
➔ Para a realização desta etapa:                                  FICHA Opção 2 
 

1) Leiam atentamente os documento abaixo, o primeiro nos fala do porquê da explosão na Itália do                                 
Renascimento e  do patronato bancário como financiador alimentado pela ascensão comercial. 
2) Observem a existência do Glossário como apoio e caso necessário, consultem o dicionário para entender                               
melhor outras palavras do documento. 
3) Durante a leitura, sublinhe as cidades da onde saía o financiamento bancário na Renascença, em seguida 
circule-as no Mapa. 
 

Fragmento 1 -     Florença, o patronato dos bancos, o prestígio político da ascensão italiana 
 

“Maquiavel também percebia o uso político do patronato artístico e sugeriu “que um príncipe deve mostrar-se amigo da 
habilidade, dando emprego a homens capazes e honrando aqueles que se destacam em um campo em particular” 
[...] Nessas circunstâncias, a disputa do status vigorava, de forma que construir com magnificência tornou-se uma 
estratégia para distinguir uma família da outra.”   
[...] Sob certos aspectos, a Florença renascentista parece mais uma aldeia do que uma cidade, no sentido de que uma 
cidade, no sentido de que muitos artistas de que nos ocupamos conheciam uns aos outros, às vezes intimamente. 
 [...] A localização dos grandes centros urbanos da Itália do Renascimento muito deve ao sistema de comunicação 
herdado em parte da Roma antiga. Gênova, Veneza, [...] Nápoles, Palermo são todas cidades litorâneas [...] Roma e Pisa 
não estão longe da costa, Pisa e Florença no (rio) Arno. 
“Do século XIV ao XVI, os italianos dominaram o movimento bancário europeu. As firmas mais importantes eram os Bardi 
e os Peruzzi de Florença [...], os Medici, [...] os Pallavicini e os Spinola de Gênova, que emprestaram várias somas ao rei 
Filipe da Espanha.[...] No caso de Roma, [...] eram desempenhado pelos banqueiros papais, desde os Medici até Agostino 
Chigi de Siena.” (BURKE, Peter. O Renascimento Italiano, Ed.Nova Alexandria, São Paulo: 2010. p. 120 à 271) 

 
 

Glossário: firma: empresa; patronato: auxílio financeiro dado por alguém, por uma empresa ou instituição; 
circunstâncias: situação, acidente ou conjunto de condições que acompanham um fato ou acontecimento.status: prestígio 
social, situação ou condição alcançada por alguém em relação ao ambiente que vive; magnificência: que demonstra luxo, 
ostentação e pompa. distinguir: perceber a diferença entre pessoas ou coisas, ser diferente, não se confundir. 
 Disponível em: http://michaelis.uol.com.br Acesso em: 01/05/2019.  

 

4) Após debater com o grupo os detalhes do texto, produza no caderno um pequeno texto explicando o que 
foi o patronato na Itália renascentista, porquê ocorria e dos motivos do Renascimento ter surgido na Itália. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
5) Leiam atentamente os documento abaixo. 
6) Após a leitura preencha o Quadro de Registros. 
- 
 FRAGMENTO 2 -                   Maquiavel: A política e a História como ciência. 

 (A formação do dirigente a partir do conhecimento histórico)  
 

"[...]a atividade política, tal como (Maquiavel)  arquitetara, era uma prática do homem livre de freios extraterrenos, 
do homem sujeito da história. Esta prática exigia virtú, o domínio sobre a fortuna". (SALEK, Maria Tereza. Nicolau Maquiavel: o 
cidadão sem fortuna, o intelectual de virtù in WELFFORT, Francisco C.(org) Os clássicos da política. Ed. Ática, 14 ed., vol. 1, São Paulo:2011,  p. 19).  
 

"[...]para quem examina diligentemente as coisas passadas, é fácil prever as futuras em qualquer república,                             
explicar os remédios empregados pelos antigos, ou, se não encontra nenhum usado por eles, pensar em novos                                 
levando em conta a semelhança das circunstâncias" (MACHIAVELLI, N. 2003. The Discourses. London, Penguin Books) 
 

“[...]Caminham os homens, em geral, por estradas já trilhadas. Aquele que é prudente, desse modo, deve escolher 
os caminhos já percorridos pelos grandes homens, e copiá-los; sempre muito é aproveitado, ainda que não se 
possa seguir fielmente esse caminho, nem alcançar inteiramente, pela imitação.   
[...] Um príncipe sábio deve prestar atenção a essas coisas e jamais permanecer ocioso nos tempos de paz; ao 
contrário, deve, com astúcia, ir juntando cabedal de que se possa servir nas adversidades, para sempre estar 
pronto a opor-lhes resistência”. (MAQUIAVEL. O Príncipe: Escritos Políticos. São Paulo: Nova Cultural, 1998, p. 50, 97). 
 

Glossário:  “Virtù trata-se da capacidade do príncipe em controlar as ocasiões e acontecimentos do seu governo, das 
questões do principado. O governante com grande Virtù constrói uma estratégia eficaz de governo capaz de (superar) as 
dificuldades impostas pela imprevisibilidade da história. Assim, o político com grande Virtú observa na Fortuna[...]a virtú 
seria uma forma de manter a paz e estabilidade do Principado. Outro ponto importante é acerca da superioridade da vida 
pública em (relação a) vida privada na constituição da Virtù.  
Fortuna diz respeito às circunstâncias, ao tempo presente[...]: a sorte individual. [...]Observa-se que a Fortuna não pode 
ser vista como um obstáculo ao governante, mas um desafio político que deve ser conquistado e atraído.O príncipe que 
vive despreparado em função da Fortuna apenas atrairia desonra e fracasso, mas o de Virtù procura utilizá-la, controlá-la 
da tal forma que lhe possa ser útil.” (https://alexismadrigal.jusbrasil.com.br/artigos/445449992/virtu-e-fortuna-em-maquiavel-a-partir-da-obra-o-principe) 
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