dois autores através do pressuposto hobbesiano que se estende de uma determinada metafísica à sua física (GOLDIE, 1987, p. 211; PEZZATO, 2005, p. 237-238; SCOTT, 2004, p. 61 e 206; REMER, 1995). Neste ponto de nossa interpretação, nos ateremos apenas ao ponto da física. 
	Para Harrington, a continuidade do movimento orbital impõe uma circularidade eterna e, como a astronomia da época afirmava, perfeita (POCOCK, 1977, p. 69). A noção galileana de movimento estava significativamente disseminada em meados do século XVII (BAUMER, 1977, vol. 1, p. 66-67) e muito possivelmente atingiu Harrington de modo assemelhado ao que ocorreu com Hobbes. O fato de os primeiros capítulos de Leviatã tratarem do conhecimento e, nele, da física de seu tempo, não comprova que tenha sido o texto hobbesiano base para as metáforas mecânicas de Harrington. Havia um elemento comum que não pode ser desconsiderado: Galileu Galilei. A biografia de Hobbes deixa claro sua dívida para com o pensador de Pisa (SKINNER, 2002c, p. 5), mas não existem elementos nas informações que nos sobraram sobre Harrington que permitam repetir a afirmativa, o que, por outro lado, também não exclui tal possibilidade (Cf. TAHVANAINEN, 2012, p. 179)191. 
	Um segundo fator importante que, por vezes, foge àquelas leituras aproximativas de Harrington e Hobbes quanto ao fundamento de suas teorias – jusnaturalismo ou humanismo cívico – consiste em pressupor uma necessária e automática compatibilidade entre a geometria e a mecânica ou mesmo, entre Descartes e Galileu192. Neste distinção, como acima tivemos oportunidade de argumentar, a inserção da anatomia é relevante porque, assim como a mecânica (COHEN, 1994, p. 188), extrai os princípios da natureza. O posterior desenvolvimento da física através de uma linguagem matematizada, sobretudo nos séculos que se seguiram ao de Harrington, não autoriza que se extrapole para o seu tempo – como faz Pocock (1987b, p. 448) –, basta que se lembre das suas querelas com os matemáticos de Oxford (HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 1, p. 400; POCOCK, 1977, p. 78). Portanto, de acordo com Harrington, o modo pelo qual a natureza se expressa é o mesmo na biologia ou na mecânica193. 
	A distinção de funções nas casas legislativas comprova a complementariedade da anatomia com a mecânica. O sol, centro pelo qual os planetas circulam, é comparado ao senado e o coração às duas casas, cada qual com sua função (CAPOZZI, 1996,  p. 214-215; COHEN, 1994, p. 200). Não parece despropositado que a incompatibilidade entre a estática solar e movimento perpétuo do sangue sejam, contraditoriamente, comparados ao senado. O motivo reside no fato de que é na assembleia popular aonde reside a necessidade de maior circulação. A rotação das casas, mesmo que não seja de modo idêntico, é o impedimento cabal da dissolução da república.
	Wherefore the life of this government is no more unnatural, or obnoxious for this unto dissolution, than that of a man, nor unto giddiness than the world (seeing the earth, whether it be itself of the heavens that are in rotation, is so far from being giddy that it could not subsist without the motion). But why should not this government be such rather capable of duratrion and steadiness by a motion? than which God  hath ordained no other unto the universal commonwealth of mankind, seeing one generation cometh and another goeth, but the earth remaineth firm for ever; that is, in her proper situation of place, whether she be moved or not moved opun her proper situation or place, whether she be moved upon her proper center. (HARRINGTON, Oceana, p. 287)
		Une-se aqui ao princípio aristotélico da cidadania (Política, 1277a-b), ou mais especificamente, do bom cidadão, um ponto maquiaveliano. Na edição dos Discorsi publicada em Veneza na ano de 1630, há uma apresentação assinada por Marco Ginammi que auxilia na compreensão da rotation. Como afirma Toland (1700), o período despendido por Harrington em Veneza foi marcado por intensas leituras. Não é improvável que ele tenha tido acesso a esta edição de Maquiavel. O volume traz consigo o texto completo dos Discorsi idêntico à edição da Blado e os Discorsi Politici de Paolo Paruta, que, originalmente, foi publicado sob o título de Della perfezione della vita politica, além da citada apresentação. O texto abre da seguinte forma: “Chi considera la proportione; che nutre, conserua, & abbellisce tutte le cose, vede ch'ella è l'armonia ne' moti delle Sfere celesti; l'vnione de gli elementi ne' misti, la bellezza ne' corpi, e la conuenienza tra il moto, è'l motore, tra la superficie, è'l corpo” (GINAMMI, 1630, s/p). Dedicada ao Conselho dos Dez veneziano, essa ode inicial encontra continuidade no mais alto louvor a Maquiavel, pelo ensinamento dos negócios de governo e pela ampla comprovação histórica. A referência à harmonia está diretamente relacionada ao espírito veneziano de equilíbrio e concórdia, sustentado no aristocratismo da sereníssima. Mas o que chama a atenção é a correlação entre harmonia e movimento dos corpos celestes como forma de unidade dos elementos mistos. Aqui, pode-se propor, por tratar-se de uma apresentação ao texto de Maquiavel, parece plausível que estes elementos sejam uma indicação dos corpos mistos que, como nas órbitas, podem ser conjugados de modo a promover os bons “pubblici maneggi” (GINAMMI, 1630, s/p). O movimento dos astros e a beleza dos corpos consumam-se em elementos mistos; sacados uma a um, temas maquiavelianos que encontrariam em Harrington em forte seguidor. Chama a atenção ainda que seja o texto destinado às mais altas instâncias de Veneza e foi esta a cidade inspiração para a rotation harringtoniana. A apresentação de Ginammi pode, ao menos, confirmar uma tendência sobre o mito de Veneza e corroborar a posição de Harrington quanto ao assunto. A rotação em todas as instâncias de governo não é senão uma radicalização e ampliação de algumas instituições venezianas devidamente lidas por seus aduladores, fontes inestimáveis para a composição de Oceana. 
		A correção necessária à Veneza deve-se ao fato de ela não ter radicalizado suficientemente o seu princípio eleitoral: “for where the suffrage of the people goes for nothing, it is no commonwealth” (HARRINGTON, Oceana, 175). Neste quesito, a inovação harringtoniana consiste em imputar as eleições a todas as instâncias de governo e inibir a possibilidade de quaisquer cargos vitalícios. Apesar de não serem estes os principais erros de Veneza, que consistiam em sobreposições de funções do senado para com a assembleia, observa-se também um princípio que busca unir aristocracia a democracia (WORDEN, 1994b, p. 96-97). Harrington não foge àqueles que identificam na estabilidade veneziana o princípio aristocrático, contudo, o fato de estender a eleição para todos aqueles homens livres insere um quesito democratizante. A dicotomia por ele elaborada entre os servos e homens livres apenas pode ser estabelecida nos direitos políticos quando as ordens não estipularem uma divisão de propriedade. Em outros termos, a disposição da distribuição de terras produz a capacidade de que todos atinjam a cidadania, eliminando, assim, a dependência para com a produção alheia e, com ela, a servidão. 
		A eleição livre e secreta, a ballot, consiste um dos elementos mais importantes para o sustentáculo da rotation bem ordenada. O substrato que norteia as duas características centrais desse modo de votação é conferido pela independência do interesse individual frente ao de terceiros. Lembremos que a oposição inicial entre razão e paixão se realiza na equivalência entre razão e interesse. Por isso, a independência ou autonomia no momento das votações repercute de modo preciso na transferência dos interesses daqueles que votam naqueles que são votados, de modo a garantir a “freedom of their julgment” (HARRINGTON, Oceana, p. 181). Mesmo assim, não pode haver garantia de que, uma vez perpetuando-se na casa legislativa, o representante não se corrompa. Justifica-se, desse modo, a complexidade das ordens oceânicas com particular ênfase nos métodos de eleição. 
	Equal rotation is equal vicissitude in government, or succession unto magistracy conferred for such convenient terms, enjoying equal vacations, as take in the whole body by parts, succeeding others through the free election or suffrage of the people. The contray whereunto is prolongation of magistracy which, trashing the wheel of rotation, destroys the life or natural motion of a commonwealth. The election or suffrage of the people is freest where it is made or given in such a manner that it can neither oblige (qui beneficium accepit libertatem venditit) nor disoblige another, or through fear of an enemy, or bashfulness towards a friend, impair a man's liberty. (HARRINGTON, Oceana, p. 181).
		A partir desse modo característico de desenvolver conceitualmente a liberdade é que Harrington, sob fortes auspícios ciceronianos, a interpreta como interdependente da igualdade (Cf. POCOCK, 1980, p. 542). Como já tivemos oportunidade de comentar, não se trata de qualquer igualdade ou igualdade substancial, mas de obliterar as desigualdades capazes de produzir dependência194. Mais uma vez, o problema é aristotélico: a isonomia (Política, 1282b e 1302b). É necessário ressaltar que a justificativa para que haja autonomia de julgamento no ato da votação é a igualdade da república, embora seja a igualdade o aporte inicial para a liberdade. De uma ponta a outra do argumento, a igualdade, começando pela propriedade e terminando com a política, é o fio condutor do processo eleitoral, o motor da rotação. Assim, cabe destacar apenas um dos muitos mecanismos de eleição (Cf. MILLAR, 2002, p. 87). A agenda eleitoral não pode ser tal que a rotação seja toda ela produzida em um mesmo instante, de modo que haja, simultaneamente, continuidade e descontinuidade naqueles que ocupam os cargos. Todavia, a centralidade desse argumento permeia a ideia de que, uma vez produzidas simultaneamente todas as instâncias de poder e autoridade (Cf. FINK, 1962, p. 57), haveria um ambiente propício para a formação de facções e, consequentemente, a ruína da igualdade e da república, como ocorreu com Roma (HARRINGTON, Oceana, p. 184). Por isso, Harrington insiste em um processo contínuo, como a circulação sanguínea e a órbita dos planetas. 
		Se a rotation for lida não apenas como um complexo emaranhado de uma disciplina quase militar sobre a distribuição de cargos e os modos de votação, mas como um sustentáculo fundamental para a vitalidade da república, não seria impertinente a comparação com a teoria dos ciclos. A perspectiva dos antigos, e particularmente a de Políbio, inseria infinitude em um processo cíclico de sucessão de um regime, ou forma de governo, por outro, perspectiva se inseria em algo maior do que as atividades humanas. A discordância maquiaveliana a respeito da possibilidade de os Estados serem infinitos fez com que Harrington respondesse ao florentino que os ciclos não são, necessariamente, externos à estrutura do governo, mas, antes, podem ser absorvidos por ele. As três instâncias da república, onde nelas é possível subsumir todas as demais instituições estatais, representam cada forma de governo da tríade grega. Harrington é enfático e repetitivo ao afirmar que uma república consiste em o senado propor, a assembleia decidir e a magistratura executar, sob o império da lei e da igualdade política. A solução dos antigos, do humanismo cívico e de Maquiavel para a decadência, embora deva-se considerar as particularidades, é o governo misto. Além desta característica, Harrington insere a rotation como âncora da perpetuidade, internalização dos ciclos polibianos. Por outro lado, há aqueles ciclos de regimes propriamente e, como vimos, em Harrington, são marcados pela decadência de Roma e a então recente concentração de propriedade inglesa. Neste caso, evidentemente, não se trata de immortall commonwealth, mas de uma análise histórica. Substituir a natureza polibiana e corrupção maquiaveliana pela distribuição de propriedade fez com que Harrington assumisse uma posição própria a respeito da plausibilidade de uma república eterna.                 
		
	3.8.4. Instituições e princípios
		Há uma proximidade de fundo na plausibilidade harringtoniana de se sustentar indefinidamente uma república que divide seus aspectos centrais mais com Giannotti do que com Maquiavel. Se para o secretário florentino o governo misto apenas se sustentava na constante tensão entre as partes e estas deveriam necessariamente se contraporem e se anularem (guardare), isso nem sempre ocorre nos outros dois autores. Contudo, para Harrington, seguindo Giannotti (Cf. POCOCK, 2003, p. 283), do ponto de vista da superestrutura, o equilíbrio é a melhor opção, mas há um recurso alternativo, isto é, ser uma república popular. Emerge aqui um ponto interessante: supostamente seguindo a tradição humanista e do medievo contra o conflito e, após o cinquecento, Harrington é por vezes lido como um autor propenso ao aristocratismo, cujo ponto alto é a natural aristocracy, supostamente inspirada na Veneza de Giannotti. Para o historiador italiano, “la forma d'essa non può essere con miglior legge temperata, con maggior tranquillità e concordia retta, lontana dalle sedizioni intrinsiche, e da tutte quelle cose che rovinano le città” (GIANNOTTI, 1840, p. 264; Della repubblica e magistrati di Venezia). A solução posta pelo historiador veneziano para a queda das repúblicas não é senão, em momentos de crise, deixar a balança pender para o lado mais popular. Mas isso se deve ao fato de as sedições intrínsecas serem um mal um si mesmas. Como Harrington, a corrupção é uma das principais causas da decadência, mas, para Giannotti, a solução é através da obliteração dos conflitos. Retirando as causas da decadência, Veneza ultrapassaria Roma e, ironicamente, ela se tornaria a cidade eterna. “Perciocchè egli è necessario che un governo durato tanto tempo senza esser stato mai da alcuna intrinseca alterazione oppressato e vinto, sia con grande ordine e con gran prudenza temperato” (GIANNOTTI, 1840, p. 269; Della repubblica e magistrati di Venezia). A forma mais vista de destemperança é, justamente, a sobreposição dos “gentiluomini” (GIANNOTTI, 1840, p. 275; Della repubblica e magistrati di Venezia). Num certo sentido, a tomada de decisão por parte do povo já está em Oceana (escolher o pedaço de bolo), o que sugere uma perspectiva decisiva da assembleia. “And hence it is that the prerogative of your commonwealth, as for wisdom, so for power, is in the people” (HARRINGTON, Oceana, p. 281; Cf. Oceana, p. 283-284). Assim, esse traço de soberania popular (BLITZER, 1970, p. 154) dificilmente se encaixa na percepção aristocrata de Veneza como modelo completo. 
		Diferentemente do faz Giannotti, ao alocar apenas a responsabilidade última deliberativa na assembleia popular, Harrington (Oceana, p, 230) vai além e insere a dimensão econômica da distribuição das propriedades195. Como apontamos acima a respeito da lei agrária, Harrington se recusa, terminantemente, a aceitar que o secretário florentino, por supostamente negligenciar a propriedade, rejeite a possibilidade de uma república perpétua, porém, pretende corrigir, como é de seu feitio, os seus equívocos:
	Look well unto it, my lords, for if there be a contradiction or inequality in your commonwealth, it must fall; but if it have neither of these, it hath no principle of mortality. Do not think me impudent; if this be thuth, I should commit a gross indiscretion in concealing it. Sure I am that Machiavel is for immortality of a commonwealth upon far weaker principles. 'If a commonwealth', saith he, 'were so happy as to be provided often with men that, when she is swerving from her principles, should reduce her unto her institution, she would be immortal'. (HARRINGTON, Oceana, p. 321)
	A frase retirada de Maquiavel é a seguinte: “E se una republica fusse sì felice ch'ella avesse spesso, come di sopra dicemo, chi con lo esemplo suo le rinnovasse le leggi, e non solo la ritenesse che la non corresse alla rovina ma la ritirasse indietro, la sarebbe perpetua” (MACHIAVELLI, Discorsi, III, 22, 18). A tradução não é literal, embora bastante fidedigna, pois, para que a sentença faça sentido isoladamente, foi necessário que se inserisse um aposto explicativo – reduzir suas instituições – de modo que o desvio de seus princípios possa ser entendido institucionalmente (POCOCK, 1989, p. 124; SULLIVAN, 2006, p. 163). Não se trata aqui de preciosismo literário, pois, particularmente neste caso, a citação de Maquiavel é significativa. Harrington insere o uso dos “princípios” e retira da frase original as “leis”. Isso pode apontar para uma prioridade de Harrington dos termos maquiavelianos, de princípios frente às leis, o que, em Oceana, não seria difícil identificar com os princípios expostos nas preliminares. Todavia, o mais interessante é o destaque, raro na obra de Maquiavel, conferido à imortalidade da república sem a devida atenção para o condicionante de Maquiavel: apenas se o exemplo virtuoso for capaz de renovar as leis/princípios, a república seria perpétua. “But a commonwealth, as we have demonstrated, swerveth not from her principles” (HARRINGTON, Oceana, p. 321). Não resta dúvidas de que a perpetuidade da república sobrevive à alteração das instituições, mas não dos princípios, de modo que apenas causas externas podem lhe afetar.  
	De acordo com Pocock (1977, p. 321, nota 1), Harrington negligencia a passagem mais importante de Maquiavel com relação ao tema, o primeiro capítulo do terceiro discurso, entretanto, pode-se ler em seguida: “a commonwealth that is rightly instituted can never swerve, nor one that is not rightly instituted be secured from swerving by reduction unto her principles” (HARRINGTON, Oceana, p. 321). A redução aos princípios é uma potência que pode ou não ser benéfica para a república caso ela esteja ou não bem instituída. Compreende-se, então, que os princípios e as instituições são complementares e assim se fazem da precisa redução. Embora o comentário de Pocock possa ser pertinente, uma vez que Harrington não reproduz nenhuma sentença literal dos Discorsi (III, 1), a expressão “reduzir aos princípios” é a mesma daquele famoso capítulo, como o próprio Pocock acentua. 
	A diferença entre Maquiavel e Harrington pode ser encontrada já na primeira frase do capítulo: “Egli è cosa verissima come tutte le cose del mondo hanno il termine della vita loro” (MACHIAVELLI, Discorsi, III, 1, 2). Tal máxima parece justificar o motivo pelo qual Harrington não cita literalmente nenhuma sentença completa deste importante capítulo. O autor de Oceana pretende salvar Maquiavel da interpretação, contrária àquela de Políbio, a respeito da necessária finitude dos corpos políticos e, para isso, acentua a perpetuidade extraindo as condições que possivelmente não são praticáveis (Cf. RAHE, 2008, p. 345). “E perché io parlo de' corpi misti, come sono a salute che le riducano inverso i principii loro” (MACHIAVELLI, Discorsi, III, 1, 3). A complexidade do capítulo pode ser resumida do seguinte modo. Os corpos, mistos ou simples, podem ser alterados ou não pelo céu, expressão usada não como correlata à fortuna, mas como algo absolutamente fora da alçada humana, de modo que não possa ser pelo homem limitada. Porém, o que interessa realmente a Maquiavel são as coisas do mundo e, particularmente, os corpos mistos. Estes, por seu lado, renovam-se ou não, quando ocorre é devido a acidentes, como ocorreu com Roma (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 2), através de uma prudência intrínseca, criando leis, ordens e virtù. “Ed è cosa più chiara che la luce che, non si rinnovando, questi corpi non durano” (MACHIAVELLI, Discorsi, III, 1, 5). Em nenhum momento, Maquiavel afirma a possibilidade de uma república eterna, sua questão é compreender como seria possível uma vida mais longa. A redução aos princípios revela o modo pela qual as instituições devem se alterar no tempo de modo que se atualizem aos novos ditames da fortuna e do processo político. “Il modo del rinnovargli è, come è detto, ridurgli verso e principii suoi” (MACHIAVELLI, Discorsi, III, 1, 6). Não há, como Harrington precisamente reproduziu, qualquer hierarquia entre princípios e leis/instituições, mas um mecanismo pelo qual as leis e instituições podem se alterar sem que percam as causas que levaram à fundação da república. De modo bastante semelhante, Harrington busca dois pontos de apoio em seu sistema legislativo: o sol e a órbita ou o coração e o sangue (Cf. HARRINGTON, Oceana, p. 331). Numa leitura que encontrará solo fértil em Montesquieu, existe um elemento que conserva e outro que busca mudanças. Para Maquiavel, estas distinções não são claras e muito menos são encontradas na diferença das casas legislativas. Por outro lado, também seria demasiadamente forçoso impor ao senado harringtoniano a premissa de cumprir com os ditames dos princípios e à assembleia, os da mudança, como pode-se ler em autores do século seguinte. O texto de Harrington não permite que se chegue tão longe, mas autoriza uma perfeita compatibilidade entre a redução aos princípios através de um processo contínuo e ininterrupto de debater e propor leis e instituições para que sejam aceitas ou rejeitadas (HARRINGTON, Oceana, p. 298). 
	È necessario adunque, come ho detto, che gli uomini che vivono insieme in qualunque ordine, spesso si riconoschino, o per questi accidenti estrinseci o per gl'intriseci. E quanto a questi, conviene che basca o da una legge, la quale spesso rivegge il conto agli uomini che sono in quel corpo; o veramente da uno uomo buono che nasca fra loro, il quale con le sue opere virtuose faccia il medesimo effetto che l'ordine. (MACHIAVELLI, Discorsi, III, 1, 17-18)
	 
	Aqui reside o germe dos checks and balances, a ambivalência conflitiva e institucionalizada das casas legislativas harringtonianas (Cf. HARRINGTON, The stumbling-block, p. 570). Em ambos os casos, a inserção de novas leis e renovação das antigas é o modo pelo qual as repúblicas encontram a oportunidade de reduzir seus princípios, seja isso feito pelas ordens ou por um homem de virtù. 
	Na vasta gama de exemplos utilizados por Harrington de repúblicas antigas e modernas, não parece despropositado que tenha escolhido justamente o caso romano, que, quando analisado por Maquiavel nos Discorsi (III, 22), representava a ousadia de Mânlio, mas, em Discorsi (III, 1), refere-se às ordens. É justamente o destaque às ordens a concessão harringtoniana ao princípio da fundação contínua de Maquiavel (Cf. LUCCHESE, 2004, p. 252), no capítulo não citado diretamente. A razão parece clara quando se lê no texto maquiaveliano que “per virtù d'uno ordine [...] gli ordini che ritirarono la Republica romana verso il suo principio furono i Tribuni della Plebe” (MACHIVELLI, Discorsi, III, 1, 19-20). O poder legislativo estava incompleto e a redução aos princípios o levou à criação dos tribunos da plebe. Do mesmo modo, o legislativo de Oceana deve ser divido em duas casas, porém, com funções definitivamente diferentes. 
	it is no less apparent in this place that Machiavel understood not a commonwealth as to the whole piece. As where having told you 'that a tribune, or any other citizen of Rome, might propose a law unto the people, and debate it with them', he adds: 'this order was good while the people were good, but when the people became evil, it became most apparently became evil, could ever have became good, by being reduced unto such principles as were the original or their evil. (HARRINGTON, Oceana, p. 321-322)
	A dependência da qualidade das ordenações pelo comportamento do povo não pode ser, para Harrington, sustentáculo da redução aos princípios, pois não se pode confiar aos homens, como fez com ressalvas Maquiavel (Discorsi, III, 1, 27-31), a missão de manter a memória ativa das causas geradoras da república. Assim, o erro de Maquiavel consiste em uma premissa e uma instituição. Primeiro, de que o povo, mesmo que seja o melhor guardião da liberdade, não pode ser o ponto fixo de sustentação das ordens, segundo, o povo não pode propor e debater as leis196. A redução aos princípios harringtonianas, tanto quanto em Maquiavel, apenas se mostra benéfica se for produzida de acordo com as ordens que geraram a república. São as duas correções feitas ao texto maquiaveliano que permitem a Harrington confiar ainda mais do que o florentino na redução aos princípios197. Um equívoco corriqueiro e despropositado permitiu que Harrington se identificasse com a teoria de Maquiavel por um ponto fundamental: a divisão de funções no legislativo. Desse modo, Harrington tenciona a teoria de Maquiavel ao limite e a leva a patamares além daqueles propostos por ele próprio, particularmente, nos casos de difícil conciliação em que a posição contrária ou favorável com relação à possibilidade de uma república imortal é confrontada. Para isso, Harrington não titubeia na omissão do primeiro capítulo do terceiro discurso e mantém, através de críticas apenas internas, sua interpretação de Maquiavel como a fonte da imortalidade.  
	3.9. Realismo: matéria e expansão
	if this age fail me, shall be testified by another
	James Harrington, The art of lawgiving, Preface
	3.9.1. Fundação
	O mecanismo, posto em movimento, funciona perfeita e perpetuamente, mas há um problema. Durante o curso do desenvolvimento dos argumentos em favor da immortal commonwealth, não fica claro como esta arquitetura política (ZAGORIN, 1997, p. 133) é construída. A obra, como um todo, autoriza mais uma aproximação com Maquiavel neste quesito. Harrington concede a mais profunda importância ao papel do fundador da república – pois, “Invention is most perfect in one man” (HARRINGTON, Aphorims Political, CXIII, p. 777) –, no caso, Lord Archon, nome fantasia de Cromwell, “being not the restorer but the founder of a commonwealth” (HARRINGTON, Oceana, p. 358), juntamente com os demais integrantes do debate fundacional, se retiram, como Moisés, da cidade recém nascida (POCOCK, 1977, p. 17; RUSSEL-SMITH, 1914, p. 34)198. A temática é tradicional no pensamento republicano e Maquiavel está entre as principais inspirações (BLITZER, 1970, p. 163-164). 
	Não é necessário refazer o percurso teórico dos autores para expressar suas proximidades. Ao invés disso, pretendemos destacar um ponto apenas. O segundo capítulo do primeiro livro de The Art of Lawgiving narra o desenvolvimento histórico recente da Inglaterra a partir da nova arregimentação das propriedades em direção à sua popularização. Como fez com relação à classificação das repúblicas em iguais e desiguais, Harrington reivindica para si a originalidade da aplicação do princípio da propriedade (OSTRENSKY, 2011, p. 174; RUSSEL-SMITH, 1914, p. 23):
	 
	In Mr Seldon's Titles of Honour, he hath demonstrated the English balance of the peerage, without making any application of it, or indeed perceiving it, there or in times when the defect of the same came to give so full a sense of it. The like might be made apparent in Aristotle, Machiavel, in my Lord Verulam, in all, in any politician; there is not one them in whom may not be found as right a sense of this principle as in this present narrative, or in whom may be found a righter use of it than was made by any of the parties thus far concerned in this story, or by Queen Elizabeth and her council. (HARRINGTON, The Art of Lawgiving, I, 2, p. 607) 
	Desse modo, Harrington coloca Selden, Aristóteles e Maquiavel, inquestionáveis fontes de autoridade (Cf. STRUMIA, 1991, p. 11), no mesmo equívoco e complementa citando uma passagem dos Discorsi traduzindo ordinare por reformation. Em seguida, opta por comentar apenas Maquiavel e deixa os outros dois de lado, evidência clara de sua maior preocupação para com o florentino. 
	It is indeed not observed by this author [Maquiavel] that where, through declination of the balance unto popularity, the state requireth reformation in the superestructures, there the prince cannot rightly reform unless from sovereign power he descend unto a principality in a commonwealth. (HARRINGTON, The Art of Lawgiving, I, 2, p. 607-608)
	 
	Trata-se aqui de uma refundação do corpo político necessária à nova organização econômica do país (Cf. HARRINGTON, Oceana, p, 234), uma vez que a base material por si somente é incapaz de produzir a adequada superestrutura (OSTRENSKY, 2011, p. 179). Fica claro que a reforma na superestrutura não é algo necessário ou uma consequencia natural da redistribuição de propriedade. Pelo contrário, a reordenação deve ser produzida politicamente a partir da ação de um reformador, não de um príncipe (BLITZER, 1970, p. 212). Dado que o principado não se sustenta quando a propriedade encontra-se dividida entre os populares, não poderia ser ele o mesmo agente da mudança na superestrutura. Desse modo, diferencia, como o próprio Maquiavel, o fundador/reordenador do príncipe. No exato instante que o príncipe desce de seu poder soberano e encontra na realização histórica uma estrutura econômica republicana, perde seu caráter de príncipe e assume o papel de reformador. Este é caso de Cromwell e, por isso, o trecho pode ser lido, um ano após sua morte, como uma oportunidade perdida, simultaneamente como uma conclamação popular à refundação. 
	Porém, há um impeditivo prático nesse conclamação: “the many, through the difference of opimions that must needs abound among them, are not apt to introduce a government, as not understanding the good of it, so the many, having by trial or experience once attained unto his understanding, agree not to quit such a government” (HARRINGTON, The Art of Lawgiving, I, 2, p. 608. Tradução dos Discorsi, I, 9, 10). O velho problema maquiaveliano está posto em uma citação dele próprio. As características intrínsecas do povo são necessárias à república bem-ordenada, mas ele não possui os meios disponíveis para ordená-la (Cf. NELSON, 2004, p. 106). Ao invés de uma resposta taxativa e direta, Harrington oferece seu complexo conjunto de instituições e aponta que os erros cometidos por Elisabeth e Jaime podem ser superados pela balance da lei agrária. Desse modo, a fundação da república bem-ordenada quando a distribuição de propriedade estiver propícia para tal depende apenas da criação da lei agrária. Possivelmente impactado pelos acontecimentos de 1658 e 1659, Harrington, agora, procura encontrar meios que eximam de responsabilidade a total ordenação por parte de um único homem. Acrescentando-se a devida superestrutura, a rotation entra em movimento. Nesse sentido, o legislador harringtoniano não prescinde de virtù199. Pelo contrário, a dificuldade passa então a ser a identificação do agente capaz de tal ato e deixa de ser, necessariamente, um único homem200.        
	3.9.2. Matéria, fundador e necessidade 
		A dificuldade enfrentada pelo legislador harringtoniano reside, justamente, na ação fundacional e não, propriamente, no entendimento das ordens a serem instituídas (POLIN, 1952, p. 40). O papel é cumprido em Oceana por Olaphus Megaletor, o Lord Archon, não porque este tenha prerrogativas naturais, mas porque é de conhecimento comum a sua capacidade para a ordenação. Assim, o fundador divide com o senado a função de autoridade reconhecida pelo legítimo detentor do poder, o povo (Cf. GOLDIE, 1987, p. 209). O momento extraordinário da fundação, maravilhosamente orientado por uma oportunidade concedida pela distribuição de propriedade, propicia a arregimentação da república bem-ordenada. “In the institution or building of a commonwealth, the first work (as that of builders) can be no other than fitting and distributing the materials” (HARRINGTON, Oceana, p. 212). Recorrendo novamente a metáforas, Harrington compara o legislador ao arquiteto, de fato, a arquitetura política é um de seus motes prediletos. Logicamente apresentada, a primeira ordem de Oceana define a cidadania pela distinção entre servos e homens livres, como já vimos, através da autonomia frente à propriedade alheia. Desse modo, a disposição geográfica do povo, do mesmo modo que a distribuição de funções, políticas e militares, de acordo com a idade de cada um (HARRINGTON, Oceana, p. 213), é o pressuposto para as ordens seguintes, formando, assim, a estrutura para a construção do edifício (CENGIAROTTI, 2010, p. 27). “The materials of a commonwealth are the people; and the people of Oceana were distributed by casting them into certain divisions, regarding their quality, their ages, their wealth, and the places of their residence or habitation, which was done by the ensuing orders” (HARRINGTON, Oceana, p. 212). A comparação com Maquiavel é inevitável.  
		As primeiras frases dos Discorsi apresentam o início de uma cidade. Estando o povo disperso, une-se fitando a autodefesa (Discorsi, I, 1, 4) para viver sob as próprias leis (Discorsi, I, 1, 6). Quando a cidade é fundada por um forasteiro, pode ser livre ou dependente, caso seja livre, seu fundador pode sair para fundar outras ou habitar como cidadão comum. Repare-se que reside aqui uma preocupação com o momento pós fundacional a respeito do que ocorre com o fundador (Cf. ESPOSITO, 1984, p. 219; POCOCK, 2003, p. 187). Do mesmo modo que Harrington fará, o fundador deve perder este status, embora o autor de Oceana seja mais radical e não encontra outra solução que não a morte, como ocorreu com Moisés201. A preocupação de ambos é que o fundador se torne um tirano (HARRINGTON, Oceana, p. 357-358).  
		Os argumentos iniciais de Maquiavel para a boa edificação são a escolha do lugar e as leis: “In questo caso è dove si conosce la virtù dello edificatore e la fortuna dello edificato: la quale è più o meno maravigliosa, secondo che più o meno è virtuoso colui che ne è stato principio. La virtù del quale si conosce in duo modi: il primo è nella elezione del sito, l'altro nella ordinazione delle leggi” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 1, 12-13). E completa: “è da considerare se sarebbe meglio eleggere per la edificazione delle cittadi luoghi sterili, accioché gli uomini constretti a industriarsi, meno occupati dall'ozio vivessono più uniti, avendo per la povertà del sito minore cagione di discordie” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 1, 14). Duas são as situações que distinguem o momento antes e o depois da ordenação da cidade. No primeiro caso, as pessoas viviam dispersas e migravam constantemente, fugindo de guerras ou separados de uma outra cidade. “Era dunque necessario a Moisè trovare el populo d'Israel in Egito stiavo e oppresso da li egizi, acciò che quegli per uscire di servitú si disponessino a seguirlo” (MACHIAVELLI, Principe, VI, 11). O substrato do antigo testamento, a narrativa do povo hebreu vagando pelo mundo até encontrar a terra prometida, não é inspiração apenas para Maquiavel, será até mais importante para Harrington. À análise do êxodo não cabe uma regressão histórica à origem, uma vez que ocorra invasão, alguns são deixados pelo caminho e a migração recomeça (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 1, 4). O que importa, na verdade, é o maravilhoso momento do encontro do povo disperso com seu fundador. A atenção à dimensão demográfica de Maquiavel, a migração e o lugar do assentamento, serão igualmente reconstruídas por Harrington, de modo muito mais detalhado e com características estruturais distintas, na alocação dos cidadãos nos diferentes lugares e exercendo diferentes funções (HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 11, p. 469)202. O cruzamento entre função cidadã e o lugar espacial estava presente na defesa de Luzzatto de um gueto judeu em Veneza, tanto para não interferir nas atividades dos cristãos, quanto para preservar os judeus. Um de seus argumentos para convencer os venezianos é justamente pelo fato de que “con la motiplicità del popolo ne segue la grandezza” (LUZZATTO, 2013, p. 31; Discorso, VIII). O crescimento populacional, incluindo os judeus, seria benéfico para Veneza, bastando que se criasse um lugar para os próprios203. 
		Lendo atentamente o texto maquiaveliano, no capítulo seguinte, o florentino, ao apresentar sua teoria cíclica dos governos, coloca fora dela o momento da fundação (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 2, 14). Findada a migração, o capo – não o príncipe – porque é o mais robusto de maior altivez, funda a cidade. Por motivos já discutidos, ele é substituído por um príncipe que, por sua vez, o é por um tirano e assim segue até a derrocada final. Derrocada esta que gera nova migração e, dela, outra cidade. O que é interessante, contudo, é o fato de o fundador fazer parte da narrativa apenas no instante fundacional e não ser parte de qualquer governo (POCOCK, 2003, p. 207)204. Rigorosamente, o mesmo diz Harrington: “he who may be truly said to give her law shall never govern her; and he who will govern her shall never give her law” (HARRINGTON, The Art of Lawgiving, III, Preface, p. 659). Desse modo, a função do legislador é dar forma à matéria (HARRINGTON, The stumbling-block, p. 575; PEZZATO, 2005, p. 229; POCOCK, 1977, p. 84-85). 
		Não obstante existirem exemplos significativos nos Discorsi (I, 16, 4; I, 17, 13) sobre o povo como uma matéria bruta a ser burilada é no famoso sexto capítulo de O Príncipe que o tema fica exposto com precisão, a partir dos exemplos de Ciro e Moisés (POCOCK, 2003, p. 175): “Ed essaminando le azioni e vita loro non si vede che quelli avessino altro da la fortuna che la occasione la virtù dello animo loro si sarebbe spenta, e sanza quella virtú la occasione sarebbe venuta invano” (MACHIAVELLI, Principe, VI, 10). A passagem é curta e complexa, destacaremos apenas os pontos correspondentes ao tema em questão. O fato de os fundadores não terem tido outra fortuna que não a ocasião coloca em rota de coalizão a identidade entre fortuna e ocasião. “The moment at which the balance breaks down is the moment of confrontation between virtù and fortuna, and Lycurgus and Moses are of whose virtù is so nearly divine that it can confront fortuna in the form of nearly total disorder” (POCOCK, 1977, p. 23). Não cabe aqui uma análise minuciosa dos termos desses conceitos em Maquiavel, mas devemos chamar a atenção para uma compatibilidade com Harrington. Na citação, a fortuna é uma constante temporal que desafia a ação e a cada vez que se faz mostrar aos olhos humanos é tão somente pela forma particular e historicamente determinada, a ocasião (POCOCK, 1977, p. 26). O mesmo ocorreu na fundação de Roma (Discorsi, I, 2, 30-31). No caso do relato de Moisés, a fortuna lhe ofereceu a ocasião de encontrar seu povo no Egito para que ele pudesse impor forma à matéria, no caso de Rômulo, o fato de não encontrar lugar em Alba o fez desejoso de ser rei de Roma (Principe, VI, 11-12). Assim como a descrição dos povos dispersos nos Discorsi, o exemplo de Moisés é o mais emblemático, um povo sem ordenação que, diferentemente da empreitada individual de Rômulo, necessita de um ordenador (Discorsi, I, 1, 12). Desse modo, a compatibilidade entre a virtù do edificador e a fortuna do edificado se faz na occasione em que essas duas coisas se encontram, circunstancialmente, num determinado tempo e num determinado lugar (Cf. LUCCHESE, 2004, p. 63;  MANSFIELD, 1983, p. 28).
		Ora, uma vez que há condições necessárias para a reordenação dos regimes através da distribuição de propriedade, em Harrington, este passa a ser o ponto central da occasione maquiaveliana (WORDEN, 1994b, p. 119). Mais uma vez, o que em Maquiavel é algo indeterminado, pois depende da fortuna, em Harrington pode ser explicado pela base material (CENGIAROTTI, 1988, p. 93). A oportunidade existente na Inglaterra de 1659 deve-se justamente ao fato de que a propriedade é propícia para a reordenação da matéria (OSTRENSKY, 2011, p. 180). Mas como bem ressalta ele, seguindo de perto o florentino, é necessário um homem virtuoso para tal empreitada. 
		Em 1659, Crowmell estava morto e o clima de restauração monárquica já se espalhava por todos os cantos. Harrington lança sua última cartada, que não será repetida nos textos posteriores (Cf. WORDEN, 1994b, p. 127), na convocação de um legislador: “If a man answer, he answers thus: no army ever up a commonwealth. To the contrary, I instance in the army of Israel under Moses; in that of Athens about the time of Alcibiades; in that of Rome upon the expulsion of the Tarquins; in those of Switz and of Holland” (HARRINGTON, The Art of Lagiving, III, Preface, p. 661). O autor de Oceana radicaliza a proposta e substitui o papel do legislador de uma nova ordenação de um mesmo Estado por a de um verdadeiro fundador original de uma nova cidade (SOMOS, 2013, p. 85; WORDEN, 1991, p. 450). Como vimos em Maquiavel, a força (capo) é o início da cidade que se coloca do lado de fora do ciclo histórico dos governos. Para Harrington, a força é a incorporação do exército. Mas ele não para por ai e explica a occasione inglesa: 
	For in all armies that have not set up commonwealths, either the officers have had fortunes or estates at all, but immediately dependent upon the mere will of the prince, as the Turkish armies and all those of the eastern countries; or the offiers have been a nobility commanding their own tenants. Certain it is that either of these armies can set up nothing but a monarchy. But our officers have not estates of noblemen, able upon their own lands to levy regiments. (HARRINGTON, The Art of Lawgiving, III, Preface, p. 661)
	 
		Na Inglaterra de seu tempo, o exército não depende do rei ou da nobreza, possui autonomia porque adquiriu propriedade e, por isso, preenche-se a condição necessária para impor a nova ordem republicana.  
		Eunice Ostrensky (2011, p. 183-184) sugeriu, com base no mesmo texto, The Art of Lawgiving, que o próprio Harrington poderia se colocar como alternativa a um fundador como Cromwell, mantendo, desse modo, o imperativo de haver apenas um fundador. Russel-Smith (1914, p. 13-14) não aponta tal possibilidade, mas identifica na inspiração modificada de Cromwell traços marcantes de Licurgo, o que, segundo ele, justificaria a dimensão aristocrática da fundação a partir de Veneza e Esparta (Cf. SULLIVAN, 2006, p. 156). Nesse ponto, acrescentaríamos a possibilidade de existirem mecanismos coletivos iguais aos da fundação, que não se encontram em Maquiavel, nem em Oceana, mas é compatível com o papel do exército acima descrito e como manteria depois (Cf. DZELZAINIS, 2014, p. 20): “I must confess that our army hath it now in their power to introduce a commonwealth” (HARRINGTON, Valerius and Publicola, p. 784). Uma vez que “Art is imitation of nature; by observation of such lines as these in the face of nature, a politician limns his commonwealth” (HARRINGTON, The Prerogative of Popular Government, I, 5, p. 417). Aristotelicamente, as comunidades políticas são naturais (HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 5, p. 414), mas não sua forma, esta, sim, necessidade de arte, de engenho e de invenção. Nesse sentido, o que em Maquiavel era impor forma à matéria, assume um vocabulário mais próximo de teorias contratualistas em voga no século XVII, embora não aceite seus fundamentos mais básicos e, dentre eles, a universalização do direito e das leis. “It should seem if the twenty men indeed a commonwealth, or in 'equality of power' (for so he puts the case), they might truck horses and cows, but not by any means consider or once let it enter into their heads, how by art to make good their natural freedom” (HARRINGTON, The Prerogative of Popular Government, I, 5, p. 417). Harrington acabara de descrever a distinção natural dos homens pela sabedoria e, agora, busca tencionar seu exemplo da pequena comunidade de vinte homens ao limite. Como que desses vinte homens, sendo seis os mais sábios, pode-se dar forma a esta matéria é a questão com a qual o autor se confronta. Nesse caso, e apenas nesse caso, a impostura da arte frente à natureza parece espontânea. 
		A condição necessária para que isso acontece é a igualdade de poder capaz de projetar uma negociação, até mesmo, comercial. A invenção do comércio é a arte pela qual os homens, e talvez não mais do que vinte, podem burilar sua natureza de modo a manter a liberdade. Não é exagero chamar a atenção para a ausência de contrato social ou direito natural, mas, pelo contrário, é da natureza do homem desenvolver-se sobre a natureza externa a ele205. Também não é demais chamar a atenção para o fato de que, em si mesmos, esses vinte homens não fundam uma cidade, menos ainda, um Estado, apenas aprimoram pela arte o que a natureza lhes concedeu, rigorosamente, nas mesmas condições de fundação de uma cidade e de um Estado. Diante disso, o exemplo do exército sendo convocado para a fundação supõe que a arte da organização militar ordenou de tal modo a natureza que, mais do que outros setores, o mecanismo já se encontra suficientemente desenvolvido para assumir seu papel fundacional. Para isso, e Harrington se cala nesse ponto, a hierarquia militar se mostra perfeitamente compatível para o exercício de liderança, aos mais puros moldes maquiavelianos, do condottiero (CAPOZZI, 1996, p. 194). O que conecta, teoricamente, o imperativo da fundação com a matéria disforme é o que muitos apontam como um importante ponto de inflexão do pensamento político moderno, o realismo político maquiaveliano (RAHE, 2008, p. 329). Para isso, o conceito chave é o de necessidade.    
		Não é difícil encontrar em Harrington o uso de necessidade com relação a reflexões econômicas (Oceana, p. 197). De fato, sua teoria da determinação econômica sobre a política se adequa perfeitamente a um ponto seguro no qual o realismo maquiaveliano se sustenta. A distinção, todavia, aporta-se no fato de que o florentino não reconhece a plausibilidade de uma identificação a priori do que sejam os determinantes (vide 3.4). Seria, então, possível esperar que os correntes usos harringtonianos de necessity sejam relacionados à propriedade e suas determinações206. Mas não é isso que ocorre. 
	The causes in the commonwealth of Rome, whereof the empire of the world was not any miraculous, but a natural (nay, I may safely say necessary) consequence, are contained in that part of her discipline which was domestic, and in that which she exercised in her provinces or conquests. (HARRINGTON, Oceana, p. 312)
	 
		Mesmo que o argumento último para a capacidade expansiva de qualquer Estado resida em sua organização das propriedades207, não se refere Harrington a este ponto quando destaca o imperativo da necessidade (HARRINGTON, The art of lawgiving, III, 3, p. 685), politicamente orientada pela história. “To him, it was history, and history alone, that could provide the principles on which the science of politics was to be established. Hence, the essence of his thought was the notion of a necessity, or casual nexus, sure and demonstrable, governing political life” (ZAGORIN, 1997, p. 133).   
		Como Maquiavel, Harrington retira da transcendência a explicação para o fenômeno que analisa, e fixa-o no mundo ordinário humano. A relação entre o modo pelo qual Roma ganhou o mundo e sua organização interna não é outra que não a causa de um efeito. Assim, necessidade, em Harrington, é o nexo que correlaciona a causa com o efeito, mas isso não se aplica a qualquer causa e qualquer efeito. A necessidade é um caso específico em que uma determinada causa produz um único efeito, não impedindo que outras produzam o mesmo efeito e, por isso, como na determinação econômica, pode ser deduzida anteriormente ao acontecimento. 
	Though the people of the world, in the dregs of the Gothic empire, be yet tumbling and tossing upon the bed of sickness, they cannot dir, nor is there any means of recovery for them but by ancient prudence, whence of necessity it must come to pass that this drug be better know. (HARRINGTON, Oceana, p. 332) 
		Harrington aposta na irreversibilidade do processo inglês, a partir da distribuição de propriedade, em direção à república, mesmo que não bem-ordenada. Para leitores contemporâneos, não há dificuldades no emprego do vocábulo, visto que atualmente a palavra é utilizada praticamente com o mesmo sentido e surge espontaneamente em situações discursivas assemelhadas. “Much more the commonwealth; seeing that equality, which is the necessary dissolution of monarchy, is the generation, the very life and soul of a commonwealth” (HARRINGTON, Oceana, p. 322). Aliás, a palavra razão, vastamente empregada por ele (por exemplo em Oceana, p. 342), funciona como ótimo substitutivo. Há um exemplo claro disso: a razão de um Estado bem-ordenado se expandir, deve-se à necessidade de sua manutenção.
	3.9.3. Expansão
		Já na primeira parte das preliminares de Oceana pode-se ler a essência da reflexão expansionista de Harrington. O segundo momento argumentativo referente aos goods of fortunes, aquele que se dedica ao foreign ou provincial empire, marca, desde o início, uma brutal contrariedade com o domestic ou national empire: “The balance of foreign or provincial empire is of a contrary nature” (HARRINGTON, Oceana, p. 167). Identifica seus objetivos em termos alusivamente maquiavelianos: como adquirir (be acquired) e manter (be held) territórios (HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 3, p. 405 e I, 9, p. 441-442). Sobretudo em O Príncipe, os termos marcam as diferentes formas de principado, produzindo, assim, uma forte inflexão com a classificação aristotélica (Cf. POCOCK, 2003, p. 158)208. Porém, coerentemente com a exposição prévia sobre o domínio nacional, Harrington insere um elemento novo: a balance. “[P]rovncial or dependent empire is not to be exercised by them that have the balance of dominion in the province” (HARRINGTON, Oceana, p. 167). O modo mais claro de domínio provincial é, como já havia lembrado Maquiavel (Discorsi, II, 4), a partir da construção de colônias (MILLAR, 2002, p. 88). Neste caso, a monarquia absoluta não consegue obter sucesso, logo, o governo nacional e provincial se tornam um único. Por outro lado, tratando-se de súditos (o que pressupõe uma monarquia mista), ou de cidadãos (o que pressupõe uma república), a dificuldade de ocupar colônias reside no fato de a parcela de poder que cabe aos súditos ou cidadãos não ser capaz de se transferir para as províncias (Cf. ARMITAGE, 1992, p. 549-550). O pano de fundo do argumento incide, mais uma vez, sobre a propriedade. Para manter o domínio, a monarquia absoluta precisa manter a balance concentrada no monarca, o mesmo ocorre com a monarquia mista, concentrada na nobreza, e com a república, concentrada no povo. Desse modo, caso se deseje ocupar as províncias, em cada um dos casos, não se pode dispensar a balance do território ocupado (WETTERGREEN, 1988, p. 671), o que, invariavelmente, unificaria o governo nacional e provincial em um só. 
		Das três maneiras de exercer o domínio sobre as províncias, descritas em O Príncipe (V), Harrington herda uma: habitar209. Mas insere dois elementos que não estavam em Maquiavel. O primeiro é a consequente unidade governamental acarretada pela ocupação daqueles que possuem o poder, como em O Príncipe (III) que deixa claro que um principado misto é a união entre um principado hereditário e um adquirido. Em Harrington, o fato da deslocação do poder acarretar unidade no Estado não é senão construída a partir das duas sugestões contidas em cada um dos capítulos: a unidade territorial (Principe, III) através da ocupação (Principe, V). Necessário colocar que, em Maquiavel, apesar da unidade trazida sob o rótulo de “misto”, há ainda uma clara distinção entre o principado conquistador e aquele ocupado, onde um está sob controle do outro. Essa distinção se desfaz em Harrington, porque a transferência de poder impõe que o Estado seja um. O segundo elemento, e aqui a inovação harringtoniana é mais clara, reside na justificativa de tal unidade. Uma vez que a sustentação do poder se faz pela propriedade, o domínio provincial somente pode ser exercido na medida em que a propriedade da província seja controlada pelos ocupantes e, uma vez que se define cada uma das formas de governo pela propriedade, logo, um mesmo sistema de propriedades, distribuído da maneira que for, gera um mesmo sistema de governo (BLITZER, 1970, p. 169). “However, the possibilityin a commonwealth of tyrannising over provinces is not to be cured; for be the commonwealth, or the prince, a state or a man after God's own heart, there is no way of holding a province but by arms” (HARRINGTON, The art of lawgiving, III, 4, p. 691). Ao pequeno acréscimo realizado aos dois capítulos de O Príncipe, transformando o principado misto em um único, Harrington o explica pela propriedade. Mais uma vez, a partir de uma leitura maquiaveliana, introduz o tema da propriedade. 
		O quarto capítulo do segundo discurso expressa três modos pelos quais as repúblicas são capazes de se ampliarem. O primeiro, característico dos toscanos, é através de ligas entre repúblicas, “dove non sia alcuna che avanzi l’altra né di autorità né di grado” (Discorsi, II, 4, 3). Nenhuma das repúblicas coligadas com outras se sobrepõe a elas, seja por autoridade, seja por grau de poder. O primeiro termo – autorità – é característico de Harrington, quando deixa claro que os processos expansionistas não podem ser feitos através da autoridade, mas apenas do poder. Mesmo que a liga não seja um modo expansionista considerado pelo autor de Oceana, somente o fato de não haver qualquer possibilidade de autoridade nesse quesito é suficiente para entender que, em Maquiavel, há uma perspectiva horizontal das ligas, em Harrington, embora vertical, igualmente sem autoridade. O segundo modo, característico dos romanos, “è farsi compagni, non tanto però che non ti rimanga il grado delcomandare, la sedia dello Imperio ed il titolo delle imprese” (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 4, 10). Aqui, Maquiavel retira a autoridade como critério e mantém o reconhecimento do título (grado). Este é um tipo de aliança assimétrica, garantida pelo grau de dominação de cada membro. A manutenção da sede do poder no território conquistador é significativa porque não permite qualquer confusão quanto ao lócus do comando, permanecendo claro que trata-se de uma submissão de um Estado por outro. Nesse ponto, Harrington segue Maquiavel quanto à importância da explicação geográfica do império, uma vez que a região ocupada e a ocupadora se transformam em uma só (Cf. SULLIVAN, 2006, p. 158). O que chama a atenção, entretanto, é a clareza com que Harrington rejeita a autoridade como critério de controle, do mesmo modo que Maquiavel avança no segundo modo de ampliação. O terceiro, de acordo com o secretário florentino, é fazer todos súditos. “De’ quali tre modi, questo ultimo è al tutto inutile, come si vide ch'ei fu nelle soprascritte due republiche, le quali non rovinarono per altro se non per avere acquistato quel dominio che le non potevano tenere” (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 4, 12). Não se trata mais de autorità ou grado, tão somente de dominio210, e é justamente nesse ponto em que Harrington se fixa.             
		Observando a certa distância a recepção harringtoniana de Maquiavel, percebe-se que dos três modos principescos e dos três republicanos de expansão, Harrington admite apenas um de cada governo. Não há qualquer referência ao fato de a expansão dever ser distinta quando trata-se de repúblicas ou principados: “Prince or commonwealth” (HARRINGTON, Oceana, p. 168). Pelo contrário, quando insere os regimes – monarquia absoluta ou mista e república – explica, por motivos diversos, a impossibilidade de que qualquer que seja o regime expandir-se através da autoridade, resta apenas o império, porque fundado na propriedade. Harrington sintetiza o domínio e o império pelo mesmo critério que o autoriza a explicar a sustentenção interna dos regimes, ou seja, as condições materiais da propriedade (Cf. HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 9, p. 443-445). De fato, Harrington adapta a análise de O Príncipe e dos Discorsi comprimindo-os dentro de um sistema de equilíbrio sustentado na propriedade no território daquele que invade. 
	I have shown what is not the provincial balance, so by this answer it may appear what it is, namely the overbalance of a native territory to a foreign; for as one country balanceth itself by the distribution of property according unto the proportion of the same, so one country oberbalanceth another by advantage of divers kinds. (HARRINGTON, Oceana, p. 168)
	 
		Assim, resta apenas uma possibilidade de expansão, através da força, por isso chama-se provincial empire. Neste ponto, Harrington insere o conteúdo que intérpretes como Pocok tanto destacaram como sendo sua principal recepção maquiaveliana: o cidadão-soldado (HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 9, p. 446)211. “[T]o the Machiavellian hypothesis that arms are the foudandation of citenship, Harrington adds the hypothesis that land is the foundation of arms” (POCOCK, 1977, p. 43). 
	The Mamelukes (which, till any man show me the contrary, I shall presume to have been a commonwealth consisting of an army, whereof the common soldier as the people, the commission-officer the senate, and the general the prince) were foreigners, and by nation Circassians, that governed Egypt; wherefore these never durst plant themselves upon dominion, which, growing naturally up into the national interest, must have dissolved the foreign yoke in that province. (HARRINGTON, Oceana, p. 168)
		Assim, escreve Pocock: “the starting-point of his thought was Machiavelli's perception that in a republic the soldiers must be citizens and the citizens soldiers; if the soldiers follow private men for reward, then the republic cannot survive” (POCOCK, 1997, p. 129; Cf. FINK, 1962, p. 68). O ponto tão destacado por Pocock (1977, p. 13; 1992, p. XIX), de que os exércitos não deveriam ser profissionalizados, e de que isto não seria realizável cai por terra pouco tempo depois da publicação de Oceana (ARMITAGE, 1992, p. 551). Mas, deve-se ter claro, a necessidade de cidadania é uma das contribuições de ambos que mais resistiram ao tempo (Cf. DOWNS, 1977, p. 125)212, particularmente no formato expansionista associado ao republicanismo (HARRINGTON, The prerogative of popular government, I, 10). Nesse sentido, encerra-se o argumento que teve início com a explicação alternativa dos humores maquiavelianos igualmente pela propriedade necessária à cidadania. A contribuição mais incisiva do republicanismo maquiaveliano de Harrington é tornar as categorias centrais do republicanismo de Maquiavel inteligíveis pela economia política. Segundo Pocock (1987c, p. 147), Oceana é uma “machiavellian meditation upon feudalism”, segundo Worden (1994b, p. 119), “Oceana is in large measure a meditation upon the dissolution”, talvez, pudéssemos sintetizar que Oceana é uma meditação maquiaveliana sobre a economia política feudal transfigurada em dissolução monárquica com o advento da república.    
		O maquiavelismo de Harrington é fortemente vinculado aos termos centrais do florentino, de modo que a heterogênea gama de críticas desferidas ao autor dos Discorsi sejam lidas à luz do próprio Maquiavel. Não é pouco significativo que, dadas as massivas leituras antagônicas que se faziam do secretário naquela conturbada Inglaterra, tenha havido alguém que o criticasse do ponto de vista interno de suas próprias proposições. Mais comum, porém, era que se fizessem as críticas externas aos seus argumentos de tal maneira que as premissas pudessem ser questionadas, não obstante a resultante eficácia de suas proposições pudessem ser aceitas como válidas. Esse é o caso de Sidney.      
	4. Algernon Sidney 
	The Medicis were made masters of Florence by the force of Charles the Fifth's army. Sometimes by a corrupt party in their own country they have destroy'd the best men.
	Algernon Sidney, Discourses, III, 1
	- se del male è lecito dire bene - 
	Niccolò Machiavelli, Principe, VIII
	4.1. Introdução 
		A vida e obra de Sidney refletem com bastante precisão a conturbação sempre presente em sua época. Em parte, sua biografia, não obstante os diversos exageros para torná-lo um verdadeiro herói Whig, se alinha com maestria aos seus escritos. Conhecido como o principal formular da “Good Old Cause”, isto é, a defesa do protestantismo contra o papismo crescente entre os Stuart na década de 1680, nada menos do que o resgate do discurso e da prática republicanos de vinte anos antes seria aceitável (Cf. ROBBINS, 1947, p. 267-268). Somava-se a isso a defesa irrestrita do parlamento em detrimento da coroa. Sidney viajou pela Europa por tanto tempo quanto viveu em seu país, suas causas centravam-se em todo o continente, mais do que na Inglaterra (SCOTT, 1991, p. 268; Cf. POCOCK, 1994, p. 930). Em Roma, conviveu com importantes cardeais católicos, quando também travou os primeiros contatos com a literatura da contrarreforma (SCOTT, 1988, p. 148). Sua fidelidade às matrizes protestantes como um todo, pondo de lado a diversidade teológica e prática que isso envolvia, não foi capaz de barrar a recepção de importantes pensadores católicos contra os quais os teólogos de sua religião escreviam. Por outro lado, não se furtava a criticar quem quer que fosse quando suas causas estivessem sob ameaça. De uma ponta a outra da tensão entre reformistas e contrarreformistas, Sidney jamais deixou de optar pela interpretação que se opunha à arbitrariedade. 
		A unidade construída entre, de um lado, o parlamentarismo e o protestantismo e, de outro, da legitimidade dos governos centrava-se em uma união historicamente construída que não, necessariamente, mostrava-se, espontaneamente, como uma unidade teórica. Se Sidney percebia esta barreira teórica e, calado, implementou tal perspectiva, não é objeto deste trabalho. Mas, a ferocidade com a qual ataca o Patriarcha de Filmer, um livro já velho e ultrapassado em sua segunda onda publicista em inícios de 1680 (Cf. HOUSTON, 1991, p. 68-69), permitiu-lhe deslocar sua mira aos mais diversos alvos, comportando, desse modo, o emprego de protestantismo e catolicismo. O tema do parlamento, por outro lado, aporta sua teoria de maneira secundária, já que em uma assembleia de homens, para ficarmos com os termos de seus contemporâneos, pode residir um regime absoluto (ROBBINS, 1947, p. 289; WORDEN, 1985, p. 15-16). Contudo, em termos de preocupações rotineiras, o crítico intelectual de Filmer concede espaço ao cidadão politicamente engajado. Diversas cartas de Sidney expressam com clareza sua constante preocupação com a manutenção do parlamento inglês e de outras nações europeias no sentido de refrear a ambição dos monarcas e manter o regime livre. Essa distinção entre o Sidney intelectual, autor do enorme volume Discourses, e o Sidney ator político não passa de uma diferença de grau, os temas são, fundamentalmente, os mesmos, mas se colocam de modo distinto de acordo com cada circunstância (HAMEL, 2011, p. 41). 
		Sidney se preocupa menos com o patriarcado e sua genealogia do que com o absolutismo de qualquer tipo (DAVIS, 1981, p. 691; ROBBINS, 1947, p. 283)213, verdadeira causa da desgraça humana, da corrupção e da decadência das civilizações. Os ataques a Filmer poderiam ser dirigidos a outros, e, em certo sentido, foram. É plausível, embora difícil de se comprovar, que Sidney escolha seus inimigos antes de seus aliados, o impulso que lhe davam os embates – nas guerras, nas viagens, no parlamento e nos escritos – formatavam as pinçadas necessárias dos elementos que estavam à sua disposição para qualquer uma dessas empreitadas. Nesse sentido, Filmer não desempenhou um papel de destaque em sua obra, mesmo que tenha sido o incentivo máximo para os Discourses. Para isso, basta uma ligeira comparação dos contrapontos explícitos ao autor de Patriarcha com o desenvolvimento do conteúdo teórico propriamente, este vai bem além das refutações.
		Do ponto de vista do cânone moderno da teoria política stricto sensu, os Discourses buscam inspiração em pensadores que foram alvos de Filmer no Patriarcha, com o devido destaque para Buchanan, Belarmino, Suárez e Grotius (Cf. HAMEL, 2011, p. 43; SCOTT, 1991, p. 16; SCOTT, 2004, p. 110; WARD, 2004, cap. 1). Por outro lado, discute lateralmente com as fontes ambivalentes do Filmer mais maduro, como Hobbes, e ataca frontalmente as teorias de Bodin214. Sidney acrescenta ainda as origens contratualistas da Vindiciae contra Tyrannos em sua forma de consentimento do governado em relação ao governante, mas se cala frente à crítica do desconhecido autor de Vindiciae às “false and pestiferous doctrines of Niccòlo Machiavelli the Florentine” (BRUTUS, 2004, p. 8; Vindiciae contra Tyrannos, I). Com relação a Maquiavel, apesar de o Patriarcha não o empregar, Sidney, em determinados momentos o opõe a Filmer, em outros, o contrasta em nível equiparado. Não há evidências textuais de que Sidney tenha tido acesso a outros escritos de Filmer. A publicação de Patriarcha em 1680 foi feita conjuntamente com os outros textos conhecidos do autor, incluindo The Anarchy of a Limited or Mixed Monarchy, no qual reside a crítica ao governo misto dos Discorsi ao mesmo tempo que busca eximir o florentino de qualquer vínculo com o reconhecimento da existência de uma monarquia mista (FILMER, 1991, p. 134). Essa ambivalência filmeriana para com Maquiavel, mesmo com o improvável conhecimento do texto por Sidney, será por ele reproduzida.
		Em outros textos, como o Court Maxims e o Just and Modest Vindication, as fontes são menos explícitas, não obstante o primeiro citar Maquiavel, Grotius e Hobbes215 (Cf. BLOM e MULIER, 1996, p. XI). Com relação ao segundo, a defesa das causas parlamentares salta aos olhos e não requer argumentos de autoridade. Isso não é pouco significativo, porque nos textos anteriores a 1680 não há evidências de que Sidney tenha tido contato com os escritos de Filmer e, ainda sim, mantém seus autores mestres216. Em todos os casos, há um grande número de fontes, diretas ou indiretas, que tradicionalmente são tomadas como opostas, mas, para Sidney, elas se apresentam como complementares.             
		Possivelmente o ponto mais forte dessa tão autocelebrada amplitude teórica, e que mais mobilizou os estudos recentes, seja a inequívoca união entre história e racionalismo, força e moral, positividade e normatividade, naturalidade e artificialidade, dialética e progresso linear, Aristóteles/Tito Lívio e Platão/Cícero, estoicismo e ceticismo, Maquiavel e Grotius. Hamel (2011) sugere que sua reflexão pode ser sintetizada em seu “espírito republicano”, expressão que representaria a unidade entre virtude e direito, sem necessariamente imputar qualquer marco analiticamente incoerente com o republicanismo. Como bem sugeriu Scott (1991, p. 351-352), para um leitor contemporâneo, o primeiro ímpeto é de colocá-lo como um autor contraditório, o que supõe, obviamente, que essas linhas de desenvolvimento filosófico são coerentes e herméticas em si mesmas. 
	In all of these endeavours, in practice as well as in theory, Sidney divided his own political world into two zones. There was the zone of mutability, variety, and change. These were effects of imperfection, 'perfection being in God only, not in the things he has created'. This was an echo of the Chaos from which the divine creation had come. This was the world in which Sidney live, and operated. It is quite exceptional how deeply he saw into this darkness, and operated. It is quite exceptional how deeply he saw into this darkness, and the lengths to which he was prepared to go to operate effectively within it. Sidney was, as we have seen, quite ferociously ends-directed. The presiding genius of this zone was Machiavelli, yet in his consideration of change, 'which is imperfection', Sidney took a step beyond his master. [...] Then there was the zone of permanencem and perfection. This was the world to which Sidney aspired. Its inspiration lay beyond the reach of this life, in God. It was by the light of this beacon that Sidney attempted to navigate, 'though with much weakness and frailty', across the murky waters of the world. Its effects, 'those reflections of divine rays', were the 'justice, virtue, and truth: in short, the good of mankind', with which Sidney identified his cause. The recondition for their recovery, and pursuit, was liberty, 'that liberty in which God created us', which amounted to the right to see Him clearly, and seek him out. (SCOTT, 1991, p. 355) 
		De fato, sua escrita é bem característica do barroco (HOUSTON, 1991, p. 15), na qual os opostos convivem e produzem catarses. Como nenhum espaço teórico pode permanecer vazio, Sidney jamais se furta a preenchê-lo com o que tem à mão. Sua amplitude reflexiva esbarra nos mais diversos círculos e convive com as mais diversas abordagens, em parte, fitando a ação política. “The tension inherent in this enterprise is obvious enough. But what distinguished Sidney was his refusal to shy from either aspect of this struggle. Thus he insisted to the end of his life on translating those ideals into action, in the ruthlessly observed conditions of an imperfect world” (SCOTT, 1991, p. 355). A busca de um Sidney restrito a um dos campos intelectuais mencionados é, no mínimo, inócua, porque “what is important about him is not his realism, or his idealism, but his combination of the two” (SCOTT, 1991, p. 359). A compreensão de seu esforço de síntese, de um ponto de vista teórico, é parte da tarefa que nos colocamos daqui para frente. 
		Mesmo que as antinomias citadas apresentem divergências e oposições, tratá-las de modo estanque dificulta ou mesmo inviabiliza uma pesquisa sobre o pensamento político de Sidney. O que corre por debaixo de toda essa diversidade, para além de sua postura cortesã diante de tantos recursos intelectuais, é sua tremenda aversão aos regimes absolutos e, como lhe estava mais disponível, à monarquia em particular. Teremos oportunidade de retomar o tema, mas se faz necessário ressaltar que Sidney tende a encarar as questões sob dois prismas. Para que determinado imperativo seja cumprido, basta que uma relação de necessidade se faça constantemente presente; quando não, é preciso que se insira algo que seja suficiente. Por exemplo, para se evitar as arbitrariedades e demais aspectos negativos de um regime autocrático é necessário que os governantes não se comportem de modo corrupto, porém, para que isto ocorra, é suficiente que o regime seja uma república bem-ordenada217. Sob este prisma, Sidney conflui os ditames universais, porque naturais, da razão e do direito natural com os particularismos das constituições mundanas dos homens. Sidney é um pensador do republicanismo mais do que da república, para ele, a república não é necessária, mas suficiente. Tal contingencialidade republicana oportuna o variado repertório de soluções pontuais para problemas igualmente pontuais e é neste quesito que seu maquiavelismo mais chama a atenção. “In this, as in his use of Machiavelli, Sidney is much closer to the mainstream of the classical republican tradition, an essentially moral tradition, than Harrington” (SCOTT, 1988, p. 15).
		Um segundo aspecto de sua abordagem consiste em opor e hierarquizar conceitos e valores. É bastante comum de sua escrita, bem como de muitos de seus contemporâneos, avalizar um tratamento dialético que pode, ou não, ser reduzido a uma unidade. A virtude e o vício, a maldade e a bondade, a ascensão e a degeneração são apenas alguns dos mais comuns exemplos (Cf. SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 463). Dependendo dos termos em questão, eles podem se combinar de modo que sua realização histórica seja compreensível ao observador e aponte o caminho futuro. Por outro lado, Sidney também embute aos conceitos, ações e valores hierarquias próprias que, uma vez ordenadas em gradações, levam os extremos à perspectiva antagonista. A lei da natureza, por exemplo, se apresenta sob a forma de liberdade e de razão, mas a primeira é, por ser mais forte, superior à segunda, forjando, desse modo, a possibilidade de confronto entre ambas e abrindo margem para o realismo maquiavelino. Maquiavel, possivelmente, não é a resposta que Sidney gostaria de propor, mas é a que lhe parece factível (Cf. SIDNEY, Discourses, I, 19). Desse modo, o maquiavelismo de Sidney não é o desenvolvimento de seus aspectos teóricos em si mesmos, mas a apresentação de soluções plausíveis quando as condições impõem reflexões apenas suficientes, onde o ponto hierárquico não se encontra no topo e as oposições são, por assim dizer, entre termos maquiavelianos e maquiavélicos. Tal perspectiva levou Sullivan (2004, p. 2001) a afirmar que “[i]n fact, Sidney is much more Machiavellian than scholars have hitherto recognized”. Apesar de fecunda, a busca nas entrelinhas pelo Maquiavel perdido nos textos de Sidney, e da clara rejeição pública da qual o florentino sofria, os limites para a aceitação do pensamento político do secretário são evidentes. Sulliva, assim como Rahe, parecem extrapolar tais limites quando julgam que o comedimento nas citações do “bastardo” “old Nick” não passam de camuflagem. De fato, Sidney possui uma forte moralidade vinculada ao direito natural que não encontra, via de regra, ecos no autor de O Príncipe.      
		Ambas as estruturas argumentativas – relações de suficiência e necessidade e as hierarquias conceituais – estão, de algum modo, presentes também em diversos autores jusnaturalistas como parte inerente ao seu sistema racionalista. “O ideal do conhecimento filosófico contratualista aponta para uma ciência demonstrativa cujos resultados pretendem universalidade e independência em relação às sociedades concretas imersas na temporalidade fenomênica” (JASMIN, 1998, p. 36). Mas a maneira pela qual essa filosofia opera remonta a um período de franco desenvolvimento do direito natural, sem que, com isso, já esteja embutida uma teoria do contrato. Assim, tratando-se especificamente dessa ponto, e isso é importante para o pensamento de Sidney, a distinção – talvez exageradamente esquemática, é verdade – entre as primeiras teorias jusnaturalistas modernas, porém fortemente vinculadas ao aristotelismo, e a virada cometida por Grotius e Hobbes, teve em Sidney uma forte recepção. Trata-se do conjunto de autores jesuítas da contrarreforma católica em geral (SCOTT, 1991, p. 46), e de Roberto Belarmino e Francisco Suárez, em particular218. 
		O caráter metódico de suas exposições, caracteristicamente tomista, reverberou em Sidney nos dois pontos acima mencionados. Por exemplo, Belarmino, entre os capítulos 2 e 6 do De Laicis, apresenta a hierarquia de suas argumentações tendo início na teologia e nas categorias iniciais da filosofia, passando pela história e seus exemplos. Há um característica estrutural que revela a primazia da racionalidade sobre a história, mesmo que a ordem expositiva não seja sempre essa. Ainda Belarmino escreve repedidas vezes (BELLARMINE, 2012, p. 37 e p. 41; On Laymen, cap. X e XI) que determinadas condições são necessárias, e outras, suficientes, não sem razão, as primeiras dizem respeito às leis da natureza, as segundas, à contingência do mundo empírico. A estrutura metafísica de Suárez também permite uma interpretação similar, embora a complexidade do enorme conjunto de leis – divinas, naturais, positivas e humanas – exija bastante cuidado ao tratá-lo. Seria possível reconstruir a trajetória desse modo de argumentar às matrizes mais longínquas, certamente, muito antes dos escritos contrarreformistas. Porém, isso fugiria o escopo desse estudo, mas é fato que Sidney remonta a ambos, Belarmino e Suarez, não apenas nos conteúdos teóricos aos quais se refere quando eles estão de acordo, mas também quando sua sistematicidade salta aos olhos. Do lado protestante, inspirações similares também surtiram efeito em Sidney. Citando Cícero (Dos deveres, I, XLV, 160), o Vindiciae Contra Tyrannos, apresenta uma hierarquia ao afirmar que 
	a heathen orator that in that in every community there is a certain hierarchy of duties, from which it can be understood which one takes precedence over another. The first, he says, is owed to the immortal gods, the second to county, the third to parents, and then the rest to others in a descending scale. (BRUTUS, 2004, p. 34; Vindiciae Contra Tyrannos, I)
		Em certo sentido, Grotius e, principalmente, Hobbes não fogem desse estrutura de primazia pela racionalidade (Cf. BOBBIO, 1979, p. 15), mas o formato de seus textos, construídos quase como narrativas logicamente orientadas do início ao fim, limitam que os temas sejam salteados um a um, como é claramente a opção de Sidney. Isso reforça a interpretação, por enquanto apenas estilística, de que, mesmo que contratualista, a distinção de suas fontes a respeito do jusnaturalismo seja, para ele, evidente. Tal enquadramento deve ser acusado de escolar e sistemático e que dificilmente estaria disponível desse modo ao autor em questão. Por outro lado, Sidney opta por contrariar Filmer, por exemplo, em moldes distintos daqueles feitos por Tyrrell e, principalmente, Locke nos quais a sistematicidade das narrativas impera e, quando muito, reordenam os temas do próprio Filmer de modo a organizá-lo (CARRIVE, 1989, p. 106; WARD, 2000-2001, p. 120). Sidney se recusa a fazer isso, pelo contrário, prefere seguir seu adversário num esquema paulatino cuja ordem expositiva é determinada pela letra da publicação de 1680. Por outro lado, Sidney se permite inserir temas adversos aos quais deveria tratar, de acordo com a sequência filmeriana, uma vez que surgem questões mais pertinentes a ele próprio do que Filmer mesmo se propôs a expressar sua posição. Isso não apenas indica a grandeza de sua obra, que claramente transcende uma singela resposta ao direito divino dos reis, mas se aproxima do estilo tomista de perguntas e respostas. 
		Também oriundo da escolástica medieval, fortemente presente em largo espectro do pensamento político inglês dos seiscentos, a tradição nominalista (OAKLEY, 2005, p. 94) parece ter causado algum impacto em Sidney (Cf. Discorses, III, 26, p. 466; III, 28, p. 491-492; III, 36, p. 519). Como muitos autores do período fazem, dentre eles Hobbes, Filmer, Harrington e Locke são os mais evidentes, Sidney procura encontrar a definição dos conceitos empregados a partir do esclarecimento próprio da palavra e seu emprego nas diversas situações, apesar da compatibilidade entre o conceito e o objeto não ter uma conexão direta e acrítica (SIDNEY, Discourses, III, 32). Contudo, o que não parece tão comum entre seus contemporâneos é a recorrente preocupação em termos relativos e absolutos. A liberdade, por exemplo, em termos absolutos (ou simples como ele emprega a definição), depende exclusivamente da movimentação física dos objetos; porém, em termos relativos, ela depende de que não se esteja submetido à possibilidade de limitação de vontades e ações219. Ou ainda: 
	If it be said that the law given by God to the Hebrews, proceeding from his wisdom and goodness, must needs be perfect and obligatory to all nations: I answer, that there is a simple and a relative perfection; the first is only in God, the other in the things he has created: He saw that they were good, which can signify no more than that they were good in their kind, and suited to the end for which he designed them. For if the perfection were absolute, there could be no difference between an angel and a worm, and nothing could be subject to change or death, for that is imperfection. This relative perfection is seen also by his law given to mankind in the persons of Adam and Noah. (SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 463)
	 
		Uma vez deixados aos homens, o critério absoluto de deus passa a conviver com os critérios relativos dos homens (SCOTT, 1988, p. 17), impondo-lhes a necessidade de renovar as leis e costumes de acordo com as épocas e lugares220. Ao aplicar as definições ao universo humano, Sidney procura destrinchar a natureza e o comportamento humanos isolados e em conjunto e as mudanças que isso acarreta. Se, por um lado, essa perspectiva alinha-se, de alguma maneira, ao contratualismo hobbesiano, por outro, insere elementos distintos dos conceitos básicos de Hobbes. Desse modo, o autor dos Discourses pretende partir das definições próprias aos humanos de modo que fique evidente o que é absoluto e o que é relativo (Cf. NELSON, 1993, p. 43). Este último, claro, dependente das circunstâncias em discussão. Dependendo da situação, não há outro caminho teórico ou prático que não aceitar a experiência histórica que se impõe com força aos homens, conduzindo-os a soluções de problemas que nem sempre, ou quase nunca, são os que em termos absolutos são os melhores. 
		Essa é a essência de seu republicanismo: histórico, suficiente e relativo. Compreende-se, daí, a dimensão de toda sua contingencialidade (Cf. SCOTT, 2004, p. 320). Em termos puramente racionais, necessários e absolutos não seria requerido supor um contrato, muito menos as instituições políticas, já que sob os auspícios dos projetos da natureza para os homens, cumpririam voluntariamente todos. Pelo mesmo motivo se entende como um “republicano clássico”, para empregar o vocabulário pioneiro de Zera Fink, não descarta, e mesmo elogia, uma monarquia natural como o melhor dos governos. O problema é que ela não é verificada historicamente, apesar de ser suficiente para o estabelecimento do bom governo sobre os homens em termos absolutos. Por isso, são necessárias as instituições republicanas, já que, relativamente às monarquias existentes, respondem melhor às condições postas. Deriva-se, então, um complexo emaranhado de termos presentes no republicanismo moderno, mais ou menos atribuídos ao maquiavelismo. Esse maquiavelismo, e o correspondente anti-maquiavelismo, muito pouco característico de uma hierarquia conceitual racionalmente orientada a ordenar o universo será o objeto de estudo dessa parte do trabalho. Porém, será igualmente necessário uma discussão mais detalhada (de 3.1 a 3.5) do sistema jusnaturalista de Sidney a fim de compreender seu republicanismo (anti-)maquiaveliano.   
	4.1.1. Interpretações
		Diferentemente da possibilidade esquemática das diferentes interpretações de Harrington ao longo dos séculos, devido à peculiaridade das oposições contidas nas principais análises, com Sidney, o mapeamento das interpretações mais importantes não repercute nas radicalidades contidas nos leitores de Oceana. Pelo contrário, Sidney dispõe de uma lista de intérpretes que não tanto se opõem como no caso harringtoniano, de modo que não será necessária uma análise minuciosa aos moldes que buscamos fazer com Harrington221. Por isso, apenas procuraremos situá-lo, brevemente, no debate interpretativo. 
		Ainda no século XVII, logo após sua morte, diversos panfletos foram publicados em sua homenagem como fundador da “good old cause” e precursor do então em desenvolvimento partido Whig (HAMEL, 2011, p. 13-31; WORDEN, 1985, p. 27-31). Tal leitura, em parte construtura de um mito, encontrará continuidade até, pelo menos, o fim do século XIX, em referências literárias, biografias e reconstituições históricas cujo autor dos Discourses seria tratado como mártir das causas liberais, parlamentares, tolerantes e protestantes (ROBBINS, 1947, p. 281; SCOTT, 1988, p. 9-10; SIVER, 2008, p. 184; WORDEN, 1985, p. 34). Aliás, Worden (1985, p. 1-2) argumenta que a memória intelectual de Sidney projetada nas décadas seguintes era composta por esses dois termos: o mártir Whig e o autor dos Discourses. Por outro lado, a classificação de Sidney como um “republicano” stricto sensu foi, segundo Pocock (1994, p. 934), em parte, posta de lado ao longo dos séculos XIX e XX por sua suposta negligência quanto à divisão dos poderes e assimilação de um poder legislativo unicameral222. A marca de sua recepção também ganhou fôlego com os estudos da formação norte-americana (HOUSTON, 1991; ROBBINS, 1947). As leituras mais republicanas teriam início com Zera Fink e a retomada desses estudos223, salvo os de matriz claramente maquiaveliana em que Pocock é apenas o ponto alto. A descoberta recente de manuscritos perdidos, como o de Court Maxims e de diversas cartas parece ter sido mais consequência do que causa do crescente interesse que o personagem tem despertado (Cf. SCOTT, 1988, p. 168). Salvo os estudos que o colocam em destaque, não é raro encontrar intérpretes que o comparam, corretamente, com Tyrrell e Locke e os motivos parecem claros (WORDEN, 1985, p. 21). 
		Depois da publicação de Patriarcha em 1680, os três autores foram os que mais se destacaram como opositores ferrenhos às teorias de Filmer, o que explica, em parte, algumas similaridades entre os três. O destaque para a condição livre e natural na qual os homens são criados, argumento basilar contra o patriarcado, permitiu que se enquadrasse este movimento como um escopo unificado e, em leituras mais comuns, fundantes do que ficou conhecido como liberalismo clássico. Nessa esteira, Sidney seria um projeto inacabado de Locke, mas que, mais afeito às categorias teológicas, encontraria seus limites nas interpretações do século XX via maquiavelismo (SULLIVAN, 2004, p. 202). Essa leitura autoriza uma proximidade maior entre republicanismo e liberalismo do que entre este último e a monarquia, o que levou Houston (1991, p 4) a afirmar que “Sidney's republicanism was originally and essentially antimonarchical” e Sullivan (2004, p. 203, n. 12) a segui-lo: “Houston, thought, draws many similarities between Locke and Sidney, and argues, in a manner compatible with my thesis that republicanism is not antiliberal doctrine”. O fato de não ser antiliberal não significa que compartilhe de objetivos, valores e teorias, o que impele para que se aponte as proximidades e divergências 
		Scott (1988, p. 1-3) busca explicar o hiato entre o enaltecimento revolucionário e republicano dos Estados Unidos nascente e da revolução francesa224 e sua retomada no pós segunda guerra pelos mesmos motivos que se negligenciou o pensamento republicano. Silver (2008, p. 166) argumenta que a sua imagem e de sua obra projetadas após a execução seriam responsáveis por perder a liderança intelectual Whig para Locke. Além disso, a dimensão jusnaturalista de sua reflexão também não foi, durante o período, objeto de destaque (ROBBINS, 1947, p. 272). Os últimos anos, particularmente a partir das publicações de Worden (1985; 1991; 1994d; 2013) e Scott (1988; 1991; 2000; 2004), Sidney tem sido, via de regra, alocado entre o conjunto de pensadores republicanos, ora mais afeito aos ditames do direito natural moderno e do liberalismo (SULLIVAN, 2004; 2006; WARD, 2000-2001), ora aos termos mais característicos do republicanismo (BARDUCCI, 2006; HAMEL, 2011; LURBE, 2004; SILVER, 2008; WINSHIP, 2010). Na verdade, a classificação de duas matrizes republicanas, empreitada liderada por Paul Rahe (1994b; 2006) sob forte inspiração straussiana, esforça-se por classificar a reflexão política antiga sustentada na virtude, enquanto que os modernos penderiam ao emprego da liberdade (STRAUSS, 1965, p. 5; Cf. WARD, 2004, p. 10). Antes de uma querela entre antigos e modernos, ao estilo de Hans Baron (1992), trata-se aqui de um rearranjo do direito natural e do realismo como aspectos centrais da decadência da filosofia política como um todo. 
		Esses problemas, desenvolvidos originalmente por Leo Strauss (1965; 1988), adequam-se como uma luva para os estudos iniciais de Sidney. O direito natural, a lei da natureza, o contratualismo, a natureza racional dos homens, a virtude, o interesse, a liberdade, o direito positivo etc. são, todas, categorias imprescindíveis em qualquer estudo de Sidney que, em parte, se mostram opostas, em parte, complementares. Porém, a abordagem straussiana, quando aplicada a Sidney, parece empobrecer o autor na medida em que reduz os termos diferenciais entre a história do pensamento republicano e o liberal, pela restritiva classificação de moderno. Em oposição a isso, intérpretes como e Hamel (2011) tendem a tencionar as divergências com Hobbes e Locke, outros, como Houston, afirmam que “virtually all of the 'republican' principles drawn from Sidney's writings – from the rule of law to the right of revolution – were perfectly compatible with Lockean liberalism” (HOUSTON, 1991, p. 8), há ainda quem, como West (1996), faça o caminho inverso na definição republicana de Locke ao introduzir o leitor à obra de Sidney.              
		Sidney não é parte do momento maquiaveliano. Não apenas porque praticamente não ocupa espaço na monumental obra de Pocock (2003, p. 422), ao classificá-lo como uma “voice from the past, recalling the Good Old Cause of the fifties”, mas porque àquilo que se aproxima de Maquiavel, se distancia dos momentos de maquiavelismo: “concepts of balanced government, dynamic virtù, and the role of arms and property in shaping the civic personality” (POCOCK, 2003, p. VIII), além da natureza humana aristotélica (POCOCK, 2003, p. VII). A reticência pocockiana, indiscutivelmente, se aplica a Sidney, menos pelo Sidney, do que à tradicional alocação que se faz dele: os heróis Whig de matriz jusnaturalista. O ponto de inflexão em Locke, de acordo com Pocock (1987, p. 236), da ancient constitution ao contratualismo racionalista e ahistórico, faz eco a uma determinada forma de raciocínio que se distancia do republicanismo. Nesse ponto, cabe destacar ainda que a unidade conferida a autores críticos de Filmer não faz eco em Sidney. Para Tyrrell e Locke, a propriedade era algo que transcendia aos termos do domínio puro e simples, e fincavam, a partir do acordo tácito, a origem da sociedade (TUCK, 1978, p. 171). Definitivamente, este não é o caso de Sidney, e este ponto não é destacado por Pocock. Do pouco que o historiador neozelandês se dedicou a Sidney pode-se inferir, em parte, uma visão tradicional de um pensador à sombra do autor dos Dois Tratados sobre o Governo Civil, não obstante o reconhecimento de Sidney tomar a escrita como ação (POCOCK, 1994, p. 915, 921; Cf. SILVER, 2008, p. 169)225. Por outro lado, “Algernon Sidney also, in his Discourses on Government, thought it necessary to answer Filmer at some length on historical grounds” (POCOCK, 1987, p. 188). Sidney, para Pocock, não é um teórico do comércio e da guerra (POCOCK, 1994, p. 920), é um defensor do Rump Parliament, e por isso opositor do governo misto (POCOCK, 1994, p. 926) e era suspeitosamente simpático à monarquia natural (POCOCK, 1994, p. 929) e ao regime gótico (POCOCK, 1987, p. 238), tão criticado por Harrington. Porém, o que parece lhe incomodar mais é a diferença com o autor de Oceana, na qual a dinâmica de “classes” não incorporava as formas democráticas e aristocráticas de governo (POCOCK, 1994, p. 918-919), o que não apenas o afasta da original formulação escorada em Aristóteles e Políbio de um, poucos e muitos, mas também leva Sidney a calar-se a respeito de um futuro prospectivo para a Inglaterra226. Nesse sentido, a ação estaria submetida à escrita e a unidade das duas seria tão somente uma retórica vazia, típica de seu baronismo (POCOCK, 1994, p. 761). 
		Pocock silencia, porém, em comentar as referências de Sidney a Maquiavel, seu uso de “reduzir aos princípios”, a expensão pela guerra através da virtude dos homens, e seu emprego do conflito tendo Roma como referência, sem mencionar a importância que concede à virtude. Também não comenta muitos daqueles que o inspiraram, pelo menos, até os anos setenta: Benard Baylin, Gordon Wood, Caroline Robbins ou mesmo Zera Fink, todos, de algum modo, reconhecedores de um Sidney republicano. A síntese de Fink, aliás, não deixa dúvidas com relação ao republicanismo clássico de Sidney, sua referência à Veneza e, particularmente, ao governo misto que, claramente, se opõe ao Rump Parliament da leitura pocockiana. 
		Existe um pano de fundo em toda essa resistência que não diz respeito diretamente à relação, silenciosa, com Harrington e os neo-harringtonianos. Sidney avança em seu moralismo em termos bastante afeitos à tradição romana e não se trata, somente, da História de Políbio, de Tito Lívio ou de Tácito, mas também da Farsália de Lucano, da teologia de Tertuliano e de Agostinho, das Meditações de Marco Aurélio e, sobretudo, de Cícero (Cf. BARDUCCI, 2006, p. 269; KOPEL, 2005, p. 305; WORDEN, 1985, p. 17)227. Mesmo que, em Sidney, essa perspectiva não neutralize, por si só, a teleologia aristotélica (HAMEL, 2011, p. 74), deve-se fazer um esforço para unir as duas pontas228. Não bastasse isso, Sidney é um franco adepto do direito natural e da teoria do contrato, estranhos a Maquiavel, Harrington e os sucessivos momentos. Diante disso, devemos iniciar o estudo de Sidney por um apanhado geral das divergências e embricamentos entre jusnaturalismo e republicanismo.                   
	4.1.2. Direito natural, contratualismo e republicanismo 
		As bases intelectuais do direito natural moderno, às quais se podem referenciar as obras de Grotius e Hobbes como o ponto de inflexão mais cadente, possuem uma longa e complexa trajetória em todo o pensamento ocidental. De algum modo, consolidou-se na contemporaneidade a noção central de que o jusnaturalismo stricto sensu seria uma forma de pensamento exclusivamente moderna calcada em parâmetros desconhecidos ou desinteressantes aos antigos (BOBBIO, 1979, p. 13; BOUCHER e KELLY, 1994, p. 12-13; OAKLEY, 2005, p. 89)229. Na verdade, esse modo de classificar o jusnaturalismo é parte dele próprio, quando seus adeptos historicizaram-no, colocaram-no distantes dos antigos e medievais. É a partir do resgate moderno das fontes anteriores à ascensão dos Estados nacionais que surgem os primeiros discursos construtores dessa tradição. 
	In particular, recognising the centrality of the arguments against scepticism for the modern natural lawyers helps us to understand Pufendorf's and Barbeyrac's sense that there was a fundamental division between the ancient or medieval natural-law writers and the modern ones, and it also helps us see the humanist roots of the latter (TUCK, 1987, p. 115)230
	 
		Além disso, seria ainda uma forma própria de tratar a filosofia política de maneira não apenas alternativa, mas sobretudo, combativa à formação fundamentalmente grega. Tal senso apóia-se em parte na ideia de que o Ocidente teria produzido uma importante inflexão conceitual em termos de natureza humana, já reconhecida na virada do século XVII para o XVIII. Para os antigos gregos, cuja expressão máxima seria sintetizada por Aristóteles, o homem é naturalmente político e capaz de exercer tal natureza mediante a faculdade da linguagem, tornando as agremiações humanas um dado da natureza231. O desenvolvimento medieval teria inserido, dependendo das circunstâncias, alguma dimensão racional à natureza que, uma vez traduzido para o latim, incluiria o vocábulo social ao grego político (Cf. PAGDEN, 1987, p. 3). Assim, a ruptura moderna, basicamente hobbesiana, incidiria, nessa perspectiva, em ressaltar a racionalidade deixando de lado, ou mesmo se opondo, à social e/ou política. 
	If it is true that the difficulties of modern liberal-democratic theory are attributable to the possessive quality of the individualism at its heart (a belief which I do not share), then those difficulties cannot be solved by seeing how we stand in relationship to the classic seventeenth-century texts; they are far more fundamental and long-standing. (TUCK, 1978, p. 3)
	 
		Esse esquema parte de um pressuposto importante. O fato de os homens não serem como as abelhas, para empregar a ironia de Hobbes (Leviathan, II, 17) a Aristóteles, porém racionais o suficiente para reconhecer as mazelas de sua condição, força-os a unirem-se pelo imperativo da segurança individual que precipita-se em coletiva no ato contratual. Supõe-se, aqui, uma unidade esquemática em torno do conteúdo do direito natural moderno e o desenvolvimento do contratualismo (Cf. MIEGGE, 1996, p. 32). Por estas categorias terem sido fundidas por pensadores da primeira metade do século XVII não autoriza a pesquisa a generalizar para os períodos precedentes ou mesmo posteriores que não operam sob as bases canônicas desse jusnaturalismo (Cf. HAMPTON, 2007, p. 479; MONAHAN, 1994, p. 125)232. O desenvolvimento histórico das teorias do direito natural, e com elas da famosa e polêmica tese sobre sua convalidada característica possessiva, não foram sempre remetidos às mesmas formulações do contratualismo. A rigor, deve-se ainda questionar a validade, por vezes tomada como dada, da necessária unidade do direito natural e do contratualismo (Cf. PAGDEN, 1987, p. 4). 
		Não pretendemos abordar o tema em si mesmo, nem fazer qualquer tipo de avaliação crítica dos modos pelos quais estas histórias se fundiram e/ou se distanciaram ao longo do pensamento político moderno. Pretendemos apenas marcar, nesta seção, alguns pontos importantes que serão alvos da reflexão de Sidney, suas divergências e proximidades com seus contemporâneos e ancestrais intelectuais. 
		A estratégia de Richard Tuck (1978), consiste em buscar as origens do direito natural moderno a partir dos conceitos de direito empregados pelos antigos romanos. De fato, por um caminho jurídico, a combinação e contraposição de dominium e de iure revela em algum momento a incorporação da natureza, sob o signo da universalidade humana. Seu estudo mostra que a inserção do contrato, ainda que não generalizado, mas entre partes individuais que compunham a sociedade da Roma antiga, fora feita através do direito pessoal (TUCK, 1978, p. 15). Também aponta para o caráter objetivo, prático e material do dispositivo que apenas com a derrocada do império e a disseminação do cristianismo passa a abordar a ordem natural. A discussão se intensifica com Tomás de Aquino quando insere a dimensão da natureza humana no que tange o ius naturale conceitualmente neutro, embora referido à posse de todos sobre todas as coisas e a igualdade de liberdade (MONAHAN, 1994, p. 131; TUCK, 1978, p. 19-20). A partir de então, a querela entre dominicanos e franciscanos a respeito da plausibilidade do desfrute da vida mundana ou da necessária manutenção de uma vida comedida e pobre, respectivamente, recolocou a descrição do “estado de inocência” da Gênesis e consolidou a propriedade como categoria de destaque. “[I]ts importance is that the late medieval natural rights theories undoubtedly grew out of it, and it went on being an obligatory issue for rights theorists to discuss even into the early seventeenth century” (TUCK, 1978, p. 20). Os marcos iniciais estavam postos, ainda que insipientes, do que viria a ser o conceito de estado de natureza, na versão mais conhecida de Hobbes. 
		A empreitada de Heinrich Rommen (1998) havia sido diversa na já longínqua publicação de 1936. Ao invés de partir do direito, e de suas matrizes jurídicas e formais, ele ilumina o universo filosófico greco-romano de onde, segundo o autor, se pode extrair as primeiras reflexões a respeito da lei natural. “This theological cast of all primitive law has two characteristics. Such law is essentially unchangeable through human ordinances, and it has everywhere the same force within the same cultural environment” (ROMMEN, 1998, p. 4). De origem divina, a lei natural torna-se profana com o ius romano quando a expansão se defronta com os outros povos, obrigando ao reconhecimento de algum relativismo e, com isso, emergindo a oposição de lei natural e lei positiva. O interessante é que Rommen, ao destacar as duas vertentes gregas da lei natural, afirma que uma é devedora da metafísica do estado de natureza antes da criação de leis humanas e outra do estado de natureza associado a uma situação humana pré-política e pré-social (ROMMEN, 1998, p. 5). A perenidade e o caráter irrealizável da primeira implica que a segunda seja, de algum modo, superável. A característica binário dessa classificação, que tem na primeira a referência em Platão e a segunda nos sofistas, é particularmente interessante para este estudo. Como veremos à frente, Sidney esquematiza duas leis da natureza do mesmo modo que há dois contratos. A interdependência teórica dos dois termos, leis e contratos, não significa que sejam linearmente transferidas de um ponto a outro, cada lei para cada contrato. Mas é justamente pela hierarquia das leis que se verifica a necessidade de um duplo contrato. 
		Repare-se que a abordagem de Rommen se difere em essência da de Tuck. Ele busca na filosofia dos antigos gregos os termos iniciais do jusnaturalismo. Feito isso, prioriza as reflexões a respeito da natureza em detrimento da do direito. Parece claro, assim, a importância que concede à diferença sofista entre physis e nomos, sempre, calibrada pelo imperativo moral (ROMMEN, 1998, p. 10-11; Cf. GOUGH, 1957, p. 9). Boucher e Kelly (1994, p. 2) operam de modo similar com relação à origem dessa distinção, embora aceitem com clareza que esta ambivalência seja a origem teórica do contratualismo. Mas há um motivo interpretativo para esse distanciamento da proposta de Tuck. De acordo com esses autores, a diversidade das teorias contratualistas é tamanha que não se pode sintetizá-las em denominadores comuns (BOUCHER e KELLY, 1994, p. 1). Por isso, propõem uma classificação acadêmica em três grupos de teorias contratualistas: moral, civil e constitucional233. 
		A primeira diz respeito à justiça das ações, a racionalidade e a utilidade envolvidas nelas, priorizando, assim, as relações entre indivíduos com um fim comum. A segunda “is that form of social compact, whether historial or hypothetical, whose role is either to legitimize coercive political authorirty, or to evaluate coercive constrains independently of the legitimation of the authority from which they derive” (BOUCHER e KELLY, 1994, p. 4). A terceira, por sua vez, inicia-se com a tradição romana e medieval, mas que se expressa, contemporaneamente, nas reflexões a respeito do constitucionalismo e da esfera do direito público. Nesta, as associações humanas partem de agremiados do direito privado e se engrandecem, teoricamente, até se atingir o Estado e o sequente estabelecimento do governante e do governado (BOUCHER e KELLY, 1994, p. 10-11). Um exercício comparativo apontaria para a filiação da investigação de Tuck nesta última classificação, bem como a de Rommen na primeira. O contratualismo civil, de acordo com os autores, é de onde se deriva a tradição política propriamente, de autores como Hobbes, Locke, Rousseau, Nozick e Rawls234. Neste ponto, é grande a tentação de alocar Sidney ao lado desses pensadores, mas a importância de sua filosofia moral e as origens intelectuais da idade média tardia de inspiração romana torna essa tarefa desaconselhável (Cf. SIDNEY, 2004, p. 89). Há uma dificuldade de igual magnitude em afirmar se seu moralismo racional vinculado à justiça, ou o imperativo da construção de um regime constitucional do qual governantes e governados são parte, tem primazia sobre ou é preterido pelo contratualismo civil (HAMPTON, 2007). Antes disso, parece mais prudente buscar a origem dos elementos das diferentes perspectivas na obra de Sidney.
		Do ponto de vista do desenvolvimento histórico, a estrutura argumentativa dos jesuítas e de Grotius resistiria, pelo menos, até Locke (TUCK, 1978, p. 155), apesar das particularidades de cada um (HÖPFL, 2004, p. 6). Basicamente, a noção central de que a liberdade natural dos homens é tamanha que, por isso, podem se submeter espontaneamente perdurou até as últimas respostas ao Patriarcha de Filmer. A possibilidade de existir uma servidão voluntária no universo humano habitava as mentes, para empregar a classificação de Tuck (1978, p. 143), de conservadores e radicais. De um lado, defensores da monarquia, de outro, pensadores do calibre dos Levellers. Embora Tuck não identifique em Filmer – ou melhor, em seus críticos – a inflexão do modo jesuíta e grotiano de servidão voluntária, localiza, muito precisamente por sinal, em James Tyrrell tal possibilidade e, em Locke, sua recusa. Não obstante esta classificação seja imprescindível para o Natural Rights Theories, não é exatamente este ponto com o qual nos confrontaremos detidamente a partir de Sidney. Porém, veremos à frente que o emprego da liberdade no autor dos Discourses possui suas dívidas com os jesuítas, Grotius e, além deles, Hobbes, devidamente complexificadas para cada situação sob análise. De qualquer modo, é necessário destacar que Sidney não compartilha com Locke tal inflexão; para ele a liberdade sob circunstâncias exclusivamente naturais permite que homens voluntariamente se tornem servos. Nesse sentido, optar pela servidão é parte do sistema de direitos naturais de Sidney, sempre, de acordo com a justiça (SIDNEY, Maxims, I, p. 4).                       
		Os preceitos descritos por Rommen, longe de ensejar a objetividade do iure romano, desenvolvem-se em termos fundamentalmente normativos. Aporta-se, assim, de modo mais claro, as teorias da justiça não apenas correlacionadas com a origem do jusnaturalismo, mas interdependente da natureza do direito, moral e racionalmente conformados no ius gentium e no ius naturale (ROMMEN, 1998, p. 25). Ao adentrar ao mundo cristão, a lei natural, majoritariamente agostiniana, transfere a deus a responsabilidade pela confecção dessas leis. A partir de Tomás de Aquino, Belarmino e Suárez, contudo, a lei natural ganha status próprio e pode ser lida como independente de deus e, com isso, a possibilidade, cara a Sidney, de ser desrespeitada (ROMMEN, 1998, p. 57-60; Cf. MESNARD, 1952, p. 620-621)235. “The natural law has to be realized in the positive law since the latter is the application of the universal idea to the mothley manifold of life” (ROMMEN, 1998, p. 16). Porém, o modo pelo qual os homens acessam a transferência da lei natural para a lei positiva não é outro que não a razão. Grotius foi o responsável pela “transition from methaphysical to the rationalist natural law” (ROMMEN, 1998, p. 62). Dotados de racionalidade, os homens, como indivíduos, conduzem a vida da forma que lhes aprouver. 
	The end result of this debate was that the conservative theorists had been led to say that men, considered purely as individuals, had a control over their lives which could correctly be described as dominium or property. It was not a phenomenon of social intercourse, still less of civil law: it was a basic fact about human beings, on which their social and political relationships had to be posited. The application of post-Accursion legal concepts to the problems of the essential character of men had led pretty directly to a strongly individualistic political theory which had to undergo only a few modifications to emerge as something very close to the classic rights of the seventeenth century. (TUCK, 1978, p. 24) 
		Por caminhos diversos, Rommen e Tuck aproximam-se pelas teorias jusnaturalistas do século XVII conformadas em uma certa unidade. Por fim, acrescenta Rommen (1998, p. 63) que esta inflexão racional-individualista do século XVII produziu ainda a bifurcação entre lex naturalis e ius naturale, evidente fundamento hobbesiano que aportará com força em Sidney236. 
		Os dois mais evidentes pontos de contatos dos estudos de Rommen e Tuck, a virada tomista e a grotiana, terão profunda repercussão em Sidney. Ele recepciona, sobretudo de Belarmino e Suárez, as noções de que por natureza o governo legítimo só pode existir pelo consentimento e que, dotados naturalmente de poder, o povo o transfere àquele que o governa, ambas as categorias sustentadas em uma complexa definição de lei da natureza. Com relação a Grotius, entre tantos elementos presentes no autor dos Discourses, o mais claro é a teoria do contrato que, em Sidney, se afasta da de Hobbes, por motivos que veremos mais tarde.
		Apesar desses dois percursos contribuírem incisivamente para nosso estudo, e a partir deles se verifica dívidas longínquas de Sidney, uma obra ainda mais influente procura a unidade do direito natural. Com uma abordagem que dificilmente se pode diferenciar comentário de proposição filosófica, Leo Strauss se apresenta como um dos mais importantes defensores dessa tradição. Fugiria ao escopo deste estudo buscar a reconstrução de seu argumento e em que medida ele poderia contribuir para a análise das bases intelectuais de Sidney. Mas não se pode deixar de marcar um dos pontos mais marcantes da reflexão de Sidney. Para Strauss (1988, p. 8), a partir do advento das “ciências pós-tomistas”, desde quando às da natureza ganharam primazia sobre as humanas, os debates que se debruçaram sobre a condição do homem no mundo bifurcaram-se, de um lado, no conhecimento racional e meditativo e, de outro, na história. O autor não deixa dúvidas com relação à sua preferência: “The historicist thesis is self-contracditory or absurd” (STRAUSS, 1988, p. 25). Mas também não deixa de criticar o direito natural. Para ele, a decadência da filosofia política moderna acompanha a decadência do primado antigo relativamente ao que os modernos introduziram na tradição jusnaturalista: o individualismo e a liberdade. Dois pontos devem ser recolhidos com relação a Sidney: primeiro, dada a classificação entre antigo e moderno, respectivamente propensos à virtude e à liberdade, e, segundo, a bifurcação entre direito natural e história. A posição de Sidney em cada uma dessas classificações, se é que fazem sentido para ele, será um tema que correrá paralelamente aos estudos que se seguem, quando buscaremos apresentar pontualmente suas teorias. Adiantamos, à luz dessas categorias, apenas que Sidney se vale de conceitos antigos e modernos, bem como da direito natural e da história, mas, o que de modo straussiano poderia ser tido como incoerente, há justificativas teóricas para tal237. 
		Cabe destacar, por fim,  a peculiaridade da posição de Strauss em sua abordagem do direito natural. “Natural right had to be discovered, and there was political life to that discovery” (STRAUSS, 1965, p. 81). É parte de sua estratégia não empregar uma definição restritiva de direito natural, de modo que se adéque ao conhecimento do Ser político contigo já nas primeiras experiências gregas. Nesse sentido, a distinção entre physis e nomos não apenas marca o início do conhecimento da natureza, mas também o da filosofia. “The discovery of nature or of the fundamental distinction between nature and convention is the necessary condition for the emergence of the idea of natural right” (STRAUSS, 1965, p. 93). A descoberta de tais preceitos revelam o conhecimento do regime (politeia) bom e justo (STRAUSS, 1965, p. 95). Caso se embuta nesta descoberta o reconhecimento da liberdade e da igualdade naturais nos homens, a sociedade apenas se estabelece a partir da harmonia. “The only way in which this can be done is to assume that civil society, to the extent to which it is in agreement with natural right, is based on the consent or, more precisely, on the contract of the free and equal individuals” (STRAUSS, 1965, p. 118)238. Mesmo que este comentário faça referência aos antigos, Strauss não é capaz de esconder sua reticência com relação ao contratualismo, que se confirma na adequação entre a natureza social dos homens e sua consequente posse de direitos naturais (STRAUSS, 1965, p. 129). Possivelmente, neste ponto reside a mais importante e conhecida contribuição de Leo Strauss. Da constatação aristotélica da natureza humana e da premissa platônica do governo justo, o direito natural condiciona os homens a agirem de modo virtuoso. “Because man is by nature social, the perfection of his nature includes the social virtue par excellence, justice; justice and right are natural” (STRAUSS, 1965, p. 129). Este é o ensinamento dos antigos rejeitado pelos modernos, porque priorizaram a liberdade (STRAUSS, 1965, p. 36).
	 	Apontamos acima que a maior parte desses estudos tendem a unir direito natural e contratualismo, mas que isto é tão somente um ponto de contato e que teve sua unidade conformada historicamente. Nesse sentido, Strauss é um dos mais importantes responsáveis por buscar a unidade em termos filosóficos, lógicos e racionais, bem característico do contratualismo. 
	O contratualismo afasta-se da discussão voltada para o comportamento dos indivíduos no poder, do bom governante ou do governo eficaz, para alçar a reflexão da teoria em direção às instituições e conceber o poder político enquanto entidade autônoma em relação àqueles que o dirigem. Ao mesmo tempo, a filosofia do contrato afasta-se de qualquer relação com o acidental, definindo como sua missão intelectual a dedução da ordem social justa. (JASMIN, 1998, p. 37)
	  
		Para Strauss, não é a origem moderna que diferencia o direito natural dos antigos, mas o conteúdo de sua proposição: a liberdade ao invés da virtude. A dificuldade latente de enquadrar Sidney em uma ou outra categoria não parece ser trivial. Em seu sistema, há direito natural, virtude e liberdade, bem como contratualismo e história. Todavia, o que parece ainda mais radical, do ponto de vista da abordagem de Strauss, é o uso explícito de Maquiavel, afinal, “Machiavelli denies natural right” (STRAUSS, 1965, p. 162). O problema com o qual o florentino se defronta não é antigo, nem moderno, não é na virtude, nem na liberdade, mas na subversão da política como ordem, e precisamente, como a boa ordem. Essa negação encontra-se com a avaliação de Tuck (1978, p. 40), se se alocar Maquiavel na tradição humanista ou seu recepcionador, de que entre esses autores, não havia espaço para o direito natural. Parece plausível, então, que Strauss salte dos antigos e medievais diretamente a Hobbes. Mas é nesse interstício que se encontram algumas das mais importantes contribuições à reflexão de Sidney, incluindo, algumas perspectivas do contratualismo pouco afeitas ao direito natural.                                           
		Tuck (1978, p. 33) sugere que a origem do contratualismo reside na resistência dos juristas do humanismo italiano em adequar o direito positivo ao direito natural, com isso, buscavam no contraste entre civilização e barbárie pré-civilizada a vida artificial e a vida natural dos homens, com marcante presença de Cícero. A afirmativa de que no De Officiis não haveria qualquer reverência ao ius naturale era aceita por pensadores do quattrocento e isso os levou a negar a existência do direito natural e que, por isso, somente haveria ius civile ou ius gentile (TUCK, 1978, p. 34-35). Nesse sentido, a leitura de Tuck conduz à conclusão de que as matrizes do direito natural e do contratualismo são, em suas origens, logicamente opostas. A negação do direito natural (ius naturale) forçou alguns pensadores a buscar em outras explicações a origem dos agremiados humanos. Depois de oporem, a partir da autoridade de Cícero, homens e bestas, o caminho estava aberto, à luz da tradição jurídica romana, para a elaboração da teoria do contrato social. As abordagens, por outro lado, se uniriam apenas nas gerações seguintes. Tuck (1978, p. 38) identifica nas primeiras décadas do século XVI a primeira versão mais acabada de contratualismo que, não sem razão, o coloca a par da ius naturale. Este pousa sobre todos os animais e embute-os de um comportamento autodefensivo. Uma vez fundada a sociedade, a lei passa a ser regra de convívio mútuo, diferenciando, assim, homens e animais. Mas quando é desrespeitada pelo governante, o príncipe torna-se um tirano, o que justifica sua execução por qualquer um que cumpre os desígnios naturais. O contrato social emerge como forma de, simultaneamente, fundar a proteção e a obediência em favor da justiça. Estes pontos são de fundamental importância para Sidney: a autodefesa e o contrato são os termos comuns da unidade. Mas a particularidade de Sidney (HAMEL, 2011, p. 56; KOPEL, 2005, p. 306), como veremos à frente, incide na necessária soberania das leis e na diferença cabal entre o governante reto e o tirano, bem como o direito de rebelião e resistência através do tiranicídio de modo a preservar a justiça. O rompimento desses juristas com o direito natural medieval proporcionou às gerações seguintes uma explicação alternativa à natureza política dos homens (TUCK, 1978, p. 40)239. A evidência de um fundamento republicano nesses quesitos se mostra clara e a compatibilidade futura com Sidney são os termos mestres de seu republicanismo. Daí a afirmar que “all republicans (including classical republicans) and indeed most other radicals in the mid seventeenth century used natural-law theory to some degree” (SCOTT, 1988, p. 17, n. 8) parece, efetivamente, um exagero.  
	 	Não nos cabe uma avaliação do intenso debate, ainda profícuo atualmente, a respeito das teses de continuidade e ruptura entre o medievo e o quattrocento (Cf. ADVERSE, 2013a, p. 58-95; BIGNOTTO, 2001, p. 27). Mas sim, em que medida Sidney se escorou nas teses elaboradas no período de arrefecimento do direito natural. As referências a autores como George Buchanan, John Fortescue e diversos historiadores do período de diferentes nacionalidades apontam, primeiramente, para alguma familiaridade com os textos, mesmo que os pensadores clássicos do período, como Salutati, Bruni e Alberti, não estejam presentes. As avaliações históricas não são parte de um recurso meramente ilustrativo para Sidney, como costumeiramente se diz de Locke, antes disso, elas confirmam a pluralidade das formas organizacionais dos homens. Do ponto de vista teórico, essa diversidade empírica não é propriamente contrária à sua teoria jusnaturalista e da justiça, mas, e isso ele pode ter herdado desses pensadores, a legitimidade dos governos se ancorada em leis (BIGNOTTO, 2001, p. 35-36, 98). Porém, diferentemente dos humanistas, e de Maquiavel, não há qualquer referência à figura do legislador (Cf. BIGNOTTO, 2001, p. 44-45), embora, em essência, o autogoverno seja um termo comum, sustentado na liberdade natural dos homens (Cf. BIGNOTTO, 2001, p. 52). Destaca-se, por fim, a herança aristotélica e ciceroniana da virtude (Cf. BIGNOTTO, 2001, p. 149, 178). Repare-se que estes termos acordam-se com a análise de Tuck e confirmam a recepção de Sidney com relação ao jusnaturalismo em outros autores, embora termos republicanos e, digamos, realistas estejam presentes (Cf. SCOTT, 2004, p. 185). A diferença com a qual Sidney encara Maquiavel é um tema importante para nosso estudo, adiantamos apenas que é a sua dimensão moral, ou ausência dela, que mais incomoda o autor dos Discourses. “Machiavelli indeed has this among other maxims, that he that will be a prince must renounce hounor, justice, truth, charity, religion, and humanity” (SIDNEY, Maxims, VII, p. 84).                      
		Nesse ponto é imprescindível destacar que o emaranhado conjunto de teorias do direito natural está longe de trazer unidade (ZUCKERT, 1994, p. 41). Às categorias centrais do jusnaturalismo inglês dos seiscentos, evidenciam-se a propriedade, os contratos individuais, o estado de natureza, a justiça, a razão, a liberdade e a igualdade naturais. “O direito natural do século XVII reivindica ser, como a matemática, discernível pela razão humana enquanto tal. Afirmando que a evidência não pode fundar o direito, o contratualismo procurará responder à sua demanda realista recorrendo à transhistoricidade da natureza humana e da razão” (JASMIN, 1998, p. 42). O conteúdo de cada uma dessas proposições, bem como o seu emprego ou rejeição, tornar-se-ão os dispositivos centrais na diferenciação do jusnaturalismo, digamos, hobbesiano do lockeano. O mesmo se pode dizer de Sidney, ao enfatizar a lei da natureza e o direito natural do mesmo modo que praticamente negligencia a propriedade. O indivíduo, para ele, é um conceito submetido à teoria, diretamente vinculado ao seu sistema, mas, eventualmente, capaz de exercer a virtude. Ao comentar os estóicos, escreve Rommen (1998, p. 19): 
	Virtue consists in the positive determination of conduct through will power in accordance with rational insight into man's essential nature. Virtue is right reason. Nature and reason are one. Right reason and the universal law of nature, which holds undisputed sway throught the universe, are also one.
	 
		A síntese se aplica diretamente ao pensador inglês e o aproxima, claramente, desta leitura do estoicismo que, inclusive, suscitou percepções de que Sidney teria recepcionado tal tradição (Cf. SIDNEY, 1795, p. 272-273; On Love; SCOTT, 1988, p. 18). A virtude e a racionalidade da condição humana são elementos chave no entendimento do funcionamento da natureza e da humanidade. Entre as idas e vindas do jusnaturalismo, a análise de um homem propenso ao contrato ora imbrica na sua existência no estado de natureza, ora o faz superar tal situação. Após a ascensão do protestantismo, particularmente calvinista, a preocupação em definir qual seja a existência de relações contratuais passa a ser permeada por uma filosofia moral aristotelizada. De modo ainda mais radical, o humanismo de fins do século XVI acabou por preterir Cícero em razão de se deter no zoon politikon do filósofo grego. 
		Não obstante a conhecida ferocidade do tratamento hobbesiano ao filósofo de Estágiros, a reconstrução do processo intelectual em que há pontos de contato entre direito natural e contratualismo mostra que Aristóteles, apenas sob circunstâncias muito específicas, foi abandonado240. À igreja católica ficou a incumbência de manter o estagirita no cenário intelectual. Apesar de seu arraigado protestantismo, expresso com clareza na fórmula “good old cause” pela qual se tornou conhecido, Sidney se valeu em grande medida dos escritos jesuítas que tinham os próprios reformadores como alvo central, mas sem deixar de lado às críticas internas ao catolicismo dominicano (Cf. TUCK, 1978, p. 46-51). Não é sem razão, portanto, o emprego de Belarmino e Suárez e a ausência de Vitoria em Sidney, o que, apenas pela biografia do pensador inglês, poderia parecer contraditório, visto a proximidade crescente dos dominicanos com o protestantismo241. Não apenas as categorias centrais do jusnaturalismo jesuíta (HÖPFL, 2004, p. 6) que dividem com medievais e humanistas, mas também o uso de Aristóteles e a crescente aceitação do realismo político, sem descuidar do conceito de legitimidade, foram os termos sobre os quais Belarmino, Suárez e Sidney se debruçaram. Nesse sentido, o Aristóteles de Hobbes é completamente ignorado, quem sabe de modo voluntário, por Sidney. Isso se torna ainda mais interessante porque em suas críticas ao autor do Leviathan não há qualquer referência a Aristóteles. 
	 	Todo esse arcabouço intelectual com o qual Sidney se defrontou parece efetivamente estranho a Maquiavel. A ausência de qualquer evidência jusnaturalista em Maquiavel tende a a fazer com que seus comentadores, com a honrosa exceção de Strauss acima citada, afirmem que estes termos não estavam disponíveis para ele (BIGNOTTO, 1991, p. 166). O máximo que se pode dizer é que há evidências de seu uso do humanistas de Cícero: 
	Nacquono queste variazioni de' governi a caso intra gli uomini: perché nel principio del mondo, sendo gli abitatori radi, vissono un tempo dispersi a similitudine delle bestie; dipoi moltiplicando la generazione si ragunarono insieme, e per potersi meglio difendere cominciarono a riguardare infra loro quello che fusse più robusto e di maggiore cuore, e fecionlo come capo e lo ubedivano. (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 2, 14)
	 
		Não é o fato do emprego humanista de Cícero – possivelmente alimentado pelas leituras de Lucrécio – que faz de Maquiavel um conhecedor do direito natural. Nesse sentido, para Sidney, Maquiavel divide com os humanistas os recursos intelectuais do republicanismo, o emprego da história e a constatação da diversidade humana, condições necessárias ao entendimento da vida dos homens no mundo, mas, de nenhum modo, suficiente. O jusnaturalismo de Sidney se encaixa teoricamente com seu republicanismo; conformam, um com o outro, uma interseção, porém, não são partes explicativas um do outro. É na premissa da liberdade natural dos homens, como veremos à frente, onde reside o encaixe da diversidade humana com os parâmetros universais conhecidos pela razão. E é a respeito da forma de conhecimento de cada um deles que trataremos na seção seguinte.    
	4.2. O conhecimento da política e do homem: political science e accidente
	That which we are by reason led to believe, is confirmed to us by experience. 
	Algernon Sidney, Discourses, III, 23
	Now whether this Kingdom after his punishment, can remain fixt and durable, or rather whether by the Spilling of innocent blood, being infected with the poyson and pestilence of the Authors of his Death, it will not wither and perish, time the discoverer of all Events will shew.
	Algernon Sidney, The Character of Sir Henry Vane
		De modo a organizar as tradições modernas do pensamento político ocidental, é costumeiro que se enquadre um determinado autor de acordo com o modo pelo qual ele sustenta suas posições e extrai os fundamentos explicativos. Quando, em 1953, Leo Strauss publicou Natural Right and History a dicotomia entre os dois termos se aprofundou, de modo que, em uma leitura possível do longo ensaio, o emprego do direito natural implicaria, necessariamente, na recusa da história. Os autores por ele tratados, de fato, enquadram-se perfeitamente nesta classificação binária, na leitura do próprio Strauss. Porém, existem outros que a precisa identificação em uma ou outra categoria incorre no perigo de reduzi-lo ou limitar o alcance do entendimento do quadro conceitual como um todo. Algernon Sidney se encaixaria nessa perspectiva. 
		A contradição que, o que contemporaneamente não seria descabido afirmar, envolve o emprego da história e do direito natural se explica analiticamente sem que seja necessário encontrar nos escritos de Sidney incongruências internas. A perspectiva do direito natural tende a afastar-se dos usos da história e de seus exemplos, uma vez que a fonte da autoridade para o conhecimento político reside no conhecimento da natureza. Por outro lado, uma vez que se recuse a natureza como elemento explicativo para o comportamento humano, o que resta é a exemplaridade dos acontecimentos passados. Sidney emprega, direta e indiretamente, ambas as categorias. 
		O vocabulário político desde o início do século XVII estava impregnado pela aderência às leis de deus e da natureza com as quais a bíblia era a expressão mais bem acabada (HOUSTON, 1991, p. 76). As querelas se centravam mais, sobretudo após a restauração Stuart, nos termos da legitimidade do rei, da autoridade das leis fundamentais e municipais e na fundamentação dos direitos de modo que a consistência de uma justificativa pela lei de deus e da natureza não implicaria em uma consequente teoria favorável ou contrária à monarquia ou à arbitrariedade governamental. Sidney não é exceção a este ambiente intelectual. A lei da natureza e o direito natural não são termos empregados apenas de modo passageiro e desnudo de significado, pelo contrário, eles possuem definições precisas e moldam a organização das comunidades humanas242. Porém, os conteúdos dessas duas dimensões naturais devem ser constantemente calibrados e contrastados com os acontecimentos históricos. Desse modo, Sidney une a dimensão racionalista do direito natural com a empiria das comprovações históricas. 
		A primeira questão que surge é a respeito da posição de Sidney quando, em tal confronto, se produz resultados diversos, ou seja, quando a lei e o direito natural afirmam algo que é contradito pela história. A resposta do autor está diretamente dependente do seu conceito de lei da natureza. Deixaremos para outro momento o estudo detido dessa categoria, mas por ora se faz necessário adiantar que a lei da natureza impõe a todos os homens a necessária e irrevogável condição de liberdade física ao estilo grotiano e hobbesiano. Diante disso, a variabilidade encontrada na história associa-se à lei da natureza na medida em que esta garanta o exercício das ações livres de qualquer constrangimento. Isso não significa que o conceito de liberdade em Sidney se restrinja ao grotiano, ou hobbesiano, pelo contrário, este é apenas um quesito necessário ao estabelecimento da liberdade política, e não suficiente, trataremos deste ponto mais à frente. Portanto, o que pareceria contraditório a autores como Hobbes, ou Maquiavel, passa a ambicionar um alcance teórico maior onde se inclui tanto o conhecimento de deus e da natureza, sua criação, quanto da própria condição humana que, por vezes, defronta-se com os indicativos morais de filósofos antigos e do cristianismo. Assim sendo, investigar a constância e a variabilidade da atitudes humanas é parte integrante do entendimento do republicanismo e da presença de Maquiavel no pensamento no autor dos Discourses. Mas antes disso é necessária uma  ressalva com a qual nos depararemos ao longo deste estudo. 
		É bastante comum nas abordagens de Sidney que ele hierarquize os termos em questão, de modo que uma condição seja dependente de outra analiticamente anterior. De fato, essa perspectiva, como aponta Houston (1991, p. 81), não era exclusividade de Sidney, mas de toda uma postura aristocrática dos nobres ingleses de fins do século, incluindo os monarquistas, possivelmente sob inspiração de Grotius e de sua tradição jurídica. Apenas a título de exemplo, vejamos o caso da lei da natureza. Esta impõe ao homem que ele siga os preceitos racionais estabelecidos por deus no ato da criação, mas isso apenas é possível se o homem que deve segui-los for livre para fazê-lo. Assim, a lei da natureza como razão depende da existência da lei da natureza como liberdade. Ao ampliar-se a perspectiva dessa abordagem, percebe-se que Sidney recorre ao mesmo instrumento com relação ao direito e lei da natureza em contraste com a história (SCOTT, 1991, p. 351). Do mesmo modo que a lei da natureza como condição de liberdade permite a lei da natureza como razão e o consequente entendimento do direito natural, ela também o faz com relação à história. Em outros termos, é condição necessária compreender o conteúdo da lei da natureza e sua supremacia para usar e aplicar o conhecimento histórico. 
	Sidney's call to resistence rests on a radical contract theory [...]. His thesis, although buttressed by extensive historical support, appeals ultimately not to history but to reason. [...] Yet if history is not ultimate court of appeal, the vision of the work is nevertheless fundamentally a historical one. (WORDEN, 1985, p. 16)
	 
	 	É nessa hierarquia da superioridade de seu jusnaturalismo frente à história na qual se insere não apenas o uso de exemplos e teorias históricas, como também de Maquiavel. 
		Hierarquicamente, o florentino se encontra numa posição inferior aos ditames de deus e da natureza, embora, aterrizando no universo humano, ele seja bastante útil. Procuraremos destacar, sempre que pertinente, esse uso utilitário de Maquiavel que faz com que, por um lado, seja autoridade para compreender o funcionamento dos homens e das instituições, por outro, revela toda a maldade conferida a ele pela tradição do “old Nick”. A centralidade do emprego de Maquiavel reside, pois, na dimensão mundana que nega ou se cala frente às leis e aos direitos naturais, porém pode ser de grande utilidade quando o que é moralmente superior não está disponível. Nenhuma opção de Sidney no desenvolvimento dos conceitos maquiavelianos é feita por ser boa, correta e justa em si mesma, mas porque é a melhor das opções disponíveis. O contraste entre a dimensão transcendente e a mundana na obra de Sidney é latente e isso tem início com um ponto eminentemente maquiaveliano. 
		
	4.2.1. Experiência humana: artes, ciências e governos 
		A condição livre e racional dos homens permite que produzam ciências e artes e, a partir de então, construam o governo como melhor lhes convier, inclusive, alguma forma inovadora e nunca antes vista pela humanidade. 
	If they did not find out all that conduces to the use of man, but a faculty as well as a liberty was left to everyone, and will be to the end of the world, to make use of his wit, industry, and experience, according to present exigencies, to invent and practise such things as seem convinient to himself and others in matters of the least importance; it were absurd to imagine, that the political science, which all others is the most abstruse and variable according to accidents and circunstances, should have been perfectly known to them who had no use of it; and that their descendants are obliged to add nothing to what they practice. (SIDNEY, Discorses, II, 8, p. 121) 
		Momentos antes dessa citação, Sidney descrevia os contratos que levam à construção da sociedade e do governo. O que chama a atenção, entretanto, é o fato de a “ciência política” ser acidental e circunstancial, características típicas da abordagem maquiaveliana. A explicação, contudo, reside no fato de serem os homens livres e racionais (HAMEL, 2011, p. 276-277) e, portanto, capazes de desenvolver artes e ciências que podem ou não estarem de acordo com padrões morais aceitáveis. Essa união entre os artifícios criativos humanos e sua consequente moralidade possui um fundamento ciceroniano: 
	Por que enumeraria eu a profusão das artes (artium) sem as quais, de modo algum, seria possível a vida? Com efeito, quem assistiria os doentes, que distração haveria para os saudáveis, que subsistência ou modo de vida se tão variadas artes não fossem praticadas por nós? Graças a elas, a vida dos homens se distanciou imensamente da mera subsistência e modo de viver dos animais. Certamente, sem a união dos homens, as cidades não seriam edificadas e habitadas. (CÍCERO, De Officiis, II, IV, 15)
		Assim, um dos quesitos ciceronianos nos quais Sidney se sustenta é através da capacidade singular dos seres humanos de produzirem artificialidades. Além disso, esta condição permite ainda que eles projetem sobre si mesmos uma reflexão, necessariamente, vinculada ao mundo empírico. Desse modo, a ciência política exige experiência, para que seja conhecida, causa do processo de conhecimento cumulativo no tempo que induz as transformações, inovações e invenções. Encontra-se aqui, claramente, a hierarquia que indicamos acima. Para a existência de uma ciência política são necessárias a razão e a liberdade, ambas concessões divinas e naturais desde a criação até o fim dos tempos, mas, dada a idiossincrasia produzida por eles mesmas, a experiência não pode ser negligenciada. 
		O alcance da lei da natureza é superior àquele da experiência, porque eterna, imutável e universal. Isso significa que o direcionamento correto, moralmente vinculado às ordens divinas, pode ser descumprido pela condição livre, sendo ou não voluntário, uma vez que a razão é uma potência neutra capaz de estabelecer o bom ou o mau governo (SCOTT, 1991, p. 254). Nesse sentido, a experiência funciona como uma segunda e menor condição necessária ao governo reto. Diferentemente de determinadas recepções de Platão à época (SCOTT, 2000, p. 243; SCOTT, 2004, p. 171), o conhecimento através da razão natural é necessário, e não suficiente, por causa da condição livre dos homens. Por outro lado, a história, em si mesma, é incapaz de construir os governos retos, embora, conceitual ou idealmente, as repúblicas bem-ordenadas cumpram as condições suficientes deste governo. Com duas condições necessárias – lei da natureza e experiência – e nenhuma suficiente243, não pode haver quaisquer garantias de que a ciência política seja precisa, eterna e universal. Assim, escondem-se por trás da diversidade e pluralidade históricas as imposições e faculdades da lei da natureza (SIDNEY, Maxims, IX, p. 123). Neste ponto, a originalidade de Sidney deve ser questionada: “il potere politico sia, se considerato in senso assoluto, di diritto naturale, al sua specificazione storica in un determinato regime di governo è affidata alls decisione degli uomini” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 3, p. 37-38; Trattato, III, 4, 1). Em outras palavras, para Suárez e Sidney, a superioridade impositiva da lei natural da liberdade sobre a lei natural da razão conduz a humanidade a um conjunto virtualmente infinito de exemplos, com os quais se pode aprender a moralidade própria da lei da natureza: “To Sidney the exclusion crisis was a moral issue before it was a political one, for politics, past and present, was morality teaching by examples” (WORDEN, 1985, p. 22). Essa constância percorre toda a obra de Sidney, cujo esforço máximo é transpassar as barreiras temporais e geográficas com o fito de descortinar os ditames corretos da natureza e de deus através dos marcos impositivos e normativos.
		No plano individual, parâmetros assemelhados de natureza e história se reproduzem dos aspectos coletivos do corpo político. Para Sidney, a dimensão das virtudes, em geral, e a sabedoria, em particular, tem sua origem no aprendizado histórico, na experiência pessoal e na natureza de cada um. Tratando dessas qualidades nos príncipes, afirma que “nature, age, or sex, are, as it seems, nothing to the case” (SIDNEY, Discourses, II, 29, p. 279) e completa que “it be pretended that this experience, with the winsdom that it gives, comes in time and by degrees” (SIDNEY, Discourses, II, 29, p. 280). De modo similar aos primeiros capítulos de Leviathan (Cf. POCOCK, 1989, cap. 5), Sidney reconhece a importância da experiência e da história, mas não deixa de apresentar as limitações envolvidas nesse modo de adquirir virtude e sabedoria. “Some are so naturally brutish and stupid, that neither education nor time will mend them” (SIDNEY, Discourses, II, 29, p. 280). O que chama a atenção é a coerência entre sua abordagem da natureza e da história para a compreensão do universo político e a capacidade humana em adquirir sabedoria. Em ambos os casos, há uma hierarquia dos termos que se inicia com a natureza e regride até a história, lugar efetivo das invenções e das artes. Isso permite a Sidney afirmar a existência de reis embebidos de “good wit, valiant, industrious, vigilant”, que, por isso, fogem dos extremos políticos e militares (SIDNEY, 1825, p. 166; carta de 13/09/1659). Nesse contexto de sabedoria, na descrição do rei da Suécia, Sidney conjectura que, por tomar posições extremadas “which would have ruined him, if he had not bin often assisted by his friends, beyond what could in reason be expected” (SIDNEY, 1825, p. 166-167; carta de 13/09/1659; Cf. HOUSTON, 1991, p. 175). Fica claro que a razão, atributo natural de todos os homens, quando empregada corretamente, é assistida pela experiência própria e aconselhamento de terceiros, formatando, assim, a sabedoria, o que lhe confere instrumentos poderosos para a inovação, como no caso do monarca sueco. Desse modo, Sidney não se coloca externamente à sua abordagem. Como qualquer homem, encontra na natureza os aspectos gerais do conhecimento (da lei e do direito) e na história, os exemplos e a experiência necessários à comprovação de tais aspectos. A mesma abordagem que ele se lança para o conhecimento das comunidades humanas, reconhece a pertinência de que qualquer homem pode fazê-lo, inclusive, reis.     
	4.2.2. Realismo e História
		Diante de um Maquiavel útil, embora distante dos ditames da natureza, se observa os termos concessionários com quais algumas vezes Sidney opera seus argumentos. Os diferentes níveis com os quais suas críticas, particularmente a Filmer e seus seguidores, são elencadas sempre acabam por resvalar em termos históricos e práticos de tal maneira que Maquiavel pouco o auxilia na formulação teórica propriamente, não obstante, com ele, Sidney ser capaz de apresentar as incongruências do direito divino dos reis. O autor dos Discourses se mobiliza por questionar diversos argumentos da primogenitura e do patriarcado por sua impossibilidade prática e inconsistência histórica. Essa abordagem percorre sua obra em pontos centrais relacionados à legitimidade do governo via consentimento até detalhes quase imperceptíveis de o Patriarcha244. Nesse altura de nosso estudo, destacaremos um desses empregos, não pela querela proselitista envolvida na investida, mas pelo explícito emprego do florentino. 
		Após uma longa discussão a respeito das semelhanças e diferenças entre reis e tiranos (Discourses, II, 14, p. 394-393), Sidney se depara com o suporte filmeriano, claramente fundado em Bodin, de que aos soberanos concede-se o privilégio exclusivo de receberem conselhos de homens sábios, esclarecidos e experientes, não obstante o locus da soberania permaneça intocado em sua figura. A resposta não contém qualquer complexidade ou mesmo um aspecto digno de nota não fosse o caso de, nas entrelinhas, subjazer o secretário. Ora, se o rei absoluto é sábio, ele não precisa de conselheiros; se não é sábio, não lhes dará ouvidos, logo, o problema reside no quesito absoluto da definição deste governante. O argumento é destrinchado e ao leitor são apresentados outros aspectos, como o fato óbvio de que um rei absoluto, por definição, não se submete à lei, de modo que o conselho só é respeitado quando sua posição convergir com a do soberano, o que o torna inútil (Cf. SIDNEY, Maxims, III, p. 26). Repare-se ainda que o problema não reside no conceito ou na necessidade da soberania em si mesma, mas no modo absoluto defendido por Bodin e Filmer (Cf. HILL, 2002, p. 65). 
		De fato, este problema já havia sido discutido por ele anos antes. Em Just and Modest Vindication, a preocupação inicial com a crise instalada no início dos anos 1680 rebate diretamente no trabalho conjunto de reis e conselheiros de modo que fique clara a função de cada um. “'Tis therefore that he [the King] doth not Execute any considerable Act of Regal Power, till it be first debated and resolved in Council, because then 'tis the Councellors must answer for the Advice thay give, and are punishable for such Orders as are Irregular and Illegal” (SIDNEY e JONES, 1689, p. 165; A Just and Modest Vindication)245. Não se trata aqui da sabedoria do rei ou de seus conselheiros, mas sim, da responsabilidade envolvida nos conselhos. Propositadamente ou não, o texto, único que Sidney publicou em vida, contradiz a responsabilidade soberana atribuída ao rei, primeiro, pelo balanceamento de seu poder através do Parlamento, segundo, pela imposição de leis. O conselho deve debater e resolver os atos dos poder real (SIDNEY e JONES, 1689, p. 177; A Just and Modest Vindication). Mas o que se mostra interessante é os conselheiros terem de responder por seus conselhos e punidos pelas possíveis ilegalidades nas quais incorram. Isso significa que a soberania não se restringe ao rei, ou a qualquer outro poder executivo, mas é compartilhada pelas diferentes esferas do governo, incluindo o parlamento e a sustentação da legalidade.      
		Sidney avança, nos Discourses, nas diversas conjecturas com as quais esse tipo de regime se defronta e, com isso, deixa entrever uma lacuna muito pouco discutida de seu pensamento político. “I know not to put a better face upon this matter; for if I examine rather what is probable than possible, foolish or ill princes will never chuse such as are wise and good” (SIDNEY, Discourses, III, 16, p. 404). À tênue distinção daquilo que é provável daquilo que é possível não costuma habitar a linguagem jusnaturalista de Sidney246. Na ordem se seus argumentos, os desse tipo são os últimos e considerados mais fracos. 
	We know too many of the same sort [reis que não seguem os conselhos]; and tho it were not impossible (as Machiavelli says it is) for a weak prince to receive any benefit from a good council, we may certainly conclude, that a people can never expect any good from a council chosen by one who is weak or vicious. (SIDNEY, Discourses, III, 16, p. 404-405)
		Para Sidney, não é impossível que um rei aceite os bons conselhos, embora seja improvável; para Maquiavel, de acordo com Sidney, é impossível247. Admissivelmente, a referência de Sidney é ao vigésimo terceiro capítulo de O Príncipe, onde Maquiavel defende que 
	uno principe prudente debbe tenere uno terzo modo, eleggendo nel suo stato uomini savi: e solo a quelli eletti dare libero adito a parlargli la verità, e di quelle cose sole che lui gli domanda e non d'altro; ma debbe domandargli d'ogni cosa e le opinioni loro udire: di poi deliberare da sé a suo modo. (MACHIAVELLI, Principe, XXIII, 4)
	 
		O qualificativo maquiaveliano, prudência, serve ao príncipe para conhecer os rumos eficazes a serem seguidos e não a bondade e a justiça, como é para Sidney. Além disso, em Maquiavel, o príncipe delibera só e autocraticamente, mesmo que receba de bom grado os conselhos. A fórmula desenvolvida em Just and Modest Vindication, efetivamente, é corroborada pela leitura que Sidney faz de Maquiavel nos Discourses, mas por outro ângulo. Se, no primeiro texto, a preocupação incide na divisão de responsabilidades pelas diferentes atribuições das instâncias governamentais, no segundo, a preocupação é com a qualidade dos aconselhamentos (Cf. SIDNEY, 1772, p. 46; carta a Henry Savile, 10-20/06/1679).   
		O conteúdo dos aconselhamentos é eminentemente distinto se comparado ao florentino: “Perché questa è una regula generale che non falla mai: che uno principe il quale non sia savio per sé stesso, non può essere consigliato bene se già a sorte non si rimettessi in uno solo che al tutto lo governassi, che fussi uomo prudentissimo” (MACHIAVELLI, Principe, XXIII, 11). Se for possível afirmar que Sidney refere-se a este capítulo de O Príncipe - apesar da clareza do texto, o comentário não contém nenhuma citação direta – a distinção se aprofunda na medida em que Maquiavel não considera inútil um príncipe sábio aceitar conselhos de outros igualmente sábios. Essa posição de Sidney é bastante coerente com a dimensão absolutizante da bondade e sabedoria, o que faz com que afirme: 
	I may also add, that as nothing is to be received as a general maxim, which is not generally true, I need no more to overthrow such as Filmer proposes, than to prove how frequently they have been found false, and what desperate mischiefs have been brought upon the world as often as they have been practiced, and excessive powers put into the hands of such as had neither inclination nor ability to make a good use of them [dos conselheiros]. (SIDNEY, Discourses, III, 16, p. 405)
	 
		É possível que a negação da “máxima geral” seja a “regra geral” de Maquiavel, que não falha nunca, o que confirmaria a referência ao capítulo do opúsculo e sua aparente divergência com o secretário florentino. A máxima maquiaveliana é rejeitada por Sidney pela ausência de sua ocorrência248. Desse modo, Sidney direciona um ataque a Filmer que tem como fundamento um argumento de Maquiavel.   
		Todavia, o que nos interesse é a divergência que este pensador tem com o secretário de Florença. De acordo com Sidney, Maquiavel classifica como provável que um príncipe, mesmo que prudente249, aceite os conselhos. Mesmo que não seja profunda, a existência da diferença entre possível e provável coloca Sidney em uma posição ainda mais reticente do que a de Maquiavel quanto à possibilidade de se fazer a bondade, o que, em parte, espelha uma vertente que não seria descabido classificá-la de realista. Ao fim do capítulo, escreve Maquiavel: “perché gl'uomini sempre ti riusciranno tristi, se da una necessità non sono fatti buoni” (Principe, XXIII, 13). A imposição da necessità (Principe, XV, 6), o mesmo elemento que distingue a “verità effettuale della cosa” da “immaginazione” (Principe, XV, 3), força os homens a serem bons. Nesse sentido, a aparente divergência com Maquiavel, na verdade, aproxima Sidney dele (Cf. TREVES, 1953, p. 536-37) no que se refere à desconfiança quanto à bondade ser feita espontaneamente. De fato, existe um núcleo comum nos dois autores, por motivos diferentes, de uma determinada interpretação da natureza humana, afinal, “we seldom have leisure to examine the truth of things” (SIDNEY, Maxims, II, p. 9). A verdade da coisa, para ambos, é o modo, mesmo que imperfeitamente eficaz, pelo qual se deve observar a política250. 
		O fato de o povo não poder esperar nada de bom dos conselheiros principescos não significa que, em tese, os bons conselhos não existam ou não possam ser seguidos, mas sua dificuldade é tamanha que não se deve creditar-lhes as boas atitudes. Na verdade, essa é uma versão mais radical, e embebida de um maquiavelismo mais latente, do mesmo argumento, que veremos à frente, do qual Sidney se vale para defender o governo das leis em detrimento do governo dos homens. Por isso, mesmo que o melhor governo possa ser o do homem mais virtuoso, não se pode confiar no cumprimento da virtude. Em linhas gerais, essa posição reticente remete, e aqui a recepção de Maquiavel é inegável, a uma máxima constante do maquiavelismo. É necessário ter em conta, por fim, que esta abordagem, particularmente com a distinção entre possível e provável, não domina os textos e os argumentos de Sidney, na verdade, são exceções que lhe servem de comprovações de teses mais gerais. Exceções essas que constantemente testadas pela história.           
		James Conniff (1982), sugerindo uma interpretação própria da ambivalência entre as origens intelectuais do pensamento Whig, que não seria exclusivamente calibrada pelo emprego da história, nem do contratualismo (Cf. POCOCK, 1987, p. 236), foca a resposta lockeana a Filmer na segunda perspectiva e combina ambas nos escritos de Sidney. 
	Sidney first challenged the persuasiveness of Filmer's model through a theoretical consideration of the relative roles of reason and history in political debate, and, based on that consideration, created a general paradigm of political obligation. Second, Sidney proceeded to apply his model to actual English circunstances. (CONNIFF, 1982, p. 404)
	 
	 	De fato, as partes mais volumosas de sua principal obra são preenchidas com recursos históricos que pretendem desmentir as afirmações de Filmer. Contudo, a respeito das circunstâncias inglesas, o autor dos Discourses tende a ampliar seu debate para limites maiores do que a resposta ao Patriarcha. A combinação dos argumentos históricos e contratualistas está sempre presente em Sidney (CONNIFF, 1982, p. 399), mas o que Conniff parece negligenciar é que elas não possuem a mesma importância para o autor. Reconhece, por outro lado, que “both the bible and human history serve only to provide examples to cofirm Sidney's rationalistic conclusions” (CONNIFF, 1982, p. 404), o que não é o mesmo que afirmar que um esquema está, por definição, subsumido ao outro (Cf. CONNIFF, 1982, p. 405).
		Existe um fundo teórico na construção do sistema de Sidney que se pretende capaz de explicar a constâncias das leis naturais e a variabilidade dos experimentos humanos. Todas as nações existentes e que possuem registros históricos são, de algum modo, frutos da mesma matriz estabelecida pelas leis da natureza e pelo direito natural. A formação dos governos e dos Estados se pautam na força ou no consentimento, dada a liberdade natural dos homens, não lhes restam alternativas que não escolherem as formas de governo que lhes convém (NELSON, 1993, p. 30-31). Além disso, impõe-se também o fato de que cada caso seja singular, geográfica e historicamente, e progressivamente se diferenciam uns dos outros a partir dos costumes e das instituições desenvolvidas. Isso significa que de uma mesma matriz original, as sociedades encontram caminhos próprios, ensejando, assim, progressos e decadências (SIDNEY, Discourses, I, 8). O conhecimento do direito natural depende exclusivamente da razão individual de cada um, mas o da história, apenas de esforço (SIDNEY, Maxims, I, p. 5). Mesmo que não se possa creditar à história as garantias advindas da razão, ela aponta os caminhos. “I cannot recite all the examples of this kind, that the history of almost all nations furnishes” (SIDNEY, Discourses, II, 5). Uma vez que se observe uma mesma característica em todas as nações, é bastante provável que não seja por mero acaso, mas fruto de uma ordem natural. O inverso pode ser confirmado, mas apenas teoricamente. Tudo aquilo que é natural, constata-se, deve necessariamente ser universal. O argumento já se encontrava em Grotius: 
	Prova-se a priori demonstrando a conveniência ou a inconveniência necessária de uma coisa com a natureza racional e social. Prova-se a posteriori concluindo, se não com uma certeza infalível, ao menos com bastante probabilidade, que uma coisa é de direito natural porque é tida como tal em todas as nações ou entre as que são mais civilizadas. (GROTIUS, 2004, p. 85; De Jure Belli ac Pacis, I, I, 12)
		Não obstante as autoridades empregadas por Grotius sejam, majoritariamente, de autores antigos e da história sagrada, como Sidney também o faz, o pensador inglês inclui ainda exemplos do que ele próprio chama de história humana, antigos, modernos e, em menor escala, medievais. Parece-lhe plausível que a possibilidade de repetição dos acontecimentos se faz por uma reminiscência do sobrou dos tempos pré-diluvianos: “the right of one would be inconsistent with that of all others: that the right which is common to all is that which we call liberty, or exemption from dominion: that the first fathers of mankind after the Flood had not the exercise of regal power” (SIDNEY, Discourses, II, 31, p. 304). Sendo assim, o que de comum nas nações confere um aspecto, provavelmente, natural. Mas, com a tortuosidade da história, os primeiros pais das nações, mostra mostra a citação, acabam degenerando em formas autocráticas de governo. Os motivos que levam a tal diversidade são exclusivamente humanos e não mais desrespeitam aos ditames da natureza ou de deus. 
		Diante disso, é possível compreender como um autêntico pensador jusnaturalista insiste na cantilena de que a experiência e a história ensinam (SIDNEY, Discorses, II, 19, p. 188; III, 6, p. 349; III, 19, p. 432)251. Parece razoável, então, que dentre os historiadores, consultados Maquiavel esteja na lista (SIDNEY, Discourses, III, 36, p. 521)252. Sidney emprega a obra do florentino, simultaneamente, como autoridade e fonte históricas (NELSON, 1993, p. 87), mas também concorda com ele que a história produz conhecimento, precário, volátil e sujeito a equívocos. Mas discorda que seja o único método de conhecimento, afinal “reason and experience teach us the same thing” (SIDNEY, Discourses, III, 6, p. 349; Cf. CONNIFF, 1982, p. 404). Em suma, pela liberdade natural dos homens, se afastam das orientações de deus e da natureza de modo que acabam por produzir diversidade, que somente pode ser entendida pela história. Essa é uma característica muito peculiar de Sidney que deve ser entendida pela condição e natureza humanas.  
	4.3. Natureza humana e estado de natureza: pressupporre tutti gli uomini rei 
	The truth is, man is hereunto led by reason which is his nature.
	Algernon Sidney, Discourses, II, 20
	...all things have their continuance from a principle in nature.
	Algernon Sidney, Discourses, II, 19
		Não obstante a importância da teoria da natureza humana para seu sistema jusnaturalista e contratualista, Sidney não dedica nenhuma parte em especial de nenhuma obra ao tema. Ao invés de se comportar feito pensadores como Grotius e Hobbes, o autor dos Discourses apresenta sua posição à medida que outros temas requerem, quase sempre, relacionados à esfera pública de organização civil e governamental fundada em alguma perspectiva moralista do homem e prospectiva da sociedade (SIDNEY, Maxims, II, p. 17). Mas, antes de, do ponto de vista dos rumos tomados pelo pensamento político, acusá-lo de ingênuo ou crédulo demais de que as regras morais podem, efetivamente, ser seguidas, é necessário ter em conta seu constante ceticismo (Cf. WINSHIP, 2010, p. 761; WORDEN, 1985, p. 32) sobre o comportamento bondoso e desinteressado do homem como fim em si mesmo. “Sidney took a sceptical and relativist stance in contemplating how the unchanging validity of natural law was matched time and again by the contingent flow of history” (BLOM e MULIER, 1996, p. XXI). A despeito de constatações históricas e exemplos que confirmam a capacidade maldosa dos homens, o fato é que caíram em pecado quando desobedeceram as regras de deus no paraíso (SIDNEY, Discourses, II, 8, p. 123). Este olhar factualmente distanciado do assunto conduz a exposição, além do modo pouco sistemático, de tal maneira apresentada como se fosse consenso entre aquele que escreve e o que lê seu texto a respeito da queda do homem (SCOTT, 1991, p. 215; WINSHIP, 2010, p. 757). Raras são as vezes em que Sidney apresenta um argumento sobre a natureza humana e, nos melhores casos, toma uma determinada característica como pressuposto válido ou simplesmente apresenta uma evidência.
	4.3.1. Homens e animais: razão e história
		Dentre os pressupostos aceitos por Sidney, de clara inspiração hobbesiana (SCOTT, 1991, p. 212), reside o fato de os homens se diferenciarem dos animais pela faculdade da razão (Cf. SIDNEY, Discourses, II, 279, p. 281). “Man is by nature a rational creature. Everything, therefore, that is irrational, is contrary to man's nature” (SIDNEY, Maxims, III, p. 33). Ora, se esta faculdade é o quesito necessário à formação das sociedades e governos, logo, os animais que vivem agregados são outra coisa que não políticos. 
	It cannot be in beasts, for they know not what government is; and being incapable of it, cannot distinguish the several sorts, nor consequently incline to one more than another. Salmasius his story of bees is only fit for old women to prate of in chimney corners; and they who represent lions and eagles as kings of birds and beasts, do it only to show, that their power is nothing but brutish violence, exercised in the destruction of all that are not able to oppose it, and that hath nothing of goodness or justice in it: which similitude (tho it should prove to be in all respects adequate to the matter in question) could only shew, that those who have no sense of right, reason or religion, have a natural propensity to make use of their strengh, to the destruction of such as are weaker than they. (SIDNEY, Discourses, II, 8, p. 122)
	 
		A história das abelhas no pensamento político ocidental é longa e desde a resposta de Hobbes (Leviathan, II, 17) a Aristóteles, a inflexão se concentrou no fato de serem as comunidades humanas naturais ou artifícios da razão. Sendo, por outro lado, o alvo de Sidney Claudius Salmasius, e não Aristóteles, ou mesmo Filmer (FINK, 1962, p. 151), a importância da inflexão é dramaticamente reduzida, embora se se mantiver a oposição Aristóteles-Hobbes, não há dúvidas quanto à preferência pelo segundo253. Sidney passa batido pela dicotomia natural-artificial da criação dos agregados humanos e, pela diferença para com os animais, os homens, como seres racionais, são capazes de se desviarem da natureza. Postos nestes termos, entende-se que os homens são igualmente dotados de características instintivas animalescas e de razão, ambas, em constante oposição, formatam o comportamento e as estruturas sociais. 
		Nessa altura, sua preocupação centra-se na dicotomia entre o uso da força ou o da justiça e da lei, entre os animais e entre os homens, respectivamente. Dificilmente um leitor atento não se lembraria da origem deste argumento e o acharia, no mínimo, curioso quando usado sob perspectiva hobbesiana. O De Officiis ciceroniano contém a seguinte passagem: 
	Temos deveres até para com aqueles de quem sofremos injustiça. Existe, decerto,uma medida para retribuir e castigar; e ignoro se ao indivíduo que se mostrou injusto basta arrepender-se. Melhor será que ele não volte a delinquir e outros se revelem mais tardos na injustiça. Na república, os direitos de guerra devem ser preservados acima de tudo. Pois, assim como há dois tipos de conflito – um por discussão (per disceptationem), o outro por violência (per vim) –, e sendo aquele próprio dos homens e este dos animais, recorramos ao último quando não lícito recorrer ao primeiro. (CÍCERO, Dos Deveres, I, XI, 34)
	 
		E, em Maquiavel: 
	Dovete adunque sapere come e' sono dua generazioni di combattere: l'uno, con le legge; l'altro, con la forza. Quel primo è proprio dello uomo; quel secondo, delle bestie. Ma perché el primo molte volte non basta, conviene ricorrere al secondo: pertanto a uno principe è necessario sapere bene usare la bestia e lo uomo. (MACHIAVELLI, Principe, XVIII, 2-4)
	  
		Comenta-se com alguma frequência que a oposição dos termos é a mesma nos dois autores, mas ocorre que para Maquiavel a necessidade impõe que não se abdique de um comportamento bestial. Sidney busca deslocar a questão da origem da sociedade humana para os termos que a diferenciam dos animais. Mesmo que os homens sejam capazes de exercer a força como forma de domínio, a partir da lição hobbesiana, o emprego de sua razão, que o diferencia dos animais, oblitera os meios violentos (NELSON, 1993, p. 32). Assim, a natureza humana se caracteriza por uma constante tensão entre duas características igualmente inatas: o impulso (impulse) para a violência e a propensão (propensity) para a razão. O primeiro aceita a monarquia natural, porque ocorre entre as abelhas e é o governo do mais forte254, o segundo exige disciplina, dedicação e esforço, o que não significa que seja menos plausível (Cf. SILVER, 2008, p. 172). A comparação com os animais avança ao longo do texto no sentido de apresentar o contraste com os humanos, pois aqueles não conseguem governar a si mesmos. 
		Como é sabido, para Aristóteles (Política, 1253a), o homem que não vive em comunidade é um deus ou um animal, mas não para Sidney255. De acordo com ele, mesmo que, sozinhos, vivam em árvores, enfrentem as mazelas do clima e a ferocidade dos predadores, os homens não deixam de ser homens, porque não podem deixar de serem racionais (Cf. ROBBINS, 1947, p. 291). Como guia das ações e decisões, a razão não apenas diferencia os homens, como os coloca em um nível superior aos animais. A estes a natureza não concedeu a possibilidade de optar por viver ou não em comunidade, os que o fazem se deve apenas ao impulso, não tendo, portanto, a liberdade de escolha. “An ass will not leave his stupidity, tho he be covered with scarlet; and he that is by nature a slave, will be so sitll” (SIDNEY, Discourses, I, 15, p. 44)256. Nesse sentido, é possível compreender a interdependência entre liberdade e razão (HAMEL, 2011, p. 80) que, conformadas na natureza humana, ensejam o autogoverno. 
	This may perhaps be our author's intention, having learnt from Aristotle, that such a goverment is only suitable to the nature of the most bestial men, who being incapable of governing themselves, fall under the power of such as will take the conduct of them: but he ought withal to have remembered, that according to Aristotle's opinion, this conductor must be in nature different from those he takes the charge of; and if he be not, there can be no government, nor order, by which it subsist: Beast follow beasts, and the blind lead the blind to destruction. (SIDNEY, Discourses, II, 8, p. 123)
	 
		Veremos à frente que liberdade e razão são, ambas, os termos mestres da lei da natureza que, por ora, se verifica na natureza humana. Acrescenta-se, por fim, que aqueles que vivem unidos e são capazes disso apenas porque há um reconhecimento mútuo da igualdade em um único ponto: a razão. Reordenando os termos de Aristóteles e partindo sua sentença ao meio, não seria sem sentido sumarizar a posição de Sidney afirmando que um homem que não vive em conformidade com sua razão é um animal; já que “reason which distinguiseth men from beasts” (SIDNEY, Discourses, I, 15, p. 44). Desse modo, ser livre e racional não é uma condição que dependa da escolha dos homens, pelo contrário, é algo imposto a eles pela natureza: “For as we have already proved that no government is imposed upon men by God or nature, 'tis no less evident, that man being a rational creature, nothing can be universally natural to him, that is not rational” (SIDNEY, Discourses, II, 20, p. 191). 
		Uma importante matriz conceitual dessa unidade racional e livre dos homens reside em Belarmino. Evidentemente seguindo os termos aristotélicos e tomistas da condição humana, o cardeal conduz a análise animalesca a partir do isolamento: “the brutes certainly are instructed by nature to be individually self-sufficient, man needs so many things that he absolutely cannot live by himself” (BELLARMINE, 2012, p. 18;  Laymen, V). Do mesmo modo que Sidney faria um século depois, Belarmino exclui da máxima aristotélica a divindade do isolamento e acrescenta ainda a racionalidade humana oriunda da criação de deus. “Since man is the image of God, he is provided with mind and reason” (BELLARMINE, 2012, p. 32; Laymen, VIII). Mas, diferentemente de Sidney, não desdenha da capacidade humana da fala como diferencial de outros animais políticos: 
	Finally, to what purpose would man be given the gift of speaking and listening, that is, of distinct understanding of words, if he must live by himself? Therefore in Politics, book I, chapter 2, Aristotle rightly says that man is by nature a civil animal [animal civile], more than the bees and the cranes and any other animal, and whoever lives in solitude is either a beast or a god, that is, either less or more than a man. (BELLARMINE, 2012, p. 19; Laymen, V)
	 
		Não obstante as particularidades, aquilo que toca Sidney neste tese também se encontra em Suárez (SCOTT, 1991, p. 221): “A riguardo della legge naturale, la teologia insegna che l'uomo può essere considerato come una duplice natura secondo un duplice [modo di intendere la] luce della ragione. Primo, come 'pura natura' o sostanza dell'anima razionale, e per conseguenza secondo la luce della ragione a lui connaturale [in quello stato]” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 1, p. 56; Trattato, I, 3, 11). Apesar dessa dupla racionalidade, o homem também é um animal político: “Infatti [la legge positiva] si fonda [su questo] sul fatto che l'uomo è un animale per sua natura socievole” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 1, p. 64; Trattato, I, 3, 19). A ideia se completa à de Belarmino na medida em que avança no “estado de natureza”: 
	La nostra tesi può applicarsi anche allo stato di innocenza, perché non si fonda sul peccato originale o su qualche altro disordine, ma sulla condizione naturale dell'uomo, il quale è un animale politico che per natura richiede di vivere in una comunità, la quale deve essere necessariamente governata da un potere pubblico. (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 3, p. 19; Trattato, III, 1, 12)
	 
		Por outro lado, não difere em substância a aplicação dos conceitos de estado de natureza e sociabilidade humana (Cf. MESNARD, 1952, p. 622): 
	prima di quella divisione [entre povos e reinos], non si presuppone qualcosa, eccetto lo stato di natura degli uomini. Quindi il diritto naturale non sorge sempre in base a quella presupposizione, ma solo in base alla pura condizione naturale, per la quale l'uomo è un animale che si perfeziona in società (animal sociale). (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 2, p. 288; Trattato, II, 18, 3)
	 
		Percebe-se, desse modo, que a leitura de Sidney da tradição aristotélica, possivelmente, é calibrada pelo pensamento jesuíta, de modo geral, e por Belarmino, de modo particular, para além do evidente fato de ele próprio, bem como Suárez, terem sido dois dos principais alvos de Filmer (WARD, 2000-2001, p. 33).    
		Por outro lado, para Sidney, a propensão dos homens ao emprego da razão não pode ser generalizada, pois, caso pudesse, não haveria exemplos de corrupção, monarquias absolutas, tiranias e regimes fundados na força, na fraude e na violência (SIDNEY, Maxims, VIII, p. 92). Como explicar, então, a ocorrência desses desvios, uma vez que são todos dotados de razão é a questão que Sidney se põe. A resposta se mostra, hoje, antiquada, mas revela algo por trás. “But tho I should grant this propensity to be general, it could not be imputed to God, since man by sin is fallen from the law of his creation” (SIDNEY, Discourses, II, 8, p. 123). Sidney parece creditar ao pecado original a responsabilidade por toda a corrupção humana desde então e vindoura. Como herança do primeiro casal, a humanidade sofre de “pride, avarice, ambition, lust, rage, and all the vices that usually reign in the hearts of wordly men” (SIDNEY, Discourses, I, 15, p. 45), porque dele recebeu a eterna dívida pelo desrespeito às ordens divinas. Se radicalizado, o argumento se assemelha ao de Filmer. 
	These are the fruits of our corrupted nature, which the Apostle observing, does not only make a difference between the natural and spiritual man, whose proceeding only can be referred to God, and that only so far as he is guided by his spirit; but shews, that the natural man is in a perpetual enmity against God. (SIDNEY, Discourses, II, 8, p. 123)
	 
		Agora sim, a resposta se clareia. Não pode o homem viver plenamente distante de deus, porém, para isso, é necessário o emprego da razão, já que sua natureza foi corrompida. O caminho para a boa vida em conformidade com os ditames divinos é fazer com que a propensão supere o impulso: “we may conclude, that this propensity, however general it may be, cannot be attributed to God as the author of nature, since it cannot be more general than the corruptions into which we are fallen” (SIDNEY, Discourses, II, 8, p. 123). A propensão à razão é igualmente a propensão a deus, ambas foram cegadas pelo pecado da corrupção. Mesmo que a dimensão teológica do argumento não possa ser negada, o esforço de Sidney consiste em adequar uma natureza humana capaz de reconhecer o melhor caminho a ser trilhado e sua recusa em fazê-lo257. Ao apresentar a possibilidade de seguir tais ditames divinos e, sobretudo, racionais, o caminho para um contrato social é aberto. 
	But this liberty without restraint being inconsistent with any government, and the good which man naturally desires for himself, children and friends, we find no place in the world where the inhabitans do not enter into some kind of society or government to restrain it: and to say that all men desire liberty without restrain, and yet that all do restrain it. (SIDNEY, Discourses, II, 20, p. 191-192)
		A mesma razão que diferencia os homens dos animais os conduz ao contrato. O fato de não haver nenhum contra-exemplo, isto é, homens que não vivam em sociedade, poderia empurrar Sidney para a natureza política dos homens, mas ele parece se defender da acusação de aristotelismo quando reconhece a necessidade da razão para entrar em sociedade. Tal reticência aristotélica não se verifica em outros termos como a virtude, o que aponta para a robustez de seu contratualismo. De fato, a potência da razão é tamanha que não se descarta a possibilidade de alguém, racionalmente, optar por viver como um animal. Embora incomum, esta opção revela apenas a condição autônoma dos homens oriunda da lei natural da liberdade. Como veremos à frente, a escolha por viver ou não em sociedade requer a razão porque, em caso afirmativo, é necessário abdicar de certo grau dessa liberdade. O problema se aprofunda quando ocorre uma incompatibilidade entre a racionalidade individual e o conhecimento do que se passa a volta. 
	We cannot distinguish truth from falsehood, right from wromg, or know what obedience we owe to the magistrate, or what we may justly expect from him, unless we know what he is, why he is, and by whom he is made to be what he is. These perhaps may be called mysteries os state, and some would persuade us they are to be esteemed arcana. (SIDNEY, Discourses, I, 3, p. 13) 
	 	A verdade moralmente orientada pela razão é eminentemente distinta daquela que orienta o comportamento nas esferas do Estado (HAMEL, 2011, p. 117), revelada pela experiência, como as máximas cortesãs. Não é despropositado, então, que o oponente de Eunomius, personagem que representa Sidney em Court Maxims, tenha o nome de Philalethes. O “amigo da verdade” não consulta não consulta sua razão, mas arcana imperii (Cf. HOUSTON, 1991, p. 189). Essa duplicidade segue com Sidney por todo seu argumento e, em uma importante faceta, emprega Maquiavel.     
		Desta estrutura teórica, diversas características específicas podem ser deduzidas. A razão, como potência natural capaz de operar contra a própria natureza, é o modo pelo qual os homens controlam seus impulsos e paixões. Segue-se daí um conjunto de preceitos necessários à sua composição e realização. Veremos à frente que a disciplina, o autocontrole e a frugalidade, bem como a imposição de leis associada a penas e louvores são, respectivamente, mecanismos privados e públicos para a sustentação da virtude, mas que deve ser constantemente operado e regulado pela razão. Assim, a razão, porque discerne o certo do errado, o justo do injusto etc., é o elemento natural dos homens que permite a escolha das ações virtuosas ou viciosas (SCOTT, 1988, p. 109). Esta capacidade natural de esclarecimento, Sidney nomeou de light of nature.
		Do embate entre instinto e razão, Sidney se deixou permear pela máxima maquiaveliana de supor, e não constatar, a maldade dos homens: “Come dimostrano tutti coloro che ragionano del vivere civile, e come ne è piena di esempli ogni istoria, è necessario a chi dispone una repubblica ed ordina leggi in quella, presupporre tutti rei” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 3, 2). É por causa das evidências históricas que deve se pressupor a maldade humana. A comparação de Maquiavel e Sidney deixa claro que nenhum dos dois crêem em uma natureza humana provida de conteúdo próprio, antes disso, a imprevisibilidade do comportamento dos homens exige das leis a reticência necessária para lidar com atitudes imprevisóveis. “I belive, that tho since the sin of our first parents the earth hath brought forth briars and brambles, and the nature of man hath been fruitful only in vice and wickedness” (SIDNEY, Discourses, I, 2, p. 11). Como indicamos acima, o pecado original é a principal evidência da decadência humana, não obstante a manutenção de sua natureza racional. A verificação histórica, com a sugestiva preferência pelos exemplos romanos (SIDNEY, Discourses, II, 32, p. 311), do comportamento dos homens acompanha Sidney na avaliação de que, dadas as circunstâncias precisas de construção da ordem social e política, os atos louváveis não são arrefecidos ou limitados pelas instituições, apenas os censuráveis (Cf. SCOTT, 1988, p. 234). “there is a vast distance between what men ought to be, and what they are. Every man ought to be just, and charitable; and if they were so, laws would be of no use” (SIDNEY, Discourses, III, 1, p. 325). A diferença entre ser e parecer, tão comum nos escritos de Maquiavel, é aceita por Sidney apenas porque a história assim lhe mostra o comportamento humano e o pecado original não é nada além de uma justificativa teórica que, na verdade, não recebe muito crédito. A necessidade de leis e instituições é basicamente a mesma para Maquiavel: não se pode contar com a virtude e bondade humanas. Nesse sentido, a robustez da tensão entre propensão e impulso, de acordo com a lei da natureza como razão e como liberdade, se precipita na possibilidade de o homem cair em corrupção. 
	If it be pretended that no human constitution can be altogether free from inconveniences; I answer, that the best may to some degree fall into them, because they may be corrupted; but evil and misery can properly belong to none that is not evil in its own nature. (SIDNEY, Discourses, III, 5, p. 344-345)
	 
		A partir dessa matriz que encontra fortes ecos em Maquiavel, Sidney insere, estranhamente a Maquiavel, a percepção de que a natureza humana se deixa ver de modo mais claro em “estado de natureza”. 
	Men were sent into the world rude and ignorant, and if they might not have used their natural faculties to find out that which is good for themselves, all must have been condemn'd to continue in the ignorance of our first fathers, and to make no use of their understanding to the ends for which it was given. The bestial barbarity in which many nations, especially of Africa, America and Asia, do now live, shews what human nature is, if it be not improved by art and discipline; and if the first errors, committed through ignorance, might not be corrected, all would be obliged to continue in them, and for anything I know, we must return to the religion, manners and policy that were found in our country at Caesar's landing. (SIDNEY, Discourses, III, 7, p. 357)
	 
		O recurso para superar a condição natural dos homens é uma característica da própria natureza humana: a razão. 
	4.3.2. Estado de natureza        
		Essas circunstâncias da natureza humana provocam um constante embate interno em cada um que, não raro, acabam por repercutirem nas relações entre os homens. A imagem construída de Sidney do estado de natureza, ou, para ser preciso, do estado natural dos homens, não é clara, tão pouco uniformemente elaborada em sua obras, o que levou Carrive (1989, p. 101), apressadamente, a afirmar que “Il n'y a dans les Discours sur le gouvernement l'hypothèse d'un état de nature”. Em alguns momentos, Sidney parece se aproximar da condição adâmica agostiniana (SIDNEY, Discourses, I, 6, p. 23), que não era estranha ao jusnaturalismo de seu tempo (MONAHAN, 1994, p. 133-134), em outros, quase enaltece a liberdade irrestrita. Entre um ponto e outro, inúmeras sugestões são aventadas, incluindo-se a versão hobbesiana da constante potencialidade da guerra de todos contra todos (SIDNEY, Discourses, III, 19, p. 432). Apesar disso, a peculiaridade de Sidney na tradição jusnaturalista, não obstante o estado de natureza ser o recurso argumentativo capaz de expor a natureza dos homens, consiste em focar a sua preocupação nos homens em si mesmos e não nas relações entre eles. 
	Or, if he would have that inconsiderate impulse, by which brutish and ignorant men may be swayed when they know no better, to pass for a propensity; others are no more obliged to follow it, than to live upon acorns, or inhabit hollow trees, because their fathers did it when they had no better dwellings, and found no better nourishment in the uncultivated world. (SIDNEY, Discourses, II, 8, p. 122)
	 
		Novamente, está aqui presente a tensão entre o impulso e a propensão, porém, sem qualquer restrição externa, uma vez que seguir a brutalidade não é melhor caminho do que viver em árvores e se alimentar de sementes (SCOTT, 1988, p. 70-71). Além disso, a condição natural dos homens é apresentada pelo contraste entre a situação civilizada e aquela que depende dos recursos naturais. Repare-se que não há um julgamento valorativo desta situação e aquela em que há habitações e agricultura. Por outro lado, seria um desperdício abdicar das melhores características com as quais a natureza dotou os homens: 
	men should not live like wolves in woods, every man by himself, but together in civil societies, left to every one a liberty of joining it that society which best pleas'd him, and to every society to create such magistrates, and frame such laws as should seem most conducing to their own good, according to the measure of light and reason they might have. (SIDNEY, Discourses, III, 10, p. 373)
	 
		Mesmo que a racionalidade humana possa estar sempre disposta a uma vida mais confortável, ela não pode ser tratada como um critério absoluto. Diferentemente de Hobbes, cujo primado contratualista impõe-se pela exigência de afastar a imprevisibilidade, a natureza oferece os meios básicos de sobrevivência. Tem-se, então, uma natureza provedora, embora coibida dos luxos, e a ausência de esforço para o provimento próprio; ao passo que a civilização, a agricultura e a construção, dependem, por pressuposto, de trabalho (SIDNEY, Maxims, II, p. 11-12). Esta é uma descrição bastante semelhante da situação dos jardins do éden antes do pecado, o que desnaturaliza o trabalho. De fato, Sidney pouco se atenta à categoria do trabalho, admite apenas sua necessidade no provimento em estado civil para a subsistência humana. Seu emprego é diretamente compatível com o de artes e ciências que lhe serve para caracterizar o domínio da natureza258.   
		Por outro lado, também é pertinente que se aponte para o fato de que há homens que sucumbem à dimensão naturalmente animalesca: 
	The kings of those ages [dos impérios da Babilônia e da Assíria] seem to have lived rather like beasts in a forest than men joined in civil society: they followed the example of Nimrod the mighty hunter; force was the only law that prevailed, the stronger devoured the weaker, and continued in power till he was ejected by one of more strength or better fortune. (SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 137)
	 
		O diferencial entre a barbaridade dos primeiros estágios da humanidade e o estado de natureza reside no imperativo em adquirir pela força o que lhe compraz, perfeitamente coerente com o fato de que “all things in their begining are weak” (SIDNEY, Discourses, II, 23, p. 209). Da fraqueza, chega-se à força pela violência, sem qualquer fundamento legítimo nisso. Mas reconhece que “men lived like fishes; the great ones devour'd the small” (SIDNEY, Discourses, II, 18, p. 176). Assim, de possível inspiração espinosista (Tratado Teológico Político, XVI), o mais forte devora o mais fraco, porém, diferentemente de Espinosa, isso não lhe confere direitos por causa da força259. Essa condição animal, ao contrário de lhes atribuir legitimidade, revela, apenas, a supremacia contingencial do impulso sobre a propensão que, mesmo estabelecido o governo, não se diferencia, em substrato, do que ocorreria em estado de natureza caso as paixões não fossem refreadas. “Every man has passions; few know how to moderate, and no one can wholly extinguish them. As they are various in their nature, so they are governed by vasious objects; and men usually follow that which is predominant in them” (SIDNEY, Discourses, II, 24, p. 234).  Nesse sentido, o estado de natureza de Sidney tem seus aspectos negativos refreados apenas na medida em que a natureza humana, por motivos diversos, for capaz de inibir as paixões e tentações. “The virtue of the best would be exposed to a temptation, that flesh and blood can hardly resist” (SIDNEY, Discourses, III, 18, p. 430). Sem dúvida, a precipitação do estado de natureza em situação de empoderamento pessoal é construída para revelar as possibilidades da natureza humana (SIDNEY, Maxims, XV, p. 204). Por isso, como veremos à frente, o estado de natureza é a situação na qual a lei da natureza e o direito natural estão livres de coerções. Nesse ponto, é interessante destacar que a questão sobre a qual Sidney se debruça – se o estado de natureza e o estado civil possuem em si mesmos características que possam ser atribuídas valores próprios – já havia sido posta por Buchanan:
	[Buchanan] Do you think there was once a time when men lived in huts and even in caves, living a wandering, nomadic existence without laws or settled habitations, and that they gathered together as their fancy took them or some common convenience and advantage inclined them? [Maitland] I believe that is the case, as it accords with the order of nature and is confirmed by almost every historical account of every people. [...] [Buchanan] Which do you think more in accordance with nature, that kind of solidary wandering life or the harmonious gatherings and companies of men? (BUCHANAN, 2006, p. 46-47; Law of kingship) 
		A harmonia produzida pelo convívio em sociedade não é senão a justiça. Além disso, a confirmação histórica, entre gregos e latinos para Buchanan e babilônios e assírios para Sidney, é a necessidade de evidência para a qual ambos os autores se atentam. Concluem que fica a cargo de cada um escolher entre as vantagens – justiça, segurança e bem comum – e as desvantagens da vida em sociedade – redução da liberdade. 
		A imposição da natureza aos homens, de que estes são, inevitavelmente livres, completa o quadro do estado de natureza de Sidney e o aproxima de Hobbes: “every man has recourse to force, as if he liv'd in a wood where there is no law” (SIDNEY, Discourses, II, 30, p. 297). De acordo com o autor de Leviathan (I, 13), quando não há estado civil, não há injustiça. Sidney tangencia esta passagem, mas substitui a justiça pela força. Isso aponta para que, primeiramente, em estado de natureza não há lei, segundo, a lei é, definitivamente, capaz de barrar a força. Ao invés de o recurso à força ser um ponto negativo, ou que deve ser restrito de algum modo, para Sidney, ele não confere insegurança ao cidadão comum, mas ao monarca. Assim, a precipitação do direito natural hobbesiano ao estado civil – a lei ser apenas palavras sem a espada – significa a constante possibilidade do regicídio (Cf. SIDNEY, Discourses, III, 31, p. 506 e Maxims, IV, p. 50). “[T]hey who would submit to no law, were destroy'd without any. I know not whether they thought themselves to be gods, as our author says they were; but I am sure the most part of them died like dogs, and had the burial of asses rather than of men” (SIDNEY, Discourses, II, 30, p. 297). Desse modo, a distinção entre o estado de natureza e o estado civil, discernido pela lei, é um recurso de proteção do cidadão, e não a instituição do governo. O que em Hobbes era uma preocupação com as relações civis, ou mesmo a possibilidade de alguém romper o contrato, torna-se imprevisibilidade para o rei. Isso significa que, em algum nível, Sidney admite o direito natural hobbesiano, não apenas quanto ao conteúdo de autodefesa de cada um, mas também com relação à sua continuidade pós contratual. Parece interessante, entretanto, a interdependência entre a condição humana, natural ou civil, e a lei: “To say that there was then no law, is in many respects most absurd; for the nature of man cannot be without it” (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 323). Ora, uma vez que no estado de natureza não há lei, ele não pode ser outra coisa que não insustentável. Isso fez com que alguns intérpretes (Cf. WARD, 2000-2001) admitissem uma recepção aristotélica quanto à natureza humana. Não se trata disso, mas da impossibilidade hobbesiana de existência perene do estado de natureza. Mas, por outro lado, confirma que um homem que vive só, não tem sua natureza humana completa e só pode ser uma besta. A produção das leis acompanha o contrato, que se funda na razão de cada indivíduo separadamente. Essa solidão individual não é característica exclusiva de um homem, mas de uma família.
	 
	No one man or family is able to provide that which is requisite for their convenience or security, whilst everyone has an equal right to everythong, and none acknowledges a superior to determine the controversies, that upon such occasions must continually arise, and will probably be so many and great, that mankind cannot bear them. (SIDNEY, Discourses, I, 10, p. 30)
	 
		A vida isolada não apenas negligencia os propósitos naturais e divinos, como torna-a quase impraticável. A constante inconveniência e insegurança leva à máxima hobbesiana de que todos têm direitos iguais a tudo. Cabe, aqui, uma explicação. A proximidade com Espinosa, sugerida por Ward (2000; 2004, p. 15) e a clara dívida com Hobbes limitam-se a alguns aspectos do estado de natureza, cuja ausência de leis torna a força ilimitada, o que, no vocabulário pouco coerente de Sidney, aporta em direitos. Porém, ao aplicar os termos corretos do próprio Hobbes, Sidney parece clarear o que entende por esta suposta correlação entre direito e poder: “If the right heir be not in possession, he is not the right who is in possession” (SIDNEY, Discourses, I, 10, p. 43; Cf. SIDNEY, Discourses, I, 10, 45). O direito pode ou não estar sob a posse de alguém e, assim, parece coerente que, em estado de natureza, só ocorre a posse quando a força é empregada. Ao longo da obra ele detalha os termos e fixa a ideia de que direito e força são, necessariamente, termos opostos. Contudo, este aspecto confirma o imperativo da insustentabilidade do estado de natureza, a consequente confecção do contrato e das leis.
		O limite da recepção de Hobbes é claro, o que não significa que os termos ausentes no autor do Levithan sejam aceitos pelo o dos Discourses. Em hipótese alguma Sidney aceita que o inconveniente e a insegurança do estado de natureza produzam guerra. Depois de afirmar a impossibilidade prática do patriarcado, Sidney argumenta que não é possível conhecer o verdadeiro herdeiro de Adão e, caso todos acreditassem em Filmer, o resultado seria a guerra de todos contra todos. 
	the proposition is to be esteemed one of our author's empty whimseys, which cannot be received by mankind, unless they come all to be possessed with an epidemical madness, which would cast them into that which Hobbes calls bellum omnium contra omnes; when every man's sword would be drawn against every man, and every man's against him, if God should so abandon the world to suffer them to fall into such misery. (SIDNEY, Discourses, I, 17, p. 55-56) 
		Mirando Filmer, Sidney não deixa de atacar Hobbes. Seria uma contradição em termos que o estado de natureza produzisse a guerra de todos contra todos sem que antes disso o contrato não fosse assinado. De modo analiticamente semelhante, se a sociedade civil não for capaz de sustentar o bem público (Cf. CARRIVE, 1989, p. 166), de alguma maneira, ela se extingue (SIDNEY, Discourses, III, 19, p. 432). Isso corrobora com sua constante preocupação em afirmar o imperativo de um contrato progressivo. De fato, Sidney deposita uma confiança maior do que Hobbes na humanidade e em sua capacidade de configurar a virtude através da razão. Deus não abandonou a humanidade em tal miséria ao dotá-la não apenas de razão e interesse, mas também de virtude. Todavia, observado o argumento de certa distância, não se pode negar que o sistema de Sidney permite uma guerra de todos contra todos. A miséria na qual vivem os povos bárbaros – godos, francos, vândalos e saxões entre os antigos (SIDNEY, Discourses, II, 5, p. 102) e asiáticos, africanos, americanos e árabes entre os modernos (SIDNEY, Discourses, III, 7, p. 357; II, 30, p. 298; SIDNEY, Maxims, II, p. 11; CARRIVE, 2007, p. 112) – não está distante de cair na guerra geral260 (Cf. ROBBINS, 1947, p. 285; SCOTT, 2004, p. 167). O que Sidney procura fazer, de fato, é restringir ao máximo a situação na qual Hobbes constrói parte significativa de seu argumento. Deixa, porém, entrever metáforas que aduzem seu estado de natureza ao de Hobbes pelo objetivo já indicado de revelar a natureza humana (SIDNEY, Discourses, II, 24; III, 25) ou pelo fato dos vizinhos se temerem (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 83). Por isso, Sidney faz questão de firmar seu foco no autor de Patriarcha: 
	the whole fabrick of our author's patriarchical dominion falls to the ground; and they who propose these doctrines, which (if they were received) would be a root of perpetual and irreconcilable hatred in every man agaisnt every man, can be accounted no less than ministers of the Devil. (SIDNEY, Discourses, I, 17, p. 56)
	 
		Ou seja, a proposição de Filmer leva à guerra hobbesiana. Nesse ponto, Sidney se vê obrigado a conjecturar sobre um dos argumentos de Filmer e o máximo que encontra é a implausibilidade da situação descrita. A oposição entre deus e o demônio não é despropositada, o caminho divino, a voz de deus, pode ser introjetada pelo ardil demoníaco, mas deve ser ter em mente que o demônio pode vencer batalhas. Isso significa que a guerra de todos contra todos não está descartada, porque é a situação de igualdade e liberdade que impede a garantia do convívio harmônico (Cf. CONNIFF, 1982, p. 405).              
	4.3.3. Igualdade e desigualdade em “estado de natureza” 
		O sistema intelectual desenvolvido por Sidney requer a aceitação de alguns pressupostos para que suas argumentações posteriores operem de modo coerente. Dentre eles o de que a tensão entre a igualdade e a desigualdade se mostra capaz de subsumir os conceitos ulteriores de seu pensamento moral. O objeto central da crítica a Filmer reside na natural liberdade dos homens, rejeitada pelo autor de Patriarcha como ficção. Existem diversos níveis de críticas pelas quais Sidney tece o contraponto, mas nesse momento, destacamos apenas a condição natural de liberdade na qual todos os homens nascem para que a tensão acima apontada seja inteligível.
		A situação natural dos homens, isto é, a posição frente a deus e à natureza com a qual todos os homens se defrontam no exato instante de sua existência mundana – o que divide as características com o “estado natural da humanidade”, embora, de um ponto de vista teórico não sejam equivalentes – é, em si mesma, objeto de tensão quando, já deparados com a materialidade, observam-se unidos. É possível reescrever a narrativa de Sidney a partir do indivíduo ou do coletivo na transposição da natureza conceitual para aquela realizada. Individualmente, cada homem nasce livre, quando não limitado fisicamente por terceiros, e suas qualidades intrínsecas não podem ser adjetivadas. Por outro lado, suas características morais podem ser valoradas na medida em que um sobressai ao outro em termos de vício ou virtude (SIDNEY, Maxims, IV, p. 56). O antagonismo desses conceitos reverbera uma síntese de um conjunto de oposições já descritas por Belarmino no “estado da inocência”: 
	in that state there would have been differences in gender, status, talents, wisdom, and honesty, and therefore primacy and subjection, for in human society there must be order. But a proper order implies that the inferior be ruled by the superior, the woman by the man, the yunger by the older, the less wise by the wiser, and the less good by the better, and in this way it can be proved that these differences would have had a place even then. (BELLARMINE, 2012, p. 26; Laymen, VII)
	 
		Isso ocorre não por um determinante divino previamente estabelecido para cada homem, mas pela “freedom in which we were created” (BELLARMINE, 2012, p. 27; Laymen, VII). É no ponto da individualidade e universalidade de Belarmino no qual Sidney tece seus comentários. Portanto, para Sidney, aquilo que é particular a cada homem é, por isso, generalizado e, assim, universal261. “He that pretends a power over me must show how I have left the liberty God and nature gives me. That is the power over myself, for I am naturally equal to him in freedom” (SIDNEY, Maxims, III, p. 34). Nesse sentido, todos os homens adentram ao mundo igualmente livres. “There was, however, one natural quality which all political men did hold from God in equal measure: and that was liberty” (SCOTT, 1988, p. 194). Não obstante os dois termos dividirem uma importância equivalente na estrutura do argumento central, de um ponto de vista analítico, não é apenas possível, como proveitoso separá-los. A dimensão igualitária com a qual a natureza – e deus – cria os homens faz com que, neste quesito, sejam todos equivalentes (CARRIVE, 1989, p. 141). O denominador comum de toda a humanidade, porque concebida e verificado tanto individual, quanto coletivamente, é a igualdade de liberdade. 
		O lado oposto, ou seja, a desigualdade, também está presente na humanidade. O modo pelo qual a igualdade é descrita e verificada não pode ser reproduzido com relação à desigualdade, uma vez que ela somente ocorre a partir de comparações. 
	Therefore if these authors [Platão e Aristóteles] are to be trusted, whatsoever place a man is advanced to in a city, 'tis not for his own sake, but for that of the city; and we are not to ask who was his father, but what are his virtues in relation to it. This induces a necessity of distingushing between a simple and a relative inequality. (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 84)
	 
		Existem duas desigualdades: uma relativa e outra simples ou, como contemporaneamente se pode nomear, absoluta. Observando individualmente cada homem em si mesmo e isolado de seu contexto e dos demais homens, não é possível inferir suas qualidades naturais. Portanto, seus vícios e virtudes dependem tão somente se se excedem ou se são menores que os vícios e virtudes de outros. Desse modo, compreende-se porquê, após classificar as duas desigualdades, atém-se apenas à relativa, pois a absoluta, diferentemente da igualdade, não existe262. Possivelmente, há uma inspiração de fundo teológico nessa explicação, uma vez que os homens distanciam-se mais ou menos do vício e por sua natural condição de liberdade tornam-se cada vez mais diferentes uns dos outros, introduzindo, assim, a justificativa para a necessidade do governo. 
	[A]ll men are equal by nature, and became unequal through sin, and therefore one has to be ruled by another, he does not mean that men are equal in wisdom and grace, but equal in the essence of humankind. From this equality it is rightly inferred that one must not dominate the other, in the way in which man dominates beasts, but only that one has to be ruled by another politically. (BELLARMINE, 2012, p. 29; Laymen VII)
	 
	 	Anulando o emprego do pecado em Belarmino, Sidney investe na conjectura comparativa entre os homens. Essa tensão entre a igualdade absoluta e a desigualdade relativa pode causar uma confusão no entendimento das categorias morais básicas do sistema de Sidney. Não é pelo fato de ele relativizar a desigualdade que o faz para com os valores básicos do bom e do justo. Estes, sim, são absolutos, universais e eternos, mas não a capacidade e ânimo para seguir o caminho que desembocará neles. Assim, os valores morais dividem com a igualdade o fato de serem, ambos, absolutos. A diferença, que ficará mais evidente no trato da lei da natureza, reside na materialização de cada um deles. A bondade e a justiça podem ou não ser realizadas, ao passo que a ausência de liberdade natural não é da ordem da realização humana.
		Tornam-se mais claras as ideias de igualdade e desigualdade, absoluta e relativa, respectivamente, quando o autor apresenta o substrato de cada uma delas. Por si somente, a igualdade necessita de um complemento, uma vez que não abrange todas as categorias mobilizáveis e, por isso, deve-se definir de que igualdade se trata. Sidney se centra tão somente na igualdade de liberdade, possivelmente, inspirado em Cícero. A desigualdade, por seu lado, apela para um complemento nem antagônico, nem substitutivo da liberdade, mas apenas diferente: a virtude. Mesmo que, e Sidney concorda com a assertiva hobbesiana, existam desigualdades outras entre os homens, como a mais evidente desigualdade física, no certeiro ato de composição da sociedade (enter into civil society), importa, apenas, a desigualdade de virtudes. Não parece pouco significativo que, dentre um conjunto virtualmente infinito de possibilidades de critérios absolutos e relativos (HAMEL, 2011, p. 83), Sidney tenha optado por apenas um de cada. Isso não é sem propósito, visto que ele próprio reconhece a existência de outros termos, como a faculdade da razão e a força física, que se enquadrariam nas classificações de absoluto ou relativo. O fato é que ele pretende destacar aquilo que importa para a política263. Desse modo, Sidney pretende extrair da natureza aquilo que produz a universalidade e a contingencialidade das comunidades políticas, neste ponto, é posta de lado. 
	 	Mas, com relação àquilo que é idiossincrático a cada homem, de modo que seja possível uma comparação, ele não hesita em colocar a virtude em destaque. Para Sidney, não há nenhum termo mais importante para ser comparado entre homens do que a virtude, justamente porque ela não é hereditária, não pode ser previamente determinada e somente pode ser percebida avaliando os homens agindo em comunidade. Como veremos à frente, esta miríade de virtudes possui uma imbricação clara com Maquiavel.    
	4.4. Lei da natureza e direito natural 
	We see princes of all sorts; they are born as other men. 
	Algernon Sidney, Discourses, I, 3
	Kings [...] should remember that they are born entirely by the same lot as other men
	Brutus, Vindiciae contra Tyrannos
		Uma das maiores dificuldades no estudo do pensamento político de Sidney reside, precisamente, em conceitos-chave de sua obra. Como apontamos acima, seu texto principal, embora volumoso, não foi sequer terminado e pouco se sabe sobre o que ele próprio considerava acabado (Cf. SIDNEY, 1772, p. 4 e 8; Trial). Porém, ainda assim, a ausência de definições precisas dos termos empregados não era uma exceção no período. À parte Hobbes, cujo esforço intelectual residia na clareza e distinção das ideias, autores como Henry Parker e John Locke, sem dúvida, integrantes da tradição jusnaturalista, incorriam em imprecisões nos usos de suas palavras mais importantes. O fato de Sidney não empregar alguns conceitos definidores do jusnaturalismo – como o próprio estado de natureza – leva-o a um distanciamento estilístico e conceitual da letra hobbesiana. Por outro lado, o amplo emprego de laws of nature e natural rights, bem como de compact, contract, covenant e enter into civil society, não deixa dúvidas quanto a sua dívida intelectual mais profunda e a tradição à qual se filia264. Não obstante a repetição exaustiva dessas palavras centrais e seu uso como fonte de autoridade argumentativa, em nenhum momento da obra, Sidney define o que ele próprio entende por cada um desses conceitos. Desse modo, o esforço de destrinchar esses significados não apenas se mostra necessário para o entendimento do conceito em si mesmo, mas permite uma compreensão mais ampla de seu sistema.
	4.4.1. Contrariedade da lei da natureza 
		Já no primeiro capítulo dos Discourses encontra-se uma das passagens mais significativas de law of God and nature e do natural right. Para Sidney, assim como para Hobbes, existe uma determinada contrariedade entre a lei e o direito, mas a peculiaridade dele neste quesito é que a lei da natureza não pode ser desrespeitada, ao passo que o direito pode. Em outros termos, o direito natural está disponível aos homens para que eles façam seu uso da melhor forma que lhes convier. É parte da própria condição natural dos homens ser livre para rejeitar, mesmo que contrariando os ditames divinos e naturais, o direito concedido pela natureza. “He [deus] gave them [aos homens] a law of liberty; and if they fell into the shame and misery that accompanies slavery, it was their own work” (SIDNEY, Discourses, III, 3, p. 337). A lei natural é, por outro lado, uma imposição da qual não se pode escapar. A distinção é sutil e importante e se deixa ver melhor por uma contradição apontada em Filmer: 
	Our author is so modest to confess, that Jacob's kingdom consisting of seventy two persons, was swallowed up by the power of the greater monarch Pharaoh: But if this was an act of tyranny, 'tis strange that the sacred and eternal right, grounded upon the immutable laws of God and nature, should not be restored to God's chosen people, when he delivered upon his right heir: How came the people to neglect a point of such importance? (SIDNEY, Discourses, I, 13, p. 36)
	 
		Ora, se, de acordo com Filmer, há um direito natural, porque divino, do patriarcado, e este não pode ser rompido por homens, então, um único caso em contrário é suficiente para provar seu equívoco. 
	This I assert, and I give up the cause if I do not prove it. To this end I begin with Moses and Aaron the first rulers of the people, who were neither of the eldest tribe according to birth, nor the disposition of Jacob, if he did, or could give it to any; nor were they of the eldest line of their own tribe; and even between them the superiority was given to Moses, who was the younger. (SIDNEY, Discourses, I, 13, p. 36) 
		Neste ponto, a história auxilia Sidney e lhe apresenta a impossibilidade de Filmer estar correto. Repare-se que o ponto sob disputa não é a existência ou o caráter impositivo e necessário da lei da natureza, mas seu conteúdo. Sidney não discorda da afirmativa de Filmer quanto a essas questões, mas quanto ao fato dela estabelecer o direito pela hereditariedade e a primogenitura (WORDEN, 1985, p. 22-23). De modo sintético: se algo ocorreu contrariamente àquilo que se supunha ser a lei natural, logo, essa suposição está errada.
	 
	And having proved from Scripture and human history, that the first kingdoms were set up in a direct opposition to this right, by Nimrod and others, he that should seek and find their heirs, would only find those, who by a most accursed wickedness, had usurped and continued a dominion over their fathers, contrary to the laws of God and nature; and we should neither be more wise, nor more happy than we are, tho our author should furnish us with certain and authentick genealogies, by which we might know the true heirs of Nimrod, and the seventy two kings that went from Babylon, who, as he supposes, gave beginning to all the kingdoms of the earth. (SIDNEY, Discourses, I, 17, p. 54) 
		O tom irônico de sua colocação pode levar a equívocos interpretativos. Parte significativa das vezes que apresenta seu argumento, o faz reconstruindo o discurso de seus adversários até que se atinja a contradição e, assim, expresse o erro. A estratégia de Sidney consiste em inverter a argumentação de Filmer (CONNIFF, 1982, p. 410), isto é, se a lei da natureza permite hereditariedade e tirania, ela não é a lei de deus ou da natureza. “[A]ny consideration was had of their descendants in relation to the kingdom: which is enough to shew that it is not according to the law of God, nor to the law of nature, which cannot differ from it” (SIDNEY, Discourses, I, 18, p. 61). Por esse caminho, é possível traçar um grande conjunto de proposições falsas que atestam aquilo que a lei da natureza não é e apenas em passagens muito específicas, pode-se compreender o que ela é. A mais significativa delas é a que se segue:  
	If it be said that every nation ought in this to follow their own constitutions, we are at an end of our controverses; for they ought not to be followed, unless they are rightly made: They cannot be rightly made, if they are contrary to the universal law of God and nature. If there be a general rule, 'tis impossible, but some of them being directly contrary to each other, must be contrary to it. If therefore all of them are to be followed, there can be no general law given to all; but every people is by God and nature left to the liberty of regulating these matters relating to themselves according to their own prudence or convenience. (SIDNEY, Discourses, I, 18, p. 61)
	 
		As proximidades e divergências com Hobbes chamam a atenção: 
	A Law of Nature, (Lex Naturalis,) is a Precept, or generall Rule, found out by Reason, by which a man is forbiden to do, that, which is destructive of his life, or taketh away the means of preserving the same; and to omit, that, by which he thinketh it may be best preserved. (HOBBES, 1985, p. 189; Leviathan, I, 14)
	 
		Para ambos autores, a lei da natureza é uma regra geral, advinda de deus e reconhecida pela razão humana265. Apesar da forma da lei da natureza ser a mesma – regra geral – o conteúdo é parcialmente distinto. Se, em Hobbes, a lei da natureza é uma regra geral que impõe aos homens a autopreservação, então, ela é impositiva. Em Sidney, por outro lado, apesar de igualmente impositiva, não fica claro seu conteúdo, mas, do mesmo modo que faz com Filmer, não é, nesta definição, a imposição para a autopreservação (Cf TUCK, 1978, p. 126). Novamente se pode observar a aceitação da estrutura do argumento com a negação de seu conteúdo. Os temas relacionados ao direito natural, não obstante a marcante presença de Hobbes, tendem a ser mais claramente recepcionados de Grotius: “Essa já é outra fonte do direito (iuris), além daquela que emana da natureza, a saber, aquela que provém da livre vontade de Deus, à qual nossa razão nos prescreve de nos submetermos de modo irrefutável” (GROTIUS, 2004, p. 41; Do direito da guerra e da paz, Prolegômenos, XII). Nesse ponto, porém, a falta de clareza da distinção entre lei e direito é um evidente limite para Sidney, o que o faz se aproximar de Hobbes. 
	O direito natural (jus nature), considerado como lei (legis), não se refere somente às coisas que ordena a justiça (justitia), por nós designada de expletora [de compensação], mas encerra nele os atos das outras virtudes (virtutum), como a temperança, a coragem, a prudência, porquanto o exercício dessas virtudes, em certas circunstâncias, não é somente honesto, mas obrigatório. (GROTIUS, 2004, p. 293; Do direito da guerra e da paz, II, 1, 9) 
		Por outro lado, a submissão a deus, como veremos à frente, é parte inerente da ordem da natureza, para Grotius através da obrigação pelo ius, para Sidney, pela fonte divina da lei. Em ambos os casos, há algo de impositivo perceptível pela razão humana. “O direito natural (ius naturale) nos é ditado pela reta razão que nos leva a conhecer que uma ação, dependendo se é ou não conforme à natureza racional, é afetada por deformidade moral ou por necessidade moral e que, em decorrência, Deus, o autor da natureza, a proíbe (vetari) ou a ordena (praecipi)” (GROTIUS, 2004, p. 79; Do direito da guerra e da paz, I, 1, 10).	O que em Hobbes é lei que conduz a ação ou a ausência de ação em direção à auto-preservação, no vocabulário grotiano, trata-se ainda de direito. Essa inflexão não será de pouca importância para Sidney, já que aceita a distinção hobbesiana entre a lex e o ius. Aliás, seria difícil determinar se essa distinção é realmente originária de Hobbes, já que estava em Suárez também: “il 'diritto' (ius) non è la legge (lex), ma piuttosto è ciò che viene misurato o prescritto dalla legge” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 1, p. 32; Trattato, I, 2, 4).  A própria definição de lei de Suárez possui os mesmo quesitos da de Sidney, igualmente sem um conteúdo claro, o que o diferencia de Hobbes: “le legge è un precetto comune, giusto e stabile, promulgato sufficientemente” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 1, p. 207; Trattato, I, 12, 5). Mas, do mesmo modo que ocorre com relação à posição frente a Hobbes, o que muda em Sidney é o conteúdo da lei da natureza em comparação ao ius natural de Grotius (SIDNEY, Maxims, IX, p. 126). A inserção do conceito de vontade de Suárez no debate jusnaturalista redefiniu os termos de modo que o conceito de obrigação pudesse ser empregado, como em Sidney, como algo submisso ao de razão (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 1, p. 24; Trattato, I, 1, 7).    
	 	Entretanto, outras passagens tornam este quadro, analiticamente claro, bem mais complexo no qual o entendimento da lei da natureza como algo impositivo é colocado sob severa desconfiança. Disputando Aristóteles com Filmer, Sidney desenvolve sua argumentação a respeito da justiça distributiva. Uma vez que a desigualdade natural dos homens relativamente à virtude possui um rebatimento direto no bem coletivo, 
	the most brutal and abominable of all extravagancies is to make one or a few, who in virtude and abilities to perform civil functions are inferior to others, superior to all in power; and the miseries suffered by those nations, who inverting the laws of nature and reason, have placed children, or men of no virtue in the government, when men that excelled in all virtues were not wanting, do so far manifest this truth, that the pains of proving it may be spared. (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 81) 
		Fica claro que, diferentemente do trecho anteriormente comentado, a lei da natureza pode ser subvertida pelos homens. Sua inversão consiste em fazer do mais virtuoso um governado ou fazer de um não virtuoso o governante. Teoricamente, isso poderia ser uma hipótese que apenas provaria o erro de Filmer, e de outros adversários, quanto ao substrato da lei da natureza. A questão reside, pois, na plausibilidade da prova de tal inversão. Assim, dado que existem nações que sofrem dessa miséria, verifica-se a possibilidade de os homens desrespeitarem a lei da natureza, como se confirma do seguinte modo: “the law of England may make one man to be sole heir of his father, yet the laws of God and nature do not so” (SIDNEY, Discourses, II, 4, p. 93). Por outro lado, “man cannot overthrow what God and nature have instituted” (SIDNEY, Discourses, I, 8, p. 28). Isso não apenas o distancia de sua própria reprodução da expressão hobbesiana, como também redimensiona o papel da liberdade em seu sistema, aproximando-se, assim, de Grotius. Deus e a natureza fizeram os homens livres de modo tamanho que é possível para eles próprios subverterem o sistema racional da própria natureza e de deus. Desse modo, existem duas dimensões nas quais Sidney articula sua teoria da lei da natureza. A primeira é a imposição divina e natural à qual todos os homens estão submetidos: ser livre. A segunda é o preceito, regra geral, que pode ou não ser seguido. 
	 
	4.4.2. Lei da natureza como liberdade e como razão
		Existe uma variedade de definições e aplicações de lei da natureza na obra de Sidney que empurra o estudo para uma necessidade de síntese. Se forem organizadas as formas pelas quais os usos aparecem, poder-se-ia apresentá-las do mais amplo ao mais restritivo. Desse modo, o caráter impositivo da lei da natureza é apresentado pela incondicional condição humana de liberdade, já que os homens desfrutam de “entire fruition of their natural liberty” (SIDNEY, Discourses, II, 5, p. 103), de tal maneira que o conteúdo das ações não sejam prescritos: “we have within ourselves a power of doing or being ill” (SIDNEY, 1795, p. 276; On Love). Seria desgastante e desnecessário reproduzir e comentar as inúmeras vezes nas quais Sidney emprega a definição. Basta que se tenha claro que é condição natural dos homens estarem livres para agirem ou não agirem de acordo com o que lhes convier266. “For voluntary signifying nothing but free, all human acts are either free or not free, that is, from the will of the person, or some impulse from without. If therefore there be no force in those that are free, nor in those that are not free, there is none in any” (SIDNEY, Discourses, III, 17, p. 413). É desnecessário ainda o paralelo com a mesma definição de Hobbes. Mas, não fosse o caso de ele incorporar outras características, seria difícil distingi-lo do autor de Leviathan. “'Tis absurd to impute this to the change of times; for time changes nothing; and nothing was changed in those times but the government, and that changed all things. This is not accidental, but according to the rules given to nature by God” (SIDNEY, Discourses, II, 28, p. 273). A constância dos tempos revela que são as ordenações humanas as responsáveis pelas mudanças (SIDNEY, 1772, p. 55; carta a Henry Savile, 26/07/1682). Isso significa que não há embutida na teoria da liberdade como lei da natureza uma explicação histórica que independa das ações humanas. Nesse ponto, existe um paralelo importante com Maquiavel: “il tempo si caccia innanzi ogni cosa, e può condurre seco bene come male e male come bene” (MACHIAVELLI, Principe, III, 30). Aparentemente existe uma contradição entre as duas posições. Para Sidney, o tempo em si mesmo é neutro com relação às mudanças do mundo, mas apenas o é porque nele se insere a constância cronológica, desde a criação, da liberdade. Complementarmente a isso, a universalidade geográfica da experiência dos homens é a contra parte desta mesma lei da natureza. A perspectiva de Maquiavel, por outro lado, incorpora as ações humanas como uma característica inevitável da passagem do tempo, embora a prudência e a virtude sejam constantes267. 
	E pensando io come queste cose procedino, giudico il mondo sempre essere stato a uno medesimo modo, e in quello essere stato tanto di buono quanto di cattivo, ma variare questo cattivo e questo buono di provincia in provincia; come si vede per quello si há notizia di quegli regni antichi, che variavano dall'uno all'altro per la variazione de' costumi, ma il mondo restava quel medesimo. (MACHIAVELLI, Discorsi, II, proemio, 12)
	 
	 	E essa variabilidade dos costumes, temporal e espacial, à qual Sidney se refere quando insiste que os homens são, pela lei da natureza, livres é o ponto mais fecundo de sua recepção de Maquiavel.                                                    
		No sistema hobbesiano, a razão assume um papel de destaque, uma vez que é ela que estabelece o preceito ou regra geral proibitivo. Em Sidney, o preceito racional é o mesmo, embora sua definição de razão não seja exatamente a mesma da de Hobbes. “Is not the law of nature a rule which he has given to things? and the law of man's nature, which is reason, an emanation of the divine wisdom, or some footsteps of divine light remaining in us?” (SIDNEY, Discourses, III, 3, p. 338). O fato de Hobbes tornar evidente a natureza racional dos homens pelo fato de saberem contar não impediu que Sidney embutisse um caráter moral, teológico e sábio nessa racionalidade. De acordo com Buchanan, “He [deus] also set a kind of light before his soul by which he could distinguish base from noble things. Some call this power nature, others call it the law of nature” (BUCHANAN, 2006, p. 49; Law of kingship). Desse modo, como faria Sidney anos mais tarde, não obstante a dimensão animalesca de todo homem, deus o confeccionou de tal maneira que distinguisse, à luz da lei da natureza, o bem do mal. Isso significa que os homens são capazes, pois detém as faculdades necessárias, de seguirem a razão divina, a luz da natureza, malgrado, pela liberdade natural, não serem obrigados a fazê-lo. “Of course we can choose to relinquish rationality – the paradoxy and perversion of the tyrant and courtier – or we can cultivate it by means of a truly critical politics” (SIVER, 2008, p. 175).
	Nothing is more natural than to follow the voice of mankind: The wisest and the best have ever employed their studies in forming kingdoms and commonwealths, or in adding to the perfections of such as were already constituted; which had been contrary to the laws of God and nature, if a general rule had been set, which had obliged all to be forever subject to the will of one; and they had not been the best, but the worst of men who had departed from it. (SIDNEY, Discourses, II, 6, p. 112)
	 
		Contrários à lei da natureza e de deus, os homens já estabeleceram repúblicas e reinos, mas esta lei da natureza é um preceito, ou regra geral e não uma imposição. Diferentemente de Hobbes, para quem a lei da natureza impõe que se faça ou que não se faça algo, em Sidney, a lei da natureza não impõe, mas conduz aquele que deseja seguir os preceitos de deus. Novamente, como Buchanan: “You are convinced, then, that it was not expediency but that law of God implanted in us from the beginning of the world that was the more venerable and divine reason why men came together in a single community” (BUCHANAN, 2006, p. 49; Law of kingship). Não obstante do ponto de vista hobbesiano a posição de Sidney seja uma contradição em termos, o autor dos Discourses segue o do Leviathan na descrição da lei da natureza como reciprocidade. 
	nothing but the plain and certain dictates of reason can be generally applicable to all men as the law of their nature; and they who, according to the best of their understanding, provide for the good of themselves and their posterity, do all equally observe it. He that enquires more exactly into the matter may find, that reason enjoins every man not to arrogate to himself more than he allows to others, nor to retain that liberty which will prove hurtfull to him. (SIDNEY, Discourses, II, 20, p. 192)
	 
		Ou ainda: “Men usually owe no more than they receive” (SIDNEY, Discourses, III, 4, p. 340). Esta reciprocidade ocorre também em Hobbes no resumo das leis da natureza: “Do not that to another, which thou wouldest not have done to thy selfe” (HOBBES, 1985, p. 214; Leviathan, II, 15). Também nas relações pessoais, onde as paixões possuem premência, reside a reciprocidade: “Love is the most intensive desire to the soul to enjoy beauty; and where it is reciprocal, is the most intire and exact union of hearts” (SIDNEY, 1795, p. 274; On Love)268. Porém, é plausível que, dada a ausência de referências claras, Sidney tenha se inspirado em Hooker (Cf. OSTRENSKY, 2006, p. 104). E, como toda reciprocidade pressupõe a imposição de deveres, ela se precipita em um pacto. 
	If a covenant or promise be pretended, the nature and extent of the obligation can only be known by the contents expressed, or the true intention of it. If there be a general form of covenant set and agreed upon, to which all nations must submit, it were good to know where it may be found, and by whose authority it is established, and then we may examine the sense of it. (SIDNEY, Discourses, III, 4, p. 340-341)
	 
		Em suma, para Hobbes e para Sidney, a lei da natureza é a condição de liberdade humana com a qual o criador dotou todos os homens e, dada a racionalidade, produz relações de reciprocidade que nada mais são do que a construção de contratos. A intermediação entre a condição livre e racional e a reciprocidade contratual se faz pelo direito natural, que estudaremos na sequência. A diferença fundamental entre os sistemas é que Sidney torna a lei da natureza mais complexa do que Hobbes, porque embute nela um conjunto maior de características ausentes em Hobbes, fundamentalmente preceitos oriundos da moralidade teológica cristã e da antiguidade clássica forçando o autor a admitir, diante dos acontecimentos do mundo, que os homens são capazes de desrespeitá-los. Entre os pensadores com os quais o diálogo se trava de modo mais nítido, Grotius parece ter tido uma presença ainda maior. No universo de elementos que ele contribuiu para o direito natural, a teoria de que, sob determinadas circunstâncias, os homens se encontram obrigados por natureza a a determinados comportamentos é posta de lado por Hobbes. “A seguir, como é uma regra do direito natural ser fiel a seus compromissos (era necessário, com efeito, que existisse entre os homens algum meio de se obrigar mutuamente e não se pode imaginar outro modo mais conforme à natureza), dessa fonte surgiu o direito civil” (GROTIUS, 2004, p. 42; Do direito da guerra e da paz, Prolegômenos, 15). Para Sidney, como também para Grotius, essa reciprocidade reside na natureza racional dos homens, mas, diferentemente do autor dos Discourses, Grotius anula a moralidade e a honestidade das ações em benefício da utilidade. 
	A natureza do homem que nos impele a buscar o comércio recíproco com nossos semelhantes, mesmo quando não nos faltasse absolutamente nada, é ela própria a mãe do direito natural (naturali juri). A mãe do direito civil, no entanto, é a obrigação que a gente se impõe pelo próprio consentimento (consensu) e, como esta obrigação extrai sua força do direito natural (naturali juri), a natureza pode ser considerada como a bisavó também do direito civil. A utilidade, contudo, vem se juntar ao direito natural. (GROTIUS, 2004, p. 43; Do direito da guerra e da paz, Prolegômenos, 16)
	 
		De fato, a distinção entre os três é bastante sutil, mas relevante para o entendimento da contribuição de Sidney. Tanto a neutralidade moral hobbesiana, quanto a utilidade própria grotiana não são capazes de responder com eficácia à preocupação central de Sidney em adequar os interesses privados aos públicos. Isso o levou a se aproximar, como em parte faz Grotius, sem ir tão longe, dos antigos, em geral, e de Cícero, em particular269. A lei da natureza como razão pode ser desenvolvida por qualquer um, porque depende exclusivamente de os homens, sob condições de uma vida regrada e meditativa, dedicarem-se à sua compreensão, necessitando, apenas, que consultem o próprio coração. Por isso, é a “law of nature that should be a guide to my conscience” (SIDNEY, Discourses,  III, 18, p. 419).
		Diante desse cenário no qual os agregados teóricos são praticamente incrementais e as diferenças com os autores consagrados do direito natural não passam de pequenas calibragens, Sidney inclui um ponto que une a lei da natureza como liberdade à lei da natureza como razão que não apenas se distancia substancialmente das tradições com as quais dialoga, mas também a torna, em uma definição contemporânea, um verdadeiro republicano. A condição livre e igualitária dos homens em seu estado natural não se diferencia substancialmente das versões anteriores, o que modifica, contudo, são as paixões e suas respectivas manifestações envolvidas nessa situação. Os termos se complexificam na medida em que Sidney incorpora à lei da natureza uma definição mais complexa de liberdade. Aqui, a diferença com Hobbes e com outros autores da mesma geração (TUCK, 1978, p. 101-119) se intensifica. Para eles, a liberdade não se manifesta de modo diverso em estado de natureza ou em sociedade270. Uma vez postos em sociedade, para Sidney, a liberdade assume um significado mais complexo, relativamente calibrado pelas relações entre as pessoas. “For as liberty solely consists in an independency upon the will of another, and by the name of slave we understand a man, who can neither dispose of his person nor goods, but enjoys all at the will of his master; there is no such thing in nature as a slave” (SIDNEY, Discourses, I, 5, p. 17). Por natureza, o homem é livre porque não há restrições, salvo casos excepcionalíssimos (SIDNEY, 1772, p. 5; carta a Henry Savile, 10/02/1678), capazes de lhe afetarem; também por natureza, em sociedade, o homem somente se mantém livre quando não estiver sob dominação (BARROS, 2013, p. 169)271. “But as liberty consists only in being subject to no man's will, and nothing denotes a slave but a dependence upon the will of another; if there be no other law in a kingdom than the will of a prince, there is no such thing as liberty” (SIDNEY, Discourses, III, 16, p. 402). Desse modo, todo homem que estiver sujeito às vontades de terceiros é um escravo e, como a natureza via de regra não produz escravos (Cf. WEST, 1996, p. XIX), toda ausência de liberdade é criada artificialmente pelos homens (SIDNEY, Discourses, III, 21, p. 439). É importante destacar a dimensão natural com a qual Sidney opera: “This was the law of God, not to be abrogated by man; a law of liberty directly opposite to the necessity of submitting to the will of a man” (SIDNEY, Discourses, III, 2, p. 335). Em situação não civil, a liberdade só pode ser tolhida de modo hobbesiano, isto é, coibindo fisicamente a ação de alguém, o que é perfeitamente coerente com a lei da natureza como liberdade. Mas, em sociedade, isso pode ocorrer por artifícios humanos e, mesmo que não contradiga a lei da natureza como liberdade272, o faz contra a lei da natureza como razão. Tem-se, então, uma determinada interpretação das leis da natureza conformadas unitariamente, mas que se manifestam de modos diversos em situações humanas diversas e cumulativamente mais complexas. Suárez se manisfestou sobre este ponto do seguinte modo: 
	Di consequenza, come l'uomo, per il fatto stesso che è creato e há l'uso della ragione, há anche potere su di sé, sulle proprie facoltà e sulle membra del proprio corpo in vista del loro uso, e per questo motivo è per natura libero, cioè non servo, ma signore delle proprie azioni, così il corpo politico degli uomini, per il fatto stesso che si costituisce secondo proprie peculiari modalità, ha anche un potere e un particolare dominio sui propri membri. (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 3, p. 33; Trattato, III, 3, 6)
	 
		Um dos quesitos necessários para que a liberdade seja a independência frente às vontades de terceiros é a necessidade de igualdade civil: “[E]quality of right and exemption from the domination of any other is called liberty: that he who enjoys it cannot be deprived of it, unless by his own consent, or by force: that no one man can force a multitude, or if he did, it could confer no right upon him” (SIDNEY, Discourses, II, 31, p. 304). O conceito de igualdade em sociedade será visto na sequência, destaca-se apenas a preocupação de Sidney, possivelmente de inspiração ciceroniana, em tornar os termos, tradicionalmente tomados como inversamente proporcionais, complementares. De acordo com Sidney, a condição de não estar sujeito às vontades alheias se equivale, do ponto de vista do direito e da política, à condição de igualdade civil. Uma vez que todos estão igualmente submetidos a um poder consensualmente estabelecidos por todos e são igualmente livres, os termos essenciais do contrato republicano estão postos. Observando mais distantemente essas diferentes epatas de seu conceito de liberdade como lei da natureza se pode derivar uma hierarquia a elas associada que inclui, ainda, a lei da natureza como razão (Cf. HOUSTON, 1991, p. 67).
		Diante desse cenário, é plausível que se compreenda, mais uma vez de modo similar a Hobbes, uma hierarquia das leis da natureza, mas que, diferentemente de Hobbes, não possa ser reunida em um único preceito. Tipicamente ciceroniano, essa hierarquia teria a liberdade como ancoragem primeira e mais importante e, em segundo lugar, os ditames da razão orientados, mas não determinados, pela própria natureza273. Esse é um importante argumento de Suárez: “la ragione deduce poi i precetti della legge naturale” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 2, p. 60; Trattato, II, 5, 1). Desse modo, em Sidney, a prevalência da primeira sobre a segunda colocaria os homens em posição natural irremediavelmente de liberdade frente a possibilidade de seguir ou não a razão, isto é, a luz da natureza. Sidney segue Suárez também neste ponto: “Infatti chi manca di legge non può peccare; ma la criatura razionale poì peccare” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 1, p. 47; Trattato, I, 3, 3). Somente é pecado se se souber o que se faz, e ainda assim, tiver a liberdade (ou vontade, para Suárez) de fazê-lo. No sentido inverso, essa liberdade também se aplica à possibilidade de alguém se escravizar voluntariamente (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 3, p. 43; Trattato, III, 3, 6; Cf. OSTRENSKY, 2006, p. 90). “[I]n quanto un individuo poù rinunciare al proprio diritto [...] Nello stesso modo infatti un religioso rinuncia al diritto, che ha dalla natura, di sporsarsi, o qualcuno può concedersi in schiavitù, privandosi della libertà naturale” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 2, p. 314; Trattato, II, 20, 6). Nesse sentido, Sidney concorda que é quesito necessário a liberdade para que haja razão, mas por causa da mesma liberdade, os homens podem ignorar a razão natural. Duas são as situações nas quais as duas leis da natureza não se mostram divergentes, nem contraditórias. 
		Primeiramente, quando os homens, utilizando de suas faculdades naturais da razão, atribuem ao mais virtuoso ou aos mais virtuosos o governo pelo consentimento, porque reconhecem nele ou neles a capacidade de melhor gerir os negócios públicos de modo a produzir o bem comum. Evidentemente, pressupõe-se que, embutida na razão humana, está a capacidade geral de saber identificar o mais virtuoso, o que poderia consistir em um problema de ordem prática se o pressuposto racional de todos os homens requeresse alguma virtude. A solução aparece nas entrelinhas – particularmente nos comentários a Aristóteles – no fato de a virtude ser distribuída de modo hierárquico entre os homens e não binário. Em outros termos, é necessário que todos os homens, sem exceção, sejam capazes de mobilizar a razão natural para que reconheçam aqueles de virtude superior. 
	This must necessarily be, unless a general rule be set to all; for the judgments of men will vary if they are left to their liberty, and the variety that is found among them, shews they are subject to no rule but that of their own reason, by which they see what is fit to be embraced or avoided, according to the several circunstances under which they live. (SIDNEY, Discourses, III, 45, p. 570)
	 
		Isso significa dizer que razão e sabedoria conformam a mesma essência de uma das quatro virtudes ciceronianas (Das Leis, III, I, 2): “'tis ever good to be governed by the wisest and the best. If the nature of man be reason, detur digniori, in matters of this kind, is the voice of nature” (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 80). Por outro lado, não parece implausível uma leitura inversa (Cf. WORDEN, 1991, p. 469). Aproximando-se da linguagem harringtoniana, apesar de o conteúdo ser distinto, o distanciamento entre sabedoria e razão percorre um caminho no qual a primeira é atributo de poucos e a segunda, de todos, embora, pelo primado da liberdade natural, possa ser desrespeitada. Assim, o argumento se fecha, mas o problema permanece: quais são os atributos naturais e necessários a todos os homens para que sejam capazes de reconhecer os mais virtuosos? 
		De um ponto de vista histórico, há provas suficientes para convencer qualquer leitor atento de que essa capacidade não é generalizada, já que um único caso basta para que se prove a inexistência natural de tal capacidade. Em outros termos, a simples existência de uma única tirania é condição suficiente para se afirmar a incapacidade espontânea dos homens para reconhecer os mais virtuosos. A solução de Sidney repercutirá com força no século seguinte ao seu: os homens devem consultar o coração para serem capazes de reconhecer o bem-comum, como fundamento da lei da natureza274. 
		O segundo modo pelo qual as duas leis da natureza se mostram compatíveis entre si se faz a partir da inevitável soberania do virtuoso: “virtue only can give a just and natural preference, I ingenuously confess, that when such a man, or race of men as he describes, shall appear in the world, they carry the true marks of sovereignty upon them” (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 81). O exemplo a que Sidney se refere não é nada menos que Alexandre, quem foi capaz de unir sua força militar com sua virtude275, o que é bastante diferente de afirmar que todos aqueles virtuosos são igualmente competentes nas artes militares da conquista (Cf. SIDNEY, Discourses, III, 28, p. 487 e SIDNEY, 1772, p. 4; carta a Henry Savile 13/02/1678)276. Todavia, este segunda compatibilidade se mostra igualmente frágil e o próprio Sidney confessa ironicamente sua ingenuidade nesse ponto. O caso de Alexandre, se fosse possível generalizá-lo, expressaria uma efetiva inutilidade para com a necessidade do consentimento e, mesmo que tenha ocorrido, não se pode confiar em sua prevalência277. A questão se mostra ainda mais interessante quando Sidney se propõe a responder se a situação do conquistador macedônio seria capaz de produzir o governo bom e justo: “'Twere better for us to be guided by him, tham to follow our own judgment; nay, I could almost say, 'twere better to serve such a master, than to be free” (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 81). Teoricamente, não importa como o homem virtuoso atingiu o poder, por força ou consentimento, mas que, de fato, seja ele quem governe. Novamente, a questão se insere na ordem prática: nem sempre aquele que detém a maior capacidade militar é o mais virtuoso para o exercício do governo. 
		Ambas as soluções, que compatibilizam a lei da natureza como liberdade e a lei da natureza como razão, são plausíveis, mas apenas contingencialmente, de modo que os dois caminhos estão disponíveis para a humanidade, embora a dificuldade de realizá-los seja latente. O que parece surpreender o leitor acostumado aos textos jusnaturalistas é que Sidney não propõe uma solução definitiva, eterna e universal, mas, como veremos à frente, se limita a resoluções contingenciais. 
	The difference tehrefore between good and ill governments is not, that those of one sort have an arbitrary power which the others have not, for they all have it; but that those which are well constituted, place this power so as it may be benefical to the people, and set such rules as are hardly to be transgressed; whilst those of the other sort fail in one or both these points. (SIDNEY, Discourses, III, 45, p. 570)
	 
		Uma vez que todo e qualquer governo possui, em algum nível, alguma arbitrariedade, seja pela força, seja pelo consentimento278, resta apenas que ele seja bem constituído. Nesse sentido, arbitrário é tudo aquilo que possui sua origem nos homens, como o próprio governo e as leis: “To draw up the form of a good law, is a matter of invention and judgment” (SIDNEY, Discourses, III, 46, p. 573). Aqui é inevitável um paralelo com a república bem-ordenada de Maquiavel. Sendo estranho ao florentino a noção tão disseminada entre jusnaturalistas de que o consentimento é a origem da legitimidade, ele aloca na diversidade das vontades humanas institucionalizadas a possibilidade de um regime legítimo que, por isso, exige a participação, eximindo os termos contratuais da transferência de poder e autoridade. Para Sidney, estas garantias são atributos do direito.                  
	4.4.3. Do direito natural ao direito positivo
		Sidney emprega a linguagem do direito natural (natural right) de duas maneiras. Uma é através da da autodeterminação dos povos com relação ao estabelecimento do governo assentado nos critérios que convierem a cada um deles (WEST, 1996, p. XX-XXI). Outra se centra na capacidade de cada indivíduo de defender a si mesmo, empregando, para isso, tudo aquilo que lhe estiver disponível. Por outro lado, Sidney  não se contenta com a definição hobbesiana de liberdade, e a amplia para o direito à autodeterminação. Não nascendo os homens sob qualquer forma de escravidão, cabe-lhes agir – como no estimado caso de tiranicídio (SIDNEY, Discorses, I, 19; SCOTT, 1989, p. 11) – em prol da escolha do próprio governo. Com isso, o direito original de comandar não é senão atributo da virtude individual (SIDNEY, Discourses, I, 3), elemento garantidor da liberdade em estado civil279. Esse segundo caso, que insere a dimensão da ação política (SCOTT, 1991, p. 226), distancia-se de Hobbes. Assim, as leis da natureza estabelecem geometricamente a liberdade dos homens (SIDNEY, Discourses, I, 5; SCOTT, 2004, p. 166-167; WARD, 2000-2001, p. 122-125; WARD, 2004, p. 161), a liberdade não é senão o direito natural posto pela lei da natureza de toda a humanidade. Mas não apenas isso. A manutenção desse direito requer ação e a ação corretamente orientada para a liberdade necessita de virtude. Desse modo, a contrapartida da liberdade natural (hobbesiana) é a necessária ação política, a primeira pode ser lida como a lei natural, a segunda, como o direito natural. 
	The right must fall if there be none to inherit: If we do not know who he is that hath the right, we do not know who is near to him: All mankind must inherit the right, to which everyone hath an equal title; and that which is dominion, if in one, when 'tis equally divided among all men, is that universal liberty which I assert. Wherefore I leave it to the choice of such as have inherited our author's opinions, to produce this Jew or Turk that ought to be lord of the whole earth, or to prove a better title in some other person, and to persuade all the princes and nations of the world to submit: If this be not done, it must be confessed this paternal right is a mere whimsical fiction, and that no man by birth hath a right above another, or can have any, unless by the concession of those who are concerned. (SIDNEY, Discourses, I, 12, p. 34)
	 
		Se, por um lado, a dimensão igualitária da lei natural é apenas o reflexo da igualdade natural, uma vez que toda a humanidade é igualmente livre em estado de natureza, o mesmo não ocorre em situação civil. Neste caso, a diferença de virtudes importa, mas não pode ser de tal monta que limite a liberdade alheia. Incorrendo no claro risco de anacronismo, Scott (1988, p. 35) escreve: “Sidney's idea of liberty then was, positively, the classical one of self-government; negatively, it mean not the absence of constraints upon action, but the absence of dependence upon – independence of – the 'will' of another”280. Portanto, o direito natural à autodeterminação, seja de um indivíduo, seja de uma nação, requer a constante predisposição para a ação. “Again; the war made by David was not upon the account of being king, as anoited by Samuel, but upon the common natural right of defending himself against the violence and fury of a wicked man” (SIDNEY, Discourses, III, 1, p. 332). Há momentos em que apenas a força é capaz de estabelecer ou restabelecer o direito. Vimos em 4.3.2 que o exemplo dos peixes mais fortes que devoram os mais fracos, em si mesmo, não confere qualquer direito. Isso permanece verdadeiro, embora, neste ponto, seja necessário reconhecer que, em determinadas situações, a força deve ser mobilizada. A diferença entre o exemplo de possível inspiração espinosista e o de David se sustenta no fato de que o direito natural pode requerer a força, mas a força jamais pode fundar o direito. O caráter natural desse direito pode ser evidenciado pela sua universalidade: “the same right cannot be denied to other nations” (SIDNEY, Discourses, III, 1, p. 333). De fato, o direito natural possui unidade na autodefesa, mas se expressa historicamente em toda uma nação ou nos indivíduos. 
	There is no relation between a prediction that a thing shall be attempted or done to me, and a precept that I shall not defend myself [...] much less can other men be deprived of the natural right of defending themselves by my imprudence or obstinacy in not taking the warning given, whereby I might have preserved my life. (SIDNEY, Discourses, III, 4, p. 339)
	 
		A posição de Sidney com relação à teoria da obrigação, largamente debatida por Grotius e Selden, não pode ser sintetizada em um único preceito, mas deve ser entendida de diferentes modos para diferentes situações. “[I]l fait appel à la 'loi de natutre' qui consiste à tenir ses promeses. Or, Sidney la reine à un principe moral qui est le prope de l'homme” (HAMEL, 2011, p. 28). Nesse caso, a expectativa de que algo, digamos, normativa ou moralmente, que se enraíza na lei e não no direito natural, deve ser feito e a efetiva garantia de que será, possui uma distância tal que não se pode eximir ninguém de se defender, devido ao direito natural (SIDNEY, Discourses, III, 19, p. 431; Maxims, VIII, p. 107). Assim, parece claro que Sidney opera, como é bem comum de seu modo e argumentar, com dois pólos distintos: um prediction e outro precept. O primeiro pode ser evocado sob circunstâncias nas quais o segundo não pode deixar de existir281. Sidney se mostra desconfiado quanto à possibilidade, mais claramente desenvolvida por Selden (TUCK, 1978, p. 91), de que as obrigações devem são cumpridas. Não obstante o tema da obrigação em Sidney se desenvolver pautado em juramentos e promessas, em nenhum momento ele questiona a possibilidade de descumprimento, daí entende-se parte significativa de sua reticência quanto aos reis e príncipes que empenham a palavra. É a partir dessa possibilidade que emerge o direito de resistência e de autopreservação (WARD, 2000-2001, p. 134). 
	Nay, all laws must fall, human societies that subsist by them be dissolved, and all innocent persons be exposed to the violence of the most wicked, if men might not justly defend themselves against injustice by their own natural right, when the ways prescribed by publick authority cannot be taken. (SIDNEY, Discourses, III, 4, p. 340)
	 
		Portanto, o direito natural apodera-se da justiça, e através dela é autorizado para que cada um defenda a si mesmo, mas há o pressuposto hobbesiano da aplicação da liberdade – “nor to think that God has so far abandoned us into the hands of our enemies, as not to leave us the liberty of using the same arms in our defence as they do to offend and injure us” (SIDNEY, Discourses, III, 7, p. 358) – para a autodefesa – “when God had put means into their hands of defending themselves” (SIDNEY, Discourses, III, 7, p. 359). Ora, se esse direito de autodefesa reside em todos, e, como vimos, essas relações produzem reciprocidade, então, para se evitar o imperativo da violência, faz-se necessário o contrato. 
	There is no such thing therefore as a dutiful obedience, or duty of being obedient, incumbent upon all nations by virtue of any covenant; nor upon any particular nation, unless it be expressed by a covenant: and whoever pretends to a right of taking our sons and daughters, lands or goods, or to go unpunished if he do, must show that these things are expressed or intended by the covenant. (SIDNEY, Discourses, III, 4, p. 341)
	 
		Essa perspectiva de união em proveito da proteção não é estranha aos autores com os quais Sidney mais dialoga (Cf. HOUSTON, 1991, p. 210). Belarmino escreve: “Moreover, even if man were self-sufficient insofar as living is concerned, he would still never be sel-sufficient in protecting himself from the attack of beasts and thieves: for protection it is necessary to come together and to oppose the attack with joint forces” (BELLARMINE, 2012, p. 18; Laymen, V). Em seguida, Grotius: “cidadãos, porquanto, isolados, são impotentes para se defender a si mesmos” (GROTIUS, 2004, p. 46; Do direito da paz e da guerra, Prolegômenos, 21). E, contrastando o direito natural com o dever, afirma: “O primeiro dever é, pois, o de se conservar no estado em que a natureza nos colocou, de reter o que é conforme à natureza e de reprimir as coisas que lhe são contrárias” (GROTIUS, 2004, p. 99; Do direito da paz e da guerra, I, 2, 1). A priorização da felicidade como finalidade civil e não da graça, aristotelicamente (Ética a Nicômacos, 1099b), fez com que Suárez isolasse o direito natural como autoconservação da sua noção de pacto: 
	il principio è lecito respingere la forza con la forza non dovrebbe essere ricompreso nel diritto delle genti, manel diritto naturale; cosa che non viene fatta in quei testi giuridici. Lo prova il fatto che quel modo di agire è comune agli animali, e deriva dal generale istinto di autoconservazione. Come la procreazione deriva dall'istinto naturale di conservare la propria specie, così la propria difesa deriva dall'istinto innato di conservare la propria vita ed il proprio essere. (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 2, p. 279; Trattato, II, 17, 6)
	  
		O ponto particularmente interessante frente ao contratualismo é que, para Sidney, o pacto (covenant) não advém diretamente da obrigação e esta somente pode ser entendida quando expressa claramente no pacto ou implicitamente pela aceitação dos direitos com os quais o pacto foi firmado (SIDNEY, Maxims, VIII, p. 101)282. Antes, é preciso que se compreenda a plausibilidade de que as obrigações feitas possam ser desrespeitadas – coerentemente com a lei da natureza como liberdade – e, com isso, liberando cada um a empregar o direito natural de autodefesa. Este sim é o responsável pela reciprocidade que se encerra no pacto.
		O fato de a autodefesa individual ou de um povo ser dois lados de um mesmo direito imputa que essa autodefesa produza o autogoverno: “every people has a right of disposing of their government” (SIDNEY, Discourses, III, 18, p. 421). Isso significa que o pacto mútuo se realiza no autogoverno que requer as leis positivas. Mas essa correlação já estava relativamente clara em Suárez: “Siccome parla in modo particolare delle comunità politiche, quello che dice potrebbe valere per quegli Stati che di fatto sono liberi e posseggono la sovranità, e tuttavia affidano il potere legislativo a un senato” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 3, p. 48; Trattato, III, 4, 12). O entendimento do direito natural como autogoverno é uma peculiaridade importante entre os contratualistas, particularmente, porque insere no universo natural uma dimensão eminentemente republicana e Suárez (CF. MESNARD, 1952, p. 627) foi lido desse modo por Sidney (Cf. HOUSTON, 1991, p. 172). É a partir da idiossincrasia de cada nação, após se estabelecer como um governo autônomo, que emerge o direito positivo. Para Grotius, o paralelo entre o indivíduo e a nação (GROTIUS, 2004, p. 44; Do direito da paz e da guerra, Prolegômenos, 18) com relação à autodefesa também é verdadeiro, embora não signifique autogoverno. 
	Como há vários gêneros de vida, uns melhores que os outros, e que cada um é livre de escolher entre todos eles o que lhe convém, de igual modo um povo pode fazer a escolha de forma de governo que quiser e não de acordo com a excelência de tal ou qual forma – questão que divide opiniões –, mas segundo sua vontade, é preciso medir a amplidão do direito. (GROTIUS, 2004, p. 177-178; Do direito da paz e da guerra, I, 3, 8)
	 
		Embora o jurista holandês reconheça a necessidade do cumprimento das obrigações, admite também, assim como Sidney, a possibilidade de servidão voluntária em benefício dos governados (GROTIUS, 2004, p. 179-180; Do direito da paz e da guerra, I, 3, 8)283. Mas, diferentemente de Sidney, a obrigação não é algo que possa, por direito natural, ser desrespeitado. Assim, sua noção de liberdade natural pode ser lida como ainda mais radical do que a de Hobbes, do mesmo modo que a positividade das instituições humanas, sejam leis ou forma de governo, depende apenas das condições de existência de cada nação. Nesses pontos, Sidney se aproxima mais de Grotius do que de Hobbes (Cf. HAMEL, 2011, p. 58), mas, ainda assim, nenhum dos dois pensadores destacam o autogoverno. 
		Uma vez que o direito positivo se materializa nas leis positivas, e de nenhum outro modo, e que o povo é a origem de tal direito, o autogoverno existe somente na medida em que haja leis confeccionadas pelo (by) e para (for) o povo (SIDNEY, Discourses, III, 41, p. 547). 
	They [os reis] must therefore have received their right from the people, or they could have none at all; and their successors fall under the same condition. [...] 'tis certain that the name and office of king, consul, disctator, or the like, does not confer any determined right upon the person that hath it: Everyone has a right to that which is allotted to him by the laws of the country by which he is created” (SIDNEY, Discourses, II, 7, p. 114)
	 
		Nesse instante, a interpretação da lei e do direito naturais cessa e a variabilidade dos agremiados políticos emerge. “If they are not in all places the same, kings do not reign by an universal law, but by the particular laws of each country; which give to every one so much power, as in the opinion of the givers conduces to the end of their institution, which is the publick good” (SIDNEY, Discourses, III, 7, p. 113).  
	 
	4.4.4. Hierarquia dos direitos 
		Entre a perspectiva classificatória dos direitos em naturais ou positivos, Sidney compõe um quadro alternativo que aborda a questão de um outro ponto de vista: o modo pelo qual os direitos são estabelecidos. “But as all natural rights by inheritance must be by descent not being proved, there can be no natural right; and all rights being either natural, created or acquired, this right to crowns not being natural, must be created or acquired, or none at all” (SIDNEY, Discourses, III, 18, p. 420). Existem, portanto, três possibilidades de alguém desfrutar de direitos e a primeira delas, por pressuposto, depende exclusivamente da hereditariedade (WARD, 2004, p. 159). Isso significa que, em determinada nação, a lei positiva determina, por seus devidos e próprios critérios, a transmissão geracional de direitos e este direito recebe o nome de direito natural pela simples existência de descendentes. 
	I confess I think there is no such right, and need no better proof than the various ways of disposing inheritances in several countries, which not being naturally or universally better or worse one than another, cannot spring from any other root, than the consent of the several nations where they are in force, and their opinions that such methods were best for them. (SIDNEY, Discourses, III, 18, p. 421)
	 
		É importante não confundir o direito natural de autodefesa e autodeterminação, discutido acima, e o direito natural pelos laços biológicos existentes entre os homens, o primeiro pressupõe universalidade e atemporalidade, não podendo, portanto, ser negado; o segundo pressupõe tão somente a existência de leis positivas que sustentem a transmissão hereditária284. “There being no general law common to all nations, creating a right to crowns [...] we must seek the right concerning which we dispute, from the particular constitutions of every nation, or we shall be able to find none” (SIDNEY, Discourses, III, 18, p. 420). Ora, se não há uma lei geral, só pode haver uma lei particular, ou municipal, para seguir o vocabulário de outras passagens, que crie o direito (Cf. SCOTT, 1988, p. 20). Desse modo, cada nação tem o direito de criar as prerrogativas e deveres que lhe parece convir a quem lhe parecer devido. Porém, do mesmo modo que as leis positivas criam direitos igualmente positivos, estes, por serem puras invenções, podem ser desfeitos a qualquer momento. De acordo com a tradição constitucional inglesa, existem condições estabelecidas nas quais as leis positivas são nulas: 
	The alteration of the of Circunstances whereupon a Law was made, or if it be against the genius of the People, or have effects contrary to the intent of the Makers, will be thought Oppression; especially if Experience has shewn, that by the Non-execution, the Quiet, the Safety, and Trade of the Nation have been promoted: of all which the Commons, who are sent from every part of the Kingdom, are able to make the clearest Judgment. (SIDNEY e JONES, 1689, p. 176; A Just and Modest Vindication)
	 
		O terceiro direito, por fim, é aquele adquirido: 
	Acquir'd rights are obtainded, as men say, either by fair means or by foul, that is, by force or by consent: such as are gained by force, may be recovered by force; and the extent of those that are enjoy'd by consent, can only be know by the reasons of which, or the conditions upon which that consent was obtain'd, that is to say, by the laws of every people. (SIDNEY, Discourses, III, 18, p. 420)
	 
		Os direitos adquiridos são classificados binariamente: por meios traiçoeiros, através do emprego da força, ou por meios honestos, através do consentimento285. Em ambos os casos, quando não cumprida a finalidade previamente estabelecida, o povo deve retomar tal direito, uma vez que é, agora sim, o mandatário natural dele. Quando a força for necessária, ela deve ser empregada. E, por definição, o consentimento depende da lei.
		Não obstante o fato de esses três níveis de direitos – hereditário, criado e adquirido – serem, todos, determinados pela lei positiva, embutido a essa esfera analítica reside um pressuposto hierárquico (Cf. SCOTT, 1988, p. 37). Com relação ao primeiro, basta que a nação reconheça, em algum nível, algum tipo de herança, com o segundo, uma criação voluntária e positiva no ato da criação e, em terceiro lugar, adquirir direitos exige alguma ação do beneficiado, seja a força, seja a promessa de cumprir o objeto que motivou o consentimento. A criação de direitos depende da unilateralidade do povo com relação àquele que o recebe, a aquisição da bilateralidade no intrincado processo que reconhece direitos e deveres286. Repare-se que há, como de costume, uma complexificação crescente que exige progressivamente a participação de mais atores envolvidos: a direito de herança é quase tácito, o criado depende apenas do povo, o adquirido, do povo e do receptor. Se se contrastar os dois últimos níveis com a trajetória jusnaturalista, não seria despropositado comparar o primeiro com a unilateralidade hobbesiana e o segundo com a obrigatoriedade criada entre direitos e deveres de Pufendorf287. 
		Todavia, os dois modos pelos quais se adquirem direitos – pela força ou pelo consentimento – merecem o destaque de Sidney. O fato de alguém conquistar direitos pela força parece ser uma contradição em termos: ou há direitos, ou há força, uma vez que Sidney nega, peremptoriamente, a possibilidade de a força produzir direitos. É verdade que, como indicamos acima, Sidney assume um posição espinosista com relação à compatibilidade entre força e direito, mas, deve-se ter em conta que, neste ponto, se trata de direito natural, e não adquirido. O ponto de contato entre o direito adquirido pela força e o direito natural de matriz espinosista reside na equivalência entre capacidade e legitimidade, o que veremos à frente quando Sidney apresenta o exemplo histórico de Alexandre cuja virtude e a força unidas foram capazes de criar um governo simultaneamente pela força e legítimo (LURBE, 2004, p. 42). Mas essa é uma exceção com a qual Sidney não opera, pelo contrário, o autor dos Discourses tende sempre a rechaçar os casos ímpares e prima pela constância e universalidade do funcionamento de seus argumentos. 
		Independentemente do conteúdo proposto em cada etapa dessa hierarquia, é digno de nota que Grotius faz o mesmo. De acordo com o autor de O direito da guerra e da paz, o direito se bifurca originalmente entre natural e voluntário (GROTIUS, 2004, p. 78; Do direito da paz e da guerra, I, 1, 9), o voluntário entre humano e divino (GROTIUS, 2004, p. 87; Do direito da paz e da guerra, I, 1, 12), o humano se divide em civil, restrito e amplo (ou ius gentium) (GROTIUS, 2004, p. 576; Do direito da paz e da guerra, I, 1, 14) e o divino em universal e específico (GROTIUS, 2004, p. 576; Do direito da paz e da guerra, I, 1, 15). Mesmo que haja uma discrepância significativa entre os autores, a matriz original entre o direito natural ou divino e o positivo ou humano é a mesma, o que não traz nenhum ponto significativamente interessante, pois isso é bem característico do jusnaturalismo. O que se destaca, entretanto, é o fato de que ambos hierarquizam em níveis de complexidade e de possibilidade ou não de cumprimento todas as formas de direito.                 
		Por fim, não resta dúvida que, a partir dessa classificação hierárquica dos direitos, Sidney assuma a ambivalência entre o direito natural e o direito positivo, de modo que o primeiro não pode ser contrariado pelos humanos pelo simples fato de que não são capazes disso. Dentre as características específicas do direito natural reside aquela que impõe aos homens a autodefesa e, tomada coletivamente, o autogoverno. Este é o ponto de contato entre os dois direitos, isto é, o direito natural conduz os homens a readquirirem-no quando alienado ou consentir quando lhes convier. Esse movimento coletivo, sustentado no direito, ganha o nome de contrato.
	4.5. O contrato
	Perché, quando uno stato mutar fai,
	dubita chi tu hai principe fatto,
	tu non gli tolga quel che dato gli hai;
	e non ti osserva poi fede né patto,
	perché gli è più potente la paura
	ch'egli ha di te, che l'ogligo contratto.
	Niccolò Machiavelli, Dell'Ingratitudine  
	4.5.1. A instituição da sociedade: o primeiro contrato  
		É bastante disseminado entre os estudiosos de Sidney o seu esforço de reduzir a ambiguidade teórica entre a tradição aristotélica e os primeiros momentos do contratualismo moderno. A forma mais clara que essa perspectiva assume é a partir de sua explicação para o surgimento das sociedades humanas. Seria tentador afirmar que ele se encontra a meio caminho do zoon politikon e do contrato unilateral para o estabelecimento do Estado288, mas sua reflexão se mostra mais complexa do que isso. 
	Whereas they [Platão e Aristóteles] could not have been ignorant of the Creation, if they had read the books that Moses writ; and having that knowlodge, they ould not think that men met together as herds of cattle. However, I deny that any of them did ever dream of that lineal subjection, derived from the first parents of mankind, or that any such thing was to be learnt from Moses. (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 87)
	 
		De um lado, os homens não são naturalmente gregários como gado, mas a explicação naturalizante da origem dos agremiados de Filmer também não lhe serve. De fato, entre um termo e outro, ponto crucial de sua teoria, reside a sociedade civil. “La vie civile est donc à la vie pré-politique de l'homme ce que la création divine est au chaos qui le précède: la mise en forme, par une puissance rationnelle, d'une matière désordonnée” (HAMEL, 2011, p. 99). A emergência dessa instituição não se faz pela natureza ou espontaneidade humana, nem pelo cálculo racional para a criação do poder (NELSON, 1993, p. 37 e 43); ao invés disso, é um ato voluntário carregado de razão em direção ao desfrute de uma vida coletiva, isto é, um contrato.
		A existência de uma associação intermediária entre o estado natural do homem e o Estado em Sidney pode ser oriunda de algo similar desenvolvido anteriormente por Suárez. Para o pensador jesuíta, o homem é um animal social; por outro lado, as comunidades humanas se reúnem sob a forma de um pacto. É bastante tentador definir esse raciocínio, sobretudo para alguém que escreve nos primeiros anos do século XVII, como o momento de transição entre a idade média aristotélica e a modernidade jusnaturalista. Resistiremos a isso para destacarmos um ponto em particular. Suárez define a comunidades humanas em duas: uma perfeita e outra imperfeita. A primeira é definida com referência à cidade (pólis) aristotélica no sentido que lhe confere completude e autonomia, na qual todas as partes se combinam e se completam formando um governo político. A comunidade imperfeita, por seu lado, é recorrentemente definida como a familiar, porque incompleta e incapaz de autossuficiência (SUÁREZ, Trattato, III, 1, 3). Assim, a maneira que os homens têm de se reunirem em uma cidade é através de um pacto: 
	Oltre queste, c'è una comunità, congregata o trovata dal solo punto di vista umano, che è detta essere un gruppo di uomini che per qualche diritto si associano, dove si chiarisce che per [aversi] una comunità non è sufficiente una moltitudine di uomini, se non si uniscono tra di loro con  qualche patto sotto un qualche capo in vista di un qualche fine. (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 1, p. 118; Trattato, I, 6, 19)
	     
		A argumentação construída por Sidney, diferentemente da de Hobbes, não se faz por uma narrativa lógica, iniciada com as condições naturais dos humanos e findada no Estado, mas é possível reconstruí-la desse modo. O primeiro pressuposto teórico a ser identificado funda-se na distinção – devedora, cada um a seu modo, de Aristóteles e Hobbes – entre a família e sociedade (CARRIVE, 1989, p. 108; SCOTT, 1991, p. 223; WARD, 2004, p. 162). O termo por ele inserido à reflexão que se encontra em Suárez é justamente a sociedade e a sociedade civil. Assim como o jesuíta, Sidney infere a existência de um mecanismo que possibilita a vida comum sem o imperativo do Estado. Além das diferenças conceituais e práticas entre o pai de família e o chefe de governo (CARRIVE, 1989, p. 102-104; SIDNEY, Maxims, VII, p. 81-82), requer-se ainda a percepção de que, entre iguais e livres, a razão torna-se o operador necessário para a entrada em sociedade (NELSON, 1993, p. 48)289. “By the principles of nature and reason man cannot live well unless joined in society with others” (SIDNEY, Maxims, II, p. 9). Desse modo, Sidney exclui todos os incapazes de aplicar essa faculdade – entre eles, as crianças e as mulheres – de qualquer possibilidade de, voluntariamente, compartilhar das vantagens e desvantagens de uma vida coletiva (SIDNEY, Discourses, III, 13, p. 388; III, 21, p. 443; III, 22, p. 447; III, 26, p. 469).  Estes devem ser constantemente tutelados por seus responsáveis, já que jamais conseguiram ter a autonomia necessária frente às vontades alheias (SCOTT, 1988, p. 120).290. Este é um momentos da argumentação que fica mais clara a dependência entre razão e liberdade e a distinção, por assim dizer, com Hobbes. 
	In the second place, societies cannot be instituted, unless the heads of the families that are to compose them, resign so much of their right as seems convenient into the publick stock, to which everyone becomes subject: But that the same power should, at the same time, continue in the true father, and the figurative father, the magistrate; and that the children should owe entire obedience to the commands of both, which may often cross each other, is absurd. (SIDNEY, Discourses, II, 4, p. 96)
	 
		Mesmo que os dois pais possam remeter a memória do leitor ao corpo natural e o artificial de Hobbes, a dimensão familiar com a qual Sidney apresenta a instituição da sociedade se mostra natural. Uma sociedade se diferencia de uma família porque nesta última o operador da razão é desnecessário. Embora seja possível uma leitura aristotelizante, ela se limita tão somente ao fato de as famílias, particularmente nas figuras do pai e do filho, serem criações da natureza. Carrive (1989, p. 109) nega peremptoriamente tal possibilidade e justifica a partir da interpretação de que a afamília é a criação da força. Por outro lado, seria por demais forçoso afirmar seu hobbesianismo através da criação do poder estatal conjuntamente com a sociedade civil.
	 
	As his [qualquer homem] joining or not joining with others, and the choice of those others depends upon his own will, he cannot but have a right of judging upon what conditions 'tis good for him to enter into such a society, as must necessarily hinder him from exercising the right which he has originally in himself. (SIDNEY, Discourses, I, 12, p. 35)
	 
		Imiscuem-se ou não os homens na sociedade civil por uma percepção individual, à luz da razão natural, de que os inconvenientes de se viver fora dela podem ser evitados. O autor dos Discourses deixa isso claro ao analisar a quantidade de pessoas requeridas para uma e para outra: 
	they who place the power in a multitude, understand a multitude composed of freemen, who think it for their convenience to join together [...] which multitude, whether it be great or small, has the same right, because ten men are as free as ten millions of men; and tho it may be more prudent in some cases to join with the greater than the smaller number, because there is more strength, it is not so always: But however every man must therein be his own judge, since if he mistake, the hurt is only to himself; and the ten may as justly resolve to live together, frame a civil society, and oblige themselves to laws, as the greatest number of men that ever met together in the world. (SIDNEY, Discourses, II, 5, p. 97-98)
	 
		Assim, não é o número que diferencia a família da sociedade, mas a voluntariedade racional para a entrada na segunda: “no more can be required to prove that they do voluntarily enter into these societies” (SIDNEY, Discourses, I, 12, p. 35). Repare-se que tal ato pode se tornar oneroso àquele que o comete, porém, como racionais, os homens, juízes de si mesmos (HAMEL, 2011, p. 112-113), incorrem no risco de a convivência ser menos vantajosa do que a vida isolada. Sidney não carrega qualquer perspectiva impositiva quanto a isso, não há uma necessidade de os homens entrarem em sociedade, pois, como juízes de sua própria causa, são responsivos por seus próprios atos (Cf. HOUSTON, 1991, p. 79). Nesse sentido, “build a city” é distinto de “set up a government” (SIDNEY, Discourses, II, 5, p. 98 e Discourses, III, 33, p. 511), uma vez que as condições para o estabelecimento de ambos são diferentes.  
		Não obstante a opção que cada homem tem de entrar ou não em sociedade, parece justificável sua aderência pelas vantagens contidas nela e, como seres racionais, conhecem os homens essas vantagens: 
	written on the heart of every man, that as it is better to be clothed, than to go naked; to live in a house, than to lie in the fields; to be defended by the united force of a multitude, tham to place the hopes of his security solely in his own strength; and to prefer the benefits of society, before a savage and barbarous solitude; he also taught them to frame such societies. (SIDNEY, Discourses, I, 6, p. 22)
	 
	 	Como o próprio autor reconhece, a origem dessa argumento está em Belarmino. Mas, como apontamos acima, para o cardeal, a opção de viver isolado não lhe é plausível, porque o homem é um animal social. Se tencionado, o argumento deveria ser calibrado pelo fato de que a interdependência entre a racionalidade individual e a existência da sociedade, em Sidney, é uma relação de causa e efeito, mas para o autor de De Laicis, é uma dupla dotação divina, ser racional e igualmente sociável.
		Por outro lado, a entrada em sociedade requer também desvantagens291: 
	But this liberty without restrain being inconsistent with any government, and the good which man naturally desires for himself, children and friends, we find no place in the world where the inhabitants do not enter into some kind of society or government to restrain it: and to say that all men desire liberty without restrain, and yet that all do restrain it, is ridiculous. (SIDNEY, Discourses, II, 20, p. 191-192)
	 
		O argumento se mostra bastante sutil. Duas são as perspectivas nas quais a restrição da liberdade, claramente um fator negativo, pode ser encarada. Do ponto de vista individual, cada homem deve julgar por si mesmo em que medida as vantagens superam ou não as desvantagens, uma vez que não há outro caminho que não abdicar de parte da liberdade. Porém, se observado coletivamente, torna-se uma contradição lógica afirmar que todos podem, conjuntamente, ter a liberdade restrita (SIDNEY, Discourses, III, 33, p. 511)292. Ora, se a liberdade de um homem depende de sua autonomia frente às vontades e arbítrios de terceiros, então, um ato coletivo que recaia igualmente sobre todos os envolvidos não é capaz de limitar a liberdade de ninguém293. Por isso, é a partir da lei positiva que a restrição da liberdade natural (hobbesiana) reduz-se, mas é também por ela que em sociedade se mantém. 
	The society in which I live cannot subsist unless by rule; the equality in which men are born is so perfect, that no man will suffer his natural liberty to be abridged, except others do the like: I cannot reasonably expect to be defended from wrong, unless I oblige myself to do none; or to suffer the punishment prescribed by the law, if I perfom not my engagement. But without prejudice to the society into which I enter, I may and do retain to myself the liberty of doing what I please in all things relating peculiarly to myself, or in which I am to seek my own convenience. (SIDNEY, Discourses, III, 41, p. 548)
	 
		Compreende-se, assim, a coerência de Sidney ao ser tão radical quanto a distinção entre o “estado natural do homem” e a “ sociedade civil”. As duas categorias, binárias e opostas, não podem ser de outro modo porque caso alguém ficasse a meio caminho poderia desfrutar de mais ou menos liberdade que os demais, visto que a restrição coletiva da liberdade deixa de ser igual para todos, tornando este homem um senhor ou um escravo. Nesse sentido, o pressuposto igualitário adentra na sociedade pela lei e faz com que cada um aja de acordo com o que lhe convier (Cf. SCOTT, 1988, p. 58), salvo as situações nas quais a ação produz alguma consequência pública ou para terceiros. Cada homem deve escolher com sua razão entre as duas opções: viver em árvores ou em cidades, qualquer coisa diferente disso abre a brecha para que as vantagens e desvantagens não sejam palpáveis o suficiente de modo que o emprego da razão seja ofuscado. “Again, if man were by nature so tenacious of his liberty without restrain, he must be rationally so” (SIDNEY, Discourses, II, 20, p. 192). 
		Há um substrato perene nesta argumentação que não pode ser descartado. Dada a restrição da liberdade absoluta com a entrada em sociedade, a manutenção da liberdade relativa somente pode ser feita com regras que se assentem sobre todos os envolvidos e sem exceções. Reside aqui um dos fundamentos mais característicos do republicanismo. “Everyone sees they cannot well live as under, nor many together, without some rule to which all must submit. This submission is a restraint of liberty, but could be of no effect as to the good intended, unless it were general” (SIDNEY, Discourses, II, 20, p. 192). Sidney não reivindica que todos sejam iguais frente a um objeto externo, como leis e costumes, nem que a igualdade deva ser construída ou aprofundada após o contrato; Sidney é claro quanto à interdependência entre a liberdade e a igualdade (SIDNEY, 1970, p. 280; The Character of Sir Henry Vane). Em termos mais explícitos, Sidney desenvolve a necessidade da isonomia para a realização da sociedade civil (Cf. SIDNEY, 1970, p. 281; The Character of Sir Henry Vane). 
		Um marco importante das condições de sustentação da república, presente em Cícero e em Maquiavel, é a defesa da igualdade de condições das ações políticas. Isso se diferencia, como também em Sidney, da defesa de uma igualdade substancial. Do mesmo modo que ocorre com a liberdade, a igualdade relativa assume um papel proeminente em sociedade, mesmo que, em termos absolutos, ela não seja a mesma da do “estado natural do homem”. Sidney acrescenta à perspectiva isonômica de Cícero, do humanismo e de Maquiavel, respeitadas suas particularidades, a racionalidade individual necessária a uma ação coletiva conjunta. Fundamento importante do pensamento jusnaturalista, o momento do contrato requer a anulação de um desenvolvimento temporal das agremiações humanas, pois, no processo de formação da sociedade civil as desigualdades podem aportá-la de modo tal que o processo se torne irreversível. Daí a importância tanto da atemporalidade do contrato, quanto da garantia de que todos os envolvidos compartilham dos mesmos anseios. 
	When all are born to the same freedom, some will not resign that which is their own, unless others do the like: This general consent of all to resign such a part of their liberty as seems to be for the good of all, is the voice of nature, and the act of men (according to natural reason) seeking their own good. (SIDNEY, Discourses, II, 20, p. 192)
	             
		As características centrais que distinguem o estado de natureza da sociedade podem, às vezes, trazer um pano de fundo progressivo. Em Sidney, a vida civilizada é moralmente superior e historicamente posterior àquela semelhante ao universo dos animais e dos bárbaros: “to live in hollow trees, and eat acorns, or to seek after the model of his house for a habitation, and to use no arms except such as were known to the patriarchs, as to think all nations forever obliged to be governed as they governed their families” (SIDNEY, Discourses, I, 6, p. 23). Nesse sentido, a forma da organização da sociedade civil é a cidade, porque civilizada e progressiva, e pareceria incompreensível a Sidney o fato de haver alguém que recusasse desfrutar de tais benefícios.   
	4.5.2. Progressão contratual: demografia, liberdade, bem e ação
		Muitas vezes tomadas como sinônimos, cidades e sociedades civis, além da dimensão conceitual, necessitam de um acontecimento factual. Se, por um lado, o número de pessoas não define se um aglomerado é uma família ou uma cidade, por outro, o engrandecimento impõe a criação desta última. 
	[E]very man continued in this liberty, till the number so increased, that they became troublesome and dangerous to each other [...] joined many families into one civil body [...] This was a collation of every man's private right into a publick stock; and no one having any other right than what was common to all, except it were that of fathers over their children, they were all equelly free. (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 78)
	 
		Esse é um dos mais importantes pontos de contato entre Sidney e Maquiavel, que à frente retomaremos sob a perspectiva da expansão e do conflito. 
	E volendo discorrere prima il nascimento suo, dico che tutte le cittadi sono edificate o dagli uomini natii del lougo dove le si edificano o daí forestieri. Il primo caso occorre quando agli abitatori dispersi in molte e piccole parti non pare vivere securi; non potendo ciascuna per sé, e per il sito e per il piccolo numero, resistere all'impeto di chi le assaltasse, e ad unirsi per loro difensione, venendo il nimico, non sono a tempo, o, quando fussono, converrebbe loro lasciare abbandonati molti de' loro ridotti, e così verrebbero ad essere subita preda dei loro inimici: talmente che, per fuggire questi pericoli, mossi o da loro medesimi o da alcuno che sia infra loro di maggiore autorità, si ristringono as abitare insieme in luogo eletto da loro, più commodo a vivere e più facile a difendere. (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 1, 3-4)
	 
		O critério demográfico é um elemento essencial para a fundação das cidades. Na situação em que os homens vivem dispersos em pequenos grupos, sem um lugar para se estabelecerem e em pouco número, migram constantemente até se depararem com quem lhes pilhem, projetando, assim, uma união por parte daqueles que resistiram e uma nova migração dos que mais sofreram com o assalto. 
	The matter is yet more clear in relation to those who never were in any society, as at the beginning, or renovation of the world after the Flood; or who upon the dissolution of the societies to which they did once belong, or by some other accident have been obliged to seek new habitations. Such were those who went from Babylon upon the confusion of tongues, those who escaped from troy when it was burnt by the Grecians; almost all the nations of Europe, with many of Asia and Africa upon the dissolution of the Roman empire. To which may be added a multitude of Northen nations, who, when they had increased to such numbers that their countries could no longer nourish them, or because they wanted skill to improuve their lands, were sent out to provide for themselves; and having done so, did erect many kingdoms and states, either by themselves, or in union and coalition with the ancient inhabitants. (SIDNEY, Discourses, III, 33, p. 512)
		Para os dois autores, o engrandecimento populacional força os homens a fundarem cidades; para Sidney, com a saída do “estado natural do homem” ou com a destruição de uma cidade, para Maquiavel, evitando a incessante migração. A dimensão aristotélica aceita por Maquiavel - “piccole parti” - não é reproduzida por Sidney, de modo que, para ele, os homens são individualmente isolados. Chama a atenção ainda o fato de que uma das causas centrais da união (unione) ou do corpo civil (civil body) seja, para ambos os autores, a segurança. “cominciarono infra loro, sanza altro principe particulare che gli ordinasse, a vivere sotto quelle leggi che parevono loro più atte a mantenergli” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 1, 6). E isso afasta Sidney de Suárez: “Ma dopo propria” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 3, p. 24; Trattato, III, 2, 3). A cidade recém criada, descrita por Sidney, depende da igualdade de liberdade de todos os partícipes vivendo sob leis igualmente estabelecidas para todos (HOUSTON, 1991, p. 200) e aqui, Sidney se reencontra com o jesuíta: “Dobbiamo quindi affermare che il potere legislativo, in virtù della sola natura delle cose, non si trova radicato in alcun individuo particolare, ma nella colletività umana” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 3, p. 22; Trattato, III, 2, 3). A clareza da abordagem republicana de Sidney é devidamente justificada pela racionalidade individual dos homens. Desse modo, para ele, não há qualquer contradição entre a necessidade de um contrato que funda a sociedade e esta, necessariamente, ser isonômica e autogovernada.        
		O conjunto de vantagens na entrada em sociedade é extenso, mas a desvantagem é enorme, de modo que torna-se compreensível alguém não querer integrá-la. “[T]here is nothing of absurdity in saying, that man cannot continue in the perpetual and entire fruition of the liberty that God hath given him” (SIDNEY, Discourses, I, 10, p. 30). Desse modo, a questão posta não vai além de duas opções a serem escolhidas, cada uma das quais carregando consigo benefícios e malefícios:
	 
	It were a folly hereupon to say, that the liberty for which we contend, is of no use to us, since we cannot endure the solitude, barbarity, weakness, want, misery and dangers that accompany it whilst we live alone, nor can enter into a society without resigning it; for the choice of that society, and the liberty of framing it according to our own wills, for our own good, is all we seek. (SIDNEY, Discourses, I, 10, p. 31)
	 
	 	O momento do primeiro contrato é apenas entre aqueles que fizeram a mesma opção de entrada em sociedade. Isso desloca a dimensão naturalmente política da natureza humana para uma capacidade a priori, pela conveniência de cada um, de julgar a pertinência ou não de abdicar de parte da liberdade concedida por deus. Daí por diante, a estrutura do argumento se direciona exclusivamente àqueles que compartilham da mesma opção. Entretanto, é necessário ainda esclarecer as condições nas quais os homens fazem esta opção. Sendo o estado de natureza a situação de plena liberdade e igualdade de liberdade, motivos de inconvenientes, não há, via de regra, restrições com as quais os homens se deparem que impeçam sua entrada em sociedade. 
	But if every man be free, till he enter into such a society as he chuseth for his own good, and those societies may regulate themselves as they think fit; no more can be required to prove the natural equality in which all men are born, and continue, till they resign it as into a common stock, in such measure as they think fit for the constituting of societies for their own good, which I assert, and our author denies. (SIDNEY, Discourses, I, 11, p. 35-36)
	 
		A sentença procura provar a liberdade natural dos homens, dadas suas condições naturais de racionalidade e idade adulta e, como tal, os homens racionais que optaram por viver em sociedade trocam parcela da liberdade natural pelo bem. Hipoteticamente, contudo, é possível supor uma situação na qual um homem se encontre não-livre, isto é, sujeito às arbitrariedades alheias que contradigam ou não sua vontade. Vimos que, em estado de natureza, a relação entre senhor e escravo existe somente mediante o controle perene e exaustivo do arbítrio de alguém, o que significa o constante emprego da força. Salvo essa excepcionalíssima situação, uma vez que possua suas faculdades mentais intactas, qualquer homem encontra-se em plenas condições de decidir se deve ou não entrar em sociedade.                     
	 	A peculiaridade do primeiro contrato de Sidney reside na manutenção da liberdade, em seu rigoroso uso do conceito, no ato próprio de entrar em sociedade. Diante dessa manutenção, cessada apenas no primeiro instante posterior ao contrato, o contrato carrega consigo duas características importantes. Primeiramente, os atos são individuais, isto é, dada a opção concedida pela natureza, que cabe exclusivamente a cada um escolher, com seu próprio julgamento, se deve ou não entrar em sociedade. Não seria muito significativo caso a decisão deva ser tomada pautando-se, inclusive, nas decisões de terceiros. Tal perspectiva poderia, erroneamente, caminhar para uma leitura restritivamente liberal de Sidney aos moldes de seu contemporâneo Locke (RAHE, 1994b, p. 260; WEST, 1996, p. XXIV-XXV). Não há evidências no texto de Sidney que apontem para a supremacia do indivíduo frente ao bem produzido pela sociedade294. Se ficasse evidente a necessidade de uma ação coordenada para a feitura do primeiro contrato, poder-se-ia supor que os benefícios individuais superariam os coletivos, limitando o ato de entrada em sociedade tão somente um cálculo racional e utilitarista pautado em si mesmo. 
	Or, on comprend dès à présent que cette raison est irréductible à la faculté de calcil des moyens de satisfaire le désir fondamental de sûreté, puisqu'elle permet à l'homme, s'il se conforme au 'modèle' divin, de créer un ordre doué de beauté, régi par de  lois sages, et conçu pour mener les hommes au bonheur. Si l'analogie de Sidney, comme celle de Hobbes, met en avant la capacité créative de l'homme, c'est en revanche pour se démarquer d'une vision mécaniste de 'l'homme artificiel' qu'est lÉtat, censé imiter une nature certes créée par Dieu a doté l'homme rend celui-ci capable, à sa mesure, d'accéder avec ses semblables à une vie réellement humaine. (HAMEL, 2011, p. 99)
	 
		Aqui, a discussão a respeito do número de pessoas que adentram na sociedade e a família ajuda a clarificar o ponto. O fato de não importar se são dez ou dez milhões de homens que entram em sociedade faz com que Sidney ponha de lado a capacidade prática de uma ação coordenada. Mas não apenas isso. Uma ação de tal envergadura exigiria a formação de um coletivo anterior à formação da sociedade, o que, no sistema de Sidney, é uma contradição em termos. Não se afirma aqui a tradicional armadilha na qual às vezes é construída para criticar a teoria do contrato,  isto é, como poderia um conjunto desforme de indivíduos numa constante proximidade com a guerra assinar um contrato antes que, logicamente, todos se matem?295 O problema dessa armadilha é quando ela é estendida a autores que se distanciam de Hobbes a respeito do conceito de liberdade, da natureza humana e mesmo do seu contrato. Sidney escapa dela quando une a progressão demográfica à necessidade do primeiro contrato: “so that their number increasing, the county of Kent was given to them [os habitantes de Kent]” (SIDNEY, Discourses, III, 26, p. 494). O crescimento populacional clarifica aos homens as vantagens da sociedade civil porque torna evidente aos olhos comuns os inconvenientes do estado de natureza. Evidentemente, o pressuposto é de que haja crescimento populacional e com ele maior interação, pois caso contrário, mesmo que os inconvenientes pudessem teoricamente existir, não ocorreriam na prática. Sullivan (2006, p. 74) expressou muito bem este ponto do seguinte modo: “As a result of the view that politics originates in a contract, they envision the possibility that human beings can exist without a state”. O problema é que uma comunidade de humanos que não interagem entre si não existe. De modo semelhante: “the Natural State of Man is a social relationship that can exist at any time” (NELSON, 1993, p. 33). Ora, relações sociais em estado de natureza não podem ser senão a transposição humana para algum tipo de sociedade. Assim, “without integrity and the keeping of covenants, society was not possible” (HOUSTON, 1991, p. 169).
		Um outro aspecto interessante do primeiro contrato é a necessidade da ação, mais do que do consentimento. À voluntariedade acrescenta-se o imperativo da ação individual em direção à sociedade, o que depende, em parte, de consentimento, mas este consentimento não transfere sua capacidade a terceiros, mas mantém seu curso de ação, embora, a partir de então, limitada a liberdade. “We may enter into, form, and continue in greater or lesser societies, as best pleases ourselves” (SIDNEY, Discourses, I, 17, p. 56). O mesmo fez Suárez: “Ma la comunità stessa si coagula per mezzo del consenso e della volontà” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 3, p. 30; Trattato, III, 3, 1). É essa a continuidade que faz com que a dimensão da ação permaneça, mas se inicie no ato do contrato. De fato, mesmo que a liberdade seja limitada pela entrada em sociedade, o consentimento se torna necessário apenas com o estabelecimento do governo. Todavia, tal limitação, apenas relativa, possui intrinsecamente uma dimensão voluntária e não coerciva. Do instante do contrato em diante, não há mais diferença de status político com relação à ação de cada um. Assim, parece bastante coerente que, uma vez criada a sociedade, ela possa se fortalecer pelo mesmo ímpeto que levou os homens a criá-la: o contrato. Porém, trata-se, agora, de um conjunto enorme de pequenos contratos capazes de regular a vida ordinária e fortalecer os laços entre os homens. “[B]ecause a civil society is composed of equals, and forfieted by mutual compacts” (SIDNEY, Discourses, II, 2, p. 88). Essa percepção progressiva, possivelmente, foi extraída do longo debate jusnaturalista a respeito da relação entre direitos e deveres. Sidney, ao invés de afirmar – como Pufendorf, por exemplo –, que um é a contrapartida natural do outro, ele defende a tese de que a reciprocidade natural dos homens institui-se em sociedade pelos contratos privados296. 
	We may conclude that men are all made of the same paste, and that one owes no more to another than another to him, unless for some benefit received, or by virtue of some promise made. The duty arising from a benefit received must be proportionable to it: that which grows from a promise is determined by the promise or contract made, according to the true sense and meaning of it. (SIDNEY, Discourses, III, 1, p. 326)
		O progresso dessas relações contratuais produzem, analítica e historicamente, regras de convivência que estabelecem os parâmetros necessários à vida comum, polindo os costumes de modo que sejam aceitáveis para todos. Emergem daí as leis positivas e compreende-se a sua variabilidade, já que cada sociedade possui sua própria trajetória e desenvolvimento. “By this means every number of men, agreeing together and framing a society, became a compleat body, having all power in themselves over themselves, subject to no other human law than their own” (SIDNEY, Discourses, I, 5, p. 99). Desse modo, as leis positivas são necessárias para a manutenção das regras de convívio, sobretudo, mas não só, dos diferentes contratos. Adequadas às leis naturais, as leis positivas expressam o progresso e sustentam a liberdade na medida do possível, evitando, desse modo, arbitrariedades. Porém, essa função de coesão atribuída às leis oferece um salto qualitativo que transgride a simples arbitragem das possíveis desavenças interpessoais. 
		O fato de as leis positivas serem criações da sociedade para ela mesma revela a primeira faceta do autogoverno. Mas, antes disso, impõe-se uma questão: uma vez iniciado o processo de criação de leis, onde se localiza a responsabilidade pela garantia de seu cumprimento? É quase imperativo responder que tal empenho deve ser realizado pelo governo. Porém, neste ponto de seu argumento, o governo ainda não existe, o que evidencia que as leis são analiticamente anteriores ao governo, que estudaremos posteriormente, por enquanto, basta assinalar as funções legais advindas do primeiro contrato. À regulação das relações civis e ao autogoverno acrescenta-se, no próprio ato de obliteração das arbitrariedades, a dimensão igualitária produzida pelas leis. 
	All those that compose the society, being equally free to enter into it or not, no man could have any prerogative above others, unless it were granted by the consent of the whole; and nothing obliging them to enter into this society, but the consideration of their own good; that good, or the opinion of it, must have been the rule, motive and end of all that they did ordain. (SIDNEY, Discourses, II, 5, p. 99)
	 
		Sendo todos igualmente livres em estado de natureza, permanecem, com a criação da sociedade e tecedura de leis, igualmente livres uns em relação aos outros, embora menos livres em relação à situação anterior. “But if he enter into the society, he is obliged by the laws of it; and if one of those laws be, that all things should be determined by the plurality of voices, his assent is afterwards comprehended in all the resolutions of that plurality” (SIDNEY, Discourses, II, 5, p. 104). Nesse sentido, é muito menos penoso para alguém abdicar de sua liberdade natural quando, já estabelecida a sociedade, todos se encontram em mesma situação. Assim, a manutenção da igualdade relativa a partir das leis reduz, mas não anula, a importância da liberdade absoluta. 
	This liberty therefore must continue, till it be either forfeited or willingly resigned. The forfeiture is hardly comprehensible in a multitude that is not entered into any society; for as they are all equal, and equals can have no right over each other, no man can forfeit anything to one who can justly demand nothing, unless it may be by a personal injury, which is nothing to this case; because where there is no society, one man is not bound by the actions of another. (SIDNEY, Discourses, III, 33, p. 511)   
	4.5.3. Igualdade e desigualdade em sociedade 
		Vimos acima que, em situação natural, os homens são, em termos absolutos, igualmente livres e, em termos relativos, diferentemente virtuosos. Neste ponto, cabe o estudo dessas categorias quando entrados em sociedade. Postos uns diante de outros em sociedade, o critério absoluto é refreado voluntariamente, e o relativo torna-se observável. Em outros termos, os homens abdicam de sua liberdade natural para a entrada em sociedade e admitem suas diferenças, igualmente naturais, com relação a virtude.
	 
	if it were possible for a man to have great virtues, and yet no way benefical to the society of which he is, or to a magistratical power more than any other. They who are equally free, may equally enjoy their freedom; but the powers that can only be executed by such as are endowed with great wisdom, justice and valour, can belong to none, nor be rightly conferred upon any, except such as excel in those virtues. (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 84-85)
	 
		Como é característico de seu estilo, Sidney inicia a narrativa apresentando hipóteses que devem levar a conclusões bastante precisas. A condição que abre o trecho citado mostra-se mais importante para seu sistema do que poderia parecer a uma primeira vista. O fato de ele não afirmar categoricamente a grandeza virtuosa de um homem não é despropositada, mas parte integrante das consequências da distribuição das virtudes que acarretará em duas situações distintas297. 
	 	O primeiro ponto a ser destacado reside na restrição de a virtude e o vício, necessariamente, dever serem úteis. A razão de irredutível limitação, de matriz ciceroniana, ancora-se na causalidade da possível diferença natural dos homens. Mesmo que existam homens virtuosos e viciosos por natureza, e esse quesito é verdadeiro, somente devem ser objeto de contenda e análise caso estes vícios e virtudes produzam impactos coletivos. Isso é significativo, porque expressa a compatibilidade entre os valores morais absolutos e a internalização natural deles sem que impactem na sociedade ou “a fool, a superannuated dotard, or a madman” (SIDNEY, Discourses, II, 21, p. 198) que contrariamente é vicioso, embora não produza consequências públicas. Deixados de lado, Sidney se debruça sobre as virtudes e os vícios úteis, isto é, aqueles que intervém na sociedade de modo a transformá-la, por causa de seu ânimo para a magistratura ou para uma ação que intervém coletivamente. Desse modo, virtuosos e viciosos que não canalizam tais características para a política são equivalentes àqueles sem virtude ou vício, porque, igualmente, não alteram o padrão médio do comportamento. Repare-se que constantemente emerge a noção de igualdade e desigualdade a partir da comparação de agentes livres por natureza, o que, quase sempre, caracteriza a proximidade ou distanciamento entre os termos absolutos e relativos. 
		A segunda frase da citação acima (Discourses II, 1) resume a complexidade dos termos no ato de empoderamento. Sendo todos, por natureza, igualmente livres e capazes de desfrutarem dessa liberdade, os poderes são atributos apenas daqueles dotados da excepcionalidade virtuosa. “L'égalité naturelle des hommes doit se trouver au niveau de la loi” (CARRIVE, 1989, p. 116). A estratégia de apresentação do argumento é inversa daquela sob condição natural. Nesta, Sidney afirma a regra de que os homens são diferentes por natureza em termos de virtude, mas, em sociedade, a virtude se torna exceção. Em outras palavras, o que Sidney apresenta como regra no estado de natureza, continua sendo verdadeiro em sociedade, mas apenas um caso extremo. É importante ter claro que essa mudança na apresentação, variando entre o que é regra e o que é exceção, não incorre em qualquer incoerência ou contradição, trata-se de uma estratégia argumentativa ou mesmo retórica. Quando apresenta a condição natural dos homens pendendo para a divergência, Sidney pretende convencer o leitor que alguns excedem outros em virtude. Quando, por outro lado, pende para a excepcionalidade do homem virtuoso em sociedade, Sidney chama a atenção para necessidade de manutenção, em algum nível da sociedade, de alguma igualdade. Porém, a diferença na intensidade em cada um dos pontos possui um argumento fortemente republicano. 
		Um dos pontos basilares do pensamento republicano reside no inegociável governo das leis em detrimento do governo dos homens. À frente teremos chance de desenvolver o ponto em Sidney com mais cautela por causa do embricado processo teórico na relação entre lei e virtude, mas, por ora, se faz necessário um comentário. Dada a excepcionalidade do homem virtuoso em sociedade, Sidney não encontra outro caminho que não seja supor que este homem não exista. 
	And if no such [quem excede em virtudes] can be found, all are equally by turns to participate of the honours annexed to magistracy; and law, which is said to be written reason, cannot justly exalt those, whom nature, which is reason, hath depressed, nor depress those whom nature hath exalted. (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 85)
	 
		Quando ninguém excede em virtude, ou quando não se pode reconhecê-lo, todos desfrutam da mesma honra e participação políticas. Parece mais claro, agora, por que o autor dos Discourses inverte a exceção e a regra do homem virtuoso. Desse modo, da situação na qual a desigualdade natural dos homens não exista ou não possa ser reconhecida à dimensão igualitária da liberdade natural completam-se pela igualdade política. “Inequality among men, says Sidney, is natural or artificial. Inequelity of 'wisdom, virtue... fidelity, valour, experience' are natural. Inequalities of power, status, social and political are artificial. Artificial inequalities are only just when they derive from natural ones” (SCOTT, 1988, p. 192). Sendo a desigualdade natural inexistente ou irreconhecível, a artificialidade reverbera tão somente a natureza, ou seja, a igualdade ou desigualdade naturais não se alteram com a entrada em sociedade. Scott (1988, p. 193), continuando seu argumento, afirma que a preocupação com desigualdade, porque sustenta a liberdade, é mais importante do que com a igualdade. Isso supõe que a virtude, como elemento basilar da desigualdade natural, é necessária antes do estabelecimento da sociedade – “only natural inequality may justly regulate natural liberty” (SCOTT, 1988, p. 192) –, o que significa, em outras palavras, que a desigualdade artificial é apenas um instrumento para a manutenção da variedade humana. O que Scott não se atenta é para o fato de que esta artificialidade somente existe de modo relativo, de um ser humano para outro (veja 3.3.3). “Artificial inequality may also give a just preference when that inequality is grounded upon principles of nature and consonant unto them, still observing the due portion” (SIDNEY, Maxims, III, p. 35). Esta porção adequada deve ser entendida apenas de modo a calibrar a sociedade para a manutenção da justiça, a rigor, não faz sentido em uma situação pré-social.  
		Não parece despropositada a classificação binária na qual há a igualdade substantiva que precipita-se em leis. A primeira é clara: quando os homens compartilham entre si a mesma intensidade de virtude. Porém, o segundo caso é mais significativo, porque revela uma situação na qual a natureza não encontra compatibilidade na sociedade. De fato, os homens mais virtuosos quando não são encontrados são tão inúteis como quando todos desfrutam da mesma quantidade de virtude. Repare-se ainda que esta situação é destaque no texto, mais do que a primeira e isso tem um motivo. 
		Enumerando as virtudes, lêem-se a sabedoria, a justiça e o valor. Unindo-as ao exemplo de Alexandre acima discutido, é possível tecer algumas comparações. O conquistador macedônio era um exemplo raro de junção das virtudes morais com a capacidade militar. De modo similar, a excepcionalidade daqueles que excedem em virtude são também portadores de valor, expressão fortemente vinculada ao exercício da conquista. A questão é a seguinte: se o exemplo de Alexandre puder ser comparado àquele que desfruta dessas três virtudes, então, não há a possibilidade desse virtuoso não estar na magistratura. Assim, uma das respostas plausíveis para a situação na qual se identifica o homem virtuoso é ele próprio se apresentar como tal ou, até mesmo, exercer a conquista em benefício dos conquistados ou, uma vez tornado público, por consentimento. Mas quando ele não é reconhecido como o mais virtuoso, a solução só pode ser o governo das leis (Cf. SIDNEY, Discourses, I, 11). Fica claro, como veremos à frente de modo mais detalhado, que o império da lei é um recurso secundário para a república bem-ordenada, e só pode ser dispensado quando for notória a excelência de um homem. Por isso, é mais seguro que, na mais corrente situação de igualdade, as leis governem sob os auspícios da igualdade artificial. Porém, Sidney é peremptório na afirmativa de que as leis não podem inverter a distribuição natural das virtudes, devem, contrariamente, deixar livre o espaço público para que os virtuosos se manifestem e sejam reconhecidos como naturalmente diferentes, pelo bem de todos.
		Há mais uma alternativa, que figura um meio caminho entre o exemplo de Alexandre e a incapacidade coletiva em reconhecer o mais virtuoso: seguir o mais próximo da virtude. 
	Whensoever therefore such a man, as is above-described, does not appear, nature and reason instruct us to seek him or them who are most like to him; and to lay such burdens upon them as are proportionable to their strength; which is as much as to say, to prefer every man according to his merit, and assign to every one such works as he seems able to accomplish. (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 86)
	 
	 	Neste ponto, Sidney constrói uma linearidade na exposição da distribuição hierárquica das virtudes e seu rebatimento no governo. Parece claro que esta solução está longe de ser a ideal, de fato, se apresenta como o meio caminho entre os extremos do governo exclusivamente dos homens e o governo das leis. Poder-se-ia elencar um conjunto de hipóteses num esforço interpretativo para compreender os motivos da inserção de situação em seu texto. Talvez, o autor julgue que algum homem pode conter virtudes que não sejam plenas, ou que desfrute de apenas algumas delas. O que não parece claro, contudo, é o quanto deve existir de proporção entre o governo dos homens e o governo das leis nesta situação específica. O critério distintivo do mérito (NELSON, 1993, p. 79; SCOTT, 1988, p. 67) recoloca a questão nos mesmos termos: como limitar legalmente o poder de um semi-virtuoso sem projetar arbitrariedades ou desperdiçar dotes naturais? A solução parece plausível apenas se tal circunstância for precedida da total ausência de leis. Mas, firmado o primeiro contrato, a espontaneidade com a qual as leis emergem invalida a tese deste vácuo legal, a menos que tal agremiado se encontre no ínterim do contrato realizado e a progressiva multiplicidade dos pequenos e rotineiros contratos interpessoais. 
		Ao estilo ciceroniano, mais uma vez, Sidney aconselha aqueles que se encontram perdidos em suas ações e pela ausência de regras explícitas a seguirem os que julgarem, meritosamente, mais virtuosos (SIDNEY, Discourses, III, 37, p. 527). Essa estratégia, bastante arguta por sinal, preenche o vazio de um eventual silêncio legal e busca compatibilizar o governo da lei com o dos homens (Cf. CARRIVE, 1989, p. 117). Porém, a progressão dos contratos ordinários fixa na legislação explícita as regras da vida em comunidade, de modo que progressivamente a necessidade da virtude deixa de existir. Portanto, é plausível supor que, mesmo uma sociedade antiga, com valores e práticas fortemente internalizados, ainda existe espaço para homens virtuosos na medida em que o progresso construa questões que não foram anteriormente previstas. 
		Essa perspectiva carrega consigo um forte vínculo com a common law no século XVII (Cf. HOUSTON, 1991, p. 75). Se, por um lado, Sidney reconhece a importância dos usos e costumes nas práticas cotidianas (Cf. SIDNEY, Discourses, III, 17, p. 410; III, 26, p. 472; Maxims, IX, p. 113), por outro, não lhe credita inteira responsabilidade para a resolução de contendas (Cf. CONNIFF, 1982, p. 408). O caminho prudencial sugerido por ele expõe a necessidade de o virtuoso se manifestar sempre que julgar conveniente. De fato, essa posição é característica do aristocratismo de seu tempo e carregada de valores relativos ao Parlamento oriundos ainda dos primeiros anos de guerra civil (SCOTT, 1988, p. 80-81). Um dos modos pelos quais as ordens se solidificam em sociedade é justamente através do reconhecimento popular da legitimidade dos atos cometidos pelo Parlamento298: 
	We know no laws but our own statutes, and those immemorial customs established by the consent of the nation; which may be, and often are changed by us. The legislative power tehrefore that is exercised by the parliament, cannot be confered by the writ of summons, but must be essentially and radically in the people, from whom their delegates and representatives have all that they have. (SIDNEY, Discourses, III, 44, p. 564) 
		Isso lhe permite afirmar, possivelmente apontando uma negociação com a crise iniciada em 1681, que “we know no people who have a better right to liberty, or have better defended it than our own nation. And if we do not degenerate from the virtue of our ancestors, we may hope to transmit it entire to our posteriry” (SIDNEY, Discourses, III, 44, p. 567; SIDNEY e JONES, 1689, p. 165; Just and Modest Vindication). Um dos direitos mais destacados criado pela tradição inglesa é a propriedade (Cf. SIDNEY, 1772, p. 18, carta a Henry Savile, 28/04/1679).
		Em texto escrito com William Penn, Sidney torna sua posição mais clara ao tratar dos direitos ingleses no exato momento que acreditavam estar sob xeque durante a Exclusion Crisis (1678-1683; Cf. SCOTT, 2000, p. 182). No pequeno manifesto, os autores afirmam: “To secure to us the Execution of our Ancient Laws by New Ones, and, among the rest, such as relate to Frequent Parliaments, the only True Check upon Arbitrary Ministers, and tehrefore feared, hated, and opposed by them” (SIDNEY e PENN, 2002, p. 385; England's Great Interest). Das seis funções primordiais do Parlamento, aquelas que sustentam as leis são as prioritárias, pois, é a partir das leis que se mantém a liberdade e se desenvolve a propriedade (Cf. SIDNEY, Maxims, IX, p. 145). Essa posição é corroborada pelo A Just and Modest Vindication, de 1681. No panfleto, os autores apresentam a propriedade através do ponto de vista dos reis e de seus limites de autoridade. Constata que em todas as nações, incluindo a absoluta França, os reis não tem direto de alienar a propriedade de ninguém e a evidência e garantia disso é o funcionamento de uma instância intermediária entre o rei e o povo, seja o elaborado formato do Parlamento e do conselho inglês, sejam os três estados franceses (SIDNEY e JONES, 1689, p. 172; A Just and Modest Vindication). 
	That haughty Monarchy, as much power as he pretends to, not being asham'd to own that he wanted power to make such Alienations, and that Kings had that happy inability, that they could do nothing contrary to the Laws of their Countrey. This notion seems sounded in the reason of manking, since Barbarism it self cannot efface it. (SIDNEY e JONES, 1689, p. 173; A Just and Modest Vindication)
	 
		O ponto de convergência entre os textos, porém, reside na análise de que a propriedade é garantida pela lei positiva. Todavia, Sidney não possui uma teoria consistente da propriedade (NELSON, 1993, p. 34), o que aguça ainda mais a questão é que ele não aloca o tema sob perspectivas jusnaturalistas, mas através das “our Ancient English Liberties” (SIDNEY e PENN, 2002, p. 385; England's Great Interest)299. A casa dos comuns é o legítimo lugar de onde se mantém os três direitos fundamentais. 
	The First of these Three Fundamentals is Property, that is, Right and Title to your own Lives, Liberties and Estates: In this, every Man is a Sort of Little Soveraign to himself: No Man has Power over his Person, to Imprision or hurt it, or over his Estate to Invade or Usurp it: Only your own Transgression of the Laws, (and those of your own making too) lays you open to Loss; which is but the Punishment due to your Offences, and this but in Proportion to the Fault committed. So that the Power of England is a Legal Power, which truly merits the Name of Government. That which is not Legal, is a Tyranny, and not properly a Government. Now the Law is Umpire between King, Lords and Commons, and the Right and Property is One in Kind through all Degrees and Qualities in the Kingdom: Mark that. (SIDNEY e PENN, 2002, p. 386; England's Great Interest) 
		A passagem é bastante significativa por diversos motivos. Do ponto de vista da forma de apresentação do argumento, incorre-se em uma síntese do que seria desenvolvido nos anos posteriores com os Discourses: a oposição entre governo legal e tirania, mais claramente vinculada ao seu posterior aristotelismo, e a combinação dos três estratos devidamente calibrados pelas leis. E, de modo mais prático, no Vindication, com a mesma expressão a respeito do parlamento: “Their Lives, their Liberties or Estates” (SIDNEY e JONES, 1689, p. 172; Just and Modest Vindication; Cf. BLOM e MULIER, 1996, p. XXIII). O que está submetido em outros textos (Cf. SIDNEY, Discourses, III, 41, p. 550), aparece aqui de modo explícito. A definição de propriedade vai bem além do emprego, por exemplo, de Harrington e Hobbes, e se aproxima da perspectiva lockeana ao sintetizá-la em vida, liberdade e patrimônio. Em outros termos, a garantia dos direitos fundamentais assenta-se nesse conceito amplo de propriedade, que engloba as características intrínsecas de cada indivíduo e suas subsequentes características dele derivadas. O desenvolvimento progressivo dos usos e costumes ingleses foi o responsável pela criação desses direitos. Entende-se, com isso, porque a propriedade não é um conceito de absoluta relevância para Sidney. Embora ele não seja explícito em nenhum momento de sua obra, tende a aceitar que a criação da propriedade não é necessária, mas contingencial. Na verdade, ela é apenas o modo pelo qual uma determinada nação sustenta os costumes. Não há evidência de que, pelo progresso ou regresso dos países, a propriedade sempre emerja. Isso significa que, em última instância, ela não é natural – como pressuposto universal de Harrington, como ponto teórico de Locke ou garantida apenas quando fundado o Estado, como em Hobbes – mas reside no meio caminho lógico entre o primeiro e o segundo contrato, como a forma mais evidente, e talvez mais importante, de um dos muitos pequenos contratos entre indivíduos. 
		Outra termo importante do desenvolvimento e complexificação da sociedade a partir dos contratos entre indivíduos é o surgimento da necessidade de representação (Cf. SIDNEY e JONES, 1689, p. 167; Just and Modest Vindication). Operando com a transferência de autoridade, ao estilo hobbesiano, Sidney argumenta a impossibilidade de todos os cidadãos participarem das decisões políticas pelo simples impedimento físico de uma reunião tão ampla. 
	How full soever the power of any person or people may be, he or they are obliged to give only so much to their delegates, as seems convenient to themselves, or conducing to the ends they desire to attain; but the delegate can have none except what is conferred upon him by his principal (SIDNEY, Discourses, III, 44, p. 563)
	 
		Soma-se a isso um ponto de extração maquiaveliana ao aceitar a teoria do florentino de que o crescimento agregado das cidades, como a república de Roma, carrega consigo um aumento do agregado populacional. Os Estados que prosperam assimilam os cidadãos das províncias conquistadas concentrando-os no seio do império. A este processo de retroalimentação, afirma Maquiavel, embute-se a necessidade da conformação de instituições capazes de absorver e, para ficar com sua expressão, desafogar (sfogare) as diferenças de vontades (umori) (LUCCHESE, 2000, p. 159). Sidney oferece um passo adiante que inclui o conceito de representação, ausente no secretário de Florença. Na Inglaterra, essa processo pode ser bem definido: 
	Before Henry the Third's Time, your Ancestors, the Freemen of England, met in their own Persons, but their Numbers much increasing, the Vastness of them, and the Confusion that must needs attend them, making was first pitch'd upon as an Expedient, both to Maintain the Common Right, and to avoid the Confusion of those mighty Numbers. (SIDNEY e PENN, 2002, p. 386; England's Great Interest)
	 
		Essas construções sociais parecem a Sidney um processo histórico que conformam as nações a um modo civilizado de convívio, o correlato da complexidade crescente das associações humanas que se assentam em termos econômicos – comércio, alimento, demografia – e políticos – direitos, Parlamento, representação (Cf. BLOM, 2013, p. 127; HOUSTON, 1991, p. 197; SIDNEY, Discourses, III, 33, p. 512). Assim, esses termos, quando construídos legitimamente, transpõem-se da sociedade civil para o Estado de modo que sejam institucionalizados e progressivamente agregadores de demais respostas advindas da complexificação futura. A unidade dessa consolidação não é outra coisa que não o contrato que institui o governo.  
		Nesse ponto, uma breve comparação com a estrutura esquemática do argumento de Belarmino se faz pertinente. Para o cardeal, o homem é por natureza um animal político, o que o faz negar as origens bestiais dos homens que, não por acaso, parecem ter moldado a ulterior teoria do estado de natureza: 
	it is false when Cicero, in the first book of De inventione, writes that there was a time when men wandered like beasts and then were convinced by the force of a wise man's eloquence to assemble and live together. Indeed, those who want to praise eloquence use this argument even now. But in reality there was never such a time. (BELLARMINE, 2012, p. 20; Laymen, V)
		Desse modo, não parece despropositado que Belarmino tenha seguido a letra tomista e imposto a Aristóteles uma palavra desconhecida por ele: “animal sociabile” (BELLARMINE, 2012, p. 18; Laymen, V). A sociabilidade natural dos homens não significa que sejam políticos. Tomada muitas vezes como sutil, aqui, esta diferença importa (HÖPFL, 2004, p. 193). O problema reside não na origem, mas na sustentação da sociedade, esta sim, exige uma autoridade que, em última instância, é originária da natureza humana. “[P]olitical authority considered in general, without going into monarchy, aristocracy, and democracy in particular, comes immediately from God alone, since it follows necessarily from the nature of man and therefore it comes from Him Who made the nature of man” (BELLARMINE, 2012, p. 21; Laymen, VI). Como apontamos acima sobre Sidney, a desigualdade natural dos homens implica em uma diferença social300 da qual resulta a necessidade de hierarquias. Contudo, essa hierarquia apenas constitui uma autoridade legítima na medida em que se institui pelo consentimento, o que implica em uma transferência de autoridade: 
	note that this authority is transferred from the multitude to one or more by the same law of nature, for the commonwealth cannot in itself exercise this authority. Therefore the commonwealth is obliged to transfer it to one or a few [...] note in particular that the individual kinds of government stem from the law of nations, not from the law of nature, for the appointment of kings, consuls, or other magistrates clearly depends on men's consent. (BELLARMINE, 2012, p. 22; Laymen, VI)
	 
		A partir da necessidade de se instituir um governo, ocorre a transferência de autoridade àqueles escolhidos de acordo com as regras do direito positivo, embora naturalmente diferentes, o que levou Conniff (1982, p. 400) a insistir na recepção contratualista de Sidney em Belarmino. Deve-se ter claro, porém, que essa leitura pressupõe uma linearidade esquemática entre a transferência da autoridade e o contrato. Já em Suárez, a ideia de um contrato está mais bem definida: 
	[S]ebbene tale potere sia per così dire una proprietà naturale della comunità perfetta, in quanto tale, tuttavia non si radica in essa in maniera immutabile; la comunità può esserne privata per mezzo del consenso della comunità stessa o per altra giusta causa, e il potere può essere trasferito ad un altro soggetto. (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 3, p. 33; Trattato, III, 3, 7)
	 
		E essa transferência de poder não se dá de outro modo que não por um pacto: “Quindi anche il potere monarchico (principatus) deriva dagli uomini” (SUÁREZ, 2008-2014, vol. 3, p. 43; Trattato, III, 4, 5).  
		De fato, existem aspectos em comum nos dois termos, mas é importante ter em vista que a sociedade, em Belarmino, não se institui pelo homem, apenas o governo. Muitos desses conceitos são claramente empregados por Sidney: a liberdade, a igualdade e a desigualdade originais, o poder equitativamente distribuído, o consentimento como fonte da legitimidade e a livre-escolha da forma de governo por cada nação de acordo com o direito e a lei positivos criados pelas mudanças ocorridas no tempo (Cf. BELLARMINE, 2012, p. 25; Laymen, cap. VI). Nelson (1993, p. 112), aparentemente de modo injustificável, escreve que “Sidney professed to find the natural law and of the social contract without any aid from Jesuits”. Um diferencial existente, contudo, é profundamente marcante. Para Sidney, a sociedade não é natural, mas fruto da escolha de cada homem individualmente, que se realiza coletivamente. Isso significa que a dimensão racional da natureza humana ganha uma importância maior do que em Belarmino, dado que o homem deve ser naturalmente capaz de fazer as escolhas que lhe são postas. Nesse ponto, mais propenso ao Cícero de Belarmino do que ao Aristóteles de Belarmino, Sidney não encontra outro caminho que não desenvolver um duplo contrato cujo segundo termo institui o poder (NELSON, 1993, p. 53).
		Certamente, uma fonte importante desse modo peculiar de contrato é o tão aclamado por Sidney Vindiciae contra Tyrannos. O autor do tratado parte de diversas fontes bíblicas e da história antiga a fim de apresentar uma hierarquia dos deveres de obediência dos povos. Primeiramente, deve-se obedecer a deus, em segundo lugar, ao rei. Assim, os direitos dos povos (BRUTUS, 2004, p. 19; Vindiciae contra Tyrannos, I) residem na justa medida em que estes acarretam igualmente deveres, ambos, originados pelo pacto entre deus, o rei e o povo, seguidamente, apenas entre o rei e seu povo (MESNARD, 1952, p. 343-344). 
	This should be perfectly clear from the covenant which is customarily made between God and the king – for God dignifies his servantes with the title of covenanters. We read that there was a twofold covenant at the inauguration of kings: the first between God, king, and people, to the effect that the people should be the people of God; the second between king and people, that while he commanded well he would be obeyed well. (BRUTUS, 2004, p. 21; Vindiciae contra Tyrannos, I) 
		Não obstante tal duplicidade, está ainda na análise do Vindiciae a primazia de um contrato frente a outro, de modo que o segundo deve obediência ao primeiro e, por isso, pode ser desfeito, “whether they would take care that God should be worshipped in a pure and proper fashion in the kingdom of Judah; that is, whether the king would rule in such a way that he would allow the people to serve God and would keep it to God's law” (BRUTUS, 2004, p. 22; Vindiciae contra Tyrannos, I). A recepção de Sidney não possui qualquer dívida teológica, mas na bipartição contratual hierarquicamente organizada. Nos lugares de deus e do povo, Sidney aloca a sociedade civil em um contrato dela com ela mesma. Com relação ao segundo contrato, para Vindiciae (BRUTUS, 2004, p. 38 e 129; Vindiciae contra Tyrannos, II e III), é entre o povo e o rei, para Sidney, entre a sociedade civil e o Estado, preferencialmente, republicano. A justificativa do Vindiciae é de que, frente a deus, não importa se alguém é rei ou não, o que não significa que não haja distinção entre um rei e um súdito, mas que tornam-se irrelevantes diante da infinita grandeza divina. Ao invés de deus, Sidney aloca a natureza igualitária dos homens, criação de deus. Diante disso, não há diferenças substanciais entre os argumentos para a existência de um contrato duplo. Para o Vindiciae, porém, o segundo contrato se expressa da seguinte forma: 
	In all places it is said that the covenant is established with the whole people, the whole multitude, with all the elders, all the men of Judah, so that we should understand what is expressed in each individual case – that not only the princes of tribes, but also all the captains of thousands, of hundreds, and inferior magistrates were present, in the name of various cities, which were covenanting individually and by themselves with the king. In this way the creation of the king was settled. (BRUTUS, 2004, p. 130; Vindiciae contra Tyrannos, III)
	 
		Repare-se que, no ato contratual, entre o povo e o rei não há diferenças, é um pressuposto do tratado que as partes envolvidas sejam iguais, por isso a necessidade de leis. “So there is no doubt that the people stipulated, and the king promised; for the parts of stipulator are considered to be stronger in law” (BRUTUS, 2004, p. 130; Vindiciae contra Tyrannos, III). Por fim, resta destacar que essas características básicas e centrais encontrarão forte eco em Sidney, porque, para os dois autores, esses termos determinam e sustentam o governo legítimo.                          
	4.5.4. Origem do governo: o segundo contrato
		Há três, e apenas três, modos pelos quais qualquer poder se institui: pela hereditariedade, pela força ou pelo consentimento. Essas hipóteses, levantadas por Sidney, buscam testar as teorias de Filmer e, em seguida, ele apresenta sua posição. Essa é uma caraterística de sua escrita e de seu modo de argumentar. O primeiro modo reside em uma das mais importantes e claras tensões com o pensamento realista, absolutista e filmeriano. Ele expressa, de acordo com Sidney, três níveis de erros que podem ser catalogados da seguinte forma. Do ponto de vista teórico – e, dependendo da passagem escolhida, do ponto de vista teológico-filosófico – deus, ou a natureza, concedeu aos homens a liberdade natural de escolher seus desígnios e seus governantes (Cf. SIDNEY, Discourses, I, 16, p. 53). Historicamente, o direito divino de paternidade inevitavelmente imporia ao mundo um, e apenas um, governante, o que não se observa e, desse modo, contrariaria o desejo divino. Além disso, constata-se pela bíblia e pela história laica que o poder não se transmite apenas hereditariamente. Por fim, na prática, não há como saber quem é o verdadeiro herdeiro de Adão, e Sidney várias vezes ironiza afirmando que gostaria de saber quem é. Caso seja possível uma consulta geral, todos se apresentariam, legitimamente, como o verdadeiro herdeiro (SIDNEY, Discourses, I, 17, p. 53-55). “The power not coming to him by inheritance, must have been gained by force, or conferred upon him by consent: It could not be acquired by force; for one man could not force a multitude of fierce and valiant men, as they appear to have been. It must therefore have been by consent” (SIDNEY, Discourses, I, 16, p. 48).    
		O tema da força expressa uma clara dívida para com Hobbes. Nenhum homem consegue, nenhum homem possui a capacidade, por sua própria força física, de impor seu domínio sobre os demais e, menos ainda, sobre toda uma cidade ou país (SIDNEY, Discourses, II, 31, p. 304). Isso reflete, nas entrelinhas, um traço característico do direito natural moderno. As diferenças físicas e mentais entre os homens não importam para a política ou para a organização da ordem Estatal, uma vez que basta a reunião de alguns poucos para que se oblitere a vontade de um único, mesmo que este seja mais forte. O argumento levado ao limite, e isso ocorreu em inúmeras interpretações a respeito da unidade do pensamento contratualista, confere, na prática, um reconhecimento prático da igualdade dos homens (SILVER, 2008, p. 174-175). De fato, para Sidney, isto é propriamente a expressão da criação divina e das leis da natureza. É no ponto do consentimento no qual Sidney sustenta sua teoria. Os homens consentem em ser governados para o próprio bem (SIDNEY, Discourses, I, 16, p. 48) e daí se deriva o direito (SIDNEY, Discourses, II, 16, p. 49)301. 
	No right is to be acknowledged in any, but such as is conferred upon them by those who have the right of conferring, and are concerned in the exercise of the power, upon such conditions as best please themselves. No obedience can be due to him or them, who have not a right of commanding. This cannot reasonably be conferred upon any, that are not esteemed willing and able rightly to execute it. (SIDNEY, Discourses, I, 16, p. 50)
	 
		Porém, permanece ainda a questão de saber quem deve ser escolhido para tal ocupação. O pressuposto da resposta a esta questão é de que os homens, individualmente, conhecem o que é melhor para si mesmos, apesar de coletivamente isto poder, sob determinadas circunstâncias, incorrer em equívocos. O critério distintivo para que se conceda ser governado é a virtude: “virtue was more fundamental to his political thought the any particular constitutional title” (SCOTT, 1988, p. 137). Desse modo, mesmo que o consentimento seja uma presença hobbesiana e em favor não da segurança, mas do bem próprio que abre mão da liberdade original, ele não é direcionado a um soberano abstrato e absoluto (se é que Hobbes é abstrato e absoluto), mas para um único ou um conjunto de homens determinados historicamente. Nesse sentido, há uma voluntariedade no ato de reconhecimento e aceitação daquele que será o governante e, por isso, o momento da fundação do governo é, como em Hobbes, unilateral, mas, diferente de Hobbes, não é indissolúvel. Essa unilateralidade se ancora, diferentemente de Hobbes, exclusivamente no consentimento, dado que os escolhidos aceitam serem governantes (SIDNEY, Discourses, III, 17, p. 414), e não no ato voluntário do contrato que, justamente pela necessidade do aceite, exige que ambos, governantes e governados (BLOM e MULIER, 1996, p. XXV; CARRIVE, 2007, p. 116), aceitam os termos postos, gerando, assim, obrigações mútuas (SIDNEY, Discourses, III, 17, p. 417). “[S]everal nations have plainly and explicitly made contracts with their magistrates” (SIDNEY, Discourses, II, 32, p. 310). Possivelmente, há aqui uma presença de Buchanan (2006, p. 140; Law of kingship; Cf. BARROS, 2013, p. 135): “There is, therefore, a mutual pact between a king and his subjects”. Ou ainda, uma recepção de Bodin: “Il ne faut donc pas confondre la loy et le contract: car la loi depend de celuy qui a la souveraineté, qui peut obliger tous ses subjects, ey ne s'y peut obliger soy mesme: et la convention est mutuelle entre le Prince et les subjects” (BODIN, 1986, vol. 1 p. 195; Les six livres de la république, I, 8). Como afirma Robbins (1947, p. 283): “Sidney's contract is an agreement, tacit or expressed, between governor and governed”. Em Hobbes, o contrato é de todos entre todos para com o soberano; fora da equação, o soberano fica assegurado da renúncia. Sidney emprega duas definições de contrato a partir de suas características gerais: 
	2. That they are implicit, and to be understood, where they are not plainly expressed. 3. That they are not dreams, but real things, and perpetually obliging. 4. That judges are in many places appointed to decide the contests arising from the breach of these contracts; and where they are not, or the party offending is of such force or pride that he will not submit, nations have been obliged to take the extremest courses. (SIDNEY, Discourses, II, 32, p. 310) 
		Essas quatro condições, incluindo a primeira que define o contrato entre governantes e governados, devem ser entendidos pelo fato de que o “contract must be in form and substance according to a general rule given to all manking, or such as is left to the will of every nation” (SIDNEY, Discourses, III, 1, p. 327). De um lado, há termos que universalizam a instituição do governo, de outro, cada nação possui a capacidade de inserir cláusulas que julguem pertinentes (GOUGH, 1957, p. 120).    
	if any assembly of men did ever take their authority from the law of nature, it must be of such, as remaining in the entire fruition of their natural liberty, and restrained by no contract, meet together to deliberate of such matters as concern themselves; and if they can be restrained by no one man, or number of men, they may dispose of their own affairs as they think fit. But because no one of them is obliged to enter into the society that the rest may constitute, he cannot enjoy the benefit of that society unless he enter into it: He may be gone, and set up for himself, or set up another with such as will agree with him. (SIDNEY, Discourses, II, 5, 103-104)
	 
		A passagem é complexa e aponta para uma contradição que não pode ser encarada de modo simplista. Não há uma resposta definitiva para o fato de o contrato que supera a situação anterior ser, do ponto de vista de cada indivíduo, limitador ou não da liberdade, antes, é necessário compreender a que tipo de liberdade Sidney se refere. Se alguma assembleia retirou sua autoridade da lei da natureza foi porque a lei da natureza estabelece a liberdade, de tal modo que a transferência de autoridade para a assembleia é um ato voluntariamente livre daqueles que o cometem. A questão, entretanto, é se, uma vez transferida a autoridade, através do contrato, a liberdade se encontra limitada. 
		O primeiro ponto a ter claro é que, sendo uma transferência e não um comum acordo, trata-se da instituição do governo e não da sociedade, e isso é confirmado pela existência da assembleia. A passagem refere-se pontualmente à instituição do poder e, como tal, neste instante, a liberdade natural é perfeitamente desfrutada. Mas a sequência do texto confirma que se trata de uma característica, a mais importante, da liberdade: não estar sujeito a vontades alheias. Nesse sentido, o consentimento em ser governado carrega consigo, necessariamente, alguma garantia de que a instituição do governo não traga consigo a possibilidade de que o governante domine o governado. A análise sofre uma inflexão quando transfere o eixo do argumento da assembleia para a sociedade e enseja o modo pelo qual a liberdade pode operar em ambas as situações apontando para o imperativo da criação do governo após a criação da sociedade. Apesar dos termos sobrepostos, não há dúvidas de que a teoria do contrato, em Sidney, é dupla, com características diferentes e progressivamente se afastando da natureza. “[B]oth [civil powers and letter of the law] which declare them to be purely human ordinances, proceeding from the will of those who seek their own good” (SIDNEY, Discourses, II, 5, p. 104). Antes de uma explicação dos termos do segundo contrato, Sidney sente a necessidade de expressar, coerentemente com a artificialidade das instituições humanas, a possibilidade de qualquer um rejeitar a entrada em sociedade, porém, uma vez feito isso, não há opção que não a submissão às leis. Nesse sentido, a formação da sociedade carrega consigo o imperativo da criação das leis e, a partir delas, o do governo. De um ponto de vista estritamente textual, Sidney apresenta algumas passagens que sugerem incoerências ou falta de rigor lógico de seu sistema. 
	since all multitudes are composed of such as are under some contract, or free from all, no man is obliged to enter into those contracts against his own will, nor obliged by any to which he does not assent: Those multitudes that enter into such contracts, and thereupon form civil societies, act according to their own will. (SIDNEY, Discourses, II, 5, p. 104-105)
	 
		O trecho é precedido pela “foudation of civil power”, de modo que não há margem para dúvidas quanto à referência ao contrato que estabelece o poder e o governo civil. Todavia, seguindo friamente a letra do texto, lê-se que é em consequência (thereupon) do contrato (contract) para o poder civil que a multidão forma (form) a sociedade civil (Cf. SIDNEY, 1772, p. 31; carta a Henry Savile 12/05/1679). Isoladamente de seu sistema e de toda obra, poder-se-ia afirmar que é partir de Estado que a sociedade civil se constrói, simplesmente, o inverso de sua teoria. Por outro lado, a aparente maleabilidade dessa passagem pode ser explicada, além da evidente conturbação da escrita do texto e o intrincado histórico de sua editoração, pela ânsia com a qual Sidney se defronta para com a exposição do segundo contrato, revelando, pois, a necessidade do embricamento entre a sustentação das leis positivas e os poderes civis. Não fosse a constante possibilidade de arrependimento e a sequente saída da sociedade de alguém que prefere a liberdade natural ao invés do bem, a estrutura do argumento caminharia na direção de um único contrato, divido em duas partes (NELSON, 1993, p. 53). Neste ponto, a diferença com Hobbes é significativa. A possibilidade de o contrato ser rompido se assenta apenas nas específicas condições do não provimento por parte do soberano da segurança ou, por parte do súdito, quando este descumpre, utilizando-se de seu direito natural no emprego da liberdade física, as regras estabelecidas pelo Estado. 
	'Tis agreed by mankind, that subjection and protection are relative; and that he who cannot protect those that are under him, in vain pretends to a dominion over them. The only ends for which governments are constituted, and obedience render'd to them, are the obtaining of justice and protection; and they who cannot provide for both, give the people a right of taking such ways as best please themselves, in order to their own safety. (SIDNEY, Discourses, III, 33, p. 512)302
	 
		Sidney também insere condições nas quais o contrato se rompe. A primeira, e mais importante, se assenta, como no caso do súdito hobbesiano, no direito à liberdade, porém, de modo coletivo303. Do ponto de vista do indivíduo, e esta é a outra condição, não há razão para se supor que as condições do contrato obstruam a possibilidade de alguém optar por viver como uma besta, mesmo que isso pareça não ser a coisa mais racional a ser feita (WORDEN, 1985, p. 20). Aliás, a marcante presença de Cícero nesse contratualismo tem suas dívidas também na racionalidade natural dos homens: 
	At this juncture a man – great and wise I am sure – became aware of the power latent in man and the wide field offered by his mind for great achievement if once he could develop this power and improve it by instruction. Men were scarttered in the fields and hidden in sylvan retreats when he assembled and gathered them in accordance with a plan; he introduced them to every useful and honourable occupation, though theu cried out against it at first because of its novelty, and then when because of his reason and eloquence they had listened with greater attention, he transformed them into a kind and gentle folk. (CICERO, De inventione, I, 33)
	  
		Assim, optar pela liberdade natural ao invés do bem é uma constante com a qual todos se confrontam. Portanto, conclui-se que, não obstante a possível interdependência dos dois contratos, trata-se de dois momentos analíticos, com os quais os homens devem optar viver em estado de natureza, em sociedade ou sob um governo. 
		A distinção, por outro lado, entre um contrato bipartido e dois contratos fundamentalmente diferentes necessita, a priori, de uma condição estática dos três momentos analiticamente dessemelhantes, como sugerem Boucher e Kelly (1994, p. 5) com relação a Pufendorf e Locke. Contrariamente a esta perspectiva, Sidney constrói seu argumento em torno de um desenvolvimento histórico pautado na crescente complexificação das agremiações humanas304. Como apontamos acima, a demografia, as artes e ciências, o progresso econômico e as relações comerciais são os fatores centrais que transformam, progressiva ou regressivamente, uma comunidade simples em uma cujos membros desenvolvam funções diferentes, possuam interesses e paixões opostas etc. Interessante notar que este ponto passa longe da tradição contratualista e jusnaturalista stricto sensu. Para Sidney, o desenvolvimento dos agregados humanos não é determinado previamente ou mesmo necessário, mas uma constante possibilidade para a qual, através da natureza humana, os homens se inclinam. Desse modo, sob a ótica das transformações históricas vinculadas a cada civilização, não há distinção contundente entre haver um contrato bipartido ou dois contratos. Esse é um ponto significativo, porque deixa claro, como ele próprio já havia feito com relação à igualdade e à desigualdade, seu constante uso de critérios relativos e absolutos de modo complementar e cada qual sendo-lhe útil para a explicação de um determinado ponto. 
		Transportando o vocabulário a respeito da condição natural dos homens para a análise do status no qual cada agregado se encontra, poder-se-ia afirmar que relativamente umas às outras, cada sociedade se encontra em um determinado ponto do desenvolvimento, progressivo ou regressivo. Porém, observando cada agregado isoladamente, de um ponto de vista absoluto, os homens podem estar dispersos, unidos pelo bem em detrimento da liberdade natural ou sob leis e magistrados criados pelo consentimento de todos. O que parece plausível em seu sistema, entretanto, é a possibilidade do regresso individual para a etapa original, ou seja, está sempre disponível a qualquer homem abandonar aquele agregado ao qual pertence e voltar a viver como uma besta, já que as leis da natureza não retiram sua capacidade e autonomia de escolha (HOUSTON, 1991, p. 204), embora não possa sozinho voltar aos primeiros momentos da sociedade civil (Cf. HAMEL, 2011, p. 62).
		As leis da natureza são uma constante importantíssima de todo seu sistema teórico. A partir delas, se deduz os acontecimentos voltados para indivíduos e coletivos, neste último caso, novamente confrontando a liberdade com o bem, Sidney insiste no fato de a escolha da forma de governo ser deixada ao arbítrio de cada sociedade. Uma das diferenças cabais, observáveis apenas analiticamente, entre o primeiro e o segundo contrato305 reside na posterior interação necessária entre os indivíduos. Resultante da já existente comunidade, a etapa que a distancia da criação da magistratura é o imperativo das leis, após esta, o governo pode, de fato, ser escolhido. “Resignation is a publick declaration of their assent to be governed by the person to whom they resign; that is, they do by that act constitute him to be their governor” (SIDNEY, Discourses, III, 33, p. 511). O ato individual, voluntário e unilateral com o qual todos os envolvidos se dirigem na conformação da sociedade não pode ser reproduzido na conformação do governo. As interações sociais não são apenas requisitos para os termos da definição de qual governo se deseja, como sua própria forma, mas são também elementos positivados pela própria existência e definição de sociedade. Nesse sentido, o ato continua sendo individual, mas possui um grau de voluntariedade significativamente menor, pois, mesmo que sem coação, o desenvolvimento das interações acabam por forçar escolhas que não estavam disponíveis em estado de natureza. Além disso, a conformação do governo deixa de ser unilateral, porque resultante dessa mesma interação (Cf. GOUGH, 1957, p. 128), cujos termos devem ser negociados de modo a conformar um acordo mútuo em direção ao governo de todos para com eles mesmos (SIDNEY, Discourses, III, 17, p. 416). Esse é o elemento basilar, que à frente estudaremos mais detidamente, que legitima o desfazimento coletivo do segundo contrato quando este não responde mais aos anseios que levaram à sua construção. 
		Adentra-se, aqui, em um dos pontos mais tensos entre a direito natural e o republicanismo de Sidney. A primazia da liberdade – seja natural, seja acordada em sociedade – impõe que a forma de governo advinda da instituição do segundo contrato, mesmo que possa ser moralmente julgada boa ou ruim, seja aquele que se compraz com maior afinco a cada um e todos os homens nele envolvidos. “[F]or God did not only make the institution of a king to be purely an act of the people, but left it to them to institute one or not, as should best please themselves” (SIDNEY, Discourses, II, 6, p. 109). Pelas próprias leis de deus e da natureza, os homens podem livremente, negociada a voluntariedade de cada um em relação ao coletivo, optar por serem governados por um rei e a expressão histórica disso é o pacto (convenant) entre os israelenses e deus descrito no Deuteronômio (Cf. BARDUCCI, 2006, p. 270; FINK, 1962, p. 166). 
	The Israelites could not have been three hundred years without a king, and then left to the liberty of making one, or not, if he by a perpetual law had ordained that every nation should have one; and it had been as well impertinent as unjust to deliberate who should be king, if the dominion had by right of inheritance belonged to one. (SIDNEY, Discourses, II, 6, p. 109)
	 
	E segue: 
	And the infinite variety which is observed in the constitution, misture, and regulation of governments, does not only shew that the several nations of the world have considered them; but clearly prove that all nations have perpetually continued in the exercise of that right. (SIDNEY, Discourses, II, 6, p. 112)
	 
		São as condições históricas e contingenciais que fazem com que cada povo escolha a forma de governo que mais lhe agrada, o que é significativamente diferente de afirmar que todas as formas de governo são igualmente boas ou ruins.           
	4.6. Moral virtue e virtù
	Quando eu era ainda menino
	O meu pai me disse um dia
	A balança da justiça
	Nunca pesa o que devia
	Não me curvo à lei dos homens
	A razão é quem me guia
	Nem que seu avô mandasse
	Eu não obedeceria
	Esse mundo não tem dono
	E quem me ensinou sabia
	Se tivesse dono o mundo
	Nele o dono moraria
	Como é mundo sem dono
	Não aceito hierarquia
	Eu não mando nesse mundo
	Nem no meu vai ter chefia
	Paulo César Pinheiro,
	Toque de São Bento Grande de Angola
	Happy are those, whom God shall make instruments of his justice in so blessed a work. If I can live to see that day, I shall be ripe for the grave; and able to say with joy, “Lord now lettest thou thy Servant depart in peace”.
	Algernon Sidney, carta de 1660
		Dois dos temas mais empregados e debatidos na tradição republicana, justamente porque podem se opor, são o governo da lei e o da virtude, cujo primeiro termo se assenta nas instituições e o segundo no governante (Cf. GEUNA, 2013b). Skinner (1996, p. 66) expressou esta distinção a partir das categorias de “maquinário” (machinery) do governo e a capacidade de ação virtuosa dos homens, o “espírito dos governantes” (spirits of the rules)306. A tensão encontra-se claramente em Maquiavel307, que, em diversos momentos, aponta para a primazia do governo das leis, em outros, pela virtude, dependendo dos modos ordinários ou extraordinários empregados e da situação política instalada. Como procuramos apontar anteriormente, a perspectiva interpretativa do republicanismo calcado na virtude intensifica a dimensão da filosofia moral, uma vez que pressupõe a ação como objetivamente mais importante do que as regras de convívio; ao passo que o governo das leis, quando muito, dirime uma determinada complacência em relação aos atos cometidos por alguém em momentos de crise. Já entre os antigos, particularmente com Aristóteles e Cícero, o problema estava posto e, a partir de Maquiavel, ele não se tornou menos importante. Diferentemente de autores que tradicionalmente são alocados como antagonistas da tradição republicana, entre esses pensadores, diz-se que, pelo menos, abordaram a questão como matéria relevante para a boa-ordenação. Desse modo, as diferentes soluções encontradas se mostram mais proveitosas na medida em que são estudadas pontualmente. Por isso, tratemos dela em Sidney. 
		Sidney insiste na cantilena de que o melhor governo, do ponto de vista dos governados, não é outro senão daquele que possui mais virtude do que a soma das virtudes de todos os demais membros da sociedade política308, seja ela de que forma for. Tal assertiva não poderia ser mais aristotélica. É necessário, então, encontrar a peculiaridade do conceito de Sidney de virtude.
		Encerramos a seção anterior deixando suspensa a provocação de Sidney a respeito da liberdade de cada povo escolher sua forma de governo, mesmo que não seja a melhor. Hipoteticamente, esse princípio de liberdade em sociedade pode carregar uma contrariedade com a noção de que, coletivamente, um agregado de homens sabe o que é melhor para si mesmo, de modo similar ao que ocorre com os indivíduos. “Sidney prend parti dans une discussion persistante dans l'histoire de la pensée politique, sur la capacité de l'individu à percevoir son propre intérêt dans le cadre de la vie politique” (HAMEL, 2011, p. 112-113). Antes de tudo, não se pode deixar de lado o pressuposto da variabilidade histórica das formas de governo e de cada instituição se formar de acordo com a vontade de cada povo. Todavia, existe uma ambivalência entre pluralidade histórica e o critério do bom governo que permite ser revelada a partir da virtude. Mas antes é preciso identificar o entendimento de Sidney a respeito do governo das leis de modo que fique claro o critério do bom governo relativamente ao da virtude.
	4.6.1. Governo das leis
		Dentre a hierarquia de leis existentes no universo, iniciada pela lei de deus e da natureza, as leis positivas representam a maior variabilidade, por dependerem tão somente da vontade dos homens. Isso significa que à sua identificação basta um único contra-exemplo de uma regra qualquer, como comumente ele faz com o texto de Filmer. “If they are not in all places the same, kings do not reign by an universal law, but by the particular laws of each country; which give to every one so much power, as in the opinion of the givers conduces to the end of their institution, which is the publick good” (SIDNEY, Discourses, I, 7, p. 113). É fato contingencial no mundo humano que os reis sejam os governantes e, mais contingencial ainda, que um determinado rei seja um bom governante (Cf. BUCHANAN, 2006, p. 54; Law of kingship). O argumento menos interessante, porém o mais reproduzido por se tratar de contrariar Filmer, é que historicamente os reis possuem diferentes linhagens, diferenciando assim poder hereditário de poder herdado. Além disso, não é possível, por definição, todos os reis serem absolutos, uma vez que há exemplos, como o espartano, de diarquias (SIDNEY, Discourses, II, 27, p. 264). Isso significa que ou esses reis não tinham o status que Filmer os impõe ou não eram absolutos. A partir de ambos os casos, Sidney deriva seu argumento para o governo das leis. 
	If this [escolha anual dos reis] be most ridiculous and absurd, 'tis certain that the name and office of king, consul, dictator, or the like, does not confer any determined right upon the person that hath it: Everyone has a right to that which is allotted to him by the laws of the country by which he is created. (SIDNEY, Discourses, II, 7, p. 114)
	 
		Fica claro que o título de alguém depende, antes de tudo, das leis e, por isso, todos podem, sob determinadas circunstâncias, desfrutar deles. Uma vez que as leis positivas não passam de invenção humana, a igualdade desfrutada sob o governo delas é igualmente uma invenção humana estabelecida no ato do contrato. Em outros termos, o governo das leis é o instrumento necessário para a isonomia e não apenas, como afirma Carrive (2007, p. 119), a garantia de contratos e da justiça. É possível que Sidney tenha recepcionado o império das leis a partir de Cícero e/ou do Vindiciae contra Tyrannos: 
	Certainly when the people sought an equitable law, it was content with it if it was produced by one just and good man. But because this was scarcely ever possible, and it rarely fell out in this way, it often came about that the whims of kings – whilst having the apperance of laws – spoke differently to different men. (BRUTUS, 2004, p. 96; Vindiciae contra Tyrannos, III)
	 
		Aqui, supõe-se que um homem bom e justo é capaz de produzir por ele mesmo as boas leis, mas a dificuldade envolvida nisso reside em sua plausibilidade prática. O argumento é o mesmo em Sidney, ainda mais quando tomado à luz das definições de lei do Vindiciae: “Law is the soul of a good king [e] is reason or intellingence free of all passions” (BRUTUS, 2004, p. 97; Vindiciae contra Tyrannos, III). “Laws ought to aim at perpetuity, but the virtues os a man die with him, and very often before him” (SIDNEY, Discourses, III, 43, p. 559). E, nesses casos virtuosos, ela não passa de um instrumento do governante. Existe ainda uma dimensão fundamentalmente impositiva das leis que, não obstante a vontade contrária de reis, príncipes e tiranos, limitam o poder absoluto (CARRIVE, 1989, p. 145). 
	He [Grotius] finds also another obstacle to the absolute power, cum rex partem habeat summi imperii, partem senatus, sive populus; which parts are proportioned according to the laws of each kingdom, whether hereditary or elective, both being equally regulated by them. (SIDNEY, Discourses, II, 7, p. 115)
	 
		O fato singelo de haver alguma lei, mesmo que esta não seja nada além de um instrumento do governante, impõe a ele limites à sua própria ação e vontade. Uma segunda consequência possível de se extrair da passagem, particularmente com a citação de Grotius, é a necessária interdependência entre governo das leis e governo misto, no caso, o primeiro determinando o segundo (CAMBIANO, 2000, p. 259). Como veremos à frente, Sidney correlaciona os dois atributos para a definição de qualquer contrato que institua qualquer governo (SIDNEY, Discourses, II, 32, p. 310-313). Dessa perspectiva permite-se entrever uma hierarquia dos termos republicanos no pensamento de Sidney. Para ele, o governo das leis tem primazia sobre a hereditariedade, uma vez que cada nação escolhe o modo pelo qual os poderes são distribuídos e, por isso, não dependa do acaso para a manutenção do governante de virtude. “Laws are made and governments constituted as remedies to human frailty and depravity. Those laws only are good which lead to and encourage virtue, and punish vice” (SIDNEY, Maxims, XV, p. 196) 
		É possível perceber que, a esta altura da argumentação, a hereditariedade não recebe, como de costume, os devidos ataques, o que aponta  para uma retórica que pretende destacar a importância da supremacia das leis. “But commonwealth it is not men but laws, maxims, interests, and constitutions that govern: men die or change, but these remain unalterable” (SIDNEY, Maxims, III, p. 27). Como fez Harrington ao atacar Hobbes, Sidney despende uma enorme confiança no fato de, uma vez dividido o poder, o governo não pode ser outro senão o das leis (HOUSTON, 1991, p. 156). Mas ele vai além e, ao incluir o reino na análise, permite uma leitura ainda mais restritiva ao poder absoluto. A prova disso são as leis que determinam as diferentes sucessões dos tronos nos mais diversos reinos, a elas não estão submetidas aos monarcas (SIDNEY, Discourses, II, 7, p. 116). Neste ponto, percebe-se uma compatibilidade entre seu entendimento teórico do surgimento das leis, como complexificação da sociedade fincada nos costumes, e sua proposta normativa. 
	These laws are either immemorial customs, or statutes. The first have their beginning and continuance from the universal consent of the nation. The latter receive their authority and force of laws from parliaments, as frequently expressed in the preambles. (SIDNEY, Discourses, III, 43, p. 558)
	 
		Sidney não é claro quanto ao fato de serem ou não leis escritas (SIDNEY, Maxims, IX, p. 129) o determinante das regras de sucessões reais, pelo contrário, deixa entrever que a contingencialidade de cada nação acabou por formatar diferentes formas aceitas por todos pelas quais os monarcas se sucedem. Assim, a lei, incluindo a que limita o poder, tem sua origem no desenvolvimento de cada sociedade política, expressando, desse modo, sua qualidade real, mas que, em determinadas situações, são capazes de impor alguma qualidade ao governante. Devido a essa característica, podem seus habitantes, de acordo com o próprio bem, optarem, quando lhes aprouver, por limitar ou extinguir uma linhagem, ou mesmo findar com o regime monárquico. A constante contrariedade e hierarquia entre a lei natural e a lei positiva mostra que, a partir da variedade da segunda, não pode ser parte da primeira: “and as the various rules, according to which all the hereditary crowns of the world are inherited, shew, that none is set by nature” (SIDNEY, Discourses, II, 7, p. 117). 
		Em diversos outros momentos o argumento é ampliado, sobretudo quando sua fixação em Filmer é posta de lado, permitindo-lhe desenvolver temas não abordados no Patriarcha. A seção treze do segundo capítulo dos Discourses – There is no disorder or prejudice in changing the name or number of Magistrates, whilst the root and principle of their Power continues entire – é um excelente exemplo de que a sustentação dos regimes depende de leis. 
	That no change of magistracy, as to the name, number, or form, doth testify irregularity, or bring any manner of prejudice, as long as itis done by those who have a right of doing it, and he or they who are created contine within the power of the law to accomplish the end of their institution; many forms being in themselves equally good, and may be used as well one as another, according to times and other circunstances. (SIDNEY, Discourses, II, 13, p. 149-150)
	 
		De modo bastante similar, John Milton havia escrito: 
	So that the establishment of magistrates is from God, and its purpose is that by their governance mankind may live under law. But the liberty to choose whether this form of government or that, and these officers or those, indubitably always belonged to the free nations of men. (MILTON, 1999, p. 164; Defence of the people of England, III; Cf. BARROS, 2013, p. 142)
	  
		Como já apontamos, é bem característico da tradição jusnaturalista conceder pouca atenção às instituições governamentais (nome, número ou forma), para Sidney, o que importa é que quem as altere tenha legitimidade para tal, o que significa que deve ter o direito para fazê-lo, devidamente conferido pelas leis. Mas, de acordo com a diversidade espacial e temporal das circunstâncias, todas as leis positivas devem estar sempre submetidas ao julgamento das necessidades. Para além do critério da necessidade e da legitimidade, Sidney se preocupa também com o fato de as leis serem alteradas de acordo com a justiça e a liberdade. 
	And if there be any laws which are evil, there cannot be an incontestable rectitude in all, and if not in all, it concerns us to examine where it is to be found. Laws and constitutionsought to be weighed, and whilst all due reverence is paid to such as are good, every nation may not only retain in itself a power of changing or abolishing all such as are not so, but ought to exercise that power according to the best of their understanding, and in the place of what was either at first mistaken or afterwards corrupted, to constitute that which is most conduncing to the establishment of justice and liberty. (SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 461)
	 
		Assim, a condução das leis positivas devem primeiro acenar para a justiça e a liberdade, lei da natureza conforme a razão, mas o modo pelo qual isso deve ocorrer depende exclusivamente da capacidade humana de reconhecer as alterações necessárias dadas as circunstâncias. Tal capacidade está diretamente relacionada à virtude (SIDNEY, Discourses, II, 19, p. 187). Como o objetivo primordial do governo é a sustentação da justiça (SIDNEY, Discourses, III, 26, p. 470), e a justiça se faz pela lei (SIDNEY, Discourses, III, 26, p. 467)309, quanto mais leis existirem, mais julgamentos serão necessários gerando, assim, um comportamento policialesco do Estado que acaba por produzir injustiças. 
	If he presume no law to be necessary in this case [quando um criminoso for julgado na vida após a morte], [...] and for want of that law which they esteemed useless, adulteries became as common there as in any part of the world: and the other error being almost everywhere discovered, the laws of all civilized nations make it capital for a man to kill hischildren [...]. But tho this were not so, it would be nothing to our question, unless it could be supposed, that whoever gets the power of a nation into his hands, must be immediately filled with the same tenderness of affection to the people under him, as a father naturally has towards the children he hath begotten” (SIDNEY, Discourses, III, 1, p. 321-322) 
		Estes são os limites pelos quais a lei deve se mover: sempre que algo maléfico tiver a possibilidade de se disseminar, ela deve agir, mas quando os atos são genuínos e recheados de ternura, não há motivos para que a lei regule-os. Isso se aproxima bastante da máxima de Cícero (Dos Deveres, I, X, 33): “Sumo direito (ius), suma injustiça (iniuria)”. Não surpreende que a conhecida máxima, tão disseminada pelos séculos, tenha destaque entre as preferências intelectuais de Sidney. 
	But clearly, situations can often arise in which the silent law needs a speaking law, and the reason of the law needs the pronouncement of the king as its interpreter. As a result, when someone places more weight on the words of the law than on its meaning, it will be lawfull for the king to interpret the law by bringing reason – which is the very soul of the law – to bear upon his counsel, lest the greatest right [summum ius] should become the greatest wrong [summa iniuria]. (BRUTUS, 2004, p. 105; Vindiciae contra Tyrannos, III)
	 
		Apesar de, em Sidney, não ser o rei a vocalização da lei, a correspondência entre direito e justiça é clara. Milton, explicitamente citando o orador romano, também se posicionou sobre o tema: 
	'The extreme exercise of a legal right', you say, 'is the height of injury; this saying is verified most properly in kings, who, when they go to the utmost of their right, fall into those courses in which Samuel says the right of kings consists.' Wretched right, which, now that you are brought to bay, you can defend no further than by confessing that it is the height of injury!” (MILTON, 1999, p. 135; Defence of the people of England, II)
	 
		A diferença entre a explícita fonte de Sidney e seu contemporâneo poeta é bastante clara. Para o autor do Vindiciae, o rei é o responsável por impedir a iniuria, para Milton, o problema é justamente esta responsabilidade recair em seus ombros. Sidney concorda com Milton que não se pode confiar nos reis, mas não discorda do Vindiciae que o rei possa representar o melhor dos regimes, para isso, é necessário uma virtude extrema310.                        
	4.6.2.  A distribuição das virtudes: Aristóteles
		Um dos pontos mais particulares da tradição republicana e que por vezes atribui-se-lhe seu caráter eminentemente distintivo é a virtude. Em si mesma, dificilmente, pode-se defini-la de modo taxativo sem que se incorra em variações dependendo do autor tratado. Assim, procuraremos estudar a virtude em Sidney a partir de três pontos mais marcantes: 1) a distribuição das virtudes entre os homens, 2) as características centrais que definem o homem virtuoso e 3) a comparação com o uso da virtù maquiaveliana. Argumentaremos que os dois primeiros pontos podem ser lidos, respectivamente, em chaves aristotélicas e ciceronianas e, justamente por isso, particularmente quanto ao segundo ponto, Sidney se distancia do uso maquiaveliano do termo.
		A décima seção do segundo capítulo dos Discourses segue paulatinamente a estrutura argumentativa do terceiro livro da Política de Aristóteles, de modo bastante similar ao que fizera Harrington nas primeiras páginas de Oceana. Tal como o filósofo de Estágiros, Sidney inicia seu estudo pelo contraste das formas de governo que, em si mesmas, mais se opõem mutuamente: a monarquia e o governo popular. “Aristotle highly applauds monarchy. When the monarch has more of those virtues that tend to the good of a commonwealth than all they who compose it” (SIDNEY, Discourses, II, 10, p. 132). A referência é à Ética Nicomaqueia e à Política. De acordo com Aristóteles, “a melhor delas [das formas de governo] é a monarquia” (ARISTÓTELES, Ética a Nicômacos, 1160b). Depois de descrever as conhecidas degenerações de cada forma reta de governo, afirma que “de todos os desvios a democracia é o menos mau, pois no seu caso a nova forma de governo é apenas um ligeiro desvio da forma primitiva” (ARISTÓTELES, Ética a Nicômacos, 1160b). Desse modo, há uma hierarquia das formas de governo que se inicia na monarquia e termina na tirania, sendo as três primeiras retas e as três últimas degeneradas. Porém, o que nos parece mais interessante é o fato de haver maior proximidade entre a democracia e a timocracia que se aprofunda na aristocracia e oligarquia e atinge o ápice na monarquia e na tirania. O critério distintivo, como é bastante conhecido, reside no governo voltar-se para si mesmo ou para todos. Todavia, na Política, emerge o critério da virtude como caráter distintivo dessas formas: 
	Dissemos que as formas corretas de governo são três, e destas a exercida pelos melhores homens [aristem; homens de areté] deve ser necessariamente a melhor, e esta é aquela em que algum homem, ou uma família inteira [oikó economunem], ou um grupo de homens, pode mostrar-se superior em qualidades [areté] a todos os demais cidadãos juntos, e na qual os cidadãos querem ser governados, e aquele homem, ou a família inteira, ou o grupo de homens, quer governar com o objetivo de dar a todos a vida mais desejável. (ARISTÓTELES, Política, 1288a33)311 
		Acompanhando a passagem do estagirita, Sidney escreve: 
	he or they have more of these virtues and excellencies than all the rest of the society, tho computed together: Where such a man is found, he is by nature a king, and 'tis best for the nation where he is that he govern. If a few men, tho equal and alike among themselves, have the same advantages above the rest of the people, nature for the same reason seems to establish an aristocracy in that place; and the power is more safely committed to them, than left in the hands of the multitude. But if this excellency of virtue do not appear in one, nor in a few men, the right and power is by nature equally lodged in all; and to assume or appropriate that power to one, or a few men, is unnatural and tyrannical, which in Aristotle's language comprehends all that is detestable and abominable. (SIDNEY, Discourses, III, 23, p. 453)	
		Neste ponto, Sidney não se desvia em nada de Aristóteles, isto é, o governo é tão bom quanto seus governantes possuam virtude. “In the opinion of Aristotle, this natural equality [dos homens] continues, till virtue makes the distinction” (SIDNEY, Discourses, III, 23, p. 453). Assim, a distribuição das virtudes em cada agremiação humana, que confere uma situação importante, determina a qualidade do governo (HAMEL, 2011, p. 87). Houston (1991, p. 154) interpreta, corretamente, que “the only justification for absolute monarchy is the superior virtue of the monarch”, e não o consenso puro e simples (NELSON, 1993, p. 39), mas, diferentemente da assertiva de Houston, Sidney não se finca igualmente em Aristóteles e em Platão (Cf. SIDNEY, Maxims, III, p. 22). As referências conceituais de Sidney ao filósofo ateniense não incidem sobre a relação entre as formas retas e a virtude, mas sobre a sabedoria requirida ao governante no conhecimento da justiça e pela legitimidade da escolha pelos governados. Na verdade, sua leitura platônica busca conciliar A República com as Leis, a excelência dos governantes com o critério legalista universal (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 82-84; BLOM e MULIER, 1996, p. XVIII). Não se trata disso, afinal, a justificativa do melhor governo pela virtude (Cf. SCOTT, 1988, p. 25). O que Sidney faz é antecipar, platonicamente, o problema aqui analisado: a (in)compatibilidade entre virtude e lei. Por outro lado, Sidney não dispensa o quesito racional para o governo, embora destaque essa característica nos governados (Cf. SCOTT, 1988, p. 191). Por isso, o vínculo sedimentar entre bom governo e virtude é, em suma, aristotélico. 
		Confirma-se, desse modo, as duas circunstâncias nas quais se assentam a variabilidade das formas de governo e a unidade do bom governo: a distribuição das virtudes e o empenho da razão coletiva para reconhecê-la. Em outro trecho, Sidney afirma que basta, para tal reconhecimento, entendimento e coragem advindas apenas do aprendizado (SIDNEY, Discourses, II, 10, p. 133), o que comprova a virtude ser nata312. “He [o rei] ought to govern, because 'tis better for a people to be governed by him, than to enjoy their liberty; or rather they do enjoy their liberty, which is never more safe, than when it is defended by one who is a living law to himself and others” (SIDNEY, Discourses, II, 10, p. 132)313. A passagem é bastante contundente e refere-se a duas consequências do governo do mais virtuoso. Primeiramente, é melhor para um povo ser governado por aquele que possui mais virtude do que a soma de todas os demais, mesmo que isso acarrete em redução da liberdade, poder-se-ia acrescentar que este seria o modo mais seguro de vida. A situação mais radical desta análise é a monarquia natural, que estudaremos à frente. Além disso, Sidney afirma que uma das funções da lei consiste em defender os mais fracos e inocentes (SIDNEY, Discourses, III, 13, p. 389; Maxims, IV, p. 64), de tal modo que o monarca não consiga exercer o domínio sobre seus súditos. Essa perspectiva supõe que, uma vez que o rei seja efetivamente virtuoso, as leis não lhe tolherão a autoridade e operarão em conformidade com sua virtude. “The law provides for this in leaving to the king a full and ample power of doing as much good as his heart can wish, and in restraining his power so, that if the should depart from the duty of his office, the nation may not perish” (SIDNEY, Discourses, III, 13, p. 390). Mas se o rei não for virtuoso, e, portanto, não tiver a legitimidade para exercer o cargo, as leis limitarão seu poder. Como encarnação da lei viva, leges viventes (SIDNEY, Discourses, III, 13, p. 387), o virtuoso a possui tão somente como um recurso governamental. Portanto, a circunstância na qual a virtude encontra-se radicalmente concentrada, a escolha entre a liberdade do estado de natureza e a segurança e o bem promovidos pela entrada em sociedade deixa de ser profunda e se ameniza (Cf. HAMEL, 2011, p. 77). Isso porque a lei deixa de ser um critério externo e impedimento da arbitrariedade e passa a ser os atos e comandos do virtuoso. Por essa perspectiva, pode-se ler que a lei é o fundamento distintivo de um regime bem-ordenado que possui ou não governantes virtuosos. O distanciamento para com o autor do Vindiciae e de Milton reaparece aqui e o aproxima de Cícero. “Vede que o poder do magistrado consiste em governar com decretos justos e úteis e conformes as leis. Assim, como as leis governam os magistrados, os magistrados governam o povo; e com razão se diz que o magistrado é a lei que fala [legem esse loquentem], a lei é o magistrado mudo” (CÍCERO, As Leis, III, I, 2), também citado por Buchanan (MONAHAN, 1994, p. 123), como lembra Carrive (2007, p. 118): “In short, in the words of the greatest teacher of the art of governing a commonwealth [Cícero], the king should be 'the law speaking' and the law 'a silent king” (BUCHANAN, 2006, p. 59; Law of kingship).
		A partir deste ponto, Sidney aproxima sua teoria do contrato com Aristóteles314, mas, com isso, não pretende cooptá-lo para o contratualismo, como quer Nelson (1993, p. 71). Não são os termos do governo da lei, nem da excelência do governo dos virtuosos os qualificativos que distanciam os autores, muito menos o argumento circunstancial e contingente do imperativo das leis (LURBE, 2004, p. 38), mas sim a possibilidade de os homens escolherem, livre e racionalmente, entrarem ou não em uma sociedade e em um governo, que seja governado por virtuosos ou por leis. Também neste ponto compreende-se a complementariedade das leis e da virtude. Sob determinadas circunstâncias, a lei viva (living law) não é outra senão a vontade do governante virtuoso e é somente na situação na qual o governo é o dos mais virtuosos, e por isso as leis são apenas seus instrumentos administrativos, que elas são compatíveis com a virtude, porque consequência desta. No caso inverso, ou seja, quando não se encontram homens significativamente mais virtuosos que os demais, a única maneira de obliterar arbitrariedades é a através de uma lei externa, à qual todos, incluindo os governantes, se submetam. Estabelecida a teoria, os problemas práticos emergem.
		“Sidney invoked Aristotle to justify the claim that no man was sufficiently free of passion to withstand the temptations of unrestrained power” (HOUSTON, 1991, p. 154). De fato, esta é uma preocupação constante de Sidney. Qualquer homem, reis e virtuosos inclusos, está submetido à possibilidade de ceder às paixões e aos devaneios da vida comum. “[S]tories are full of these wise men, who, for all their pretended austerity, have fallen as deeply under the power of the passion” (SIDNEY, 1795, p. 273; On Love). Não se trata apenas de um conjunto de sentimentos que provoca o desregramento da razão, mas também as circunstâncias de vida315. 
	And as 'tis folly to suppose that princes will always be wise, just and good, when we know that few have been able alone to bear the weight of a government, or to resist the temptations to ill, that accompany an unlimited power, it would be madness to presume they will for the future be free from infirmities and vices (SIDNEY, Discourses, III, 21, p. 442; Cf. SIDNEY, Discourses, III, 22, p. 447)
	 
		
		Como de costume, uma vez esclarecidas as explicações generalistas, Sidney se defronta com a historicidade e plausibilidade empírica de suas próprias colocações. “But he [Aristóteles] does withal confess, that if no such man be found, there is no natural king” (SIDNEY, Discourses, II, 10, p. 132). Segue-se, então, um enumerado de critérios e condições nas quais a teoria do melhor governo pelo mais virtuoso encontra seus limites (SIDNEY, Discourses, III, 23, p. 453). Como saber, a priori, quem é o mais virtuoso, como encontrá-lo ou ainda como ter certeza de que ele existe são as barreiras práticas que tendem a fazer com que se acolha o governo pautado nas leis. “He wanted a polity governed by just laws made with the consent of the people. In principle such a polity could be monarchical; in practice, monarchies continually dissolved into corruption and tyranny” (WINSHIP, 2010, p. 769). Interessante notar que essas barreiras são as mesmas daquelas que rebatem os argumentos de Filmer. Como saber quem é o herdeiro, por primogenitura, de Adão, como encontrá-lo e como ter certeza de que sua linhagem não sucumbiu ao tempo são as críticas internas ao Patriarcha. Os pontos altos dessas críticas implicam não apenas no fundamento teológico de Filmer, pelo contrário, do ponto de vista da infinita bondade, soberania e poder divinos, não discordam os dois pensadores e as barreiras ao melhor regime monárquico, um natural king, são as mesmas para o patriarcado. Isso aponta para uma posição importante de Sidney, sustentada em seu jusnaturalismo, porque as premissas de Filmer são, na maioria dos casos, cabíveis no sistema de Sidney, mas não as conclusões. No caso, o patriarcado e a virtude são igualmente difíceis de serem encontradas316. Por conta dessa diferença é que Carrive (2007, p. 109) afirma: “On ne peut donc pas dire que la monarchie est naturelle”. Isso ignora todo o debate com relação à distribuição das virtudes, o que faz com que a afirmação seja rapidamente refeita: “On peut dire que dans ce cas la monarchie est 'naturelle'” (CARRIVE, 2007, p. 113). Vejamos as condições.  
		Na clara recepção de Aristóteles deixa-se ver nas entrelinhas uma constante no pensamento político dos antigos: a virtude. Trataremos a seguir do conceito no texto de Sidney, mas desde já é possível e necessário identificar a virtude, particularmente a dos governantes, como a característica intrínseca que produz o bem comum e a justiça317: “for he does nowhere admit any other end of just and civil goverment, than the good of the governed; nor any advantage due to one or a few persons, unless for such virtues as conduce to the common good of the society” (SIDNEY, Discourses, II, 10, p. 133). Nesse sentido, torna-se crucial, de um ponto de vista lógico da exposição, e isso é parte da estratégia argumentativa de Sidney, primeiramente apresentar a regra geral para o bom governo e a justiça a fim de que, em seguida, avalie-se a plausibilidade de sua aplicação. Entre o critério universal do bom e do justo e a definição de virtude deve-se entender o modo pelo qual a virtude opera nos governos, isto é, como ela é distribuída. 
		Os desvios das formas retas de governo tornam-se mais abissais na medida em que caminham de regimes dos mais para os menos numerosos de modo que a diferença entre os dois governos populares seja a menor entre todas as comparações possíveis entre os regimes puros. Ora, se o critério distintivo é a areté aristotélica recepcionada em grande conta por Sidney como virtue, então é justamente nos regimes populares que ela se encontra mais bem distribuída (SIDNEY, Discourses, III, 32, p. 312) e esse critério não é exclusivo do estagirita. Em uma fonte importante do autor dos Discourses, lê-se: “As a general rule, a multitude of people is a better judge of all affairs than an individual. Individuals have certain small portions of virtue which, when brought together, form a single outstanding virtue” (BUCHANAN, 2006, p. 73; Law of kingship). Sidney também concorda com Aristóteles que, entre as formas de governo existentes, as mais factíveis, porque calibram a sua efetividade e sua qualidade, são os regimes populares (Cf. SIDNEY, Maxims, I, p. 7). Embora se possa, em termos de frequência, encontrar mais aristocracias e tiranias pelo mundo do que regimes populares, o mais difícil de todos, a monarquia aristotélica e a monarquia natural de Sidney (WORDEN, 1994d, p. 155), é justamente o que combina a frequência com a virtude (SCOTT, 1991, p. 225). A partir da importância concedida por Aristóteles entre as diferentes combinações das formas mistas de governo, Sidney pôde aceitar como fato observável que a virtude encontra-se distribuída de modo mais ou menos homogêneo entre os homens, uma vez que os extremos, em geral, são menos observados historicamente (LURBE, 2004, p. 39) e, especificamente, raríssimas vezes a virtude encontra-se concentrada em um ou em poucos. De fato, para pôr os termos na linguagem empregada por Sidney, que, em parte, foge dos modos esquemáticos de classificação aristotélica, a variabilidade das formas de governo é de tal monta que cada forma é sui generis e, a partir de tamanha pluralidade, a redução em três regimes somente pode ser aceita em termos analíticos. Assim, não há razão para, dadas as barreiras para se reconhecer e estabelecer o governo virtuoso, creditar à virtude os regimes historicamente verificáveis. Mas não é apenas a presença de Aristóteles a coisa mais marcante nesse argumento: 
	You have hit the nail on the head. If this qulity could be found in complete and perfect form in anyone, we would call him a king by nature, not men's votes, and we would hand over to him unrestricted power in all matters; but if we cannot find such a person, we shall give the name of king to the man who comes closest to that surpassing excellence of nature. (BUCHANAN, 2006, p. 57; Law of kingship)
	 
		Isso leva a um ponto interessante do sistema de Sidney. A regra geral, apresentada às vezes como pressuposto, às vezes como explicação de um fundamento, é o fato de o melhor governo ser sustentado na virtude, como mostram os exemplos da monarquia natural e de um povo conquistado por um virtuoso ser melhor que o autogoverno, nos mesmos moldes da descrição de Buchanan (MONAHAN, 1994, p. 124). O modo excepcional de se estabelecer um regime bem-ordenado é através do império da lei, ou seja, uma vez que os povos encontram dificuldades em unir virtude e governantes, a melhor solução possível é império da lei (Cf. SIDNEY, Maxims, VII, p. 82). “And since we fear that he may not be strong enough to combat his emotions, which can and usually do divert men from the truth, we shall give him the law as a colleague or rather as a curb on his passions” (BUCHANAN, 2006, p. 57; Law of kingship). Na passagem do governo virtuoso para o governo da lei, o elemento central – paixões para Buchanan ao qual Sidney acrescenta vícios diversos – não possui diferenças substanciais para com o De iure regni apud scotos dialogus. A questão, em Sidney, sofre uma inflexão com a exceção, o governo das leis, que, ao ser contrastada com o mundo histórico, torna-se a regra. Os exemplos provam, para utilizar os termos do próprio autor, que os fracassos da união entre virtude e rei superam, em muito, os sucessos, logo, aquilo que teoricamente se apresenta como a melhor solução não encontra realização histórica. Portanto, a conclusão mais segura é não confiar na virtude, salvo as exceções quando ela for o único recurso, como nos casos da necessidade de rebelião quando o governante ferir o direito natural do povo (SULLIVAN, 2006, p. 73)318. É das exceções, na prática (Maquiavel) ou no direito natural de rebelião (Grotius), que nascem as possíveis compatibilidades entre  lei e virtude (SCOTT, 1991, p. 210).   
		Agora sim é possível entender a importância da ordem da exposição argumentativa mais ou menos presente no texto. Primeiramente, Sidney apresenta o melhor governo do virtuoso, como pressuposto ou como fundamento, depois, avalia a distribuição das virtudes entre os homens e, por fim,  oferece o conceito de virtude. Mesmo que essa ordem não esteja sistematizada assim, especialmente com relação à parte conceitual, parece lógico que o argumento assim seja organizado, porque, desse modo, pode Sidney apresentar a segunda melhor opção – o governo das leis – compativelmente com regimes bem-ordenados e, mais importante, mais factíveis historicamente. Ao leitor dos Discourses resta a impressão de que há um caminho a ser trilhado que não depende exclusivamente da aleatória distribuição das virtudes pelo mundo. Assim, a posição que pende para o governo das leis e das instituições em detrimento dos homens, mesmo que sejam virtuosos, ganha novo contorno na medida em que seu status conceitual não deve nada à virtude se lido à luz da história.                            
		Por fim, é necessário destacar um ponto. A tensão entre um imperativo generalizado ao qual todos devem se submeter e a virtude, em outros termos, a tensão entre o governo das leis ou o dos homens não é original de Sidney. Na verdade, é um dos pontos mais marcantes de todo o percurso do pensamento político ocidental. Dentro da história do republicanismo, mesmo aquela calibrada pelo realismo maquiaveliano, este tensão é sempre presente. Mas o que se mostra significativo é que tanto a virtude, quanto as leis são termos fincados no centro do republicanismo e expressa, em alguma medida, as duas perspectivas debatidas no primeiro capítulo: de um lado, a filosofia moral, de outro, as instituições. A posição de Sidney pode ser classificada se, e somente se, primeiramente for definido de qual perspectiva republicana se trata, para que, em seguida, procure-se apontar as importâncias relativas da lei e da virtude comparativamente. Porém, essa embocadura parece pouco frutífera na medida em que a teoria e a prática oferecem respostas diferentes para as mesmas perguntas. Para retomar as palavras usadas por Skinner (1996, p. 66), em Sidney, o maquinário do governo e o espírito dos governantes são condições que se complementam em circunstâncias, definidas pelo próprio Sidney, diferentes. Em suma, é condição suficiente para o bem e o justo governo que ele seja feito de homens virtuosos, mas a condição necessária são as leis, estando abaixo ou acima dos governantes. Tal posição não parece se diferenciar em essência daquela adotada por Belarmino, visto que a utilidade política é o princípio que rege a autoridade (BELLARMINE, 2012, p. 28; Laymen, VII). 
	Therefore another human rule, that is, the will of the princes, or civil law established by the prince's authority, is necessary. Even if the will of the prince could suffice in a case where the prince is wise and the people are few, nevertheless in absolute terms it is necessary that the people be ruled by laws, not solely by the will of the prince, if the people are to be ruled by laws, not solely by the will of the prince, if the people are to be ruled justly. (BELLARMINE, 2012, p. 37, Laymen, X)319          
	4.6.3. O conteúdo da virtude: Cícero
	 
		Dos intérpretes contemporâneos do pensamento político inglês do século XVII e, de modo geral do republicanismo como um todo, Quentin Skinner (1990a; 1990b;1999; 2002b, p. 186-213; 2010) foi quem mais insistiu na presença dos autores romanos, particularmente Cícero e Salústio, neste tradição. Em relação a Sidney, as referências diretas são bastante esparsas e, quase sempre, se centram em Cícero (SCOTT, 2004, p. 33 e 152). Porém, o conteúdo de alguns de seus conceitos fundamentais, como justiça e virtude, se passa, em grande medida, pelo De Officiis. Uma das dificuldades do estudo do conceito de virtude em Sidney reside justamente no fato de que ele oferece inúmeros exemplos e características, mas simultaneamente nunca é taxativo quanto à definição precisa. Apesar disso, como acima procuramos mostrar, não há qualquer dúvida de que a virtude relaciona-se diretamente ao governo bom e justo. 
		Do mesmo modo que Cícero fez na antiguidade, Sidney procura destrinchar os alicerces básicos que compõem a virtude. Não é necessário aqui debater pormenorizadamente as definições das quatro virtudes cardeais, suas combinações e desdobramentos, apenas indicá-las de modo que o estudo de Sidney fique mais claro. O primeiro ponto a se ter claro é que Sidney quase nunca é sistemático quando atribui tais características à virtude, o que significa que em determinados momentos ele prioriza algumas em detrimento de outras ou simplesmente omite uma ou duas. Nessa esteira, outros termos parecem complementares ao esquema ciceroniano, vejamos um exemplo significativo. “Nothing can be more preposterous, than to impute to God the franetick domination, which is often exercised by whicked, foolish and vile persons, over the wise, valiant, just and good; or to subject the best to the rage of the worst” (SIDNEY, Discourses, I, 15, p. 44). Bastante comum de seu modo de argumentar, como já tivemos chance de apontar e deveremos retornar ao ponto outras vezes, Sidney opera com oposições, de modo a mostrar a compatibilidade dos termos positivos com a lei da natureza. Sabedoria, coragem ou valor, justiça e bem são, evidentemente, inspirações ciceronianas, apesar de, em um perspectiva estritamente textual, se afastarem do vocabulário próprio de Cícero, cujos termos podem ser sumarizados na seguinte passagem: 
	Mas tudo que é honesto nasce de uma de quatro partes. Com efeito, consiste ou no discernimento e na apreensão do verdadeiro (perspicientia veri), ou na manutenção da sociedade dos homens, e, atribuindo-se a cada um o que é seu, na fé dos contratos (tribuendoque suum cuique et rerum contractarum), ou na grandeza (magnitudine) e resistência do ânimo elevado e invencível, ou na ordem e medida (ordine et modo) de todas as coisas feitas e ditas, nas quais se encontram a modéstia e a temperança. (CÍCERO, De Officiis, I, V, 15)
		É verdade que as expressões do texto ciceroniano variam de lugar para lugar, mas, em essência, a sabedoria, a justiça, a prudência e a magnanimidade estão, como fará Sidney, sempre presentes (Cf. HAMEL, 2011, p. 58). Todavia, faria pouco sentido uma comparação caso a caso dos termos empregados, mais eficaz, por outro lado, é buscar a essência do argumento da composição da virtude. 
		O destaque de Sidney com relação ao tema configura, tal como as relações de igualdade e desigualdade em estado natural do homem, uma inserção evidentemente moderna. Sidney concede uma importância singular à razão como elemento operador no reconhecimento da virtude própria ou alheia e, como vimos, razão é a luz de deus e da natureza. “The Grecians, amongst others who followed the light of reason, knew no other original title to the government of a nation, than that wisdom, valour and justice, which was benefical to the people” (SIDNEY, Discourses, I, 16, p. 47). Sidney insere uma perspectiva moralista típica das leituras ciceronianas. De um lado, a razão está disponível a todos aqueles que a ela se dediquem, salvo casos excepcionais, portanto, é um denominador comum de todos os homens (HAMEL, 2011, p. 107); por outro lado, a virtude habita poucos. Esta contrariedade entre razão e virtude exige um comportamento normativo moralmente orientado para o bem comum, dos que devem obedecer e dos que devem governar. O esforço, contudo, reside em unir o consentimento com o desfrute de ser bem governado, o que, em certo sentido, refere-se à unidade entre a utilidade com a honestidade do cumprimento dos deveres. “It hath been observed, that they who allow unto themselves the liberty of doubting, advance their fortunes very slowly, whilst such who obey without scruple, go on with a success equal to their Ambition” (SIDNEY e JONES, 1689, p. 176; A Just and Modest Vindication). Desse modo, Sidney não advoga qualquer desprendimento à vida mundana, como paixões e interesses, mas, antes disso, defende uni-la ao bem e justo320. Por isso, entende-se como é possível alguém, voluntariamente, deixar-se governar por aquele que possui mais virtude. 
	[T]o shew that 'tis only wisdom, justice, valour, and other commendable virtues, which are not hereditary, that men so qualified can better than others accomplish the ends for which societies are constituted: For tho, says he, all are equally free, all are not equally endowed with those virtues that render liberty safe, prosperous, and happy. (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 80)
	 
		Além de complementar a virtude como algo não adquirido por herança, a passagem mostra ainda a tensão entre a liberdade e a virtude, nos moldes rigorosamente similares àqueles da relação entre razão e liberdade (HAMEL, 2011, p. 89). Não seria, então, despropositado concluir pela interdependência entre razão e liberdade, como já apontamos321.
		Não são comuns os momentos em que Sidney oferece uma descrição precisa de cada uma das virtudes, mas, às vezes, deixa escapar o destaque de uma ou de outra de acordo com cada função: 
	There may be a hundres thousand men in an army, who are all equally free; but they only are naturally most fit to be commanders or leaders, who most excel in the virtues required for the right performance of those offices; and that, not because 'tis good for them to be raised above their brethren, but because 'tis good for their brethren to be guided by them, as 'tis ever good to be governed by the wisest and the best. (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 80) 
		Pode ser que o mais sábio da passagem seja apenas um desleixo textual, mas ao afirmar que aqueles que excedem nas virtudes requeridas para cada exercício e, porque é melhor para os governados e não para os governantes, sugerir que a sabedoria é o quesito primeiro para se reconhecer, aristotelicamente, a natureza do governo reto, do governo que se volta para todos e não para si (Cf. HAMEL, 2011, p. 107). Complementa-se ainda uma perspectiva da sabedoria como fundamento platônico: “he only can have a right grounded upon the dictates of nature, to be advanced to the helm, who best knows how to govern it” (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 80). Ou ainda: 
	This may justify Plato's opinion, that if one man be ground incomparably to excel all others in the virtues that are benefical to civil societies, he ought to be advanced above all: but I think it will be hard from thence to deduce an argument in favour of such a monarchy as is necessarily to descend to the next blood, whether man, woman, or child, whithout any consideration or virtue, age, sex, or ability; and that failing, it can be of no use to our author. (SIDNEY, Discourses, II, 9, p. 126)
	 
		Nesse sentido, a sabedoria como uma das quatro virtudes ciceronianas deve mais aos gregos do que aos romanos: “Plato, Aristotle, Hooker, and (I may say in short) all wise men have held, who very, that order required that the wisest, best, and most valiant men, should be placed in the offices where wisdom, virtue and valour are required” (SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 135). Desse modo, o governo reto é coerente com a ordem e a estabilidade, uma vez que o primeiro é sustentáculo do segundo (ROBBINS, 1947, p. 284). Para se ter ordem e estabilidade é necessário um governo reto e o denominador comum é a sabedoria (Cf. SIDNEY, 1795, p. 273; On Love). 
		A respeito da magnanimidade, por vezes também denominada de valor, Sidney é mais simplista e tende a enquadrá-la como potência militar e de conquista. A honra e a glória dos antigos espartanos e romanos são as suas principais referências. Um importante vínculo da magnanimidade é com a liberdade: “That people [romano] which in magnanimity surpassed all that have been known in the world; who never found any enterprize above their spirit to undertake, and power to accomplish, with their liberty lost all their vigour and virtue” (SIDNEY, Discourses, II, 12, p. 147). Veremos à frente que os meios de conquista, valor e força (SIDNEY, Discourses, II, 15, p. 157), possuem uma clara interdependência com a expansão maquiaveliana. Por ora, basta ter claro que, em regra, essa virtude deve ser disseminada entre o povo, porque, quando concentrada, o risco de se tolher a liberdade de todos é eminente322. Por isso, ela possui uma interdependência com a prudência e isso carrega um forte vínculo platônico (Cf. SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 85; SCOTT, 1991, p. 218). 
	He is only fit to conduct a ship, who understands the art of a pilot: When we are sick, we seek the assistence of such as are best skill'd in physick: The command of an army is prudently conferred upon him that hath most industry, skill, experience and valour: In like manner, he only can, according to the rules of nature, be advanced to the dignities of the world, who excels in the virtues required for the performance of the duties annexed to them; for he only can answer the end of his institution. (SIDNEY, Discourses, I, 16, p. 51)
	 
		A magnanimidade requer também a prudência e o exemplo mais bem acabado é o senado romano (SIDNEY, Discourses, II, 12, p. 148) que fora capaz de mesurar as qualidades e os defeitos envolvidos nas conquistas, sem que com isso o povo produzisse licença (Cf. SIDNEY, Discourses, II, 13). Até aqui, podem-se apontar duas características fundamentais. Primeiramente, há clara interdependência entre as três virtudes apresentadas, calibradas pela constante preocupação com que o contingencial excesso de uma ou mais em um homem não recaia negativamente sobre o povo. Em segundo lugar, o povo, quando não virtuoso é um elemento de transmissão, manutenção e aperfeiçoamento (HAMEL, 2011, p. 93) dessa virtude concentrada, de modo se atinja a liberdade, o bem e a justiça.        
		Dentre as questões mais candentes do jusnaturalismo moderno, sem dúvida, a inserção do tema da justiça merece destaque. Praticamente ausente do humanismo e do renascimento italiano323, as teorias da justiça precisariam esperar pela estruturação do direito natural conciliando a lei da natureza com o estado de natureza e o contrato social para emergirem com força no cenário intelectual. Tal deslocamento provocado durante o século XVII incidiria no significado da justiça em parâmetros diretamente comprometidos com os do direito. Sidney é um caso particularmente interessante a esse respeito (Cf. SCOTT, 1988, p. 119). O autor dos Discourses tende a operar conceitualmente unindo a justiça do jusnaturalismo moderno com a mais importante das virtudes de Cícero. De fato, tal empreitada, além de ser repleta de significados, apontaria para uma forma de difícil conciliação, a não ser por uma estratégia clara do autor. A justiça não pode se separar dos sistemas judiciais existentes nos Estados, do mesmo modo que não pode prescindir de uma classificação teórica que lhe seja própria (Cf. SIDNEY e JONES, 1689, p. 166; A Just and Modest Vindication). Partindo de um pressuposto que ele assume como sendo platônico, a finalidade da sociedade civil é a busca pela perfeição e pela felicidade (WEST, 1996, p. XXIII), porém, dada a necessidade de magistraturas para a manutenção da mesma, a existência dos governantes está necessária e continuamente submetida ao critério dos atos justos. “That the proper act of justice is to give to everyone his due; to man that which belongs to man, and to God that which is God's” (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 82). Isso aponta para uma teoria da justiça diretamente vinculada à devida distribuição das responsabilidades em uma sociedade onde cada um cumpre com sua devida função (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 83; Maxims, III, p. 23), claramente apoiando-se no cristianismo324. O interessante disso é que Sidney busca unidade entre Platão e Aristóteles (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 85) de modo que a justiça seja a virtude que organiza as demais. Dessa hierarquia calcada também em Cícero, deriva-se a máxima de que, apenas em estado civil pode existir qualquer critério para esta virtude. 
		Uma evidência disso são os relatórios de seu próprio julgamento, que precedeu sua execução em 1683. Nos embates com seus acusadores, Sidney expressa uma constante preocupação em detalhar sistematicamente d objeto de que se trata e da legalidade ou ilegalidade contida em cada ponto sob análise. “My lord, I find here an heap of crimes put together, distinct in nature one from another, and distinguished by law; and I do conceive, my lord, that the indictment itself is thereupon void, and I cannot be impeached upon it” (SIDNEY, 1772, p. 5; Trial). De modo geral, sua defesa ilustra com precisão todo o arcabouço teórico construído nos anos anteriores a respeito do imperativo das leis e isso pode ser constatado pela sua insistência na recusa de se posicionar frente às acusações de conjura e de regicida, dado que, segundo ele, não há precisão legal sobre o que sejam tais coisas (Cf. SILVER, 2008, p. 185). 
		Os embates se tornam progressivamente mais interessantes na medida em que Sidney contorna as perguntas com o intuito de mostrar ao juri suas próprias apreciações das funções de cada um dos envolvidos e compara o tratamento que lhe é dado com outros julgamentos precedentes (SIDNEY, 1772, p. 15; Trial). No ponto mais candente de sua argumentação, insiste que os estatutos ingleses exigem que provas testemunhais sejam aceitas apenas mediante duas testemunhas mutuamente independentes. Insatisfeito com as leis de seu país, afirma: “The law of God and the law of man, understood and taken by all men, does require two witness” (SIDNEY, 1772, p. 28; Trial). Sidney não resiste em apelar à autoridade divina como forma legitimadora de uma lei natural que estaria sendo descumprida. Daí em diante parte para a defesa de seu texto, motivo de sua prisão, e, comentando os aspectos empíricos de nações modernas, afirma que nem na França, cujo governo é absoluto e violento (SIDNEY, Maxims, X), se pode prender alguém pelo que pensa ou escreve privadamente, o que faz da justiça algo exclusivamente público e diretamente dependente de uma determinada organização social e de um Estado (SIDNEY, 1772, p. 31; Trial). Assim, sua posição diante de seus acusadores adorna uma preocupação constante, embora pouco comentada, de sua obra: a justiça e o sistema judicial não se separam325.                 
		Diferentemente de seu emprego corrente de virtude, como vimos acima, a justiça não é uma característica intrínseca a um homem, mas só pode ocorrer em agremiados humanos realizados em Estados, o que significa que ele tende a concordar com Hobbes (1985, p. 188; Leviathan, I, 13): “Where there is no common Power, there is no Law: where no Law, no Injustice”. A partir desse imperativo contratualista moderno se compreende a necessidade de unir o aspecto teórico com o prático. 
	Justice and prudence concur in this; and 'tis no less just than profitable, that every action be considered by itself, and such a reward or punishment allotted to it, as in nature and proportion it doth best deserve. This, as I suppose, is enough for their cases; but relates not to those of Mamercus, Camillus, Livius Salinator, and Aemilius Paulus; their virtue was compleat, they were wrongfully sentenc'd. But the best princes, senate or people that ever was in the world, by the deceit of evil men, may and have been drawn out of the way of justice. (SIDNEY, Discourses, II, 18, p. 178-179)
	 
		Todas as formas de virtude, porque inerentes a cada um, podem e devem ser unidas de maneira complementar. Todavia, devido à excepcionalidade da justiça, ao necessitar do estado civil, faz com que, em determinadas situações, ela seja concorrente com outras virtudes. Assim, a distribuição proporcional não se restringe aos bens e honrarias, mas, antes ainda, às outras virtudes. Para Sidney, a justiça distributiva exige que a magistratura seja capaz de adequar a natureza à proporção. Em parte, isso exigiria que o magistrado seja virtuoso, mas como não se pode confiar nisso, deve-se deslocar aos atos do sistema judicial para a autoridade das leis: “'tis hard to find out how such a man can be an observer of justice, unless it be just, that whoever dares to be virtuous under a vicious and base prince should be destroy'd” (SIDNEY, Discourses, II, 27, p. 264). Por isso, dentre as funções da lei, a primeira é restringir o poder, pois, “human judgment is subject to erros” (SIDNEY, Discourses, III, 46, p. 574). Calibrada pelas leis, a distribuição da justiça se precipita em justiça distributiva. 
	Moreover, as governments are instituted for the obtaining of justice, and the king is in a great measure entrusted with the power of executing it, 'tis probable that the law would have required his presence in the distribution, if there had been but one court; that at the same time he could be present in more than one; that it were certain he would be guilty of no miscarriages; that all miscarriages were to be punished in him as well as in the judges; or that it were certain he should always be a man of such wisdom, industry, experience and integrity as to be an assistance to, and a watch over those who are appointed for the administration of justice. (SIDNEY, Discourses, III, 26, p. 468)
		As preocupações práticas de Sidney acabam por, em determinados momentos, deixar de lado alguns importantes aspectos teóricos da justiça distributiva. Em grande medida, esforça-se por apresentar os limites dos magistrados nos julgamentos legais e, sobretudo, neutralizar as arbitrariedades dos reis: “no king as king, has a power of judging, because some of them are utterly unable and unfit to do it; and if anyone has such a power, it must be conferr'd upon him by those who think him able and fit to perform that work” (SIDNEY, Discourses, III, 26, p. 469). O objetivo de impedir os governos de facto e estabelecer o de jure, ao claro estilo harringtoniano (SIDNEY, Discourses, III, 35, p. 516), faz com que, coerentemente com a diversidade que classifica as monarquias, atribua a ausência de títulos, isto é, a ausência de reconhecimento de sua magistratura pelo consentimento, ao fato de o tirano não ser um governante nem de facto, nem de jure (SIDNEY, Discourses, III, 35, p. 518). Isso lhe permite reafirmar a dupla classificação das monarquias, quanto ao reconhecimento pelas capacidades e/ou virtudes intrínsecas do rei, ou pelo império da lei. Nesta segunda é onde reside a verdadeira possibilidade de fazer a justiça. 
		Caminhando para o fim dos Discourses, Sidney afirma que existem dois modos pelos quais as divergências entre partes envolvidas em um contrato podem ser resolvidas, e isso depende da posição de cada parte. Quando um julgamento é entre partes iguais, basta que um juiz externo e superior a ambos avalie as condições do contrato estabelecido racional e voluntariamente entre as partes para que se determine o resultado da querela. Porém, quando trata-se de partes desiguais, como entre servos e senhores, outros recursos são necessários326. 
	Now if a private man is not subject to the judgment of any other, than those to whom he submits himself for his own safety and convenience; and notwithstanding that submission, still retains to himself the right ofordering according to his own will all things merely relating to himself, and of doing what he pleases in that which he does for his own sake; the same right must more certainly belong to whole nations. When a controversy happens between Caius and Seius in a matter of right, neither of them may determine the cause, but it must be referred to a judge superior to both; not because 'tis not fit that a man should be judge superior to both; not because 'tis not fit that a man should be judge of his own case, but because they have both an equal right, and neither of them owes any subjection to the other. (SIDNEY, Discourses, III, 41, p. 548)
	 
		O problema se torna mais complexo na medida em que relações entre indivíduos não possam ser transferidas acriticamente para toda uma nação (Cf. SIDNEY, Maxims, VII, p. 84). Após a criação do contrato, as partes envolvidas deixam de ser iguais e a diferença entre os magistrados e o povo se assenta no consentimento deste último. Embora os magistrados mantenham superioridade nas ações pertinentes ao sistema judicial, não as mantém quando os atos que produziram o contrato e o Estado estão sob xeque. 
	No man can be my judge, unless he be my superior; and he cannot be my superior, who is not so by my consent, nor to any other purpose than I consent to. [...] A nation, and most especially one that is powerfull, cannot recede from its own right, as a private man from the knowledge of his own weakness and inability to defende himself, must come under the protection of a greater power than his own. The strength of a nation is not in the magistrate, but the strength of the magistrate is in the nation. (SIDNEY, Discourses, III, 41, p. 549)
	 
		Em outras palavras, o poder instituído depende sempre do poder que o institui, esse é o modo pelo qual as nações controlam seus governos e, principalmente os reis, cabendo a elas a possibilidade do tiranicídio, em terras bárbaras, ou reformas, em terras civilizadas (SIDNEY, Discourses, III, 41, p. 551). Nesse sentido, a distribuição da justiça deve, sob determinadas circunstâncias, considerar as condições das partes envolvidas327. “The people therefore cannot be deprived of their natural rights upon a frivolous pretence to that which never was and never can be. They who create magistracies, and give to them such name, form and power as they think fit, do only know, whether the end for which they created, be performed or not” (SIDNEY, Discourses, III, 41, p. 549-550). No caso das disputas entre partes iguais em termos de direitos, os contratos são livres e cabe apenas ao Estado fazer os envolvidos cumpri-los. Mas, no caso de um contrato entre a nação e o governante328, cujo fundamento é a diferença de direitos, é sempre necessário o império da lei de modo a não depender de qualquer arbítrio (SIDNEY, Discourses, III, 41, p. 552). “[I]f every man took upon him to seize what he could, a certain method of making the distribution was necessarily to be fixed” (SIDNEY, Discourses, III, 29, p. 496). E conclui: 
	I may justly conclude, that the king, before whom every man is bound to appear, who does perpetually and impartially distributive justice to the nation, is not the man or woman that wears the crown. And that he or she cannot determine those matters, which by the law are referr'd to the king. (SIDNEY, Discourses, III, 42, p. 557)
	 
		Com isso, Sidney concede ao rei um status tipicamente Whig ao separá-lo da pessoa individual e conceder-lhe um caráter eminentemente neutro: “The King's personal and politick capacity, by separating the power from the person, which we have reason to believe they esteemed unseasable” (SIDNEY e JONES, 1689, p. 179; A Just and Modest Vindication). De modo a contrastar sua posição das virtudes com outros termos já estudados, não parece despropositado que se afirme que a justiça, no quadro geral das virtudes, seja um termo relativo e civil, uma vez que depende diretamente do comportamento individual e agregado dos demais cidadãos numa perspectiva interna ao Estado. Por outro lado, as demais virtudes não possuem essas medidas, não dependem do Estado e podem ser encontradas em indivíduos e coletividades, mas só mensuráveis na interação (Cf. SIDNEY, Discourses, II, 18, p. 178). 
	[N]o man can know to direct the power to those ends, can desereve, or administer it, unless he do so far excell all those that are under him in wisdom, justice, valour and goodness, as to possess more of those virtues than all of them: I say, if no such man or succession of men be found, no such power is to be granted to any man, or succession of men. But if such power be granted, the laws of nature and reason are overthrown, and the ends for which societies are constituted, utterly perverted, which necessarily implies an annihilation of the grant. (SIDNEY, Discourses, III, 23, p. 454)
	 
		A citação é, possivelmente, a melhor síntese da posição de Sidney sobre a virtude. Nela, se encontram os termos centrais do conceito e a sua distribuição, ciceroniano e aristotélico. Porém, é a partir da moralidade – da “moral virtues” (SIDNEY, Discourses, III, 23, p. 454) – que Sidney une virtude e republicanismo.                           
	4.6.4. Virtude, vício, fortuna: Maquiavel 
		A conceituação de Sidney quanto ao quadro teórico da composição da virtude se fixa, em grande medida, em sua recepção do pensamento político greco-romano. Contudo, como muito bem destacou Houston (1991, p. 146-147), limitando-se ao texto propriamente, é ainda possível classificar o emprego que ele faz do conceito em três categorias distintas e complementares: autocontrole, valor marcial e integridade329. De fato, este avaliação, não obstante o silêncio do intérprete com relação a Cícero, pode ser lida na chave do orador romano, sendo necessário, para isso, tão somente que se inclua a justiça. Houston (1991, p. 153, n. 29), comentando o tema da virtude, afirma: “Surprisingly, Cicero – whose De Officiis was a handbook of moral instruction to Englishmen throughout much of the sixteenth and seventeenth centuries – played only a minor role in Sidney's arguments”. O primeiro impulso reativo a esta interpretação seria, ao lado de Skinner (1999), pôr em evidência a compatibilidade entre as virtudes cardeais ciceronianas e a utilização por Sidney aparentemente despretensiosa de um conjunto inumerável de valores morais e comportamentais. Diametralmente oposta à avaliação de Houston, Paolo Treves (1953, p. 522) afirma categoricamente que a virtude de Sidney se sustenta na virtù de Maquiavel pela dimensão popular, livre e oposta à fortuna. Seria exaustiva e desnecessária uma análise caso a caso, visto que são raros os trechos de sua obra que não alude, direta ou indiretamente, à composição da virtude. Por outro lado, como bem reconhece Houston (1991, p. 148), e Skinner não deixa de destacar (1999, p. 39), o escopo conceitual de Sidney nessa temática não era estranho ao universo aristocrático inglês da época, o que confirma a plausibilidade de uma linguagem ciceroniana corrente em Sidney e seus pares que não necessariamente se opunha ao regime monárquico.
		O texto mais significativo de Sidney neste tema é The Character of Sir Henry Vane (SCOTT, 2004, p. 160), escrito, possivelmente, durante o exílio (Cf. SCOTT, 1988, p. 94-95). O pequeno ensaio reúne um compêndio de elogios a Henry Vane por suas posições públicas e privadas, bem como de sua vida moral330. 
	In his youth he was not so carefull of his conduct as he ought to have been, nor so wholly free from the vices incident to that age, but about eighteen years old returning to a better course, strenuously betook himself to piety and virtue, at which time the severity of his manners join'd to a great Genious. (SIDNEY, 1970, p. 277; The Character of Sir Henry Vane)
	 
		A intemperança da imaturidade jovial é um tema recorrente em Sidney e que o faria limitar a possibilidade de um rei virtuoso, quando na tenra idade, justamente pelo imperativo da experiência para o bom governo (Cf. SIDNEY, Maxims, XI, p. 158). Reconhecendo isso, contudo, não exclui a possibilidade de, quando feito adequadamente, ao amadurecer, a virtude deste homem floresça, sempre, em oposição ao vício. Assim, como Henry Vane era dotado de razão (reason), logo, apareceram “his justice and prudence” (SIDNEY, 1970, p. 278; The Character of Sir Henry Vane), sua sabedoria (wisdom) (SIDNEY, 1970, p. 279; The Character of Sir Henry Vane) e magnanimidade (magnanimity) (SIDNEY, 1970, p. 282; The Character of Sir Henry Vane); todos os termos ciceronianos da composição da virtude que Sidney destrincharia ao longo do texto com as devidas combinações e comparações.        
		A partir da consagração da oposição entre o realismo maquiaveliano e a reflexão política moralizante, tornou-se lugar comum opor a virtus da filosofia moral romana à virtù maquiaveliana, não obstante Maquiavel ter em alta conta seus conterrâneos antigos (Cf. SIVER, 2008, p. 182-183). Como tivemos chance de destacar acima, um esforço recente de Skinner em localizar a distinção entre as duas virtudes na neutralização da justiça teve o efeito de reduzir o abismo entre os autores (Cf. SKINNER, 2002b, p. 184). Por outro lado, a dificuldade dessa leitura, em se tratando de Sidney, reside, pois, no seu alinhamento com as interpretações contemporâneas. Como alguns estudiosos já apontaram, a marcante presença de Maquiavel no republicanismo inglês não estava exatamente alinhada aos valores aristocráticos dos quais se pode afirmar serem compartilhados por Sidney. Toda essa situação seria facilmente interpretada não fosse o fato de Sidney empregar, também, aspectos que claramente são atributos da virtù do florentino, seja em oposição ao vício, seja em oposição à fortuna (NELSON, 1993, p. 118). A negação de Houston (1991, p. 165) de que tal alinhamento com o florentino exista, mesmo que de modo comedido, parece incorrer no caso de uma mitologia da coerência (SKINNER, 2002a, p. 70)331. Isso não significa, por seu lado, que a teoria da virtude de Sidney não seja consistente, mas que deve ser estudada de acordo com os paradigmas aos quais ele próprio se coloca. Assim, buscaremos, também mas não apenas, responder a esta afirmativa: “Sidney's thoey of virtue is radically incomplete and intellectually unsatisfying” (HOUSTON, 1991, p. 177).
		Até aqui, procuramos expor a dimensão da virtude de Sidney calcada na sua oposição ao vício que não necessariamente incorre em contradizer de Maquiavel (Cf. Discorsi, I, 2), embora, de fato, não seja esse o emprego mais corrente do florentino. Com relação a este aspecto, a compatibilidade entre os autores se faz menos pela oposição ao vício do que pela possibilidade dos exemplos serem seguidos: “Whereas the first were never remarkable for anything, but pride, lewdness, treachery, cruelty, cowardice, madness, and hatred to all that is good; whilist the others excelled in wisdom, valour, and all the virtues that deserve imitation” (SIDNEY, Discourses, I, 11, p. 134). O ponto é um debate comum no republicanismo. Dadas as dificuldades eminentes na inserção e promoção da virtude entre os cidadãos, diversos mecanismos foram aventados para o cumprimento de tal tarefa332 e, entre os preferidos de Maquiavel, sem descartar a religião cívica, a pobreza, o militarismo e a cidadania, está o exemplo (Cf. Discorsi, I, 2 e 4). A conhecida fórmula maquiaveliana de que a exemplaridade ensina carrega-se de prospecção na medida em que as ações realizadas com sucesso são reproduzidas por outros cidadãos sob condições similares. Retomaremos à frente a seguinte passagem, em outra circunstância, que, por ora, se faz imprescindível: “the success being constantly the same, it cannot be attributed to fortune, but must necessarily be the production of virtue to be so essentially necessary be the production of virtue and good order” (SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 135). Cabe, neste momento, apenas destacar a clara oposição entre fortuna e virtude cujo caráter maquiaveliano se confirma na citação do próprio na frase seguinte do texto. Esta oposição também pode ser lida em outras passagens, como, por exemplo: 
	It cannot be said that Alexander was a monarch in our author's sense; for the power of the Macedonian kings was small. Philip confessed the people were freemen, and his son found them to be so, when his fortune had overthrown his virtue, and he fell to hate and fear that generosity of spirit which it creates. (SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 143)
	 
		Como conciliar este virtude, que combate as dificuldades dos tempos, com aquela moral é uma questão à qual Sidney não se propõe abertamente a resolver (Cf. SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 142). Desse modo, a robustez de seu conceito se vincula, fundamentalmente, ao específico tema que trata. Nesse caso, a grandeza dos romanos não era advinda de deus ou da fortuna, mas de sua virtude (RAAB, 1965, p. 223). A contraposição entre virtude e fortuna na obra de Sidney não é tão rara quanto se poderia imaginar. 
	He that desires farther proofs of this point, may seek them in the histories of Alexander of Macedon, and his successors: He seems to have been endow'd with all the virtues that nature improved by discipline did ever attain, so that he is belived to be the man meant by Aristotle, who on account of the excellency of his virtues was by nature framed for a king; and Plutarch ascribes his conquests rather to those, than to his fortune: But even that virtue was overthrown by the successess that accompained it. [...] His successors did not differ from him. (SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 139)
	 
		Novamente, o exemplo de Alexandre serve de guia para Sidney, porque pela natureza foi moldado para ser rei e completado pela disciplina. Foi essa virtude a responsável pela conquista, e não a fortuna. Os dois casos de conquista aqui assinalados por Sidney são, respectivamente, a virtude e a fortuna, justamente os mesmos conceitos com os quais Maquiavel oferece sua explicação para o sucesso e o infortúnio de Alexandre. 
	Considerate le difficultà le quali s'hanno a tenere uno stato occupato di nouvo, potrebbe alcuno maravigliarsi donde nacque che Alessandro Magno diventò signore della Asia in pochi anni e, non la avendo appena accupata, morí: donde pareva ragionevole che tutto quello stato si ribellassi; nondimeno e' successori di Alessandro se lo mantennono e non ebbono a tenerlo altra difficultà che quella che in fra loro medesimi per propria ambizione nacque. (MACHIAVELLI, Principe, IV, 1)
	 
		Para ambos os autores, o império do macedônio se enfraqueceu porque se corrompeu e, com isso, abriu a margem necessária para a derrocada. A diferença, bastante compreensiva, é que, para Sidney a corrupção começou com o próprio Alexandre, mas para Maquiavel, apenas com seus sucessores. A roda da fortuna girou de tal maneira que mesmo o mais valente e habilidoso dos conquistadores sucumbiu a ela (SCOTT, 1991, p. 211). Para além do fato da explícita referência a Plutarco por Sidney, e a implícita por Maquiavel (Discorsi, II, 1, 2-4), há uma dimensão que aproxima ainda mais os dois. Vimos acima que, para o autor dos Discourses, a virtude merece imitação e, com o exemplo de Alexandre, entende-se que a partir da imitação que ela pode ser continuada, mesmo que na passagem ele sugira uma vitória eminente da fortuna. Maquiavel afirma algo bem semelhante: 
	Ma quanto allo essercizio della mente, debbe el principe leggere le istorie e in quelle considerare le azioni delli uomini eccellenti, vedere come si sono governati nelle guerre, essaminare le cagioni delle vittorie e perdite loro per potere queste fuggire e quelle imitare; e soprattutto fare come há fatto per lo addreto qualche uomo eccellente che ha preso a imitare se alcuno innanzi a lui à stato laudato e gloriato, e di quello ha tenuto sempre e' gesti e azioni appresso di sé: come si dice che Alessandro Magno imitava Achille; Cesare, Alessandro; Scipione, Ciro. (MACHIAVELLI, Principe, XIV, 14)333
	 
		Um modo eficaz de combater a fortuna é através da imitação dos homens excelentes, dentre eles, Alexandre. A radicalização de Sidney frente ao exemplo de Alexandre reflete um ponto bem característico de seu pensamento. Para Maquiavel, foi necessária a sucessão para que o império se corrompesse, mas, segundo Sidney, bastou a concentração de poder, porque esta, necessariamente, produz o vício, porque depender da virtude de um único homem leva a cidade ao desastre: “This [the fallen] has been the fate of all governments that were made to depend upon the virtue of a man, which never continues long in any family, and when that fails all is lost” (SIDNEY, Discourses, III, 43, p. 559). Entre a instituição do governo do virtuoso e a queda, concordam Maquiavel e Sidney, ocorre a corrupção (SIDNEY, Maxims, III, p. 29; VIII, p. 93; Cf. HOUSTON, 1991, p. 178). Isso não significa que Sidney discorde que a hereditariedade não destrua a virtude: “And nothing can be more extravagant and unreasonable than to continue the power granted to a man for such an occasion longer than the occasion lasts, or continue that to the son without virtue which was given to the father for his virtue” (SIDNEY, Maxims, II, p. 29).     
		Uma perspectiva anti-maquiaveliana de virtude, mesmo que o florentino sugira  em algum nível a oposição com o vício, reside no entendimento do que opõe virtude e vício. 
	Tho many princes are violent and wicked, yet some have gentle and just: tho many have brought misery upon nations, some have been benefical to them: and they who are steemed most severe against monarchy, think the evils that are often suffer'd under that form of government, proceed from the corruption of it, or deviation from the principle of its institution; and that they are rather to be imputed to the vices of the person, than to the thing itself. (SIDNEY, Discourses, III, 5, p. 344)
	 
		Como já dissemos, para Maquiavel, a distinção entre o vício e virtude não é capaz de produzir diferenças significativas nos regimes, em geral, e nos principados, em particular. Mas, para Sidney, a diferença é substancial. Em outras palavras, o autor dos Discourses reconhece e aprofunda uma diferença que, para o florentino, não se justifica. E entre os termos com os quais Sidney opera tal contraste não é insignificante a inserção da justiça como uma das virtudes que, como vimos, não depende exclusivamente dos homens, mas das instituições estatais, algo, completamente alheio a Maquiavel. Independentemente dessas divergências, o fato é que ambos compraram a virtude com o vício em termos de bem público e grandeza da república.  
		Outro elemento passível de comparação é a relação entre virtude e religião. Embora Sidney não se atenha em demasia a esta relação, porque lhe parece evidente, por um lado, se aproxima de Maquiavel, por outro, se afasta. Nos capítulos dez ao quinze do primeiro discurso, o florentino apresenta um emprego civil e útil da religião, particularmente entre os romanos, de modo a mantê-los dedicados à guerra e à república. Um dos pontos que mais chama a atenção é seu nítido desprendimento com a veracidade do discurso religioso. Maquiavel põe como tema fora de questão se, por exemplo, Savonarola realmente falava com deus (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 11, 24), o que importa é que os ouvintes do frade acreditavam nisso durante suas pregações. Esse exemplo expressa bem sua posição realista diante da política na qual a versão ganha contornos mais imponentes do que o fato em si e isso é particularmente claro quanto ao fenômeno religioso, sobretudo, por conta do temor que ela produz, a partir de uma suposta autoridade divina. Em Sidney, também existe uma correlação entre virtude e religiosidade, mas com o sinal inverso. 
	They [os príncipes] hate virtue for its own sake, and virtous men for being most unlike to themselves. This virtue is the dictate of reason, or the remains of divine light, by which men are made beneficent and benefical to each other. Religion proceeds from the same spring, and tends to the same end; and the good of mankind so entirely depends upon these two, that no people ever enjoyed anything worth desiring that was not the product of them. (SIDNEY, Discourses, II, 27, p. 266)
	 
		Primeiro, destaca-se que, como ele acabara de afirmar na mesma página, dado que a educação dos príncipes (princes)334 produz vícios, ninguém que foi educado dessa forma aceita de bom grado a virtude, o que torna a oposição vício/príncipe uma constante, salvo o caso de haver um príncipe não cortesão, o que, para Sidney, é uma contradição em termos. 
	If any prince therefore has been an enemy to virtue and religion, he must also have been an enemy to mankind, and most especially to the people under him. Whatsoever he does against those that excel in virtue and religion, tends to the destruction of the people who subsist by them. (SIDNEY, Discourses, II, 27, p. 266)
	 
		A virtude, por ser um ditame da razão, a light of nature, embutida nos homens por deus, aqueles que agem dentro desses conformes seguem não apenas a lei natural como razão, mas, antes de tudo, a luz divina (SIDNEY, Maxims, VIII, p. 95; Cf. HOUSTON, 1991, p. 215). Esse ponto é bastante característico de Sidney, porque não impõe à religião verdadeira qualquer formatação institucional coercitiva ou atemorizante, mas, assim como Maquiavel, ela é, e parte, responsável por sustentar a virtude nos homens. Mas é importante que não se perca de vista o fato de que o temor incutido nos príncipes através da religião pode fazer com que sejam mais cautelosos (SIDNEY, Maxims, IX, p. 116). Porém, não é por medo de deus que os homens agem virtuosamente, mas por conhecer, pela religiosidade, a verdade divina. O autor dos Discourses permite ainda que se interprete as condições nas quais esse homem virtuoso pela religião emerja. 
	I will not take upon me to define who they are, or to tell the number of those that do this: but 'tis certain there have been such; and I wish I could say they were few in number, or that they had liv'd only in past age. [...] And whosoever examines the Christian or ecclesiastical histories, will find those princes to have been no less enemies to virtue and religion than their predecessors. (SIDNEY, Discourses, II, 27, p. 266-267)
	 
		O passado era mais propenso a disseminar esses homens, discordaria Maquiavel disso (Discorsi, II, 1), mas aceitaria que, em tempos modernos, a possibilidade de surgimento da virtude não é em essência distinta da do passado (Discorsi, II, 4-5). O que, de fato, diferencia os autores é que, para Sidney, o cristianismo não torna os homens fracos e efeminados, mas para os homens corrompidos, nem mesmo essa religião foi capaz de disseminar a virtude entre os príncipes (SCOTT, 1988, p. 30). De modo análogo, as passagens acima citadas do texto sobre Henry Vane comprovam a mesma relação da virtude com outro termo: a juventude. 
	Io iudico bene questo, ch'è sia meglio essere impetuoso che respettivo: perché la fortuna è donne, e è necessario, volendola tenere sotto, batterla e urtarla; e si vede che la si lascia più vincere da questi che da quegli che freddamente procedono;e però sempre, come donna, è amica de' giovani perché sono meno respettivi, più feroci e con più audacia la comandano. (MACHIAVELLI, Principe, XXV, 26-27)
	 
		A ação constantemente contrária ao esforço da fortuna em domar os homens é mais bem acolhida pelos jovens, uma vez que são mais predispostos a atos corajosos. Com Sidney, ocorre justamente o contrário: são os mais velhos, porque maduros e experientes, os mais afeitos à virtude. Embora a posição de Sidney não deixe dúvidas quanto à compatibilidade entre a idade adulta e a virtude, oposto ao ensinamento maquiaveliano, é difícil verificar em que medida este ponto foi escrito tendo Maquiavel em mente. Todavia, ainda assim, há a possibilidade, sob circunstâncias muito restritas, de os homens domarem a fortuna. A conhecida fórmula maquiaveliana é sempre manter-se em ação de modo a sufocar os ímpetos da fortuna. Para Sidney, “[t]hus being restor'd to good disciplin, fortune chang'd” (SIDNEY, 1970, p. 277; The Character of Sir Henry Vane). É bem verdade que entre a constância da ação e a disciplina militar à qual Sidney se refere há uma distância considerável, embora seja a disciplina militar afeita a Maquiavel e ao maquiavelismo, a clareza da correlação é mais evidente em Sidney. Em suma, Henry Vane “was negligent of his own private interest” (SIDNEY, 1970, p. 279; The Character of Sir Henry Vane), com isso, foi disciplinado e a racional o suficiente para que suas virtudes se tornassem intactas e moralmente comprometidas. “It was human action in conformity in conformity with reason that Sidney gave the name of virtue” (SCOTT, 1988, p. 39). Do mesmo modo, ocorreu com os exemplos antigos: “Rome and Greece, whilst they were free, should furnish numbers of men excelling in all moral virtues” (SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 142). De todas as vezes nas quais Sidney expressa o surgimento da virtude, a mais comum é através da liberdade que, dentre outras mazelas, quando coibida, dissemina o vício (Cf. SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 143).    
		Outro recurso desenvolvido fitando coibir o desenvolvimento do vício sobre a virtude contido em Sidney é justamente a correlação por ele estabelecida entre riqueza e vício (Cf. SIDNEY, Maxims, VI, p. 72). Maquiavel afirma constantemente que, em uma república bem-ordenada, os cidadãos devem ser pobres e o Estado rico (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 19, 8). De acordo com o florentino, as riquezas privadas promovem males profundos. Primeiramente, dada a enorme dificuldade de distribui-las equitativamente entre os cidadãos privados, por decorrência, ela carrega consigo a desigualdade entre eles. A conquista da honra pelos plebeus romanos, isto é, o direito de cidadania plena, encontrou seu limite quando se transformou em disputas por propriedades, inseriu o vício que acarretou na decadência e consequente queda de Roma (Cf. LURBE, 2004, p. 35). Assim, o modelo maquiaveliano de cidadania requer, para além das armas e do constante empenho militar na defesa da cidade, que as disparidades econômicas não sejam capazes de influir politicamente. A solução mais eficaz é manter os cidadãos todos na pobreza de modo que o Estado seja capaz de arregimentar economicamente as relações entre eles e manter o vínculo forte de si mesmo com cada um. O exemplo romano não é estranho a Sidney (SCOTT, 1991, p. 259): “Poverty grew odious in Rome, when great men by desiring riches put a value upon them, and introduced that pomp and luxury which could not be borne by men of small fortunes” (SIDNEY, 1996, p. 352; Discourses, III, 6). A conotação moral da passagem é clara, se os homens não tivessem valorizado a riqueza, a pobreza jamais seria um problema (SCOTT, 1988, p. 154), o que aponta para o discurso igualitário maquiaveliano. Além disso, a riqueza torna os homens efeminados, preguiçosos e ociosos, afastando-os da virilidade necessária à guerra e à ação (SIDNEY, 1970, p. 277; The Character of Sir Henry Vane). Ao passo que a “poverty which had been the mother and nurse of their virtue” (SIDNEY, Discourses, II, 25, p. 254), foi capaz de barrar a luxúria advinda do ouro (SIDNEY, Discourses, II, 25, p. 253)335. 
		Sidney recepciona essa estrutura argumentativa de um modo peculiar. A cisão estabelecida por Maquiavel nesta análise entre cidadão e Estado, Sidney a substitui pela de governantes e governados, assumindo, assim, uma conotação calcada nas relações sociais entre ambos que, por isso, inclui os defeitos do vício nas pessoas. O problema central de Sidney consiste em cercar por todos os lados possíveis as possibilidades de os homens caírem nos vícios, seja por cederem às paixões, seja pelas tentações mundanas (SIDNEY, Discourses, III, 43, p. 560). Um elemento que limita paixões e tentações reside em tolher aos homens a possibilidade de conhecê-las ou realizá-las. Desse modo, as riquezas funcionam como uma potência que encurta o caminho entre a vida regrada e virtuosa ao vício desregrado.
	 
	Reason and experience teach us the same thing: If those nations that have been proud, luxurius and vicious, have desired by pomp and riches to foment the vices of their princes, thereby to cherish their own; such as have excelled in virtue and good discipline have abhorred it, and except the immediate exercise of their office have kept their supreme magistrates to a manner of living little different from that of private men. (SIDNEY, Discourses, III, 6, p. 349-350)
	 
		Cabe destacar, neste ponto, uma distinção significativa entre os autores. O foco da preocupação de Maquiavel incide na manutenção dos cidadãos da república pobres, o de Sidney, por seu lado, pretende fazer com que os governantes, particularmente nas monarquias, não sejam ricos: “Princes are never so rich as when their subjects poor” (SIDNEY, Maxims, VI, p. 77). Além da distinção entre a centralidade no Estado ou no governante, respectivamente, de Maquiavel e Sidney, o florentino positiva a pobreza do povo como quesito necessário à manutenção da virtude, ao passo que o pensador inglês pretende refrear as paixões e tentações, e a positividade de sua análise da pobreza deve ser refletida em toda nação. “And no man can deny this to be well done, unless he will affirm that pride, luxury and vice is more profitable to a nation than the virtues that are upheld by frugality” (SIDNEY, Discourses, III, 6, p. 350). Essa distinção sutil revela um comedimento de fundo no republicanismo de Sidney que se permite observar pela incisão do tema nos governantes e não no Estado: “vices that arise from the superfluity of riches, by keeping their kings in that honest poverty, which is the mother and nurse of modesty, sobriety, and all manner of virtue” (SIDNEY, Discourses, III, 6, p. 350). Isso significa que, para Sidney, este valor republicano não deve se limitar às repúblicas, mas, como mostram as passagens, são ainda mais necessários em monarquias, particularmente com relação aos monarcas. Nesse sentido, se pode afirmar, seguindo Blair Worden (1985, p. 26; 2011, p. LXXXI) e Jonathan Scott (2004, p. 60), a dimensão neo-estóica do comedimento humano para por em prática uma vida virtuosa. Necessariamente, este modo de vida requer uma dimensão moral, ausente em Maquiavel.  
		Por outro lado, as semelhanças com Maquiavel são evidentes. Ambos opõem vício e virtude cujo operador do primeiro é a distribuição de riquezas na nação. Todavia, a máxima republicana da mesura da igualdade calcada nas relações políticas é a insistência dos dois autores, embora com intensidades distintas (Cf. SIDNEY, Maxims, III, p. 32-33). O fato de Maquiavel priorizar as repúblicas quanto a este quesito aponta para sua predileção da igualdade, ao passo que Sidney tende a destacar as instâncias virtuosas e viciosas sob quaisquer circunstâncias. Essa diferença de intensidade no sumo de um mesmo argumento republicano não é apenas compatível, mas coerente com o sistema de Sidney que, como temos mostrado, em tese, prioriza a virtude ao governo das leis. 
	There is another reason of no less importance to those nations, who tho they think fit to have kings, yet desire to preserve their liberty, which obliges them to set limits to the glory, power and riches of their kings; and that is, that they can no otherwise be kept within the rules of the law. (SIDNEY, Discourses, III, 6, p. 350)
	 
		A submissão às leis é apenas um recurso à nação que não escolhe o caminho republicano e, ainda sim, quer ser livre. O pressuposto disso é uma incoerência de fundo, uma incompatibilidade a priori de uma nação entre ser uma monarquia e ser livre. Por isso, Sidney se vê forçado a inserir no argumento um elemento que em si mesmo não diz respeito ao vício e virtude e sua relação com a riqueza: a lei. Dado que uma nação não abdique da existência de monarcas, não lhe resta outra alternativa que não impor-lhes limites legais de modo a conter a tendência viciosa promovida pelo luxo.                       
	 
	4.7. Ciclos de governo e redução aos princípios
	If we apply ourselves to anything more serious, we read Machiavelli and other books of that kind, which we find more useful to to us than all that is contained in the Bible.
	Algernon Sidney, Court Maxims, IV
	4.7.1. Ciclos de governo
		Além da peculiaridade de Sidney com relação ao uso da história, particularmente por se tratar de um autor jusnaturalista, ele divide com autores alternativos a essa tradição a percepção das transformações históricas na ambivalência entre grandeza e decadência. Sobre isso, Houston (1991, p. 217) escreve: “Though Sidney nowhere mentions them, this argument alludes to the classical theories of Polybius and Machiavelli”. A conhecida teoria polibiana dos ciclos de governo, modernamente associada a Maquiavel e que aterrissou na Inglaterra com Harrington, encontrará lugar no pensamento de Sidney, como a exemplaridade histórica, de um modo bastante peculiar336. Alguns comentadores destacam o corrente uso dialético do sistema intelectual de Sidney, no qual às contraposições entre bem e mal, deus e diabo, civilização e barbárie soma-se a de progresso e decadência. Por outro lado, não obstante a pertinente interpretação da matriz aristotélica ser fundamental neste quesito, o autor dos Discourses passa ao largo da teleologia do estagirita e se aproxima do historiador de Roma, a partir da conhecida comparação com a Inglaterra (SCOTT, 1991, p. 188). Buscaremos argumentar que a perspectiva dialética não se opõe a uma teoria do progresso.
		Como apontamos acima, o contratualismo duplo de Sidney se diferencia, mantendo o vocabulário, profundamente do maquiavelismo e, por isso, o que era o “principio del mondo” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 2, 14; Dell'Ambizione, 182), passa a ser as “many families into the one civil body” (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 78) para a conveniência comum, racionalmente orientada “from the beginning of the world” (SIDNEY, Discourses, I, 14, p 39). Ao entrar no segundo contrato, o corpo civil ganha a forma de governo: 
	Such as were wise and valiant procured it, by setting up regular governments, and placing the best men in the administration; whilst the weakest and basest fell under the power of the most boisterous and violent of their neighbours. Those of the first sort had their root in wisdom and justice, and are called lawful kingdoms or commonwealths; and the rules by which they are governed, are known by the names of laws. These governments have ever been the nurses of virtue: The nations living under them have flourished in peace and happiness, or made wars with glory and advantage: whereas the other sort springing from violence and wrong, have ever gone under the odious title of tyrannies; and by fomenting vices, like to those from whence they grew, have brought shame and misery upon those who were subject to them. (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 79)
	 
		Diferentemente da origem polibiana, e seus seguidores modernos, Sidney apresenta dois, ao invés de um, sistemas lineares de sucessões, sustentados na contraposição dialética entre virtude e vício. A sequência virtuosa se inicia com os melhores homens (best men) e segue para um regime pautado em leis e estas, por sua vez, produzem virtude337. Do ponto de vista do vício, o primeiro governo é violento e encontra sua sequência na tirania – supõe-se, sem lei – e no vício. “Yet Sidney's is not the eighteenth-century idea of unstoppable progress, for Sidney's linear idea of change could work in either direction” (SCOTT, 1988, p. 33). O primeiro ponto a chamar a atenção é o fato de cada um dos ciclos serem sistemas fechados em si mesmos, nos quais um aspecto positivo leva a outro igualmente positivo e vice-versa, de modo que o escopo teórico opere como um circuito fechado de retro-alimentação. Para tal, basta que o início seja virtuoso ou vicioso para que cada uma dessas características se fortaleça a partir da existência ou não de leis. “Sidney décrit en réalité deux mouvements d'inégale pouissance qui s'effectuent en sens inverse, et qui opèrent à des niveaux différents de la realité. La loi générale qui gouverne le monde est celle de l'entropie, de la dégradation et de la corruption” (LURBE, 2004, p. 37). De modo a combater essa lei geral, continua Lurbe, os homens devem estar permanentemente dispostos a fazerem reformas, mesmo que sejam a partir da força (LURBE, 2004, p. 38).  Essa avaliação parte de que essa lei geral é autônoma e independente dos atos humanos. É verdade, porém, que Sidney não deixa de reconhecer o imponderável, como veremos na sequência, mas daí a ser uma lei geral, há uma distância significativa. Uma resposta plausível a fim de responder o que Lurbe chamou de contradição aparente se faz não apenas a partir dos ciclos, mas como cada um deles absorve o vício e a virtude. Cabe aqui a primeira comparação com Maquiavel. 
		Para o secretário florentino, a passagem de um governo para outro, a princípio, expressa a versão aristotélico-polibiana da sucessão alternada de governos bons e ruins338. Porém, rebate Maquiavel (Discorsi, I, 2, 13), a proximidade entre vício e virtude é tamanha que tais distinções se tornam inócuas. Além disso, nenhuma civilização possui fôlego suficiente para girar indefinidamente as formas de governo, de modo que o ocaso é inevitável para todas. A diferença para com Sidney é notória e se centra na virtude e no vício (Cf. SCOTT, 2004, p. 227). O autor dos Discourses não aceita o embricamento descrito nos Discorsi entre esses dois termos. Sua posição se radicaliza a ponto de teorizar a passagem de uma forma para outra em duas chaves que não se sobrepõem. Novamente, o problema de Sidney com Maquiavel é de fundo moral. Apesar dessas fundamentais distinções, uma característica comum, também presente em Harrington, reside na sustentação pelas leis. Nos casos de Maquiavel e Harrington, entre as leis e a virtude, inserem a necessidade do exemplo, para Sidney, entretanto, a passagem é direta (SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 134 e II, 23, p. 212). Contudo, nos três casos, a correlação é clara entre lei e virtude. Além disso, aceitam, Maquiavel e Sidney, que o autogoverno deva ser regido por leis, repúblicas ou principados (Maquiavel) ou repúblicas e reinos (Sidney). Deste quesito inicial, governo das leis produtor de virtude, deriva-se, a partir da diferença do conceito de virtude em Sidney e em Maquiavel, a noção de progresso e decadência.
		Páginas à frente dessa passagem, Sidney complementa seu argumento expressando sua dívida e sua diferença para com Platão e Aristóteles, logo após se posicionar contrariamente à natureza política do homem. 
	Tho they did not perhaps justly know the beginning of mankind, they did know the beginnings and progress of the governments under which they lived; and being assured that the first kingdoms had been those, which they called heroum regna, that is, of those who had been most benefical to mankind; that their descendants in many places degenerating from their virtues, had given nations occasion to set up aristocracies; and they also falling into corruption, to institute democracies, or mixed governments; did rightly conclude, that every nation might justly order their own affairs according to their own pleasure, and could have neither obligation nor reason to set up one man or a few above others, unless it did appear to them that they had more of those virtues, which conduce to the good of civil societies, than the rest of their brethen. (SIDNEY, Discourses, II, 1, p. 87)
	 
		Sidney insere à sua teorização anterior a passagem das formas de governo e torna o entendimento da questão, no mínimo, complexo. Ele segue a sequência dos antigos iniciada com a monarquia, porque, após o primeiro contrato, era a forma mais benéfica para todos. Mas a decadência da monarquia para a aristocracia e desta para a democracia, ou governo misto, se faz aos moldes maquiavelianos. No primeiro caso, ocorreu uma degeneração das virtudes, no segundo, a queda pela corrupção. Ambas as causas são bastante similares às de Maquiavel, quando expressa a degeneração pela contraposição entre a memória e a hereditariedade (Discorsi, I, 2, 17, 21, 22). O interessante, contudo, é que a centralidade da argumento de Sidney incide sobre a tensão entre virtude e a corrupção, de fato, uma possível leitura de Maquiavel e um tema corrente de seus escritos, embora nas passagens que trata mais detidamente dos ciclos não insira tais motivos. Para o secretário de Florença, a decadência das formas de governo se deriva, fundamentalmente, da sucessão, como vimos no caso de Alexandre. Interessante que seja justamente Sidney quem não acompanhe Maquiavel na crítica à hereditariedade, tema vital de toda sua estrutura argumentativa. Talvez não haja assunto com o qual Sidney gaste mais tinta do que a sucessão pela primogenitura, da qual Filmer é apenas o representante máximo.  E, possivelmente por este motivo, à referência aos antigos seja ainda mais presente do que aquela de Maquiavel. De todo modo, se Sidney tivesse se centrado no texto maquiaveliano, dificilmente perderia a oportunidade de ressaltar o tema. 
		Todavia, persiste uma questão central de difícil resolução. Como é típico do contratualismo, e neste quesito Sidney não é exceção (SIDNEY, Discourses, III, 41, p. 550-551), concede-se pouca atenção à formas de governo como categorias determinantes da república bem-ordenada. No entanto, parece haver uma disjunção entre os dois argumentos contidos no primeiro capítulo do segundo livro dos Discourses. Em um deles, Sidney explica a linearidade das formas de governo sugerindo, contrariamente do que fez páginas antes, uma sucessão entre formas boas e ruins. Como adequar o most benefical a uma linhagem que produziria uma virtude constantemente retomada é a questão central. Comparando as duas passagens (Discourses, II, 1, p. 79 e II, 1, p. 87) percebe-se a ausência, na segunda, de um elemento central na primeira: a produção de leis. Por isso, tornar-se compreensivo que a aristocracia e a democracia não recebam qualquer adjetivo, apesar da expressa degeneração de ambas (Cf. WORDEN, 1991, p. 460-461). Assim, o começo do ciclo, com um dos best men, um heroum regna, somente oblitera sua degeneração quando produz leis. Portanto, não basta a ocorrência de virtude, é necessário, também, o império da lei. Isso mostra a desconfiança de Sidney quanto à possibilidade de deixar ao encargo dos virtuosos o governo, mesmo que teoricamente seja esse o melhor critério para o bom governo, pois, como vimos, todos os homens são submetidos às paixões e às tentações mundanas (Cf. BUCHANAN, 2006, p. 53; Law of kingship). A conclusão, agora, parece óbvia. A forma de governo importa menos do que a virtude (SCOTT, 2004, p. 147), mas esta não pode ser o arcabouço central para os governos, mas a lei. 
	Plato and Aristotle find no more certain way of distinguishing between a lawfull king and tyrant, than that the first seeks to procure the common good, and the other his own pleasure or profit; and doubt not to declare, that he who according to his institution was the first, destroys his own being, and degenerate into the latter, if he deflect from that rule: He that was the best of men, becomes the worst; and the father or shepherd of the people makes himself their enemy. (SIDNEY, Discourses, I, 3, p. 91)
		Desse modo, a milenar sequência das formas de governo é recepcionada por Sidney a fim de apresentar as causas da degeneração e propor um mecanismo que limite o equívoco de dotar um suposto virtuoso de mais poder do que corresponde sua virtude. Por fim, deve-se registrar, diferentemente dos antigos e da tradição maquiaveliana, Sidney embute em sua teoria dos ciclos a perspectiva de progresso e decadência (CONNIFF, 1982, p. 412), que veremos na sequência.      
	4.7.2. O primeiro governo: o capo e o king
		Não obstante o caráter heróico do primeiro bom governo monárquico, indicado acima, Sidney produz robustez em sua recepção dos ciclos de governo ao afirmar, sem adjetivos, que “kings had been the first created magistrates in all places” (SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 456)339, o que não significa que “they must continue forever, or that laws are from them” (SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 456). Apesar da resistência em admitir a naturalidade da monarquia como o primeiro governo, não nega sua facticidade e vai além. O argumento é a coadunação de duas partes. Como vimos, o rei é o primeiro governante porque, primeiro, é um herói e, segundo, porque recebe o poder da sociedade política. “I think no man will deny, that there was a people at Babylon, before Nimrod was king of that place. This people had a power; for no number of men can be without it: Nay this people had a power of making Nimrod king, or he could never been king” (SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 456). A passagem se acopla à sua teoria do contrato. Uma vez formada a sociedade pelo primeiro contrato, institui-se o governo monárquico pelo segundo. Se, por um lado, essa posição praticamente generaliza a monarquia para todas os agremiados humanos, por outro, a desnaturaliza pela necessidade imperativa do consentimento daqueles que construíram a sociedade política. Aliás, é justamente por causa da limitação da força física de qualquer homem que se evidencia a necessidade do consentimento, seja por ato voluntário, seja porque a nação foi persuadida por alguém. 
	That which forces must be stronger than that which is forced; and if it be true, according to the ancient saying, that Hercules himself is not sufficient to encounter two, 'tis sure more impossible for one man to force a multitude, for that must be stronger than he. If he came in by persuasion, they who were persuaded, were persuaded to consent that he should be king. (SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 457)
	 
		Essa narrativa se distancia bastante de Maquiavel, não apenas porque insere o duplo contratualismo na teoria dos ciclos, mas principalmente porque as causas do primeiro governo ser uma monarquia são distintas.
		Para Maquiavel, o primeiro governante, o capo, é “quello che fusse più robusto e di maggiore cuore” (Discorsi, I, 2, 14) e, depois, “a eleggere uno principe, non andavano dietro al più gagliardo, ma a quello che fusse più prudente e più giusto” (Discorsi, I, 2, 17). O capo, diferentemente da príncipe, possui características intrínsecas que o levam ao governo de um, já o príncipe depende de ser eleito, apesar de sua prudência e senso de justiça. Este é um ponto de intenso debate entre os estudiosos de Maquiavel com relação à possível referência a duas das virtudes ciceronianas. A justiça não é um termo ou um conceito recorrente em Maquiavel e, em diversos casos, assume uma conotação de justeza, de precisão da aplicação das ordens estabelecidas por leis (Cf. MACHIAVELLI, Discorsi, I, 7-8), o que, posteriormente seria desenvolvido em forma de sistema judicial como garantia de direitos estabelecidos340. A prudência, por seu lado, depende do temporeggiare, isto é, do emprego da ação ou inação em razão das condições postas, tipicamente aliada à tradição florentina de desfrutar os benefícios do tempo. Para Sidney, “time is powerful in all human things, but most in political matters” (SIDNEY, Maxims, VI, p. 77).
		Dois são os pontos em comum entre Maquiavel e Sidney nesse quesito. De algum modo – uma vez fundada a cidade, para Maquiavel, ou assinado o primeiro contrato, para Sidney – o governante é alçado a tal condição pelo consentimento ou pela eleição por suas características próprias. Mas entre um momento e outro, em Maquiavel, há um passo importante: o capo. Este se impõe pela força (robusto) e coragem (cuore), de modo que não depende da vontade de terceiros. Para Sidney, a força e a coragem não são capazes impor o governo: “'Tis ridiculous to say he made himself king, for tho he might be strong and valiant, he could not be stronger than a multitude of men” (SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 457). Não apenas o vocabulário pode ser tido como uma tradução de Maquiavel, mas também a causa de sua inserção, evidentemente, de modo inverso. Possivelmente calibrado por Grotius e Hobbes, Sidney se recusa a creditar à força a capacidade de fundação. Por outro lado, a administração daquilo que é aceitável publicamente remete, em Maquiavel, ao coletivo já fundado em forma de cidade a necessidade de escolha. Sidney se diferencia dessa matriz pelo fato de unir as duas condições em um único momento. Em outras palavras, a aparição do capo e do principe maquiavelianos, em termos de origem dos governos, se compara à transferência do poder coletivo para o rei. Com a honrosa exceção de Alexandre, nenhum outro regime une a monarquia legítima com a força341. No lugar desta, insere as características próprias dos homens virtuosos: “if any man should shew himself wiser than others by proposing a law or government, more benefical to mankind than any that had been formely known, providing better for justice and liberty than all others had done, he would merit the highest veneration” (SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 460). Embora a sentença lembre a figura do fundador maquiaveliano, como no caso de Licurgo que proveu sua cidade com leis (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 2, 3), em Sidney, a cidade já existia com suas próprias leis, desde o primeiro contrato fundante da sociedade. Nesse sentido, Sidney se prende mais à matriz antiga do primeiro governo do que faz Maquiavel. Seria imprudente afirmar que, neste ponto, a recepção de Sidney é diretamente afeita a partir de Maquiavel e não que ambos empregam os mesmos denominadores comuns dos antigos, apesar do emprego das mesmas palavras, não fosse outra referência ao florentino na sequência.  
	I might confess that all nations were at the first governed by kings, and that no laws were imposed upon those kings, till they, or the successors of those who had been advanced for their virtues, by falling into vice and corruption, did manifestly discover the inconveniences of depending upon their will. (SIDNEY, Discourses, III, 13, p. 388)
		Não obstante o primeiro governo ser a monarquia, Sidney carrega seu argumento em defesa do governo das leis, já que são livres de paixões e nenhum homem, por mais sábio que seja, o é (Cf. SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 461). Por outro lado, uma vez que nada é permanente no mundo, como lhe ensinou Maquiavel (Discorsi, II, 5; Cf. JASMIN, 1998, p. 26), as leis também devem possuir recursos tais que as façam se corrigir (SCOTT, 1988, p. 34), como na metáfora médica do florentino e de Harrington: 
	No natural body was ever so well temper'd and organiz'd, as not to be subject to diseases, wounds or other accidents, and to need medicines and other occasional helps as well as nourishment and exercise; and he who under the name of innovation would deprive nations of the like, does, as much as lies in him, condemn them all to perish by the defects of their own foudations. (SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 461-462)
	 
		A correção das fundações dos corpos políticos, assim como a dos corpos naturais, depende de remédios. A inovação é uma potência neutra capaz de curar ou matar o enfermo. De modo a evitar que a inovação seja submetida à boa vontade dos homens, e com eles das paixões, mas mantendo em vista a necessidade da correção das leis, é preciso que se introduza outro dispositivo. 
	Some men observing this, have proposed a necessity of reducing every state once in an age or two, to the integrity of its first principle: but they ought to have examined, whether that principle be good or evill, or so good that nothing can be added to it, which none ever was; and this being so, those who will admit of no change would render errors perpetual, and depriving manking of the benefits of wisdom, industry, experience, and the right use of reason, oblige all to continue in the miserable barbarity of their ancestors, which suits better with the name of a wolf than that of a man. (SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 462)
	 	Dificilmente se duvidaria que Maquiavel é um desses alguns homens que propõem a redução (SULLIVAN, 2006, p. 69), e não seria implausível aventar se Harrington não seria outro. Apesar disso, Sidney deixa clara sua particularidade com relação a este instrumento a partir do correto uso da razão, característico de seu modelo jusnaturalista que se confirma pela comparação, sugestivamente hobbesiana, do lobo com o homem. O que Sidney insere na maquiaveliana redução aos princípios é a constante preocupação com o progresso e a decadência: “the laws that may be good for one people are not for all, and that which agrees with the manners of one age, is utterly abhorrent from those of another” (SIDNEY, Discourses, III, 25, p. 462). Assim, o modo pelo qual as leis devem ser adaptadas para cada lugar e atualizadas para cada época é sua renovação, a redução aos princípios.   	                     
	4.7.3. Redução aos princípios 
		Um importante esforço do maquiavelismo que se projeta com força em diversas matrizes republicanas modernas reside na tentativa de superar ou burlar a transformação dos governos através dos ciclos. Vimos que este é um ponto de destaque da teoria de Harrington, a partir da rotation das casas legislativas, em Sidney, isso é acompanhado de características igualmente oriundas do florentino. A incorporação dos ciclos polibianos ao seio do Estado, como veremos à frente, é um tema que Sidney discute simultaneamente com os tumultos. Por ora, trataremos de identificar pontualmente o significado de sua redução aos princípios. 
		Na esteira de Maquiavel, Sidney credita à corrupção generalizada a causa primeira das decadências e quedas dos Estados. “All human constitutions are subject to corruption, and must perish, unless they are timely renewed, and reduced to their first principles” (SIDNEY, Discourses, II, 13, p. 150). E, centenas de páginas à frente, reafirma a posição: “They found the effects of extreme corruption in government to be so desperately pernicious, that nations must necessarily perish, unless it be corrected, and the state reduced to its first principle, or altered” (SIDNEY, Discourses, III, 41, p. 550). Semelhante a Maquiavel, Sidney também não é claro quanto ao significado próprio de “reduzir aos princípios”, mas o contraste dos textos pode ser um auxílio frutífero. Uma causa da redução maquiaveliana reside na prudência intrínseca, isto é, um mecanismo pelo qual os corpos mistos se renovam por si mesmos, previstos em sua constituição (Cf. ARAÚJO, 2013, p. 105). “Questa riduzione verso il principio, parlando delle repubbliche, si fa o per accidente estrinseco o per prudenza intrinseca” (MACHIAVELLI, Discorsi, III, 1, 10). O texto de Sidney, se lido ao lado do de Maquiavel, não permite que se aceite uma dimensão explicativa alternativa àquela acidental ou prudente, pois não oferece suas causas. Como parte integrante das virtudes cardeais, a prudência regida por mecanismos legais é o modo pelo qual as instituições se renovam (Cf. SULLIVAN, 2006, p. 63). E o acidente, como veremos à frente, é o tumulto. Assim, ambos os autores identificam as mesmas causas da redução aos princípios, mas em uma delas, Sidney se afasta da explicação de Maquiavel para incorporar outra categoria do florentino342. Neste ponto, nosso estudo será restrito à prudência e deixaremos para a seção seguinte a causa acidental, por se relacionar ao conflito e à expansão. Todavia, Sidney define, com mais clareza, o que entende por princípios: 
	The Preservation of every Government depends upon an exact adherance unto its Principles, and the essential Principle of the English Monarchy, being that well proportioned distribution of Powers, whereby the Law doth at once provide for the greatness of the King, and the safety of the People, the Government can subsist no longer, than whilst the Monarch enjoying the Powerwhich the Law doth give him, is enable to perform the part it allows unto him, and the People are duly protected in their Rights and Libertires” (SIDNEY e JONES, 1689, p. 178; Just and Modest Vindication)343
	 
		Preservar os direitos e as liberdades é o princípio a ser reduzido (SCOTT, 1988, p. 108). “This rule obliges us so far to search into matters of state, as to examine the original principles of government in general, and of our in particular” (SIDNEY, Discourses, I, 3, p. 13; Cf; NELSON, 1993, p. 45). “When Sidney speaks of returning to first principles, it always means popular freedom” (WARD, 2000-2001, p. 136). Após relacionar a redução aos princípios com a dinâmica tensão entre memória e hereditariedade, respectivas causas ascendentes e descendentes dos ciclos de governo, e atribuir responsabilidade à virtude pela manutenção da república (SIDNEY, Discourses, II, 13, p. 151), Sidney encerra seu argumento do seguinte modo: “do most evidently prove that the government was ever the same remaining in the people, who without prejudice might give the administration to one or more men as best pleased themselves, and the success shews that they did it prudently” (SIDNEY, Discourses, II, 13, p. 153). Vimos acima que Sidney carrega uma importante dívida para com os antigos com relação ao emprego de virtude. Não parece descabido que, após ter colocado a responsabilidade pela manutenção da república no povo, concluir por um governo pautado na prudência. Do mesmo modo que, em alguns momentos, a sabedoria se destaca entre o conjunto dessas virtudes, aqui, a prudência cumpre com a mesma função. Mas, diferentemente do sábio, o homem prudente de Sidney pode ser projetado na expressão maquiaveliana da redução aos princípios. A clareza do florentino na interdependência entre prudência e redução aos princípios não pode ser descartada das passagens de Sidney. Porém, ao invés de adotar o conceito maquiaveliano de prudência, o autor dos Discourses mantém-se fiel à matriz greco-romana. Mais uma vez, Maquiavel vem ao auxílio de Sidney quando lhe oferece entendimentos perspicazes de conceitos e teorias.
		Diante desse auxílio, Sidney avança na discussão com termos bem característicos da Inglaterra de seu tempo. Explica que a ausência de príncipes não é capaz de quebrar o equilíbrio (balance) dos poderes estabelecidos e afirma a necessidade de manutenção das fundações (foudantions). Ao vocabulário harringtoniano, Sidney acrescenta aquele de Maquiavel: 
	Whilst the ancient constitutions of our Northern kingdoms remain'd entire, such as constested with their princes sought only to reform the governments, and by redressing what was amiss, to reduce them to their first principles; but they may not perhaps be so modest, when they see the very nature of their government chang'd, and the foudations overthrown. (SIDNEY, Discourses, II, 30, p. 302)
	 
		Desse modo, não parece precipitado afirmar que Sidney une a consagrada divisão de Harrington entre fundação e superestrutura com o imperativo maquiaveliano da redução aos princípios, de modo que este seja o agente operacional da virtude e da memória coletiva em constante oposição à tirania (MACHIAVELLI, Discorsi, III, 1, 24-27). Mas, como já apontara Maquiavel, o limite legal da redução não pode ser algo que a oblitere, de modo que, quando necessária, a força deve ser empregada: 
	when men see there is no medium between tyranny and popularity, they who would have been contended with the reformation of their government, may proceed farther, and have recourse to force, when there is no help in the law. This will be a hard work in those places where virtue is wholly abolished. (SIDNEY, Discourses, II, 30, p. 302) 
		Dessa feita, o amor à pátria impulsionado pela “glorious memory” (SIDNEY, Discourses, II, 31, p. 303) distancia o vício popular e enaltece a virtude. 
	This may be sufficient to my purpose: For as it has been already proved, that the kingdoms of Israel, Judah, Rome, Sparta, France, Sapain, England, and all that we are concerned in, or that deserve to be examples to us, did arise from the consent of the respective nations, and were frequently reduced to their first principles, when the princes have endeavour'd to transgress the laws of their institution. (SIDNEY, Discourses, II, 31, p. 306)
	 
		O quadro conceitual está completo. A redução aos princípios para Sidney constantemente se mistura com a virtude; quando legalmente, através das instituições promotoras de prudência, quando ameaçada pela tirania, através da força (Cf. SULLIVAN, 2006, p. 63). Alocado apenas nas instâncias formais do governo, e não em seus fundamentos, a memória e o exemplo são os elementos necessários à impulsão de ambas as virtudes, seja quando for rotineira, seja quando for necessária. Por fim, é necessário destacar que, conceitualmente, Sidney não promove inovações comprometedoras ao quadro de Maquiavel, a não ser por um ponto. A redução aos princípios funciona como um recurso alternativo aos ditames das leis da natureza quando a república bem-ordenada está em xeque. 
	But unlike Harrington's argument, Sidney's vision of returning a government to its 'first principles' had little more to do with Machiavelli's concept of rinnovazione than a similarity of words. The 'first principles' to which he referred were drawn from a moral theory describing the foundations of legitimate govermentsd, and not a historical theory describing the movement of states between the six pure forms of governments. (HOUSTON, 1991, p. 218)
	 
		Porque a constante necessidade de lembrar das causas da fundação da república implica em pressupor que os homens, submetidos às paixões e tentações mundanas, com frequência, se afasta da virtude. Portanto, reduzir aos princípios é parte de uma estratégia que seria desnecessária caso os homens mantivessem-se alinhados com as leis da natureza, particularmente, aquela que impõe a razão (HOUSTON, 1991, p. 164-165).
		As duas últimas seções discutiram dois dos termos mais importantes para o republicanismo de Maquiavel. Para Sidney, ambos são interdependentes das formas de governo e diretamente atrelados ao progresso (SIDNEY, Discourses, III, 31, p. 307), embora a redução aos princípios também se relacione à expansão e ao conflito. Todavia, os termos devem se conjugar de modo tal que o governo misto seja indispensável (TREVES, 1953, p. 524). As análises de Sidney com relação aos regimes puros reverberam uma sucessão de equívocos e impedimentos que apenas no governo misto podem ser solucionados, mas “as no government can be so perfect but some defect may be originally in it, or afterwards introduced, none can subsist unless they be from time to time reduced to their first integrity” (SIDNEY, Discourses, III, 27, p. 476). Com isso, Sidney questiona a perfeição da república maquiaveliana – “rimanendo mista, fece una repubblica perfetta” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 2, 36) – porque ser mista é somente uma das condições. A solução maquiaveliana para a decadência dos ciclos, o governo misto, é seguida de perto por Sidney após acrescentar a redução aos princípios como imperativo da prudência. E é a partir dessa condição que se compreende a importância das formas de governo. 
	4.8. Formas de governo 
	Thought some kings may rightly be called monarchs, all monarchs cannot rightly be called kings.
	Algernon Sidney, Court Maxims, II
	 
	The Liberty and welfare of a great Nation, was of too much importance to be suffered to depend upon the will of one Man. The best and wesist might be transported by an excess of Power trusted with them; and the experience of all times showeth, that Princes, as men, are subject to Errors, and might be misled.
	Algernon Sidney e William Jones, Just and Modest Vindication
		A pouca sistematicidade com a qual Sidney encara o tema das formas de governo não impede que ele próprio seja capaz de expressar uma ordem hierárquica de exposição de seus argumentos. De um ponto de vista teórico, como discutimos a respeito da relação entre o governo das leis ou o dos virtuosos, as instituições em si mesmas são incapazes de imputar o bom governo e a justiça. Porém, observados os governos historicamente, pode-se afirmar a necessidade das mesmas, porque a mutabilidade e variabilidade das experiências históricas requerem respostas igualmente contingenciais. Isso justifica sua aceitação da a tripartição grega das formas de governo em monarquia, aristocracia e democracia (Cf. CARRIVE, 1989, p. 119), mas não sem antes notar que, dada a infinitude das formas constitucionais, nenhum regime existente pode ser classificado exclusivamente como uma dessas formas, de algum modo, todos são, por assim dizer, alguma composição intermediária entre eles, de tal maneira que as formas puras são dificilmente encontradas. “But that Xenophon's meaning may be better understood, 'tis good to consider, that he spoke of such governments as were then in use among the Greeks; which tho mixed, yet took their denomination from the prevailing part” (SIDNEY, Discourses, II, 18, p. 177). Assim, um dos recursos mobilizados por Sidney na busca de definição, menos de sistematização das formas e mais da compreensão dos governos retos em contraste com os degenerados, é a comparação entre eles. A simplicidade e a comparação, como ele mesmo escreve (SIDNEY, Discourses, II, 18, p. 176), assumem o que em outros momentos já havia chamado a atenção como termos absolutos e relativos. “Sidney rifiutò il principio per cui potessero esistere delle forme do governo valide in assoluto” (BARDUCCI, 2006, p. 271). Do ponto de vista absoluto, os regimes seguem os padrões tradicionais do número de governantes e se são ou não degenerados; mas, de um ponto de vista relativo, os aspectos positivos e negativos de cada forma específica devem ser encarados historicamente em confronto com outros. Portanto, Sidney segue os mesmos padrões desenvolvidos por ele com relação à virtude no que diz respeito às formas de governo.
		A inversão da abordagem maquiaveliana, a exceção pela regra, não impediu que Sidney, tacitamente, contrabalançasse duas formas em particular: o governo de um e os governos plurais. Harrington já havia desenvolvido algo semelhante que, de fato, incrementou a análise de Maquiavel. Sidney, por seu lado, como veremos à frente, complexifica as formas de governos unitários e propõe uma classificação bem particular de monarquias e principados. Com isso, insere elementos que não estão em Maquiavel ou em Harrington, como a dimensão territorial, a sucessão, o crivo legal ou mesmo a naturalidade do regime monárquico344. Tal perspectiva é bastante compreensível uma vez que seu diálogo é travado contra os monarquistas, de modo geral, e os defensores do direito divino dos reis, em particular (Cf. HILL, 2002, p. 91). Porém, chama ainda a atenção que as formas plurais – aristocracia, democracia e governo misto –, não recebem o mesmo detalhamento. Antes da marca do florentino, a bipartição inicial das formas de governo carrega uma forte herança do humanismo italiano (SKINNER, 1996, p. 137-138) que será seguida por Maquiavel. Poucas são as vezes que Sidney teoriza ou se debruça diretamente sobre a questão, na maioria dos casos, a referência é indireta quando se supõe uma profunda ambiguidade teórica e prática entre duas formas. 
		Como era comum na reflexão italiana até o quattrocento (BIGNOTTO, 2001, p. 117-121), a oposição entre formas de governo era marcada sobretudo entre república e tirania, e não entre monarquia e república (SIDNEY, Disocurses, II, 18, p. 181). Assim, tal dicotomia se aprofunda, como veremos à frente, na medida em que se observa o caráter misto de todas as formas que não sejam a monarquia absoluta, tornando, pois, a diferença entre a aristocracia e a democracia menos profunda do que entre ambas e a monarquia (Cf. SIDNEY e JONES, 1689, p. 183; Just and Modest Vindication). Por isso, Sidney pôde, do mesmo modo que Harrington, afirmar a consistência de um regime popular sob os mesmos paradigmas de uma república mista, mas, diferentemente de Harrington, ao invés de ser o locus da soberania a característica que os aproxima é o consentimento345, o que promove os princípios ao direito e à liberdade: “our government be not the same with theirs in form, yet it is in principle” (SIDNEY, Discourses, III, 26, p. 472). A forma e o princípio – princípios esses já definidos acima (3.7.3) – são as duas abordagens iniciais necessárias à compreensão dos regimes. Mas, do mesmo modo que ocorre com  a virtude, não se pode confiar nos princípios, deve-se operar com as formas.  
	 
	As to the principle, the above-mentioned vices may be profitable to private men, but they can never be so to the government, if it be popular or mixed: No people was ever the better for that which renders them weak or base; and a duly created magistracy, governing a nation with their consent, can have no interest distinct from that of the publick. (SIDNEY, Discourses, II, 19, p. 185)346
	 
		Repare-se que à categoria aristotélica de para quem se governa, o que aproxima o regime popular do misto, é o consentimento (Cf. WARD, 2000-2001, p. 143). Essa perspectiva que tem suas raízes tanto no aristotelismo, quanto no direito natural moderno, guia Sidney por toda sua discussão a respeito das formas de governo. É justamente nesse ponto formal dos regimes que se encontra a proximidade com Maquiavel que, antes de tudo, inicia suas classificações a partir do contraste entre as formas plurais (repúblicas largas e estreitas, governos populares, governos de poucos e governos mistos) e formas unitárias (principados, reinos e impérios). 
	4.8.1. As monarquias     
		Não obstante os vorazes ataques à estrutura do argumento monárquico de Filmer e de seus seguidores, quando Sidney se mostra mais arrefecido de sua fúria militante, apresenta seus argumentos verdadeiramente contundentes e, não parece surpreender, são pontos contingenciais que obliteram ou limitam a qualidade moral de um monarca. A possibilidade de a monarquia ser o melhor regime, por motivos eminentemente republicanos, jamais é negada por Sidney. Porém, as circunstâncias nas quais isso ocorre são de tal modo restritas que quase apontam para uma impossibilidade prática. A fim de tornar clara as razões da contingencialidade do bom governo monárquico, é preciso investigar, de modo breve, as restrições. Em seguida, faremos o mesmo com as demais formas de governo (aristocracia e democracia) para que, finalmente, possamos entrar no governo misto republicano. Por ora, deve-se adiantar a conclusão de que são as dificuldades e não as facilidades de um determinado governo que levam Sidney a se posicionar favoravelmente ao último (LURBE, 2004, p. 34). Portanto, diferentemente do maquiavelismo e, mais especificamente, dos diferentes momentos maquiavelianos, a república, para Sidney, não é o melhor regime em si mesmo, mas o é, pelas circunstâncias menos desfavoráveis que a cercam. Isso faz com que Sidney debadesse diferentes formas de monarquias (CARRIVE, 2007, p. 110). 
		“Yet am not I such an enemy to kingly government as not to believe that in some cases, and to some nations, it may be best? I can imagine but two” (SIDNEY, Maxims, II, p. 11). Adiantemos os casos: a possibilidade do autogoverno e a virtude. As condições que levam um monarca a ser preferível a um regime plural, para além do fato de concentrar a maior quantidade de virtude que o somatório de todos os demais, é por suas características intrínsecas e somente por serem intrínsecas a um monarca em especial. Desse modo, uma monarquia ou um monarca deve, diferentemente dos regimes plurais, conter em si mesmo características essenciais e intransferíveis que tornem o bem público superior ao privado e governem para todos, “them so much good and by his virtue showed he had a natural superiority over them” (SIDNEY, Maxims, II, p. 12). Em outros termos, a monarquia só é o melhor regime quando “one man has more virtue than the rest, monarchy is natural” (SIDNEY, Maxims, II, p. 12) por suas características inatas. Assim, isso somente depende das condições nas quais as virtudes individuais são distribuídas em cada aglomerado de pessoas, como já apontamos (SIDNEY, Maxims, VII, p. 85).  
		Além dessa condição estrutural e mais importante, outras se somam e limitam ainda mais a boa monarquia. Algumas são efetivamente devedoras da lei da natureza, embora assumam um sentido muito prático e objetivo. O monarca deve desfrutar da razão necessária à sua tarefa e, para isso, não pode ser alguém naturalmente desprovido dela ou não estar em idade adequada: “if the infancy of a king brings woe upon a people, the government of such a one cannot be according to the laws of God and nature” (SIDNEY, Discourses, II, 7, p. 119). Desse modo, contraria-se a lei da natureza, na medida em que uma criança governa, o que configura uma “particular law of the place” (SIDNEY, Discourses, II, 7, p. 119)347. Mas, compativelmente com a própria lei da natureza, quando “the defects of his age might be supplied by virtue, experience and wisdon” (SIDNEY, Discourses, II, 7, p. 119), este rei é a melhor opção. O problema, então, consiste em saber se esse rei pode existir e, depois, como reconhecê-lo e encontrá-lo. 
		Como de costume, a coerência entre o princípio regente do bom regime com sua aplicabilidade é o nervo do problema de como se pode conhecer, em termos absolutos e relativos, o melhor regime. Nos termos próprios de Sidney, isso significa a constante tensão entre a universalidade da lei da natureza e a pluralidade contingencial da história. Compreende-se, então, o corrente emprego de um vocabulário que busca descortinar os caminhos mais fáceis e mais difíceis, através da comparação: “'Tis far more easy to find a remedy against the folly of a child (if the state be well regulated) than the more rooted vices of grown men” (SIDNEY, Discourses, II, 7, p. 120). A partir da comparação fundada em Aristóteles (Ética a Nicômacos, 1160a-1161a), Sidney o segue na conjectura da superioridade monárquica: “And if he said (which I do not find) that monarchy is the best form of government, and a popular state the worst, he cannot be thought to have meant otherwise, than that those nations were the most happy, who had such a man as he thinks fit to be made a monarch” (SIDNEY, Discourses, II, 10, p. 133). Ora, se existir tal homem, detentor de tamanha virtude, não há razões para duvidar que seu governo seja, de fato, o melhor (SIDNEY, Discourses, II, 21, p. 199). Nesse ponto, essa teoria encontra-se sob severo questionamento: “but experience shewing that among many millions of men, there is hardly one that possesses the quality required in a king” (SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 137). No fundo, Sidney não discorda de Filmer que, hipoteticamente, haja, por natureza, homens mais capazes que outros para o bom governo (TREVES, 1953, p. 521); desconfia do fato de eles existirem e, em caso afirmativo, de como torná-los reis. O ponto que o coloca em lado oposto aos defensores do direito divino dos reis é a descendência desde Adão pela primogenitura e não a plausibilidade de sua capacidade inata, para Sidney, virtude, para Filmer, deus. 
	It may be said that some princes are so full of virtue and goodness, as not to desire more power than the laws allow, and are not obliged to chuse ill men, because they desire nothing but what the best are willing to do. This may be, and sometimes is: the nation is happy that has such a king: but he is hard to find, and more than a human power is required to keep him in so good a way. The strengh of his own affections will ever be against him: Wives, children, and servents will always join with those enemies that arise in his own breast to pervert him: if he has any weak side, any lust unsubdued, they will gain the victory. (SIDNEY, Discourses, II, 19, p. 188)
	 
		São essas as circunstâncias que levam qualquer homem, a despeito de sua imensa virtude, ao erro, vício e maldade. O ceticismo de Sidney  reflete, a esta altura, uma verdadeira crítica à monarquia natural (SCOTT, 2002, p. 181), uma vez que, por definição, a natureza humana impacta todos. 
	He has not search'd into the nature of man, who thinks that anyone can resist when he is thus on all sides assaultes: Nothing but the wonderful and immediate power of God's spirit can preserve him; and to allege it will be nothing to the purpose, unless it can be proved that all princes are blessed with such an assistence, or that God hath promised it to them and their successors forever, by what means soever they came to the crowns they enjoy. (SIDNEY, Discourses, II, 19, p. 188)
	 
		E acrescenta: “I cannot be confident that they are generally in an extraordinary manner preserved by the hand of God from the vices and frailties [sic] to which the rest of mankind is subject” (SIDNEY, Discourses, II, 19, p. 189). Desse modo, Sidney se afasta da especulação e rende-se aos exemplos históricos e à experiência diária (SIDNEY, Discourses, II, 19, p. 188) para afirmar que existe uma evidência da tendência dos homens ao vício. 
	why there have been and are more monarchies than popular governments in the world, than that nations are more easily drawn into corruption than defended from it; and I think that monarchy can be said to be natural in no other sense, than that our depraved nature is most inclined to that which is worst. (SIDNEY, Discourses, II, 19, p. 189)
	  
		A segunda categoria de governo de um, igualmente acompanhada de oposição a Filmer, é a monarquia absoluta, definida como império da paixão em detrimento da virtude (SIDNEY, Discourses, II, 30, p. 297). Neste ponto, Sidney não acrescenta muito ao debate inglês em curso no século XVII e, assim, ela a opõe à monarquia mista ou regulada (SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 140; II, 30, p. 287). 
		A abordagem de Sidney a respeito das diversas formas de governo de um possui uma grande sensibilidade com relação à posição de Filmer. Sua estratégia de rebater passo a passo o Patriarcha impõe-lhe que os termos do patriarcado, da hereditariedade, no fundamento contido no livro da Gênesis e a indivisibilidade da soberania sejam constantemente contrastadas com as formas legítimas e, sobretudo, não arbitrárias de governo (LURBE, 2004, p. 34). A indiferenciação com a qual Filmer aborda os governos de um homem provoca em Sidney a mesma repulsa dos ataques diferidos à divisibilidade do poder e à liberdade natural dos homens (Cf. SIDNEY, Maxims, IX, p. 130-131). De acordo com Filmer (1991, p. 12; Patriarcha, II), dado o emprego de sua definição de monarquia, não há razões para supor que exista qualquer diferença entre o rei e o tirano (CARRIVE, 1989, p. 121). 
		Poder-se-ia esperar de Sidney uma posição assemelhada, visto sua predileção pelas formas mistas republicanas, mas não é isso que ocorre. Como temos apontado, a confecção de uma avaliação absoluta dos regimes não impede que uma monarquia seja o melhor governo, embora em termos relativos, isso seja peremptoriamente rejeitado. O Vindiciae contra Tyrannos havia expressado essa posição: “Tyrants and kings, unjust and just princes, are diametrically opposed” (BRUTUS, 2004, p. 67; Vindiciae contra Tyrannos, III). E: “the prince is like a minister and executor of the law, and that he can only draw his sword against whom the law has bidde it. Unless he does so, he is no longer a king, but a tyrant” (BRUTUS, 2004, p. 104; Vindiciae contra Tyrannos, III). Surpreendentemente, Sidney o segue sem questionamentos sob o crivo da justiça, da razão e da lei, em termos semelhantes ao que George Buchanan já havia feito, pela diferenciação do certo e do errado, “a king and a tyrant, are opposites” (BUCHANAN, 2006, p. 45; Law of kingship; Cf. OSTRENSKY, 2006, p. 96). Isso explica porque, mesmo sendo um republicano, Sidney se esforça por diferenciar reis de tiranos (Cf. SIDNEY, Maxims, IX, p. 149-150) e, o que é ainda mais interessante para este trabalho, utiliza Maquiavel nesta empreitada. 
	But if there be such a thing in the world, as a barbarous and wicked tyrant, he is something different from a king, or the same; and his wisdom is consistent or inconsistent with barbarity, wickedness, and tyranny. If there be no difference, the praises he gives, and the rights he ascribed to the one belong also to the other: and the excellency of wisdom may consist with barbarity, wickedness, tyranny, and the panick fears that accompany them. (SIDNEY, Discourses, II, 29, p. 283)
	 
		Não é raro Sidney empregar argumentos lógicos para mostrar as contradições internas do sistema filemriano. Porém, outro elemento da passagem chama atenção. Do mesmo modo que Maquiavel e Harrington, Sidney apresenta suas classificações de modo binário, isto é, um conjunto de bifurcações conceituais que, uma vez aceita uma opção, não se pode voltar atrás. De fato, o modo estilístico de apresentação do argumento conduz o leitor à aceitação, por pressuposto, de que o quadro classificatório é fixo, assim como fizeram Maquiavel e Harrington. Em termos de conteúdo, a força do argumento reside em um pressuposto não exposto na passagem, nesta, por seu lado, fica claro que ou um rei é igual a um tirano ou diferente, e sua sabedoria é consistente ou inconsistente com a barbárie (Cf. SCOTT, 2004, p. 39)348. Assim, os adjetivos atribuídos a um devem ser os mesmos daqueles atribuídos ao outro, se, e somente se, a sabedoria for consistente com a barbárie, uma vez que seria uma contradição lógica a sabedoria ser inconsistente com a barbárie e um rei equivalente a um tirano. Pela lógica, resta que se aceite tão somente que o rei é distinto do tirano. 
		Porém, detalhando seu argumento contrariamente à exposição de Filmer, Sidney, em outro momento do texto, aproxima o rei do tirano por um critério alternativo a este da sabedoria. Uma das características observáveis nos Estados desses dois governantes é a existência ou não de leis. Esse instrumento jurídico, para além do fato de absorver um conjunto de caracteres republicanos indispensáveis, dificulta que um regime decaia para uma situação ilegítima, “that a kings degenereted into tyrants, signifies nothing, for tyrants also are kings” (SIDNEY, Discourses, III, 16, p. 402). Bem verdade que o argumento é recheado de ironias em torno da posição de Filmer a respeito da incapacidade de as leis humanas alterarem a suposta naturalidade do patriarcado, porém, a conclusão parece apontar para que rei e tirano difiram em termos outros que não a matriz do governo de um. Por este ângulo, entende-se a variação de um regime para o outro de maneira exclusivamente qualitativa, assentada nas características intrínsecas de cada governante.   
		Neste ponto reside uma importante recepção de Maquiavel, que será ainda mais aprofundada nas justificativas de Sidney que veremos a seguir. Para o secretário de Florença, a necessità da política impõe ao governante uma disjunção entre o que Sidney chamou de sabedoria e barbárie. No núcleo central do que ficou conhecido como o realismo político, as categorias de bem e mal dificilmente podem ser empregadas em termos morais e valorativos: “Credo che questo avvenga da le crudeltà male usate o bene usata. Bene usate si possono chiamare quelle – se del male è lecito dire bene – che si fanno a uno tratto per la necessità dello assicurarsi, e di poi non vi si insiste drento ma si convertono in più utilità de' sudditi che si può” (MACHIAVELLI, Principe, VIII, 23-24). Pela necessità se impõe a indistinção entre o bem e o mal, que, por sua vez, se aplica à sabedoria do príncipe que emprega a raposa (MACHIAVELLI, Principe, XVIII, 7). 
	A uno principe adunque non è necessario avere in fatto tutte le soprascritte qualità, ma è bene necessario parere di averle, anzi ardirò di dire questo, che, avendole e osservandole sempre, sono dannose, e parendo di averle sono utili: come parere piatoso, fedele, umano, intero, religioso – e essere, ma stare in modo edificato con lo animo che, bisognando non essere, tu possa e sappia mutare il contrario. (MACHIAVELLI, Principe, XVIII, 13)
	 
		Do ponto de vista das qualidades morais, boas ou más, a sabedoria política é neutra (Cf. MACHIAVELLI, Principe, VII, 3). O que Sidney faz na seguinte passagem é rigorosamente o inverso de Maquiavel: “I know no better testimony of the truth of that opinion, than that winsdom always distinguishing good from evil” (SIDNEY, Discourses, II, 29, p. 283). Por isso, nega a necessidade: “Sidney presents a view of the human situation that demands human preparedness against necessity. Necessity itself dictates the type of political life a state must cultivate” (SULLIVAN, 2006, p. 67). Diferentemente de Maquiavel, para Sidney, a necessidade não se impõe. 
		Este é, possivelmente, o pressuposto mais importante de todo o sistema de Sidney: a sabedoria distingue o bem do mal (WINSHIP, 2010, p. 768) e, uma vez isso feito, não se pode seguir ou aplicar o mal (Cf. SIDNEY, Discourses, III, 15, p. 401). Por isso, já havia comentado o décimo oitavo capítulo de O Príncipe: “For it is a most settled maxim in policy a prince should have religion in his mouth, but none in his heart. It were impossible for a prince to govern gallantly, as he ought, if he listened to Bible counsel” (SIDNEY, Maxims, IX, p. 120)  Evidentemente, essa linha argumentativa é fortemente carregada de platonismo349 e, como corrente na época, encontrava-se esta tradição em franca oposição ao maquiavelismo. Isso significa dizer que há uma contradição em termos na afirmativa de que é possível existir um tirano sábio: 
	and being seen only in the rectitude of that distinction, in following and adhering to the good, rejecting that which is evil, preferring safety before danger, happiness before misery, and in knowing rightly how to use the means of attaining or preserving the one, and preventing or avoiding the other, there cannot be a more extravagant deviation from reason, than for a man, who in a private condition might live safely and happily, to invade a principality: of if he be a prince, who by governing with justice and clemency might obtain the inward satisfaction of his own mind, hope for the blessing of God upon his just and virtuous actions, acquire the love and praises of men, and live in safety and happiness amongst his safe and happy subjects, to fall into barbarity, wickedness and tyarnny, which brings upon him the displeasure of God, and detestation of men, and which is always attended with those base and panick fears, that comprehend all that is shamefull and miserable. (SIDNEY, Discourses, II, 29, p. 283)
	 
		Nesse sentido, a máxima de Maquiavel com relação à neutralidade moral da política, definitivamente, não se aplica a Sidney. A longa citação acima traz consigo um interessante conjunto de elementos maquiavelianos e anti-maquiavelianos. A clareza do argumento torna uma análise paulatina desnecessária, embora alguns termos conceituais centrais devam ser destacados. O ponto de ancoragem dessas oposições de valores morais reside, pois, na razão, fundamento necessário, mas não suficiente, da sabedoria. É a partir dela que se compreende a distinção do bem e do mal e todas as suas decorrências. Como já destacamos acima, a razão é uma característica universal, porque natural, de todos os humanos que se soma à sabedoria pela experiência, maturidade e disciplina. Esse deslocamento produzido por Sidney, da razão para a sabedoria, significa que seu argumento não se restringe a reis e príncipes, ironicamente com referência a Filmer, ou apenas aos homens experientes, mas se realiza em todos aqueles que simplesmente podem ser chamados de humanos com suas faculdades naturais intactas. Até mesmo um príncipe, caso siga a razão, é capaz de governar com justiça e clemência, termos claramente anti-maquiavelianos, e viver com uma satisfação interna. A consequência de um príncipe que age ancorado na razão não é outra coisa senão os atos justos e virtuosos. Já expressamos acima a imbricação desses dois conceitos em Sidney, sua proximidade com a tradição ciceroniana e, aqui, fica evidente seu descontentamento com relação à virtù do florentino. Apesar disso, ou melhor, por causa disso, o príncipe é amado e louvado pelos homens. Do contrário, os homens sob seu governo sentem o temor cabido de um príncipe que se afasta de deus e adentra na barbárie e maldade350.         A análise se torna efetivamente complexa na frase seguinte: 
	This being perceiv'd by Machiavelli, he could not think that any man in his senses would not rather be a Scipio than a Caesar; or if he came to be a prince, would not rather chuse to imitate Agesilaus, Timoleon, or Dion, than Nabis, Phalaris, or Dionysius; and imputes the contrary choice to madness. (SIDNEY, Discourses, II, 29, p. 283)
	 
		Maquiavel percebeu que, em seu juízo, nenhum homem seria capaz de optar por ser César. Isso contraria toda a estrutura esquemática do reconhecimento de Sidney de que a valoração do bem e do mal é parte inerente à política, a menos que o autor dos Discourses esteja, abertamente, tentando salvar o autor dos Discorsi de seu realismo. Para isso, é necessário verificar os termos próprios da citação e dos personagens envolvidos. 
		No capítulo citado por Sidney (Discorsi, I, 10), Maquiavel relata os homens que devem ser louvados: os fundadores de religiões, reinos e repúblicas, os que ampliaram o domínio e, por fim, os literatos. Os que vão contra tais medidas, devem igualmente ser censurados. “E nessuno sarà mai, sì pazzo o sì savio, sì tristo o sì buono, che prepostagli la elezione delle due qualità d'uomini, non laudi quella che è da laudare e biasimi quella che è da biasimare” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 10, 8). A estrutura do argumento de Sidney a respeito da divergência entre rei e tirano sustenta-se, em seus termos centrais, na passagem de Maquiavel por ele próprio citada. É necessário, contudo, destacar o fato de haver um absoluto silêncio, como bem destacou Strauss (1978, p. 29), em O Príncipe de tal diferença e, mesmo nos Discorsi, não são comuns essas passagens, o que reforça a aplicação de Sidney em encontrá-la e, a partir dela, generalizar a posição do florentino. 
		Essa leitura claramente enviesada, por outro lado, não pode ser extrapolada para todos os pontos do argumento. De fato, Maquiavel distingue os loucos (pazzi) dos sábios (savii), os maus (tristi) dos bons (buoni)351. Contudo, se a leitura do trecho for fixada na segunda parte da frase citada, é possível, daí, emergir os limites da recepção de Sidney. Vimos que o tema da justiça não diz respeito propriamente a Maquiavel. Numa leitura mais extremada, possivelmente, o trecho escolhido por Sidney juntamente com os capítulos 7 e 8 do primeiro discurso são os que mais se aproximam do ponto. Louvações e censuras são atos que devem ser cometidos em separados, calibrados um a um de acordo com o mérito da questão. Desnecessário afirmar que seria um exagero aproximar essa perspectiva maquiaveliana de uma teoria da justiça distributiva nos parâmetros clássicos. Porém, para olhos atentos ao direito natural e à justiça, não parece mais tanto descabida a inserção do trato impessoal com os atos cometidos por terceiros (Cf. TREVES, 1953, p. 532). O que, definitivamente, não faz parte do universo maquiaveliano, como acima apontamos, é o conceito de virtude de Sidney, sempre, correlacionado à justiça, à bondade e, sobretudo, a deus. O elemento central que faz divergir os dois autores é a razão natural que Sidney identifica em todos os homens, capaz de aproximá-los da natureza e de deus. Para Maquiavel, os homens se enganam: 
	Nientemeno dipoi quasi tutti, ingannati da uno falso bene e da una falsa gloria, si lasciono andare, o voluntariamente o ignorantemente, nei gradi di coloro che meritano più biasimo che laude; e potendo fare con perpetuo loro onore o una republica o uno regno, si volgono alla tirannide, né si avvengono per questo partito quanta fama, quanta gloria, quanto onore, sicurità, quiete, con sodisfazione d'animo ei fuggono, e in quanta infamia, vituperio, biasimo, pericolo e inquietudine incorrono. (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 10, 9)
	 
		A ideia de falso bem, em Sidney, é uma contradição em termos, a não ser que seja praticado voluntariamente, o que é equivalente a não ser falso, pelo menos àquele que a pratica. Mas o núcleo que Sidney extrai de Maquiavel é a diferença entre reino e tirania, acrescentando, devidamente, seus próprios termos: “as kings are kings by law, and tyrants are tyrants by overthrowing the law” (SIDNEY, Discourses, III, 16, p. 403). 
		Com relação aos personagens citados, Sidney praticamente traduz a passagem de Maquiavel (Discorsi, I, 10, 10) sem qualquer alteração significativa. Ambos os autores utilizam com bastante frequência exemplos de personagens romanos. Porém, enquanto Maquiavel se centra, na maioria das vezes, nos acontecimentos, Sidney tende a destacar o personagem em si mesmo. Para ele, contudo, as referências são evidentes: Cornélio Cipião Africano e Júlio César. É desnecessário lembrar das inúmeras vezes em que ambos são contrastados. Todavia, há indicações textuais de que Sidney não se limitou aos Discorsi e adentrou em O Príncipe. Ao traçar as diferenças entre o rei e o tirano, de modo corriqueiro e quase despretensiosamente, como acima indicamos, Sidney se refere ao amor e ao temor, respectivamente. Essa análise se encontra com clareza no décimo sétimo capítulo de O Príncipe. 
		Como é bem característico de seus escritos, Maquiavel inicia o capítulo com uma breve introdução ao tema, depois, passa à análise dos argumentos prós e contras e, quando o faz, conclui por um deles. No caso, interessa-nos menos a posição própria do autor de O Príncipe do que a conexão com os Discorsi. No opúsculo, Cipião é identificado como piedoso, compreensivo e indulgente diante das situações  adversas (Principe, XVII, 19-21) que o levaram à glória (Principe, XVII, 22). É bem verdade que não há uma relação direta entre o tema de ser amado ou temido e o contraste entre Cipião e César352. O que chama a atenção, entretanto, é a reprodução das referências de Maquiavel que, de acordo com Sidney, difeririam o tirano do monarca. O elenco de características do monarca de Sidney – a bondade, o afastamento do mal, segurança, felicidade etc. – conduzem o governante ao amor dos homens, o que indica, ao contrário da conclusão maquiaveliana, a superioridade deste frente ao temor: “Nada é mais eficaz para a proteção e a manutenção dos recursos do que ser estimado; nada é mais distante disso que ser temido” (Cícero, Dos deveres, II, VII, 23). O que Sidney faz, portanto, é inverter a inversão de Maquiavel da tradição ciceroniana, na conjugação da bondade pela razão com a utilidade de agir bondosamente, diferenciando, assim, o rei do tirano, uma vez que “to acts of goodness, honest, virtue and gallantry, with more efficacy than all the most exact examples of history and philosophy” (SIDNEY, 1795, p. 278; On Love) provam o melhor a ser feito.                     
		“Nevertheless [a percepção de Maquiavel sobre os personagens] 'tis too well known that many of our author's [Filmer] profound wise men in the depth of their judgment, made perfect by use and experience, have fallen into it” (SIDNEY, Discourses, II, 29, p. 283). A estratégia de opor Filmer a Maquiavel (Cf. SCOTT, 1991, p. 231) está longe de ser um recurso moral, mas sim, disputar com ele a autoridade do florentino, já que o próprio não economiza nos elogios. A ironia envolvida na afirmativa de que os homens de Filmer são capazes de fazer aquilo que os maquiavelianos não são pode não funcionar, necessariamente, como uma “defesa” de Maquiavel propriamente, mas, como é comum do estilo de Sidney, hierarquizar os termos envolvidos: frente a Filmer, até mesmo Maquiavel se posiciona com bom senso e juízo. Por isso, a escolha da passagem não é aleatória, mas de exemplos contra-intuitivos largamente conhecidos pelos leitores de Filmer e de Maquiavel. Não obstantes as distinções evidentes, a inspiração de Sidney para diferenciar o rei e o tirano é eminentemente maquiaveliana. Mas o que se mostra mais interessante é o fato de que Sidney escolhe Maquiavel para falar da monarquia, e não refaz a perspectiva quanto as demais formas de governo. 
	4.8.2. Democracia, aristocracia e os extremos  
	          
		Não há evidências de que Sidney tenha avançado conceitualmente a respeito da democracia além da definição dos antigos, particularmente, gregos, a não ser por um ponto. Possivelmente, Sidney foi um pioneiros a creditar à profunda diferença entre a organização espacial das cidades-estados gregas e os grandes agremiados dos Estados nacionais modernos. A mais clara distinção reside na dimensão populacional e levou Sidney a afirmar, mais de uma vez (SIDNEY, Discourses, II, 16, p. 166; II, 18, p. 176), que as democracias puras devem ocorrer em territórios de dimensões equivalentes as de uma cidade (Cf. LOTTES, 2014)353. Apesar desse interessante ponto, mais importante para os desdobramentos do pensamento político nos séculos seguintes do que para o entendimento do próprio Sidney, a forma democrática de governo o coloca em uma situação delicada. Já foi bastante destacado (Cf. SCOTT, 2002, p. 17-18) a forte presença platônica no pensamento político de Sidney (HAMEL, 2011, p. 121) e, de fato, há muito dessa dívida que pode ser evidente ou estar nas entrelinhas. 
		A retidão do governo através do discernimento e da sabedoria talvez seja o ponto alto dessa recepção, mas existem ainda outros aspectos, dentre eles, o emprego das mesmas metáforas e comparações médicas contidas em A República e nas Leis. Por ora, basta que se tenha claro o paralelo que Sidney constrói entre o homem sábio, como parte integrante da virtude, a sua parca distribuição no mundo. Caso Sidney seguisse até o fim com essa inspiração platônica, seria coerente que ele defendesse um regime aristocrático. Ao invés disso, de um ponto de vista teórico, ele se centra na monarquia natural, o que o afasta de Platão. Porém, a questão se aprofunda quando se dedica à democracia. Como defensor de um regime popular, devidamente calibrado pelas instituições mistas, Sidney se encontra defrontado com a possibilidade da irracionalidade do povo (Cf. CARRIVE, 1989, p. 132-133), mas ele possui um recurso defensivo: 
	Some [atenienses] among them were unjustly put to death, and above all Socrates; but the people, who, deceived by false witness (against whom neither the laws of God or man have ever precib'd a sufficient defence), had condemned him, did so much lament their crime, when the truth was discovered to them, that I doubt whether a more righteous judment had given better testimony of their righteous intentions. (SIDNEY, Discourses, II, 18, p. 178) 
		Assim, o máximo que se pode acusar o povo assassino do homem mais sábio de todos é que era desprovido de sabedoria, porque mal informado. O problema, então, do Estado popular de Atenas, para usar uma expressão corrente do autor, não é a irracionalidade intrínseca do povo, mas a constante possibilidade de ser ludibriado que, de fato, acarreta em atos equivocados. Entende-se, então, o modo pelo qual o argumento da combinação das formas de governo adentra ao sistema de Sidney, sempre, quando esbarra em algum caso prático. Um claro exemplo disso é oferecido a partir da progressão dos povos europeus em termos populacionais. Em determinada altura, não datada, os franceses, espanhois, ingleses e italianos ocuparam um território grande devido ao crescimento populacional que não mais poderiam manter uma forma de governo na qual todos participassem diretamente. Instituiu-se, assim, a representação. “But these two ways [power in their own person e representatives] differimng rather in form than essentially, the one tending to democracy, the other to aristocracy, they are equally opposite to the absolute dominion of one man reign for himself” (SIDNEY, Discourses, III, 28, p. 490). Como é largamente sabido, já estava disseminado entre os gregos a ideia de que representação, sobretudo via eleições, é uma característica eminentemente aristocrática que se contrapõe à democracia (SIDNEY, Maxims, IV, p. 580. A aristocracia possui suas vantagens: 
	If it be said, that those governments in which the democratical part governs most, do more frequently err in the choice of men or the means of preserving that purity of manners which is required for the well-being of a people, than those wherein aristocracy prevails; I confess it, and that in Rome and Athens the best and wisest men did for the most part incline to aristocracy. (SIDNEY, Discourses, II, 19, p. 191)
	 
		Seja como for – assassinato de Sócrates ou erro nas escolhas políticas – a aristocracia tem outras vantagens sobre a democracia porque é capaz de melhor absorver a sabedoria. Todavia, a democracia possui suas virtudes (CARRIVE, 1989, p. 153): “of all governments, democracy, in which every man's liberty is least restrained, because every man hath an equal part, would certainly prove to be the most just, rational and natural” (SIDNEY, Discourses, II, 20, p. 192). Para Sidney, é claro que este universo de igualdade e liberdade não pode ser mantido com a ascensão dos Estados nacionais e, por isso, afirma seu descontentamento: “As to popular government in the strictest sense (that is pure democracy, where the people in themselves, and by themselves, perform all that belongs to government), I know of no such thing; and if it be in the world, have nothing to say for it” (SIDNEY, Discourses, II, 19, p. 189). Sua reticência com esta forma é clara, sempre, em favor do governo misto. Para Carrive (1989, p. 156), “il préfère l'aristocratie ou le gouvernement mixte”. Esta interpretação acaba por associar a postura nobre e aristocrática de Sidney com o uso conceitual de cada regime. De todo modo, para os objetivos deste estudo, o que chama mais atenção é a proximidade dos regimes plurais em contraposição ao unitário, bastante caraterístico do republicanismo em geral, e do maquiavelismo, em especial (Cf. CARRIVE, 1989, p. 158). 
	God did appoint that government which was best for them, consisting in some sort of all the three kinds of government, with this difference that what savoured of aristocracy and democracy was permanent, while that which resembled monarchy was only occasional, when necessity requerired. The two first had relation to constant nourishment, the last was only a medicine. (SIDNEY, Maxims, IV, p. 42)
	 
		Seu emprego de república não é preciso e apenas raramente oferece subsídios para uma compreensão bem acabada. República (republick) é empregado como uma pequena cidade como as da antiguidade (SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 135) ou como uma país pacífico que desfruta do amor de seus cidadãos (SIDNEY, Discourses, II, 22, p. 205; SIDNEY e JONES, 1689, p. 186; Just and Modest Vindication). Apesar de não serem termos contraditórios entre si, a definição que mais se adequa à sua estrutura política é a que segue: “And if Commonwealth signifies the common good, in which sense it hath in all Ages been used by all good Authors” (SIDNEY a JONES, 1689, p. 184; Just and Modest Vindication). Contudo, o mais interessante é o fato de Sidney inserir a distinção entre forma e essência, esta que, por sinal, não depende daquela.  “And all just magistracies being the same in essence, tho differing in form, the same right must perpetually belong to those who put the sovereign power into the hands of one, a few, or many men, which is what our author calls the disposal of the sovereignty” (SIDNEY, Discourses, III, 31, p. 503)354.    
		A partir da consideração de Filmer de que a melhor evidência da propensão natural à monarquia para os humanos seja feita a partir de sua existência entre os animais, como as abelhas, Sidney opta por contrariar tal posição estabelecendo as diferenças entre os dois (SCOTT, 1991, p. 220). Apesar de a natureza dos animais ser capaz de fornecer subsídios à compreensão do homem, a comparação não pode ser generalizada. De modo a responder na mesma moeda, Sidney procura a evidência, como fez Filmer, das exceções como forma de deslocar a lei de deus e da natureza filmeriana para a dimensão contingencial do homem: “those who have no sense of right, reason or religion, have a natural propensity to make use of their strength, to the destruction of such as are weaker than they; and not that any are willing to submit, or not to resist it if they can, which I think will be of no great advantage to monarchy” (SIDNEY, Discourses, II, 8, p. 122). Como é bastante comum em sua argumentação, Sidney opõe o direito à força como modos distintos e opostos ao estabelecimento do governo sobre os homens. Ora, se os homens não se comportam como as bestas, então, só lhes resta ter, naturalmente, alternativas com as quais a natureza não dotou os animais355. Aqui, a hierarquia das leis da natureza é perfeitamente compatível com a análise, isto é, a liberdade natural dos homens, dependente ou não da razão, permite que eles se desviem do caminho oferecido pela própria natureza, o que explica a variabilidade encontrada das formas de governo: 
	But whatever propensity may be in beasts, it cannot be attributed generally to men; for if it were, they never could have deviated from it, unless they were violently put out of their natural course; which in this case cannot be, for there is no power to force them. But that they have most frequently deviated, appears by the various forms of government established by them. There is therefore no natural propensity to anyone, but they chuse that which in their judgment seems best for them. (SIDNEY, Discourses, II, 8, p. 122) 
		A conclusão lógica de que as agremiações humanas escolhem suas respectivas formas de governo não é equivalente a firmar que são todas igualmente boas. Nesse ponto, o relativismo de Sidney (SCOTT, 1988, p. 3) encontra um claro limite (CONNIFF, 1982, p. 409). “They did not indeed reject God with their mouths: They pretended to use the liberty he had given them to make a king” (SIDNEY, Discourses, II, 9, p. 126). Dado que a lei da natureza como liberdade é superior à lei da natureza como razão, não se pode concluir outra coisa que não o desvio da razão permitido pela liberdade. Este é o caso das monarquias absolutas: “And he that exhibits such examples, as far as in him lies, endeavours to take from us the use of reason, and extinguishing the light of it, to make us live like the worst of beasts, that we may be fit subjects to absolute monarchy” (SIDNEY, Discourses, II, 8, p. 122-123). Além da confirmação de que é a razão o elemento distintivo entre homens e bestas, ela também é a responsável por obliterar as monarquias absolutas. Portanto, estar de acordo com ambas as leis da natureza significa, antes, opor-se à monarquia absoluta. 
		Apresentado no sentido inverso, o argumento pode ser lido da seguinte maneira. Concebendo, hipoteticamente, uma situação na qual os homens não sejam capazes de exercer a razão, não há, em essência, nada que os diferencie substancialmente das bestas, de modo que a monarquia absoluta é o regime mais adequado e natural. “This may perhaps be our author's intention, having learnt from Aristotle, that such a government is only suitable to the nature of the most bestial men, who being incapable of governing themselves, fall under the power of such as will take the conduct of them” (SIDNEY, Discourses, II, 9, p. 123). Desse modo, as circunstâncias que caracterizam os homens – possuidores ou não de razão – determinam a capacidade de eles reconhecerem ou não a monarquia como um bom regime. 
	Those who neither understand the several species of government, nor the various tempers of nations, may without fear or shame give their opinions in favour of that which best pleaseth them; but wise men will always proportion their praises to the merit of the subject, and never commend that simply which is good only according to circunstances. (SIDNEY, Discourses, II, 10, p. 132)
	    
		Assim, a monarquia natural se iguala a absoluta quando os homens se igualam às bestas. Mas os homens são iguais às bestas apenas no estado de natureza ou entre os povos não europeus. Por outro lado, abre-se brecha para que, quando avançados o suficiente para reconhecer e sustentar pacificamente o rei natural, a monarquia absoluta também não se distingue da natural. All Monarchies in the World, that are not purelly Barbarous and Tyrannical, have ever been called Commonwealths” (SIDNEY a JONES, 1689, p. 184; Just and Modest Vindication). De fundo claramente aristotélico, que percorre a pior tirania à melhor monarquia, as formas unitárias de governos são os extremos, porque extremamente bárbara ou porque extremamente civilizada. Até aqui, todo este escopo se afasta bastante de Maquiavel, todavia, se aproxima do florentino “according to circunstances”. A observação histórica mostra que são raríssimos os casos nos quais os homens são completamente bestas ou completamente sábios, mais comum – e essa é uma premissa aristotélica – é a ocorrência de um padrão médio que, não por acaso, reverberam a maior parte dos exemplo mobilizados por Sidney. Por isso, o governo que combina as melhores qualidades de cada forma pura é, de modo geral, o mais aceitável para a maioria dos casos.        
	4.8.3. Governo misto 
		Não há motivos teóricos ou conceituais para que Sidney inserisse o tema do governo misto tão distante de suas discussões centrais sobre as formas de governo. Comparado a outros pensadores, nem tanto mais sistemáticos (Cf. HOUSTON, 1991, p. 10), como os próprios Maquiavel e Harrington, Sidney dilui ao longo do texto tanto sua classificação das formas de governo, quanto sua preferência pelo governo misto e, com isso, torna a apresentação do tema menos evidente que a dos demais autores aqui tratados. O primeiro momento que apresenta uma versão relativamente sistematizada sobre as formas de governo é o mesmo que taxativamente afirma a superioridade da forma mista. Em geral, os defensores desse regime tendem a deixá-lo para o fim, possivelmente sob inspiração da letra aristotélica, de modo a exaurir primeiramente todas as formas puras e as mistas corrompidas (SCOTT, 1988, p. 29). Entre os dois extremos, a monarquia absoluta e a democracia pura, têm-se infinitas formas, de modo que dificilmente a historicidade de alguma delas possa ser perfeitamente encaixada em qualquer uma das categorias. Assim, do mesmo modo que é para Harrington, de acordo com Sidney, todas as formas são, de alguma maneira, mistas e o que define cada uma é sua parte preponderante (SIDNEY, Discourses, II, 16, p. 169).  
		Como tivemos chance de apontar anteriormente, teorizar sobre as formas de governo não é um tema de destaque entre pensadores jusnaturalistas, porque a variabilidade das realizações históricas limitam o alcance teórico do direito e da lei da natureza. A justificativa de Sidney não é diferente e, sob determinada perspectiva, ele é ainda mais radical que outros quando sobrepõe a lei natural como liberdade à razão, de modo que os homens possam escolher, sem obstáculos, a forma que lhes convém. Por outro lado, a lei da natureza como razão, a voz de deus propriamente, orienta os homens para o governo misto, o que pode, em parte, explicar o anseio de apresentá-lo, diferentemente das formas puras e corrompidas, destacadamente das demais maneiras de organização institucional: “our question is, whether one form of government be prescribed to us by God and nature, or we are left according to our own understanding, to constitute such as seem best to ourselves” (SIDNEY, Discourses, II, 16, p. 166). Lê-se nas entrelinhas da questão posta a tensão existente entre as duas formas pelas quais a lei da natureza se apresenta aos homens. Uma vez que a lei de deus e da natureza não impõe qualquer forma fixa aos homens, a resposta chega pela história. “And if I should undertake to say, there never was a good government in the world, that did not consist of three simple species of monarchy, aristocracy and democracy, I think I might make it good” (SIDNEY, Discourses, II, 16, p. 166). Ao estilo harringtoniano, Sidney enumera os exemplos que podem satisfazer, apenas parcialmente, a completude do governo misto: Israel, Esparta, Atenas, Roma e Veneza (FINK, 1962, p. 156). A distinção com o autor de Oceana, contudo, é marcada fundamentalmente pela inserção destacada de outros Estados, como Lucca, Gênova, Alemanha e Suíça, de modo que a análise não seja tão rígida. Dentre os modelos que se aproximam da forma mista orientada pela razão, dois caminhos são trilhados. O primeiro se identifica com a origem teológica de Israel (WINSHIP, 2010, p. 758-759), o segundo, com Atenas e Roma. 
		De todas as formas de governo existentes, deus ordenou apenas uma e, ainda assim, apenas como razão a ser seguida, e não imposição (SIDNEY, Discourses, III, 2). O exemplo histórico é a república de Israel. 
	Having seen what government God did not ordain, it may be seasonable to examine the nature of the government which he did ordain; and we shall easily find that it consisted of three parts, besides the magistrates of the several tribes and cities. They had a chief magistrate, who was called jedge or captain, as Joshua, Gideon, and others, a council of seventy chosen men, and the general assemblies of the people. (SIDNEY, Discourses, II, 9, p. 127)356 
	 	Com relação à história pagã, Sidney escreve: “I am much mistaken if that do not prove my assertion, that those governments were composed of the three simple species: for if the monarchical part was in them, it cannot be dennied that the aristocratical was in the senate or areopagi, and the democratical in the people” (SIDNEY, Discourses, II, 16, p. 169). O fundamento da coerência entre as duas abordagens reside no fato de que ambos seguem, através da razão, os ditames da lei da natureza e de deus. Desse modo, fica claro que o esforço de Sidney consiste, ao apresentar sua predileção pela forma mista, em unir a orientação divina com as provas históricas. Com isso, ele vai além de uma defesa puramente institucional e insere as duas dimensões da lei da natureza em um único governo. Os homens, quando escolheram livremente o governo misto no ato do contrato, seguiram a razão divina.
		Não são as atribuições dos poderes, sua separação de funções e sua divisão, que destacam a contribuição de Sidney, mas as razões que o levaram a tal defesa (SIDNEY, Discourses, III, 43, p. 559). O embricamento entre a distribuição das virtudes e das atribuições naturais de cada homem com a organização governamental reflete a preocupação de Sidney com relação a determinar a função devida a cada um, o que se mostra compatível com o governo misto, a lei e o direito naturais, resultando no contrabalanceamento deles próprios (CARRIVE, 1989, p. 160). Nas entrelinhas, entretanto, se faz necessário supor uma determinada distribuição de direitos e deveres à luz da natureza racional dos homens. Assim, para Sidney, o governo misto bem ordenado é a realização da justiça distributiva diante da natureza humana (Cf. SIDNEY, Maxims, XIII, p. 177). 
		A distância que essa estrutura se coloca de Maquiavel e dos momentos maquiavelianos não se deve ao formato institucional final, mas às justificativas contidas neles. Por isso, pôde-se afirmar que “Sidney's praise of mixed government has led previous interpreters to a wide range of conclusions: that he advocated a classical or Machiavelian form of mixed republic” (HOUSTON, 1991, p. 179-180). Um dos mais importantes argumentos de Pocock reside no imbricamento entre um, poucos e muitos, oriundos da tradição aristotélico-polibiana que encontrará expressão máxima na modernidade em Maquiavel e Harrington. Nesse ponto, faz-se necessário chamar a atenção para o fato de que Sidney, ao tratar os governos em termos de número de governantes põe em evidência os regimes unitários em contraste com os plurais (SCOTT, 1988, p. 82). De fato, como já dissemos, Maquiavel também faz isso, mas destrincha, a partir de então, as formas mistas. Definitivamente, esta não é a perspectiva de Sidney, de modo que sua preocupação incide mais sobre a apresentação da alternativa ao governo centrado na virtude do que o destaque das qualidades positivas do regime misto. Em outras palavras, o trato corrente de Sidney para com Maquiavel é fundamentalmente o mesmo do que para com o governo misto. Este forma de governo é, dada a impossibilidade do governo virtuoso, aquela que mais se adequa à razão. Uma evidência importante é que ele não alude à diversidade dos homens com relação às paixões e interesses em sua composição, como fazem Maquiavel e Harrington, mas à virtude. Nesse sentido, Sidney inverte o argumento: dado que o melhor governo é aquele que melhor promove a justiça e o governo misto é o que melhor calibra sua distribuição entre a diversidade dos homens, logo, postas as circunstâncias históricas, o governo misto é o que mais convém: “I may justly say there never was a good one that was not mixed” (SIDNEY, Discourses, III, 43, p. 561). Não é sem sentido, portanto, que Sidney carregue nas tintas do aristotelismo e, particularmente, do platonismo neste quesito, sobretudo, diante da evidente negação pelo filósofo de Atenas de um regime que aceite as dimensões populares. Num certo sentido, Sidney transfere para a esfera estatal o que A República descreve para toda a cidade, claramente, calibrado pela justiça distributiva da Ética (1106b; 1131a-1132a) aristotélica. “But granted that in alleging examples number is to be more valued than merit; the arithmetical proportion to be followed rather than geometrical” (SIDNEY, Maxims, II, p. 13). A ironia reside no fato de que se a quantidade supera a qualidade, logo, a aritmética é superior à geometria.    
		Todavia, os termos concretos, isto é, o resultado final do governo misto de Sidney, não se difere, em seus fundamentos, do de Maquiavel e seus sucessores. É verdade que Sidney não destaca o governo misto como bom e justo em si mesmo, apenas como o melhor possível (SIDNEY, Discourses, III, 21, p. 444). Não podendo contar com a virtude dos governantes, menos ainda com a perene união das duas leis da natureza por todos os homens, é preciso que as forças institucionais atuem de modo a unir as paixões e interesses privados com os públicos (Cf. SCOTT, 1988, p. 104). Para Sidney, o governo misto é o melhor recurso disponível para driblar a corrupção humana, mas, assim como Maquiavel, ele não anula a decadência e a queda. Porém, a essência do governo misto de Sidney se aproxima ao de Maquiavel em um ponto interessante. A importância concedida pelo florentino à igualdade política é latente e essa dimensão de conquistas das honrarias pela plebe romana pode ser lida, em Sidney, através da proximidade entre governo misto e democracia. “La démocratie ne peut être qu'une composante d'un régime mixte” (CARRIVE, 2007, p. 120). Quando o tema é outro que não as formas de governo, Sidney tende a empregar governo misto e democracia como sinônimos em razão do fato de ambos distribuírem a justiça de modo tal que todos aqueles que desfrutam de cidadania possuem os mesmos direitos e responsabilidades, independentemente das diferenças naturais existentes, sempre, determinados pelo império da lei. “Commonwealths or civil societies are constituted for the attaining of justice, that everyone living in them may enjoy that which justly belongs to him and suffer nothing from others but what he has justly deserved. The links of these societies are the respective laws” (SIDNEY, Maxims, IX, p. 122 Assim, a democracia de Sidney recepcionou a isonomia grega e a forma mista do republicanismo de Maquiavel.
		Encerra-se aqui um importante conjunto de temas do republicanismo maquiaveliano e possui expressão direta no republicanismo de Sidney: a teoria dos ciclos de governo, a redução aos princípios e o governo misto. Para Sidney, essas são situações contingentes que se sustentam na lei ou na virtude, temas igualmente maquiavelianos. Por fim, a outra faceta desse republicanismo semi-maquiaveliano reside em dois termos sempre atrelados ao florentino, embora não correlacionados por ele próprio. A seguir, veremos como os temas da expansão e do conflito político são elaborados por Sidney em seu autoral emprego de Maquiavel.    
	 
	4.9. Conflito e expansão 
	...tumults or civil war; for tho these are evils, yet they are not the greatest of evils.
	Algernon Sidney, Discourses, III, 40
	In like manner conquests may be advantageous to them that gain them, if suitable to their constitution and tend not to their corruption in discipline and manners.
	Algernon Sidney, Court Maxims, II 
	4.9.1. Liberdade e virtude
		Diferentemente de Harrington, cuja análise do conflito maquiaveliano é praticamente implícita na obra, Sidney não se furta a utilizar explicitamente o secretário florentino. Mais interessante ainda é o fato de empregar o vocabulário próprio de Maquiavel na relação do conflito com a conquista e a segurança das repúblicas (Cf. INGLESE, 1992b, p. 10). A seção onze do segundo capítulo dos Discourses carrega consigo uma forte inflexão do texto apresentado até então, recheado de julgamentos e preceitos morais, recepcionados dos antigos, e o corrente uso do jusnaturalismo moderno. Nessa altura, acrescenta-se nada menos que a oposição virtude e fortuna, bem como a interdependência entre a liberdade e a expansão no que se refere à superioridade das repúblicas em relação às monarquias. Temas esses contidos em todo os Discorsi, pela primeira vez, Sidney cita sua própria tradução do autor que, desde a primeira publicação (1698), recebeu do editor, possivelmente porque assim estava em seus manuscritos, o texto original em italiano em forma de nota de rodapé357. 
		Já pelo título do capítulo onze do segundo discurso se pode entrever uma inspiração maquiaveliana: Liberty produceth Virtue, Order and Stability: Slavery is accompained with Vice, Weakness and Misery. Não parece despropositada a seleção dos conceitos do florentino, visto que, menos por se adequarem à teoria de Sidney, são capazes de efetivamente apresentar oposições, característica de seu modo de argumentar. Tal como Maquiavel, Sidney aplica as palavras do título de maneira bastante variada de modo que podem se opor umas às outras, como virtude e vício, mas não perde a ambivalência, como virtude e fortuna. Esse ponto do texto, além de expressar uma profunda guinada nos objetos e no estilo da obra, também proporciona uma reviravolta quanto à sua filosofia moral, em parte carregada de maquiavelismo, em parte, de anti-maquiavelismo. De todo modo, como temos visto, o limite da aceitação de Maquiavel é seu realismo, que se expressa, nesse caso, no conflito, apesar de categorias objetivamente descritivas serem inseridas, “according to ordinary rules of policy” (SIDNEY, Maxims, VIII, p. 89). Vejamos paulatinamente essa importante passagem: “God leaves nothing that is good in man unrewarded, than that he gave the dominion of the best part of the world to the Romans, who in moral virtues excelled all other nations” (SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 134). A passagem é antecedida de uma furiosa crítica a Filmer por este, supostamente, preferir os assírios aos gregos e romanos; os primeiros, obsecados pelos valores selvagens da maldade e da covardia opunham-se aos segundos, sábios e valorosos em suas virtudes morais (Cf. SIDNEY, Discourses, III, 18, p. 427). Para se comprovar o erro de Filmer, não é necessário nada além da Cidade de Deus (V, 19) de Agostinho citada por Sidney, que imputa à grandiosidade divina a responsabilidade pelas conquistas romanas, excluídas as gregas, porque não possuem as virtudes morais necessárias. Em carta de 13 de fevereiro de 1679, Sidney escreveu para Henry Savile que esperava uma reforma nos conselheiros de Estado que pela “excellency of all moral virtues, things cannot but go well” (SIDNEY, 1772, p. 4; carta a Henry Savile, 13/02/1679). Isso indica que Sidney creditava a expansão bélica romana não apenas à sua virtude moral, mas ampliava o conceito em termos de política interna sem qualquer envolvimento militar (Cf. SIDNEY, Maxims, XIV, p. 190). Desse modo, “moraly vice is easy and natural to us, but virtue is to be understood anly by discourse and practised by care” (SIDNEY, 1795, p. 277; On Love). Nesse sentido, as virtude morais apontam um conjunto de preceitos a serem seguidos que, por si mesmos, conduzem à vitória ou ao bom governo. “This discussion of conquest involves a series of moral qualifications quite absent from the unbridled expansionism of the Discourses, and represents, at a theoretical level, an adherence to Grotius later abandoned in favour of a wholesale acceptance of Machiavelli” (SCOTT, 1988, p. 191). 
		Dificilmente se poderia fugir de um comentário honesto que pusesse de lado todo o peso teológico envolvido no argumento. Deus escolheu os romanos para conquistarem o mundo porque possuem as virtudes morais mais do que as outras nações. Esta é uma análise que enfoca claramente um aspecto controverso ou mesmo oposto a Maquiavel, não apenas pelo fato de deus operar no universo humano a fim de favorecer aqueles que cumprem disciplinadamente seus ditames, mas, sobretudo, pela justificativa da moralidade necessária à escolha do povo. Torna-se absolutamente poderosa a passagem que cita Agostinho na sequência da frase seguinte: “And I think no example can be alleged of a free people that has ever been conquer'd by an absolute monach, unless he did incomparably surpass them in riches and strenght; whereas many great kings have been overthrown by small republicks” (SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 134-135). Sidney abre dois caminhos que não se mostram apenas distintos, mas opostos. Como unir a vontade divina da escolha de um povo por suas qualidades morais com as condições históricas e contingenciais desse povo é uma das ambivalências mais comuns e presentes na obra de Sidney. Mas existe uma explicação para isso. O povo que excede os demais em virtudes morais o faz apenas porque “liberty produceth virtue”, logo, a relação de causa e efeito está clara.
	 	Nesse ponto, mais uma vez, a filosofia moral dos romanos, em particular de Cícero, ganha corpo. Sidney pressupõe que o justo, o honesto e o bom são, por si mesmos, por suas características intrínsecas, úteis. Nesse sentido, ele não se diferencia de outros pensadores do direito natural moderno. 
	Both Pufendorf and Grotius believed that what was right (honestum), was so because it was fundamentally profitable (utile) to an individual in need of protection from his fellow men, and both quoted with approval those passages of Cicero where he associated the right and profitable (though Cicero did not believed that utilitas was logically prior to honestas). (TUCK, 1987, p. 105)
	 
		Mas, diferentemente desses autores, Sidney não aponta para a obrigatoriedade de tal cumprimento. O cumprimento dos objetivos políticos é mais bem realizado caso se aja pautado na moralidade. Sidney não credita a esta máxima todos os aspectos de seu sistema, mas o reconhece sempre que o esforço de compatibilização entre o direito natural e a história se faz necessário. Assim, não parece coincidência que o povo escolhido seja o mais virtuoso, embora, ou porque, livres. Agora, seria de algum modo predestinação se deus tivesse escolhido unicamente os romanos para serem livres, o que contrariaria todo seu sistema. Como apontamos com relação a igualdade e desigualdade naturais dos homens, o máximo que deus faz é dotar de virtude um povo: 
	The secret counsels of God are impenetrable; but the ways by which he accomplishes his designs are often evident: When he intends to exalt a people, he fills both them and their leaders with the virtues suitable to the accomplishment of his end; and takes away all wisdom and virtue from those he resolves to destroy. (SIDNEY, Discourses, II, 12, p. 145)
	 
		Nesse ponto, Agostinho parece fazer mais sentido do que um singelo argumento de autoridade histórico-teológica. Quando deus fez os homens livres, os fez de modo a desfrutarem de seus próprios arbítrios, escolherem seus rumos e instituírem suas sociedades e governos; os resultados, então, são consequências disso358. De fato, o objetivo de Sidney é convencer o leitor da superioridade prática das repúblicas em relação às monarquias, o que confere um caráter inovador à passagem é que, até então, seus argumentos se atinham, do ponto de vista prático, às formulações negativas. Em outros termos, a monarquia não era o melhor regime porque encontrava barreiras práticas à sua consistência (Cf. SIDNEY, Maxims, VIII, p. 106). Agora, o discurso se inverte, as repúblicas possuem atributos práticos superiores às monarquias, mas não só. 
		Sidney não deixa de inserir o imperativo da moralidade, o que lhe confere, mais uma vez, uma forte dívida para com Cícero: o que é moralmente superior é também na prática mais eficaz. O uso de Maquiavel se insere, assim, naquilo que se entende como mais eficaz e é neutralizado, quando não atacado, quando se trata da moralidade. Esse é o sumo da complexa relação que Sidney trava com o florentino. “[A]nd the success being constantly the same, it cannot be attributed to fortune, but must necessarily be the production of virtue and good order” (SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 135). Cabe aqui relembrar a citação largamente conhecida do florentino: 
	E assimiglio quella [fortuna] a uno di questi fiumi rovinosi che, quando si adirano, allagano e' piani, ruinano il arbori e li edifizi, lievano da questa parte terreno, pongono da quella altra: ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede all'impeto loro sanza potervi in alcuna parte ostare.(MACHIAVELLI, Principe, XXV, 5)
	 
		Sidney não reproduz a imagem da fortuna como um rio desgovernado, no lugar dela, prefere falar de acidentes, palavra igualmente presente no vocabulário de Maquiavel, e no lugar de rio, o mar: “Those parts of the sea that are safe have calm and smooth waters, but where dangerous rocks lie at the bottom, even the surface is perpetually rough and troubled. It is true, that not only age impairs all beauties, but many are destroyed by accidents” (SIDNEY, 1795, p. 279-280; On Love)359. Para ambos, a perturbação de águas representa bem o imponderável, revela e esconde a força que há por traz da aparência das situações. Rende-se, Sidney, nestes termos, aos conceitos chave da vida ordinária, mundana e contingencial da política maquiaveliana. Além disso, a fortuna cumpre com o papel de neutralizar os determinismos divinos de um puritanismo radical nascente e, com ela, entendem-se as idiossincrasias da grandeza e decadência das civilizações (SCOTT, 2004, p. 49). Não podendo atribuir-lhe toda a responsabilidade, resta alocá-la na virtude dos romanos. “The Roman virtue was the effect of their good laws and discipline” (SIDNEY, Maxims, IX, p. 136). Virtude esta, sem adjetivos, mas claramente compatível, senão dependente, da moralidade advinda de deus. “Machiavelli discoursing of these matters, finds virtue to be so essentially necessary to the establishment and preservation of liberty” (SIDNEY, Disocurses, II, 11, p. 135). Ora, se o título da seção ensina a liberdade é que produz virtude, como pode a virtude produzir a liberdade? A ordem de causa e efeito não é clara e recorrer a Maquiavel talvez seja uma estratégia interpretativa válida. 
		Como é bem sabido, em Maquiavel, as condições nas quais um Estado se encontra são determinantes para a inserção do papel da virtude. Quando uma república bem-ordenada e livre tem seu curso político dentro dos padrões previstos pelos modos ordinários, o conflito institucionalizado, as honras e censuras tratadas distintamente etc., não há razões para que a virtude seja algo necessário de modo a provocar mudanças no cenário. Por outro lado, quando a liberdade é tolhida da cidade, a tirania é eminente e os conflitos se precipitam em guerra, não há outro remédio que não a refundação por um homem virtuoso capaz de impor a ordem perdida. Claramente, há uma via de mão dupla: a liberdade produz virtude quando república é bem-ordenada; a virtude produz liberdade quando algum virtuoso derruba um regime tirânico. Se essa é a leitura de Sidney, e seu texto não permite que se seja taxativo, ele deixou de esclarecer as condições nas quais uma é causa ou efeito da outra. Porém, não deixa de ser coerente que a causa e o efeito mudem de posição, dadas as circunstâncias. 
	4.9.2. Matéria, tumulto e harmonia
		Uma leitura alternativa coloca Sidney em direta oposição a Maquiavel. Se Maquiavel estabelece uma relação de causa e efeito inversa daquela que Sidney considera a correta, logo, ele incorre em um equívoco. Mas a sutileza de tal percepção não deveria vir carregada de elogios, como ocorre na passagem: 
	he [Maquiavel] thinks it impossible for a corrupted people to set up a good government, or for a tyranny to be introduced if they be virtuous; and makes this conclusion, That where the matter (that is, the body of the people) is not corrupted, tumults and disorders do no hurt; and where it is corrupted, goos laws do no good: Which being confirmed by reason and experience, I think no wise man has ever contradicted him. (SIDNEY, Discourses, II, 11, p. 135)
	 
		Fica claro que a estratégia de Sidney é seguir Maquiavel na contrariedade entre liberdade e corrupção, cujo termo mediador da primeira é a virtude. Em seguida, a citação do décimo sétimo capítulo do primeiro discurso360 compara a corrupção, o conflito e a lei em uma nova relação esquemática de causa e efeito. É perceptível que os temas maquiavelianos se sobrepõem de maneira pouco organizada, mas centram-se todos na corrupção e na virtude. 
		A frase citada do secretário florentino deve ser lida com calma. Quando a matéria não está corrompida, os tumultos não fazem o mal; quando está corrompida, as boas leis não são capazes de fazer o bem. A primeira coisa que chama a atenção nesse argumento é que a consequência da qualidade da matéria produz duas características públicas que, a princípio, não se mostram correlacionadas. A lei e o tumulto poderiam, de fato, serem lidas em chave dialética à qual Sidney costuma apresentar suas posições (Cf. SIDNEY, Maxims, XIV, p. 188-189), na qual a lei representaria a ordem e o tumulto a desordem. Diferentemente do que algumas leituras sugerem, a passagem não traz o elogio do tumulto, mas aponta, pelo contrário, para sua negatividade intrínseca. 
		É justamente porque a matéria não está corrompida que as causas nefastas do tumulto são obliteradas. É verdade também que não fica claro se há, de algum modo, características negativas do tumulto, porém, o simples fato de não fazer mal (hurt ou nuocono) está longe de inserir um quesito benéfico (Cf. SIDNEY, Maxims, XII, p. 170). “As to civil dissensions, in all monarchies [...] the court factions have been far more pernicious than popular tumults in commonwealths” (SIDNEY, Maxims, II, p. 19-20). Não é porque em repúblicas os tumultos são menos perniciosos que em monarquias que são, por si mesmos, desejáveis. Invertendo a ordem da exposição, não seria difícil afirmar que quando a matéria está corrompida, o tumulto faz mal. É igualmente verdadeiro que essa inversão não está em nenhum dos autores, ela apenas comprova que o argumento da desejabilidade dos conflitos por causas intrínsecas é insustentável. Característica comum entre Maquiavel e Sidney, aquilo que é bem-vindo produz, em regra, resultados igualmente louváveis; e o inverso é verdadeiro também. Sidney, então, possui maior apego à expressão maquiaveliana de um inconveniente da ampliação da república produzida pelo conflito (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 6, 19-20), do que o elogio irrestrito do quarto capítulo do primeiro discurso (Cf. SCOTT, 2004, p. 77). 
		Tornar-se, então, necessário lembrar que o objeto de Sidney nessa altura da obra nada diz respeito ao tumulto, mas a virtude e a corrupção, de modo que a neutralização de suas consequências negativas é constatada pelas palavras do florentino. Todavia, a escolha da passagem citada não parece despropositada. O capítulo trata da incorruptibilidade do povo romano pela morte prematura de seus tiranos (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 17, 5-7), o que confirmaria, sob a perspectiva de Sidney, que a grandeza da cidade não foi obra divina. Assim, Sidney opõe Maquiavel a Agostinho e, francamente se posicionando a favor do primeiro, com a devida reverência ao segundo, conclui pela lei natural da liberdade que tem em seu desenrolar a liberdade civil, esta sim, produtora de virtude. 
		O que está por traz, então, da causa da liberdade e do efeito da virtude não é a liberdade concedida por deus a todos os homens, porque senão, seriam todos virtuosos, mas a capacidade de alguns agremiados humanos, desfrutando de tal liberdade, manterem-se livres após a criação da sociedade e do governo. Nesse sentido, o tumulto é um exemplo negativo que, sob condições republicanas de boa ordenação e incorruptibilidade da matéria, não confere qualquer prejuízo. A frase anterior do texto de Maquiavel expressa bem a opção de Sidney: 
	Però fu felicità grande quella di Roma che questi re diventassero corrotti presto, acciò ne fussono cacciati, e innanzi che la loro corruzione fusse passata nelle viscere di quella città; la quale incorruzione fu cagione che gl'infiniti tumulti che furono in Roma, avendo gli uomini il fine buono, non nocerono anzi giovorono alla Republica. (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 17, 12)
	 
		A corrupção dos reis não foi capaz de se espalhar para o povo, e, a partir de então, produziram tumultos que fizeram bem à república. Maquiavel cerca sua posição: de um lado, o tumulto teve consequências positivas porque se originou da incorruptibilidade, de outro, pelo mesmo motivo, as consequências não podem ser negativas. Sidney somente aceita a segunda opção e não parece propenso a aceitar a primeira. 
		O que parece, entretanto, mais significativo do uso explícito de Maquiavel neste contexto é o fato de que a passagem escolhida por Sidney não afirma que nem a liberdade produz virtude, nem que a virtude produz liberdade, levando, assim, a um possível questionamento da razão da citação. Ora, se, para Sidney, Maquiavel afirma que é a virtude que produz a liberdade, e não o contrário, e a citação escolhida introduz o tema do conflito, este seria, então, o melhor momento para afirmar que é o conflito que produz a liberdade, como faz o florentino de modo explícito. Fosse o caso de Sidney concordar com Maquiavel, não haveria razões para que ele deixasse passar em branco. Sidney pretende explicar, na verdade, que a oposição da liberdade de um povo não é com relação aos tumultos ou às leis, mas à corrupção que assume o sinônimo de escravidão. Seu sistema se mostra coerente na medida em que são necessárias autonomia e razão para que um indivíduo ou um povo desfrute da virtude e, com ela, da liberdade como autogoverno em oposição à monarquia. Páginas à frente, Sidney esclarece sua posição: 
	All human constitutions are subjecte to corruption, and must perish, unless they are timely renewed, and reduced to their first principles. This was chiefly done by means of those tumults which our author [Filmer] ignorantly blames: Tho whole people by whom the magistracy had been at first created, executed their power in those things which comprehende sovereinty in the highest degree, and brought everyone to acknowledge it: There was nothing that they could not do, who first conferr'd the supreme honours upon the patricians, and then made the plebeians equal to them. (SIDNEY, Discourses, II, 13, p. 150)
	 
		Possivelmente, este é a passagem mais explícita do maquiavelismo de Sidney (SCOTT, 1991, p. 234), não apenas porque expressa um importante controle de sua fonte, mas, principalmente, porque inova os conceitos do próprio autor citado silenciosamente. A primeira frase foi discutida no ponto anterior sobre a redução aos princípios, mas precisou ser inserida aqui para que a seguinte fizesse sentido. A segunda introduz uma importante relação de causa e efeito não está presente em Maquiavel. Para Sidney, a renovação periódica da constituição é consequência dos tumultos. A partir desse ponto, é possível traçar uma comparação relativamente esquemática entre os dois autores. 
		É bastante claro que, em Maquiavel, o conflito tem suas origens na diversidade de humores existentes em todas as cidades, nas repúblicas bem-ordenados, estão institucionalizados entre os que desejam governar e os que desejam não ser governados. Assim, em todas as cidades há esses dois humores e, portanto, o conflito se torna intrínseco à política e somente é anulado pela sobreposição de um dos humores, gerando o principado ou a licença (MACHIAVELLI, Principe, IX). Essa contrariedade de humores é constantemente insuflada pelo crescimento demográfico das cidades (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 4; I, 6; I, 13) o que impulsiona o povo a desejar a igualdade política, em termos de honra, mas que pode se transformar em disputas por propriedades, gerando a ruína da república. Sidney, por outro lado, não apresenta as causas do conflito e, muito menos, afirma que a diferença entre vontades conflitantes e insuficientes em si mesmas seja característica intrínseca das cidades. Pelo contrário, em seu sistema teórico, uma vez respeitados o direito natural e a lei da natureza, não há motivos para a corrupção e, menos ainda, para a necessidade de renovação constitucional pela redução aos princípios. Ora, se a corrupção ocorre apenas quando o direito natural e a lei da natureza são desrespeitados, uma vez mantidos, o conflito não ocorre. Desse modo, parece consistente com seu sistema que o conflito emerja na medida em que o povo vê-se diante de uma situação cujos mandamentos da natureza lhes são tolhidos, o que, evidentemente, não cabe no argumento maquiaveliano. Mais uma vez, Sidney utiliza-se de Maquiavel para responder às exceções de seu esquema jusnaturalista, como faz com o uso da história e de outros termos do republicanismo afins ao maquiavelismo, como o governo das leis e o próprio governo misto. De acordo com Sidney, o conflito é tão somente um instrumento esporádico de correção de um erro, ao passo que, para Maquiavel, a constância de seu emprego é necessária à manutenção das causas que levaram à fundação da república. Portanto, a solução semi-maquiaveliana de Sidney mantém a pergunta em aberto: se os tumultos são apenas um instrumento de prevenção e correção de equívocos, como seria, pois, uma república sem erros?	Uma resposta plausível pode ser retirada da recepção de Platão: “The Court Maxims's preocupation with harmony amid variety, shared by all other Platonist republicans [...] In general, then, reason in man and politics derived its stabilising, harmonising, and civilising force from its status as the umbilical cord from God” (SCOTT, 1988, p. 38). Novamente, retoma-se a filosofia moral, e inevitavelmente se afasta de Maquiavel, de modo a apresentar que a harmonia, e não o tumulto, é, definitivamente, o bem de qualquer cidade. “Après avoir identifié la vertu civique comme moyen ou condition de l'harmonie, il décrit en quoi consiste cette harmonie visée par toute societé politique” (HAMEL, 2011, p. 82).   
	And that tune in music is well frammed in which the sharpness of one tone is sweetened by the gravity of another; and the perfection of the harmony consists in the due proportion of one unto the other. So in civil societies those deserve praise that make such laws as conduce to a civil harmony wherein the several humours, natures, and conditions of men may have such parts and places assigned to them, that none may so abound as to oppress the other to the dissolution of the whole; and none be so wanting as that the part naturally belonging to it should be left imperfect. But everyone, in his own way and degree, may act in order to the public good and the composing of that civil harmony in which our happiness in this world does chiefly consist. (SIDNEY, Maxims, III, p. 23)
	 
		Não obstante a diferença de humores, palavra igualmente cara a Maquiavel, a harmonia, como na música platônica, dirige as ações coletivas e individuais de modo que as paixões e os interesses caminhem sempre na mesma direção, sempre para o bem comum (CARRIVE, 2007, p. 120; HAMEL, 2011, p. 78; SCOTT, 1991, p. 22; WARD, 2000-2001, p. 132). “The same underlies Sidney's concomitant political doctrine, that in the real (imperfect, variable, and changeable) political world good government must be mixed government, a combination of all the 'three simple species', a harmony of their variety, not any one of them absolutely” (SCOTT, 1988, p. 119). A sequência da passagem de Sidney comenta Aristóteles (Política, 1281a) onde define a pólis e a politeia como os conceitos centrais para se pensar a liberdade e a felicidade da viva em comunidade (NELSON, 1993, p. 64). Porque o homem é o único animal, pois racional, capaz de agir em favor da própria espécie de modo desinteressado, quesitos necessários à felicidade e à virtude.  “...for having constituted commonwealths or kingdoms; and taken much pains so to proportion the powers of several magistracies, that they might all concur in procuring the publick good; or so to divide the powers between the magistrates and people, that a well-regulated harmony might be preserved in the whole” (SIDNEY, Discourses, I, 1, p. 5-6). Na mesma fala de Eunomius elogiosa à harmonia, há a seguinte frase: 
	By this you may see whether the name of policy be fiyly given to that wicked malicious craft, exercised with perfidy and cruelty, accompanied with all manner of lust and vice, directly and irreconcilably contrary to virtue and piety, honesty oy humanity, which is tuaght by Machiavelli and others.(SIDNEY, Maxims, III, p. 24)
	 
		Maquiavel ensinou tudo que há de contrário à virtude, à piedade e à humanidade, igualmente a “Cesare Borgia, Castruccio Castracani, Septimius Severus, and others who by him are commended for excelling in this art, are rightly to be called politic men” (SIDNEY, Maxims, II, p. 24)361, todos, efetivos personagens de Maquiavel (Cf. SIDNEY, Maxims, XII, p. 168). O esforço de Sidney é bastante claro nessa altura de sua obra: opor Maquiavel à harmonia da cidade. Mas, por pressuposto, a matéria deve estar incorrupta para que se recuse esse maquiavélico florentino (Cf. SCOTT, 1988, p. 117-118). O tema maquiaveliano da corruptibilidade da matéria, tão claramente debatido por Sidney nos Discourses (II, 11, p. 135), se choca com o tumulto igualmente maquiaveliano. Novamente, temas maquiavelianos rearranjados de modo que se reconstrua em um novo sistema teórico.     
	4.9.3. Corrupção 
		Existe ainda um ponto a ser complementado com relação à corrupção que o distancia de Maquiavel. Os atributos de virtude moral, particularmente no quesito justiça, em si mesmos, são capazes de obliterar a corrupção e, com isso, tornar o instrumento do tumulto desnecessário. “But these things being observed, remedies were seasonably applied without any bloodshed or mischief, tho not without noise and wrangling” (SIDNEY, Discourses, II, 13, p. 150). Pela negativa expressada na sentença entende-se que, via de regra, o tumulto deve ser evitado, embora, sob circunstâncias que habitam a contingencialidade política, possam se tornar remédios bem-vindos. Como o governo das leis e o governo misto, os tumultos são apenas a segunda opção disponível à república. 
		A particularidade da leitura que Sidney faz de Maquiavel vai além da alocação do florentino como uma opção apenas quando o jusnaturalismo falha. Salta aos olhos a arregimentação não-maquiaveliana que faz com os próprios conceitos de Maquiavel. Para Sidney, os tumultos produzem a redução aos princípios, mas para Maquiavel estes acabavam como consequências destrutivas da ausência de exemplos notáveis (MACHIAVELLI, Discorsi, III, 1, 23)362. Bem verdade que as repúblicas e as seitas, como corpos mistos (MACHIAVELLI, Discorsi, III, 1, 3), supõe-se que, bem-ordenadas, introjetem os conflitos dos humores. Estes, todavia, não são a causa da redução aos princípios: “Questa riduzione verso il principio, parlando delle republiche, si fa o per accidente estrinseco o per prudenza intrinseca” (MACHIAVELLI, Discorsi, III, 1, 10). 
		O que Sidney faz é alocar, no lugar do acidente e da prudência, os tumultos. Não possuindo causas explícitas destes, a alternativa explicativa só pode ser a corrupção. Uma vez que os ditames da natureza são desrespeitados, e a corrupção emerge, o instrumento corretivo acidental ou prudencial, do ponto de vista maquiaveliano, não é outro que não o tumulto. Isso aprofunda a dimensão do tumulto para um nível ainda mais contingencial e esporádico do que o governo das leis e o governo misto, repercutindo, assim, em uma república necessariamente com leis, mista e sem tumulto. A diferença dos termos – governo das leis e misto e tumulto – é que o tumulto  não é uma exceção que, observada historicamente, vira regra, mas permanece como exceção. Por isso, entende-se o motivo do tema estar sendo apresentado em um capítulo cujos assuntos se referem às circunstâncias de cada nação, como a forma de governo, as instituições, atribuições legislativas específicas e a ditadura. Todos os termos não apenas variáveis de Estado para Estado, mas dispensáveis nas repúblicas bem-ordenados. É preciso ressaltar que, para Sidney, o conflito produz a redução aos princípios, ao passo que, para Maquiavel, produz liberdade, lei, instituições e grandeza. 
		A questão efetivamente problemática da passagem citada acima (SIDNEY, Discourses, II, 13, p. 150) é a compatibilidade entre as duas primeiras para as duas últimas frases363. Não é necessário uma leitura muito minuciosa para perceber que não há conectivo textual ou conceitual entre a relação estabelecida da redução aos princípios e os tumultos com a criação dos magistrados e a igualdade política. Duas são as hipóteses plausíveis: 1) todo o povo (the whole people) representa a quantidade total da população364, que está envolvida nos conflitos e, a partir destes, constroem-se a magistratura e a igualdade em termos de honra; 2) a redução aos princípios é a responsável por tal construção. Uma vez que, e isso é claro, os tumultos são responsáveis pela redução, a diferença de uma hipótese para a outra é se há ou não a necessidade do passo intermediário nas relações de causalidade. De todo modo, o ponto interessante é o resultado em termos de igualdade quanto à honra, argumento tipicamente maquiaveliano (Discorsi, I, 5, 12)365.
	  
	4.9.4. Tumulto, guerra e sedição
	    
	The word sedition is generally applied to all numerous assemblies, without or against the authority of the magistrate, or of those who assume that power. [...] Tumult is from the disorderly manner of those assemblies, where things can seldom be done regularly; and war is that decertatio per vim, or trial by force, to which men come when other ways are ineffectual. (SIDNEY, Discourses, II, 24, p. 220) 
		Os empregos de cada um desses termos, diferentemente de demais outros conceitos utilizados por Sidney, é seguido quase sem alterações em sua obra e isso tem um motivo bastante claro. Não obstante a clareza da definição de cada um, o corrente uso que Sidney faz deles tornam-os praticamente intercambiáveis, o que, já à época, era uma novidade. “What made the Discourses unique within English political theory was its preparedness to explicitly justify 'civil wars', 'tumults' and 'rebellions' – both words, and the things” (SCOTT, 1991, p. 87). De fato, os conceitos se apresentam em ordem crescente de complexidade de modo que um termo depende de seu antecessor366. Assim, os tumultos, além de desordens irregulares nas assembleias, também não possuem autoridade, isto é, encontram-se fora da normalidade jurídico-legal que é perfeitamente justificável quando se trata de uma guerra justa, seja externa, seja civil (SCOTT, 1991, p. 262). Aqui, o emprego do vocabulário, principalmente o tumult, não se remete à mesma palavra maquiaveliana, mas a uma etapa que se inicia com o questionamento da autoridade e termina na justiça (SCOTT, 1991, p. 239-240). Sidney não se refere a uma divisão em pares das sedições e tumultos, mas de atos coletivos que reivindicam para si a legitimidade de corrigir um equívoco das leis humanas (Cf. SIDNEY, 1772, p. 41-42 e 45; cartas a Henry Savile, 02/07/1679 e 30/07/1697). Entende-se, portanto, a justificativa da tríade – sedição, tumulto e guerra – através do cumprimento da lei da natureza em direção à justiça (Cf. SIDNEY, 2004, p. 124-125). 
	If the laws of God and men are therefore of no effect, when the magistracy is left at liberty to break them; and if the lusts of those who are too strong for the tribunals of justice, cannot be otherwise restrained than by sedition, tumults and wars, are justified by the laws of God and man. (SIDNEY, Discourses, II, 24, p. 220)
	 
		A condição de liberdade da magistratura é, propriamente falando, uma condição da lei natural ela mesma que, por sua superioridade frente à lei da natureza como razão, é capaz de desrespeitá-la (ROBBINS, 1947, p. 293). Nesse tensão reside a definição de sedição, tumulto e guerra como corolário da justiça. Quando a magistratura ignora as leis da natureza e humanas compatíveis com elas, é justo que se conflagre uma sedição, um tumulto ou uma guerra contra essa magistrado. Retoma-se, assim, a necessidade da compreensão das leis da natureza. Ora, se elas estão acessíveis a qualquer humano, bastando a cada um consultar seu coração, as sedições, tumultos e guerras são os modos pelos quais as leis da natureza são realocadas no governo. 
		Uma característica importante desse mecanismo corretivo, que apontamos anteriormente, é que ela não é parcial. Pelo contrário, o mecanismo de consulta para se introjetar a lei da natureza é irrestrito, universal e, mas importante ainda, consensual entre todos aqueles que pretendem reverter o processo de corrupção estabelecido no governo. Por isso, não é despropositada a característica geral (generally) das sedições e, por decorrência, dos tumultos e guerras. A diferença com Maquiavel é profunda, porque, para o secretário, os tumultos se diferenciam da guerra e são, por definição, parciais, entre os grandes e o povo. Em Sidney, por outro lado, as sedições, tumultos e guerras são a lei da natureza como razão esforçando-se para reordenar o Estado através da lei da natureza como liberdade. 
		As causas das sedições, tumultos e guerras são tão numerosas quanto são os casos em que ocorrem, porém, é possível sintetizá-las em três situações: 1) quando alguém assume a magistratura sem que tenha sido convocado; 2) quando o tempo do magistrado é ultrapassado e ele se recusa a entregar o cargo; 3) quando ocorre abuso de poder367. Os casos não são arbitrários e se afunilam do primeiro ao último, isto é, mesmo que o magistrado tenha sido convocado para a função, não pode ultrapassar o tempo; mesmo que não ultrapasse, não pode incorrer em abuso de poder (SIDNEY, Discourses, II, 24, p. 220). A crescente complexificação que vai da sedição à guerra encontra uma igual complexificação nos modos exigidos para que se impute as leis da natureza ao governo. Embora haja três instrumentos e três causas, não é possível afirmar que sejam respectivos correspondentes. De fato, o emprego progressivo da violência é tão somente a contrapartida do apego que o magistrado tem ao seu cargo e o uso deliberado de corrupção e irracionalidade.           
		Diante desse cenário, é impossível afirmar que Sidney possui uma visão positiva do conflito, mesmo que não seja estritamente maquiaveliana, fundada na diversidade dos humores, produtor de liberdade e grandeza, ou na versão harringtoniana, ancorada na igualdade frente ao objeto de interesse. Para Sidney, sedições, tumultos e guerras apenas devem emergir no espaço público quando a lei da natureza estiver sob xeque, o que se diferencia radicalmente das posições de Maquiavel e Harrington. O surgimento desses elementos apenas quando necessário é perfeitamente coerente com a dimensão universal do jusnaturalismo. Desse modo, Sidney não hesita em condicionar as sedições, tumultos e guerras às três circunstâncias muito específicas, que são sumarizadas pelo próprio direito natural que pauta e guia o consentimento em ser governado. “Sidney employs Hobbe's consent theory against Machiavelli's founderism in order to correct a fundamentally Machiavelian position” (WARD, 2000-2001, p. 136). A legitimidade do governo, aos moldes hobbesianos (Cf. SIDNEY, Discourses, II, 24, p. 221), é sustentada pelo consentimento dos governados, inverso de ser a legitimidade do processo político sustentada na dinâmica do conflito institucionalizado. 
	There must therefore be a right of proceeding judicially or extrajudicially against all persons who transgress the laws; or else those laws, and the societies that should subsist by them, cannot stand; and the ends for which governments are constituted, together with the governments themselves, must be overthrown. Extrajudicial proceedings by sedition, tumult, or war, must take place, when the persons concer'd are of such power, that must they cannot be brought under the judicial. (SIDNEY, Discourses, II, 24, p. 227)
	 
		Fica muito claro que, mesmo havendo a necessidade de correção de algum equívoco, quando disponíveis os meios judiciais, os extrajudiciais devem ser anulados. Aliás, os meios judiciais prestam-se não apenas à correção de um desrespeito ao direito natural, mas também a qualquer direcionamento que pode não estar sendo seguido como se deveria ou escolher novos rumos do próprio governo. Novamente, a raiz republicana desse ponto é evidente, a perspectiva das mudanças – em direção ao progresso ou decadência – pode e deve ser controlada pelos mecanismos judiciais. Estes não são outra coisa que não uma segurança de controle interno do próprio governo. Por isso, qualquer mudança pode ser feita se for dentro das regras previamente estabelecidas. Esse é o máximo da legitimidade maquiaveliana à qual Sidney se permite e não o faz sem acrescentar os mecanismos extrajudiciais. 
		Maquiavel classifica as ações públicas em duas características centrais, nos modos ordinários e extraordinários. Em cada uma delas se expressa a respectiva necessidade imposta pelas circunstâncias. A diferença fundamental para com Sidney reside no fato de a justificativa do modo extrajudicial pautar-se no direito natural (Cf. HAMEL, 2011, p. 132). Por isso, a sedição, tumulto e guerra são os mecanismos extrajudiciais, tal qual o exemplo de Manlio (MACHIAVELLI, Discorsi, III, 21-22). Se há alguma recepção do conflito maquiaveliano em Sidney, como discutimos acima a respeito de outras passagens, definitivamente, não cabe aqui. 
	Mais la ressemblance est superficielle. Chez Sidney, tout se passe comme si les désordres civils étaient bénéfiques en eux-mêmes, quels que soient les groupes qui sont amenés à en découudre; chez Machiavel, il ne s'agit pas de donner libre cours à n'importe quelle forme de conflit et de violence, mais d''accepter' la lutte des classe à l'interiour du corps politique [...] en institutionnalisant le 'conflit des patriciens et des plébéiens'. (LURBE, 2004, p. 43)368
	 
		O que em Maquiavel é constante e institucionalizado, em Sidney, torna-se uma ferramenta do direito natural encravado no coração de cada um que somente deve ser mobilizado excepcionalmente, justamente porque “the heart and mind, which being the governing power in man” (SIDNEY, 1795, p. 280; On Love). O pano de fundo dessa distinção é a divergência entre os autores a respeito da possibilidade do consenso.     
		O consenso público (publick consent), a partir da criação da sociedade (the society into which they enter) a fim de manter a justiça (distribution of justice), impõe à mesma autoridade capaz de instituir o poder e a lei a responsabilidade por destitui-lo quando necessário. Caso o contrato não possa ser desfeito, então, como em Hobbes, a transferência seria unilateral e irrevogável. “Surely if this were the condition of men living under government, forests would be more safe than cities; and 'twere better for every man to stand in his own defence, than to enter into societies” (SIDNEY, Discourses, II, 24, p. 227). Mas não é: “all contracts are of such mutual obligation, that he who fails of his part discharges the other. If this be so between man and man, it must needs be so between one and many millions of men” (SIDNEY, Discourses, III, 17, p. 417)369. O impeto para a fundação da sociedade via contrato é irrestritamente o mesmo da sua revogação. “[T]he laws prescribed to him to govern by have the force of a pact between the governor and governed” (SIDNEY, Maxims, XV, p. 200). Por pressuposto, a fato dos homens serem iguais por natureza, impõe um contrato entre iguais cujas partes, diferentemente de Hobbes, estão igualmente envolvidas. O autor de Vindiciae contra Tyrannos havia argumentado algo semelhante quando estabelece que “the king and the people, like promissory parties, swore to mantain the law of God [...] These, briefly, were the main points of the covenant: that both the king himself and also the whole people should worship God as individuals, and, all together as a whole” (BRUTUS, 2004, p. 22; Vindiciae contra Tyrannos, I). Do mesmo modo fez Grotius: “A natureza manda observar a igualdade nos contratos até o ponto em que, da desigualdade deva surgir um direito em proveito daquele que obteve menos” (GROTIUS, 2004, p. 576; Do direito da paz e da guerra, II, 12, 8). Nesse sentido, sedições, tumultos e guerras são os reflexos inversos do contrato, sempre, visando a justiça inerente (justice inherent) nos tiranicídios (SIDNEY, Discourses, II, 24, p. 228; Cf. WORDEN, 1985, p. 15). “If it be said that the word sedition implies that which is evil; I answer, that it ought not then to be applied to those who seek nothing but that which is just” (SIDNEY, Discourses, II, 24, p. 227).       
		Por outro lado, a percepção de Sidney dos conflitos como objeto isolado é bem característico do modo que Maquiavel os encara. Para ambos, em si mesmos, os conflitos não são capazes de cunhar aspectos positivos à vida humana, muito menos, às complexas relações públicas de governos e Estados. Quando Maquiavel afirma que o conflito precipitou-se na disputa irrestrita por terras e deixou de lado a honra, e com isso gerou a derrocada de Roma, ele observa nos conflitos uma potência neutra capaz de grandeza, liberdade e ruína. Para Sidney, não é diferente – “there is nothing inherently unjust in 'sedition, tumult and war'” (SCOTT, 1991, p. 207) –, o que muda, entretanto, é sua justificativa: 
	Nevertheless, there is a sort of sedition, tumult, and war proceeding from malice, which is always detestable, aiming only at the satisfaction of private lust, without regard to the publick good. This cannot happen in a popular government, unless it be amongst the rabble; or when the body of the people is so corrupted, that it cannot stand; but is most frequent in, and natural to absolute monarchies. (SIDNEY, Discourses, II, 24, p. 228)
	 
		A despeito do aristocratismo de fundo contido na passagem, Sidney sequer considera plausível que as sedições, tumultos e guerras sejam feitos entre as partes constitutivas da cidade. Pelo contrário, é através da parte predominante de uma determinada forma de governo a origem da sedição detestável (SIDNEY, Maxims, VI, p. 71). Sem dúvida, há uma certa dimensão democrática em seu anseio de provar que estes casos ocorrem com maior dificuldade em governos populares, mas o interessante é que as justificativas aparecem apenas nas entrelinhas. Governos populares são menos propensos à corrupção, pois, por pressuposto, a virtude é relativamente distribuída entre os homens. Em termos mais objetivos, isso significa que a corrupção é mais encontrada em monarquias absolutas, uma vez que é mais difícil que ela se espalhe para todo o povo, mas quando ocorre não resta outro remédio que  não os mecanismos extrajudiciais. Aqui, uma importante observação de Hamel nos auxilia no estudo. “Il s'agit plutôt, en un sens, de réaffirmer la thése machiavélienne des Discorsi selon laquelle 'la multidude est plus sage et plus constante qu'un prince'” (HAMEL, 2011, p. 128). O destaque que o comentador concede a essa proximidade diz respeito à sabedoria370. Mesmo que seja possível encontrar compatibilidade teórica nesses termos (SIDNEY, Discourses, III, 16, p. 403 e MACHIAVELLI, Discorsi, I, 58, 1), o desenvolvimento teórico desse assunto em Sidney reflete melhor na distribuição aristotélica da virtude.         
		Ao tratar das cisões internas das cidades, Sidney não esconde sua preocupação com o equilíbrio de forças entre a nobreza e o povo: “This exceedingly weakned the nobility, who held the balance between him and the comons, and was the first step towards the dissolution of our ancient government” (SIDNEY, Discourses, II, 23, p. 248). Poder-se-ia, nesta altura, desenvolver um esforço teórico conciliatório entre essa interpretação de Sidney com a acusação harringtoniana de que a divisão binária das partes constitutivas do Estado enseja um desequilíbrio tal que leva a confusões e carnificina. Porém, a explicação de Oceana reside na propriedade e na sua concentração. Não há evidências de que Sidney aceite os determinantes da propriedade e, o que chama ainda mais a atenção, sequer desenvolve uma explicação clara para as origens do tumulto, apenas aponta as da sedição. Esse uso um tanto aleatório e instrumental dos conceitos de Maquiavel se deve, em grande medida, à centralidade de sua preocupação com a monarquia e, particularmente, com a posição de Filmer nesse quesito371. 
	All monarchies are subject to be afflicted with civil wars; but whether the most frequent and bloody do arise from the quarrels of divers competitors for crowns before any one gain the possession of them, or afterwards throught the fears of him that would wrest it from him, is not so easily decided. But commonwealths are less troubled with those distempers. (SIDNEY, Discourses, II, 23, p. 248) 
		Uma vantagem prática das repúblicas em relação às monarquias é que estão menos submetidas às paixões humanas, uma vez que obliteram as arbitrariedades dos governantes, através de dois caminhos distintos: o primeiro a partir da virtude, o segundo, pelas leis. “Whilst the laws, and that discipline which nourishes virtue is in force, men of wisdom and valor are never advanced to the supreme power” (SIDNEY, Discourses, II, 23, p. 248). À ambivalência entre governo das leis e governo dos homens, mesmo que seja pautado na virtude destes, Sidney esforça-se para conciliar ambos de modo que o vício, a corrupção e o defeito sejam todos preteridos pelo interesse público (publick interest) sustentados no consenso das instituições representativas (HOUSTON, 1991, p. 6; SCOTT, 1988, p. 195). Nesse ponto da exposição, é importante ter clara a hierarquia moral envolvida nessas duas maneiras de se estabelecer o governo discutidas acima em que o regime do homem de virtude é, por definição, superior ao das leis. O mesmo se pode afirmar do governo do virtuoso ou daquele que absorve as disputas nas cidades. 
	As long as this good order [do regime dos virtuosos] continues, private quarrels are suppress'd by the authority of the magistrate, or prove to be of little effect. Such as arise between the nobles and commons frequently produce good laws for the maintenance of liberty, as they did in Rome for above three hundred years after the expulsion of Tarquim; and almost ever terminated with little or no blood. (SIDNEY, Discourses, II, 23, p. 249)
	 
		Enquanto um magistrado virtuoso estiver na direção do governo, as querelas privadas não encontram lugar para se desenvolverem ou são inúteis. Porém, é muito interessante que o exemplo mobilizado seja o romana após a expulsão dos tarquínios, o mesmo empregado por Maquiavel. Como o florentino, Sidney reconhece que foi nesta época a produção de leis para a manutenção da liberdade. Os termos são, surpreendentemente ao leitor atento ao jusnaturalismo, todos maquiavelianos, mas tomado o texto literalmente, Sidney, de fato, afirma que o exemplo romano (such as) de lei e liberdade foi de pequeno efeito. Lendo o argumento como um todo, percebe-se que, na verdade, o autor busca contrastar a situação na qual as querelas são privadas com a de Roma que, como em Maquiavel, são públicas e institucionais. Há, então, uma contraposição entre as querelas privadas, pautadas no interesse privado e compatíveis com os defeitos advindos dos vícios (Cf. HOUSTON, 1991, p. 166), com as públicas, mecanismo secundário, porém capaz, de produzir ordem pública quando os virtuosos se ausentam (Cf. SIDNEY, 1795, p. 284; On Love). Assim, não parece descabido questionar o uso de quarrels ao invés de, como em outros momentos, tumults. Esta segunda palavra é a preferida de Maquiavel e quase sempre quando Sidney a usa é junto com sedição e guerra civil. Todavia, o vocabulário é o que menos distancia ambos os autores, para Sidney, o que ocorreu em Roma após a expulsão dos tarquínios foi apenas devido ao cancelamento das virtudes dos governantes, tornando, assim, o conflito, um mecanismo corretivo que se torna indispensável tão somente nessa situação. Entende-se, por isso, a necessidade de se remover as causas do conflito: 
	Sometimes the errors of one or both parties are discovered by the discourse of a wise and good man; and those who have most violently opposed one another become the best friends, everyone joining to remove the evil that causes the division. When the senate and the people of Rome seemed to be most furiously incensed against each other, the creation of tribunes, communications of honours and marriages between the patrician and plebeian families, or the mitigation of usury composed all; and these were not only harmless things, but such as gave opportinities of correcting the defects that had been in the first constitution of the government, without which they could never have attained to the greatness, glory, and happiness they afterwards enjoy'd. (SIDNEY, Discourses, II, 23, p. 249) 
		Seu argumento, então, se mostra quase completo. Os conflitos são benéficos quando se mostram capazes de se dissolverem por si mesmos, de corrigirem-se internamente em direção ao justo direito (just right), o exato oposto da perspectiva de Maquiavel e Harrington na qual os conflitos não cessam, mas são institucionalizados. Comprova-se isso pela reprodução literal das palavras e pela citação do nome do florentino (SCOTT, 1988, p. 187): 
	Let the danger be never so great, there is a possibility of safety whilst men have life, hands, arms, and courage to use them; but that people must certainly perish, who tamely suffer themselves to be oppress'd, either by the injustice, cruelty and malice of an ill magistrate, or by those who prevail upon the vices and infirmities of weak princes. 'Tis in vain to say, that this may give occasion to men of raising tumults or civil war; for tho these are evils, yet they are not the greatest of evils. Civil war in Machiavelli's account is a disease, but tyranny is the death of a state. (SIDNEY, Discourses, III, 40, p. 545)
	 
		A passagem está diretamente associada ao que havia escrito quase vinte anos antes: “That free states by divisions fall often into monarchy only shows to be a state as death unto life” (SIDNEY, Maxims, II, p. 20). O que não é nada surpreendente, já que é quase uma repetição do que escrevera: “Civil wars and sedition (says Machiavelli) are the distempers of a state, the introduction of a tyrant is the death of it” (SIDNEY, Maxims, IX, p. 147). Não obstante a compatibilidade e coerência entre os dois mais importantes textos de Sidney, é necessário não perder de vista que existem objetos próprios em cada  um deles. É verdade que nos Discourses há mais ocorrência de concordâncias e passagens respeitosas ou elogiosas ao florentino, nas Court Maxims, apenas essa. “What Sidney does not mention is that it is precisely these two 'politic' writers, Tacitus and Machiavelli, who become the most important sources for his later Discourses, and indeed he uses them (positively) frequently in the Maxims as well” (SCOTT, 1988, p. 188). Isso aponta para que as duas décadas que separam uma obra da outra tenham afetado a posição de Sidney de alguma maneira, ou que o último texto seja, como de fato é, conscientemente orientado para temas mais afeitos ao republicanismo. Court Maxims é um texto curto, direto e exemplar das máximas principescas, repleto de referências históricas antigas e modernas, ao passo que os Discourses – obra homônima da de Maquiavel e igualmente dividida em três partes – debruçar-se-ia mais detidamente às condições de surgimento e manutenção da república. (Cf. SCOTT, 1988, p. 108; WINSHIP, 2010, p. 756). Um paralelo com O Príncipe e os Discorsi é inevitável. A comparação dos dois pares de obras é um modo esclarecedor de entender o duplo emprego que Sidney faz de Maquiavel (SCOTT, 1988, p. 31). A fim concluir este ponto, bastam apenas dois comentários. Diferentemente de Maquiavel, Sidney não diferencia tumulto e guerra, política e violência quando o que está em jogo é a justiça. Além disso, a necessidade de tumultos e guerras é apenas esporádica. Todavia, o que torna o uso de Sidney dos conflitos realmente diferente do de Maquiavel (Cf. PEDULLÀ, 2011) é que eles não se distinguem em partes constitutivas da cidade, o que lhe permite o imprescindível imbricamento com a sedição (SIDNEY, Discourses, II, 18, p. 181)372. 
		A seção catorze do segundo livro dos Discourses, “No sedition was hurtful to Rome, till through their Prosperity some men gained a Power above the Laws”, aproxima a análise sobre os conflitos da posição de Maquiavel. Temos visto que o constante emprego de três termos quase como sinônimos – sedição, tumulto e guerra civil – leva a um distanciamento com a classificação binária de Maquiavel entre conflitos pautados na honra e conflitos pautados na propriedade, o que, em última análise, produz, em Sidney, uma equivalência entre conflitos político-institucionais e violentos. Todavia, quando trata dos termos separadamente, coloca-se ao lado do florentino com relação ao aspecto positivo das sedições: “Whilist the Romans were in the way to this, no sedition did them any hurt: they were composed without blood; and those that seemed to be the most dangerous, produced the best laws. But when they were arrived to that condition, no order could do them good” (SIDNEY, Discourses, II, 14, p. 153-154). Fica claro que não se trata aqui de uma cidade partida em duas, entre nobres e plebeus, mas de uma ação coletiva que todos se direcionam para o cumprimento dos mesmos fins, “only a commonwealth gave men an active role in the articulation and preservation of the public interest” (HOUSTON, 1991, p. 167). A diferença entre guerra civil e sedição é técnica e se reflete na liberdade daquele que age em um ou outro caso. 
	If for the above-emtioned time seditions were harmelss or profitable, they were also absolutely exempted from civil wars. Those of Apulia and Greece were revolts of conquer'd nations, and can no way fall under that name: But 'tis most absurdly applied to the servile and gladiatorion wars; for the gladiators were slaves also, and civil wars can be made only by those who are members of the civil society, which slaves are not. Those that made the bellum sociale, were freemen, but not citizens; and the war they made could not be called civil. (SIDNEY, Discourses, II, 14, p. 154)
	 
		As sedições puderam ser feitas sem sangue porque tratavam-se de cidadãos, isto é, parte integrante da sociedade política, detentor de direitos naturais e positivos que viram-se diante de uma solução para a tirania e a corrupção que não poderia ser feita institucionalmente. Apenas aqueles que desfrutam de cidadania são capazes de produzir guerra civil e sedição que se diferenciam pelo emprego da violência373. Assim, mesmo que de um ponto de vista técnico seja possível diferenciar cada conceito, os agentes envolvidos são necessariamente os mesmos, bem como os objetivos respaldados no direito natural. Mesmo na situação em que a sedição não é tomada negativamente ou como necessária à correção do governo, Sidney não permite que se interprete o fato como uma característica positiva a ser louvada. Para o autor dos Discourses, sedições e guerras civis são males necessários que não podem, jamais, encontrar lugar na política.
		Uma evidência bastante contundente deste ponto é o título da seção 26 do segundo capítulo – “Civil Tumults and Wars are not the greatest Evils that befall Nations” –, por vezes, os tumultos são tomados como algo positivo (BACCELLI, 2003, p. 15; FINK, 1962, p. 157-158; GEUNA, 1998, p. 118; HAMEL, 2011, p. 59; NELSON, 1993, p. 123; SCOTT, 1991, p. 241; SULLIVAN, 2006, p. 21; WARD, 2000-2001, p. 131; WORDEN, 1994d, p. 153). Mas, o leitor, para o entendimento correto desta proposição, deve dividir com Sidney o pressuposto de que, em si mesmos, tumultos e guerras civis são males que afligem as nações, sua defesa, entretanto, reside em afirmar que há males piores. “What must be asked therefore is not whether there be seditions, tumults and wars in a state, but whether those seditions, tumults and wars be good or bad, just or unjust, necessary or unnecessary” (SCOTT, 1991, p. 238). Como é bem característico de seu modo de argumentar, Sidney constrói uma hierarquia de males em que os tumultos e guerras não estão no topo da lista. Historicamente, os exemplos mostram que nas repúblicas ocorreram menos assassinatos e derramamento de sangue do que nas monarquias (FINK, 1962, p. 154). Ora, se há alguma relação entre o título e o conteúdo desta seção, não se pode concluir algo diferente de que, mais uma vez, Sidney une tumulto e guerra a partir da chave da violência e do assassinato. Porém, de um ponto de vista moral, há situações piores que a violência e o assassinato. “'Tis ill that men should kill one another in seditions, tumults and wars; but 'tis worse to bring nations to such misery, weakness and baseness, as to have neither strength nor courage to contend for anything; to have nothing left worth defending, and to give the name of peace to desolation” (SIDNEY, Discourses, II, 26, p. 259). Os conflitos violentos são superiores à sua ausência quando a nação se encontra submetida a uma miséria tal que leve à desolação geral. Desse modo, Sidney compara dois quadros esquemáticos que permitem um intercruzamento capaz de oferecer respostas ao que deve ser feito em cada situação. Primeiramente, guerras e tumultos são menos maléficos em repúblicas do que em monarquias. Em segundo lugar, miséria, fraqueza e baixeza são piores do que conflitos violentos. Portanto, a pior situação é aquela em que se une a monarquia com a miséria, fraqueza e baixeza. Não por acaso, são ambas compatíveis e se favorecem mutuamente. Desse modo, é compreensível que, em uma república, se mobilize as armas de modo a findar-se com a situação calamitosa na qual se encontra, o que é perfeitamente coerente com a necessidade da virtude animar as disposições dos homens em uma república. Isso não significa que a violência seja uma situação boa em si mesma, na verdade ela é moralmente condenável. Excetuando-se a moralidade, a crítica à violência o reaproxima de Maquiavel. 
		Frenquentemente, Sidney se vale da oposição, característica já destacada do emprego teórico do jusnaturalismo e prático da história, entre o que ele próprio chama de “raízes e princípios” e os “nomes” de objetos de análise (Cf. SIDNEY, Discourses, II, 13, p. 149; III, 44, p. 566). De modo mais explícito, elenca cinco categorias nas quais as raízes e os princípios têm primazia sobre os nomes. A segunda nos interessa particularmente menos pelo argumento de que as circunstâncias impõem determinados obstáculos que somente podem ser remediadas na medida em que se apresentam. 
	It was not time to make a law that the plebeians might marry with the patrians, til, the distinction had raised the patricians to such pride, as to look upon themselves to have something of divine, and the others to be inauspicati or profane, and brought the city into danger by that divisions. (SIDNEY, Discourses, II, 13, p. 150)
	 
		O perigo da divisão é, de fato, a raiz do problema que se apresentou sob a forma de casamento. Porém, a partir desse exemplo se pode entrever um grave perigo nas relações entre patrícios e plebeus. Os dois grupos, tão merecedores de elogios maquiavelianos por estarem em conflito, acabaram por se diferenciar a tal ponto, na leitura de Sidney, que a sobreposição de um frente ao outro deixou de ser por discordâncias de humores, para usar o vocabulário de Maquiavel, e ganhou justificativas divinas, mesmo que falsas. Assim, “it was that a defence, in the Discourses, of Machiavelli's tumults, became a defence of sedition and civil war. This turned into a justification of rebellion” (SCOTT, 1991, p. 358). Por fim, Sidney parece concordar com o Maquiavel dos últimos capítulos do primeiro discurso, onde a desigualdade caminha junto com a corrupção da cidade, por outro, aponta para uma radicalização tamanha que impele à divisão o perigo. “But these things being observed, remedies were seasonably applied without any bloodshed or mischief, tho not without noise and wrangling” (SIDNEY, Discourses, II, 13, p. 150). Como Maquiavel, os remédios bem empregados não produziram sangue, mas apenas barulho e gritaria. “Io dico che coloro che dannono i tumulti intra i Nobili e la Plebe mi pare che biasimino quelle cose che furono prima causa del tenere libera Roma, e che considerino più a' romori e alle grida che di tali tumulti nascevano, che a' buoni effetti che quelli partorivano” (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 4, 5). Mas, diferentemente de Maquiavel, não há qualquer evidência elogiosa ao conflito e o conectivo “tho” sugere que é apenas a situação menos pior que a sangrenta.   
	4.9.5. Expansão    
		Tivemos a oportunidade de contrastar o modo expansionista dos romanos tratados nos Discorsi com o de Oceana, neste ponto, devemos fazer o mesmo com os Discourses. A sequência do argumento relativo aos conflitos apresenta uma ordem lógica coerente, porém diversa daquela de Maquiavel (Cf. CONDORELLI, 1923, p. 47-48)374. Existe uma relação identitária entre a expansão dos domínios e o incremento populacional de modo tal que um termo contribui incisivamente para o outro devido à maneira romana de se expandir. Por isso, uma república que se expande torna-se densa o suficiente para a geração de tumultos e faz do modelo romano opositor ao de Esparta, Veneza e Toscana. Posta nesta ordem, a narrativa maquiaveliana salta do sexto capítulo do primeiro discurso ao quarto do segundo e, neste hiato, diversos outros temas internos são tratados. 
		Sidney reorganiza a ordem expositiva de Maquiavel ignorando este hiato que, dentre outros assuntos, trata da utilidade da religião (Discorsi, I, 11-15), da corrupção (Discorsi, I, 17-18 e 42), sucessão (Discorsi, I, 19-20), armas (Discorsi, I, 21-23), temas principescos (Discorsi, I, 26, 29-32 e 44), bondade e maldade (Discorsi, I, 27 e 48) e igualdade (Discorsi, I, 55-56) que, do ponto de vista da teoria de Sidney, mesmo que em alguns pontos concorde com Maquiavel, requer uma perspectiva alternativa. Desse modo, parece perfeitamente justificável que na relação de causalidade estabelecida pelo florentino, Sidney, implicitamente, o acompanhe. Contudo, a chave de seu argumento exige que se interponha ao conflito e expansão o tema da sedição e da guerra civil.
		Antes de adentrar ao tema da expansão propriamente, Sidney se vê obrigado a registrar, como Maquiavel e Harrington, a existência de duas classificações para as repúblicas, isto é, aquelas voltadas para a conquista (Roma) e aquelas para a preservação (Esparta e Veneza) (LURBE, 2004, p. 40; SCOTT, 1988, p. 32; SCOTT, 1991, p. 235; SULLIVAN, 2006, p. 65). Sua justificativa parte da análise empírica dos exemplos históricos que daí se pode afirmar a variabilidade das constituições republicanas (SIDNEY, Discourses, II, 22, p. 202). Portanto, intrinsecamente a cada constituição e temperamento republicano encontra-se o germe para sua tendência à conquista ou preservação. “Rome was so constituted that the condition of citizens and city was bettered by conquests, till the prodigious power it arrived at brought in luxury and pride and destroyed discipline and virtue; for then ruin necessarily followed” (SIDNEY, Maxims, II, p. 16). A perda da virtude foi a causa central da queda de Roma. “E quando questo modo dello ampliare non gli piacessi, penserebbe che gli acquisti per ogni altra via sono le rovina delle republiche” (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 19, 9). 
	The constitutions of Sparta were of a different nature. They were admirable for maintaining liberty against foreign invasion or domestic conspiracy, so they continued many hundreds or years in great liberty and glory; but, seeking to enlarge their dominion, their conquests were their destruction. So Venice in our days has nothing to fear more than the enlargement of its dominions. [...] Examples of this are infinite, not only in commonwealths, but also in monarchies. (SIDNEY, Maxims, II, p. 16)
	 
		A passagem é praticamente uma exegese de Maquiavel: “E quando questo fusse creduto, le republiche e i principi errebbero meno, sariano più forti a opporsi a uno impeto che venisse loro addosso, non spererebbero nella fuga, e quegli che avessono nelle mani uno vivere dello ampliare o per via del mantenere” (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 19, 7)375. 
		O autor os Discourses apresenta três modos pelos quais os romanos ampliaram seus domínios e não surpreende que sejam os mesmos dos de Maquiavel, com a particularidade de que o florentino generaliza tal possibilidade para todas as repúblicas. O primeiro deles se faz a partir da concessão de cidadania aos que tiveram suas terras ocupadas e este, para Maquiavel, é o único dos três modos exercido pelos romanos (Discorsi, II, 4, 10). O segundo é pelas ligas entre nações (Discorsi, II, 4, 3) e o último, pela criação de súditos nas províncias (Discorsi, II, 4, 11). Direcionando-se a Filmer, Sidney procura, então, convencer o leitor que as guerras ocorrem tão somente entre ligas e povos submetidos que se revoltam e estas sedições são proporcionais ao tamanho e força do império. 
	If there is any difference to be observed between what happened at Rome, 'tis chiefly, that whilst there was any shadow of liberty, the slaves, gladiators, subjects to allies, were always beaten and suppressed; whereas in the time of the emperors, the revolty of a province was sufficcient to give a new master to the best part of mankind. (SIDNEY, Discourses, II, 14, p. 155)
	 
		Entende-se, assim, como a superioridade da república romana frente ao império não se relacionava à absorção dos conflitos através das instituições que produziam igualdade civil, como em Maquiavel, mas, principalmente, pela liberdade (SCOTT, 2004, p. 10-12). “I deny that the Romans did ever make any considerable acquisition after the loss of their liberty” (SIDNEY, Discourses, II, 15, p. 158). Assim, a razão para que a expansão seja robusta reflete a virtude da nobreza romana que encontrou sua derrocada na ascensão plebeia (SIDNEY, Discourses, II, 15, p. 156; Cf. SCOTT, 2004, p. 203). Essa tendência ao aristocratismo, bem característico de Sidney, não o impediu de inserir a demografia e a virtude como elementos essenciais da conquista. 
	when the Romans had no forces but their own, shew more virtue, and deserve incomparably more praise, than the defeats of any nations whatsoever, when they were increased in number, riches, reputation and power, and had many other warlike people instructed in their discipline, and fighting under their ensigns. (SIDNEY, Discourses, II, 15, p. 157-158)
	 
		Eles conquistaram o que desejavam. Portanto, quando enfraquecidos, os romanos empregavam sua virtude, quando esta não era requerida, a força e a população cumpriam com o mesmo papel. 
	Again, some of those that intended war desir'd to enlarge their territories by conquest; others only to preserve their own, and to live with freedom and safety upon them. Rome was of the first sort; and knowing that such ends cannot be accomplished without great numbers of men, they freely admitted strangers into the city, senate, and magistracy. (SIDNEY, Discourses, II, 22, p. 203)
	 
		A passagem mostra uma diferença interessante com Maquiavel. Para o secretário florentino, o crescimento demográfico produzia conflitos e estes expansão de modo que a conquista externa mantivesse a igualdade interna em termos de honras, isto é, igualdade política e de cidadania. Portanto, a vocação romana para a expansão era uma das consequências do fato de ser livre, pois aceitava estrangeiros como novos cidadãos, e iguais, pois distribuía as honrarias equitativamente, a fim de manter ambas, era necessária a conquista. Porém, Roma foi moldada pelo acaso oferecido pela fortuna, e não, como Esparta, obra de um único legislador (MACHIAVELLI, Discorsi, I, 2, 3). Desse modo, foi acidental que Roma se organizasse para expansão. O texto de Sidney é claro ao negar tal acidente. Os romanos eram conscientes (knowing that such ends) de que, para se expandir, era condição necessária o crescimento populacional. A diferença parece sutil, mas carrega, em Sidney, um pressuposto racional ausente em Maquiavel. Uma evidência de que as ações eram orientadas para objetivos claros é a estruturação urbana das regiões conquistadas como parte integrante de toda república. 
	They demolished several cities, and brought the inhabitants to their own; gave the right of citizens to many others (sometimes to whole cities and provinces) and cared not how many they received, so as they could engraft them upon the same interest with the old stock, and season them with the same principles, discipline, and manners. (SIDNEY, Discourses, II, 22, p. 203)
		Do lado oposto, Esparta não admitia estrangeiros, comércio ou artes de outras cidades, os poucos que adentravam seu território, quando não eram escravizados, também não se tornavam cidadãos. “[W]hich of these two different methods deserves most to be commended: But certain it is that both succeded according to the intention of the founders” (SIDNEY, Discourses, II, 22, p. 204). O esforço de Sidney consiste, pois, em apresentar ao leitor, sem julgar o mérito – “I will not take upon me to judge” (SIDNEY, Discourses, II, 22, p. 204) –, duas opções com as quais todas as repúblicas devem lidar. Todavia, ao espectro relativamente amplo apresentado por Maquiavel para a criação das cidades – um fundador, acaso, fortuna (POCOCK, 2003, p. 188) – Sidney recepciona apenas um376. Nesse ponto, a coerência com seu sistema é latente. Uma vez que as cidades são instituídas a partir do primeiro contrato, ou seja, uma ação coletiva, racionalmente orientada (HAMEL, 2011, p. 123), sem a liderança de um homem e também sem qualquer acaso envolvido, a forma que tomam é responsabilidade daqueles que a ordenam. Por isso, entende-se agora, as constituições republicanas variam, porque variam seus fundadores, fazendo de cada cidade única (SIDNEY, Maxims, IX, p. 133). 
		Poder-se-ia ainda inserir nessa análise outras alternativas debatidas por Sidney com relação à expansão, mas isso fugiria do escopo central deste trabalho. Indicamos apenas a possibilidade de qualquer cidade optar por não se expandir (SIDNEY, Discourses, II, 15, 158), a relação da expansão com a segurança interna e com o comércio (SIDNEY, Discourses, II, 22, p. 204-205; SIDNEY, 1772, p. 10; carta de 10/08/1659 e SIDNEY, Maxims, VI, p. 74; XII, p. 161; SCOTT, 1991, p. 236). Pontos que apenas lateralmente debatem com Maquiavel, mas incidem na máxima do florentino de que os povos, via de regra, que tentam viver pacificamente dificilmente conseguem (SIDNEY, Discourses, II, 15) porque são atacados por outras cidades: “è impossibili che a una republica riesca lo stare quieta e godersi la sua libertà e gli pochi confini; perché, se lei non molesterà altrui, sarà molestata ella e dallo essere molestata le nascerà la voglia e la necessità dello acquistare” (MACHIAVELLI, Discorsi, II, 19, 10). O emprego de tumulto e guerra nesse contexto não é distinto daqueles debatidos anteriormente. Não é despropositado reafirmar a profunda diferença com o uso de tumulti em Maquiavel e strife em Harrington. Não obstante as importantes diferenças conceituais entre esses dois autores, se contrastados com Sidney, elas se aprofundam. Dois pontos devem aqui ser sumarizados. Primeiro, para os autores dos Discorsi e de Oceana, as cidades são dividas aos pares e assim devem permanecer, sempre, de modo institucionalizado. Para Sidney, ao contrário, quando há tumultos e guerras, existe uma comoção tal que todos se mobilizam para cumprir as mesmas causas. Segundo, em Sidney, não há constância nos tumultos, são apenas esporádicos e emergem quando necessários, mobilizados pela virtude, que mais se adequa às repúblicas; o que leva ainda à conclusão de que nem todas as cidades são dividas, nem pela diversidade dos umori, nem pela igualdade do objeto de interest. Para Sidney, os conflitos devem ser evitados, quando aporta-se uma situação de tamanha calamidade na qual eles podem ser mobilizados, servem para resolver um problema maior. Os conflitos são apenas a segunda opção, e não a melhor em si mesma. 
		É necessário, por fim, destacar que a posição de Sidney é bastante peculiar na história do pensamento político e bem característico tanto de seu modo de argumentar, quanto do conteúdo propositivo de seu sistema. Seria tentador afirmar que o esforço de Sidney consiste em unir a tradição do realismo maquiaveliano com os fundamentos filosóficos do direito natural moderno, com o devido destaque para a recepção de Grotius e Hobbes. A questão é que ele não faz isso. Pelo contrário, é bastante claro que sua proposta teórica assume duas conotações distintas e, em grande medida, antagônicas. O que surpreende, entretanto, é que ela se mostra, também, coerente e o tema do conflito é, possivelmente, o que melhor expressa isso. Do ponto de vista teórico, o homem é racional por natureza, embora possua a liberdade de não mobilizá-la adequadamente e, com isso, descumprir os ditames divinos. Diferenciam-se, contudo, porque alguns possuem virtude, outros não. Dada essa condição natural, a sociedade e o governo são frutos de contratos regidos pelos virtuosos em direção ao bem público, uma vez que consentir em ser governado pelo virtuoso é melhor para si mesmo. 
		O problema dessa narrativa, em si mesma perfeita, é que ela não encontra factividade na observação do mundo ao redor ou na história. Os homens possuem a capacidade de ignorar, voluntariamente, a razão natural, não compactuar e não consentir com o governo quando deveriam, ensejando um regime daqueles que não possuem virtude. De modo evitar isso, é preciso construir um governo fincado em leis e misto. Ainda assim, não há garantias suficientes de que ele não será abalado por idiossincrasias diversas, podendo ser corrigido, inclusive, pelos conflitos. Do ponto de vista prático, pouco se verifica da narrativa jusnaturalista. O ponto que une as duas perspectivas, e aqui reside uma contribuição ímpar de nosso autor, é a hierarquia das leis da natureza, sendo a liberdade seu ápice. Os homens não nascem com a opção de não serem livres para agir do modo que lhes convém, de modo que a pluralidade dos acontecimentos humanos seja apenas o rebatimento lógico de tal condição. Assim, para que se cumpra os ditames morais e normativos indicados pela natureza e por deus, não bastam que os homens tenham autonomia, é antes necessário que possuam liberdade, isto é, não podem estar submetidos às vontades arbitrárias de terceiros. 
	5. Conclusão 
	I must confess, I believe his Works require little, but rather praise and admiration
	Henry Neville, Preface to the reader. In: The works of the famous Nicholas Machiavel citizen and secretary of Florence, 1680
	It is not necessary to say any thing concerning the person of the author.
	John Toland, Preface. In: The discourses concerning government, 1698
	How allowable it is for any man to write the history of another, without intitling himself to his opinions, or becoming answerable for his actions.
	John Toland, The preface. In: The Oceana and other works of James Harrington, 1700               
		A partir da pergunta sobre a origem do republicanismo iluminista, Franco Venturi reconstrói sua trajetória que tem início, sobretudo, em Toland. Investigando a origem dos commonwealthman, palavra destacada por Toland (1700, p. vii), Robbins encontra algo semelhante. De fato, a pesquisa dos dois parece ter causado algum impacto, mesmo que lateral, quando se observa que grande parte dos estudos atuais sobre o republicanismo inglês, no esforço sintético de construção intelectual de algum fio condutor que lhe conceda unidade e entendimento, acaba por destacar a importância relativa de Toland. Muitas vezes tomado como a revivescência dos anos republicanos e outras tantas como o elo com as revoluções americana e francesa este “extraordinário personagem” (VENTURI, 2003, p. 102) extrapolou as barreiras de editor de Harrington e Sidney e de uma das mais importantes fontes de informação sobre os dois. De tudo que Toland escreveu, busca-se com frequência, de modo absolutamente justificável, alguma suposta unidade perdida no tempo. As soluções variam desde definir o republicanismo inglês por uma linguagem, até reconstruir ou realocar seus principais personagens, desde as fontes antigas e modernas ao período das grandes revoluções. Não pretendemos avançar em uma avaliação centrada na hipótese unitária de um “republicanismo inglês”. Alternativamente, apenas pretendemos nesta conclusão apontar alguns dos termos centrais com os quais pode-se observar algum diálogo entre Harrington e Sidney, à luz do republicanismo maquiaveliano. 
		Provavelmente, a contraposição mais evidente e que, talvez por isso, já suscitou inúmeros comentários comparativos em esforços de união e disjunção é a clara oposição entre os fundamentos jusnaturalistas de Sidney e os anti-jusnaturalistas de Harrington. Quando esta pesquisa teve início, a hipótese óbvia era a de que tão latente divergência não seria por motivos outros que não a diferença nas recepções de Maquiavel, cunhadas, respectivamente para Harrington e Sidney, como maquiavelismo e anti-maquiavelismo. Não demorou para que a fraqueza desse percurso se anunciasse e nos obrigasse a mais uma arregimentação para a investigação. A admiração crítica de Harrington por Hobbes, como o único filósofo de seu tempo que sobreviverá às gerações futuras, e o indiscutível aceite da história e de termos centrais de Maquiavel por Sidney, como a virtude, a fortuna, a redução aos princípios e a defesa do conflito, foram fatores decisivos para um estudo que se propunha compreender cada um dos dois republicanismos. Isso fez com que a hipótese inicial de um Harrington fundamentalmente maquiaveliano, bem como, de um Sidney anti-maquiaveliano, não se mostrasse desse modo responsavelmente redutível a estes termos. Por outro lado, pareceu conveniente o entendimento da essência das críticas de Harrington e dos usos de Sidney de Maquiavel serem uma chave frutífera para a pesquisa. “Harrington and Sidney made crucial amendments to Machiavelli, but they made them in opposite directions” (SCOTT, 1991, p. 256). “Sidney took from Machiavelli an inspiration precisely opposite to that of Harrington” (SCOTT, 2004, p. 129). As explicações para esta oposição foi o elemento que mais nos mobilizou neste estudo.  
		Como tivemos oportunidade de destacar ao longo do texto, ao posicionar-se contra o florentino, Harrington toma como pressuposto válido o entendimento geral dos mais destacados conceitos desenvolvidos, sobretudo, nos Discorsi. Sua discordância é de segunda ordem. Uma vez que suas críticas são internas, em alguma medida, aceita não apenas a história como autoridade, mas sempre acaba por concluir em favor da necessidade de uma república fundamentalmente embasada na definição aqui adotada e igualmente vinculada ao maquiavelismo (vide 2.2). As conclusões de Sidney não são distintas, mas sim as causas. Para ele, Maquiavel é o ardiloso autor de O Príncipe, o disseminador da cizânia e do ateísmo, mas também é assim que o mundo se lhes apresenta. É no confronto entre sua admiração da moralidade quase miticamente atribuída aos antigos e ao cristianismo reformado com a noite de São Bartolomeu, Mazarin e Luis XIV que Sidney se rende ao realismo. Impedido de alocar o dever-ser no lugar do ser, Sidney desenvolve quase a mesma república de Maquiavel e Harrington. Entende-se assim a necessidade de um conceito complexo de liberdade que seja capaz de justificar a possibilidade de os homens agirem, consciente e racionalmente, de modo a solapar o bem público. Por isso, o conceito de liberdade em Sidney é central em seu sistema.
		Dentre as concordâncias mais evidentes não pudemos deixar de mencionar a recepção do conflito a partir de Maquiavel, como mecanismo de rotation ou de redução aos princípios, sem a causação pelos humores (Harrington) ou como caráter instrumental e secundário (Sidney). A dimensão da cidadania, por seu lado, revela a diferença para a solução dos problemas religiosos em cada um deles. Se para Harrington o civismo envolvido nas atividades religiosas não era ameaça, mas garantia da liberdade de consciência, para Sidney, a fórmula a ser adotada deve ser a de livrar o espaço público da possibilidade de intolerâncias. Todavia, para ambos, trata-se, no fundo, de um problema de isonomia largamente discutido a partir dos últimos capítulos do primeiro discurso maquiaveliano. A cidadania também carrega consigo a república que expande, mais militar do que comercialmente, tanto para um quanto para outro, mas que, de modo adequado, pode catapultar os ciclos de governo para girar sua forma apenas com o fim da própria humanidade ou porquanto seja a república bem-ordenada. Mas essas ordini não se fazem alternativamente ao império da lei, seja pela manutenção da balance (Harrington) ou porque não se sabe da existência do homem mais virtuoso de todos (Sidney). 
		A garantia da liberdade pela lei, e não da lei, coadunando a do cidadão e a da cidade, é o modo pelo qual Harrington e Sidney destacam uma das mais importantes preocupações de suas repúblicas, porque correlatas à cidadania bélico-expansionista e à virtude. Conceito chave para muitos intérpretes, motivo de repulsa dos críticos do republicanismo por seu caráter supostamente inatingível ou pela materialização do autoritarismo em forma de liberdade positiva, a virtude é um conceito com o qual os dois autores operam. Afeitos mais ou menos a cada trecho da mesma obra, os Discorsi atingiram em cheio o trato de Harrington e de Sidney com ela. Não parece surpreender que, para ambos – a bem da verdade, comedidamente –, há que se tornar a virtude desnecessária quando bem-ordenada a república. Afinal, quando as ordini derem forma à matéria num arranjo de governo misto pautado em leis pelas quais se é livre e as quais são originadas do conflito institucionalizado, a virtude, permanecendo sempre bem-vinda, torna-se descartável. Mas Harrington toma como premissa, tal como Hobbes, que a razão humana não é capaz de governar a paixão, e por isso o governo de facto permanece indispensável ao de jure. De modo análogo, embora alternativo, Sidney constata, a posteriori, que não existe aquele homem virtuoso descrito pelos antigos.  
		Esse modo de abordar as questões é central na diferença dos dois republicanismos. Por outro lado, há também elementos tomados hipoteticamente, ou a priori, por ambos que permitem observar uma proximidade de fundo com o republicanismo de Maquiavel. Tanto para Harrington, quanto para Sidney, os homens são por natureza desiguais e, nisso, o debate com Hobbes é evidente. A justificativa que empregam é o que os diferencia: para o autor de Oceana o que divide os homens é a sabedoria, já para o dos Discourses, é a virtude, caso ela possa ser dimensionada377. A consequência, entretanto, para os dois é a necessidade de uma república isonômica, que absorva, maquiavelianamente, as desigualdades. Não se poderia concluir essa quadro sem um comentário breve sobre a justiça. Ausente em Harrington, fracamente presente em Sidney, ambos reforçam a tese de que o republicanismo é pouco afeito a esse conceito político tão importante. O fato de Sidney ser um partícipe do jusnaturalismo parece ser uma boa justificativa para que ele a insira como uma das virtudes cardeais e também parece lógico que Harrington se cale quanto ao tema pelo mesmo motivo que rejeita o direito natural.                            
		Não é coincidência também que os exemplos de repúblicas sejam os mesmos para ambos, aliás, pouco conformados em contemporâneos como Milton ou Nedham. De modo análogo, as fontes não são tão díspares, não obstante termos nos esforçado em destacar a primazia de autores italianos e ingleses do renascimento tardio para Harrington, e monarcômacos, jesuítas e jusnaturalistas para Sidney (Cf. HADFIELD, 2006, p. 113). A convergência se faz, dentre outras, pelos exemplos aludidos por e pelo próprio Maquiavel. Aprenderam, de fato, com a leitura dos antigos e a experiência dos modernos, mas também com a leitura dos modernos, que não podem sustentar seus sistemas em um mundo temporalmente dividido ao meio. Para empregar uma expressão cara nos tempos atuais, a republica dos antigos e a república dos modernos respondem diferentemente a questões iguais e diferentes, de tal maneira que esta cisão binária à moda straussiana não se aplica concisamente nem a Harrington, nem a Sidney. Por outro lado, as repúblicas antigas e modernas também escondem o que não mais pode ser revivido, exigindo, portanto, contribuições inovadoras para os acontecimentos ingleses nunca antes vistos. 
		É bem verdade que a insistência monotonamente apresentada das ordens institucionais de Oceana dizem pouco respeito ao espírito republicano dos Discourses Concerning Government. Porém, trata-se mais de estilo e de importância relativa das teorias e conceitos do que de divergência sistêmica propriamente. Vale a pena insistir nesse ponto. O fato de os autores aqui estudados se enquadrarem na definição de republicanismo estabelecida no princípio desse trabalho não significa que sejam atentos homogeneamente a cada um dos termos, na verdade este é um importante elemento de discrepância que, esperamos, desenvolvemos ao longo do texto. Por exemplo, para Sidney, ao contrário de Harrington, a virtude é bem mais importante do que o governo misto, o que calibra a intensidade de cada republicanismo mais ou menos afeito a cada um dos termos-chave. Outro exemplo pode ser extraído do contraste entre a aristocracia natural (Harrington) com a monarquia natural (Sidney), surpreendentemente, do ponto de vista do sistema de cada um deles, os dois regimes são republicanos, porque governados por sábios e virtuosos. Mas isso não autoriza qualquer afirmativa de que haja um vínculo entre as duas naturalidades. De fato, são essas sutilezas que rebatem nas “famílias” de republicanismos em gregos ou romanos, em conflitualistas ou harmoniosos e entre antigos e modernos. Pretendemos que fique claro que nenhuma dessas três famílias pode ser adotada acriticamente ou que seja em si mesma definidora de Harrington ou de Sidney. Ambos empregam autores e conceitos gregos e romanos, ambos são afeitos ao conflito e ambos usufruem dos marcadores da filosofia política antiga e moderna; mas não empregam igualmente os autores e conceitos, também não são igualmente afeitos ao conflito definido maquiavelianamente, nem usufruem dos mesmos marcadores ou do mesmo modo da filosofa política antiga e moderna. Isso também não quer dizer que as divergências pontuais não sejam claras.
		Além da citada solução para a intolerância religiosa, a figura do fundador harringtoniano é de tal modo ofuscada, quiçá rejeitada, em Sidney – como evidente parte de seu contratualismo – que o leva a um afastamento não apenas de Harrington, mas de um notável ponto do republicanismo de Maquiavel. Por outro lado, a incorrigível morte de qualquer república reordena os autores deixando agora Harrington sem par.
		Essas comparações têm se mostrado bastante frutíferas entre os trabalhos publicados nas últimas duas décadas e meia sobre republicanismo, em geral, e sobre o republicanismo inglês, em particular. É interessante notar que mesmo que estivessem ambos presentes nas análises precursoras de, por exemplo, Fink e Robbins, e estes não se preocuparam em uma análise aprofundada das divergências e semelhanças, dado também que não era parte de seus objetivos. Os últimos vinte e cinco anos não apenas questionaram o que parecia a inabalável consequência por muitos retiradas da tese pocockiana de que o republicanismo possui uma disjunção intrínseca com relação ao direito natural, mas recolocaram no cerne da discussão, ainda que de modo insipiente, o “caráter específico” do republicanismo, permitindo a emergência de autores como Pettit. 
		Mas é preciso reconhecer que esse esforço não é novo. Como muito precisamente apontaram Robbins e Venturi ainda por volta dos anos 1960, e que nem por isso são lembrados como deveriam, esse exercício intelectual já havia sido empreendido pela geração seguinte à restauração monárquica, com particular destaque para Toland. Em suas dedicatórias, prefácios e apresentações às precursoras edições de Harrington e Sidney, Toland reproduzia os termos mestres daquilo que lhe parecia sintetizar o texto apresentado: “introducing a republican form of government”, “a mixt form of government”, “a government of laws” e “liberty under the security of equal laws” (TOLAND, 1700, p. vii-viii). Termos marcados, como ele faz questão de acentuar, por gregos, romanos e, claro, Maquiavel (TOLAND, 1700, p. ix-x). O que se mostra interessante, contudo, é a repetição dos mesmos argumentos para ambos os autores prefaciados: 
	That nations should be well informed of their rights is of the most absolute necessity; because the happiness or infelicity of any people entirely depends upon the enjoyment or deprivation of liberty; which is so invicibly proved in thee following discourses, that to endeavour to make it more clear, would be an unpardonable presumption. (TOLAND, 1698, p. i)
	It is not better known to you, most worthy magistrats, that governement is the preserving cause of all societys, than that every society is in a languishing or flouring condition, answerable to the particular constitution of its government: and if the goodness of the laws in any place be thus distinguishable by the happiness of the people, so the winsdom of the people is best discern'd by the laws they have made, or by which they have chosen to be govern'd. (TOLAND, 1700, p. i)
		É desnecessário reproduzir outros exemplos de passagens como estas. Fica claro que Toland reconhece unidade nos dois autores que edita e publica. E mesmo que reconheça também as diferenças, não as colocou claramente. Nesse sentido, ele foi um dos principais responsáveis pela criação do que comumente se chama de “tradição republicana”, definida, como confirmam os trechos, nos parâmetros aqui empregados. Para ele, tal republicanismo possui uma unidade teórico-conceitual que extrapola o desenvolvimento histórico e as transformações dele advindas, não obstante a marcante presença dos autores antigos e modernos. Como editor, permitiu que as obras chegassem ao novo mundo e à França revolucionária, possibilitando a continuidade da reflexão.                   
		Grande parte dos estudos sobre o republicanismo inglês, Harrington e Sidney, em algum nível, alude à presença de Maquiavel, majoritariamente, no contraste com Grotius e Hobbes. O que nos dispusemos a fazer neste trabalho, antes de tudo, foi compreender pontualmente as inflexões promovidas por Harrington e por Sidney no republicanismo maquiaveliano, tendo em conta as contribuições teóricas ocorridas da Florença do início do século XVI à Londres de fins do XVII, nas quais ocorreram transformações históricas e intelectuais que marcaram as fundações do pensamento político moderno, para empregar a tão disseminada expressão. Com a leitura da politeia e da res publica, a commonwealth inglesa, devidamente calibrada pela repubblica renascentista, legou ao futuro a republic do Novo Mundo e a république de volta ao Velho e, em algum nível, a república e as repúblicas em regiões tropicais do mapa mundi.      
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