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Leia o trecho a seguir: 
 
 [...]se é melhor ser amado do que temido. A resposta é que seria desejável ser ao mesmo tempo 
amado e temido, mas que, como tal combinação é difícil, é muito mais seguro ser temido, se for preciso 
optar. De fato, pode-se dizer dos homens, de modo geral, que são ingratos, volúveis, dissimulados; 
procuram esquivar-se dos perigos e são gananciosos; se o príncipe os beneficia, estão inteiramente ao seu 
lado. Como já disse, oferecem o próprio sangue, o patrimônio, sua vida e os filhos, desde que a 
necessidade seja remota; quando ela é iminente, fogem. Estará perdido o príncipe que tiver confiado 
inteiramente nas suas palavras, sem tomar outras cautelas, porque a amizade conquistada pelo dinheiro, e 
não pela grandeza e nobreza de espírito, não é segura – não se pode contar com ela. Os homens têm 
menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, pois o amor é mantido por 
vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários, já que os homens são egoístas; 
mas o temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca falha. Não obstante, o príncipe deve fazer-se temer 
de modo que, mesmo que não ganhe o amor dos súditos, pelo menos evite seu ódio. 

(Nicolau Maquiavel, O Príncipe) 

 
 Apesar de não termos reis e príncipes no Brasil, ainda hoje o pensamento de Maquiavel é atual. 
 Trazendo para os dias atuais, redija um comentário opinativo sobre o trecho de O Príncipe. Diga se 
você concorda ou não com o pensamento de Maquiavel e justifique-se. 
 
 
ORIENTAÇÕES: 

• Faça no mínimo 3 parágrafos. 

• Mínimo: 10 linhas 

• Máximo: 30 linhas 

• Use caneta azul ou preta. 
                                                                                                                                                              
SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO (0) PARA A REDAÇÃO QUE: 

• Não estiver com o nome e a turma preenchidos na folha definitiva. 

• Não estiver com o item “Redação número:” preenchido na folha definitiva. 

• Estiver escrita a lápis ou caneta com outra cor que não seja azul ou preta. 

• Deixar a folha definitiva em branco ou não estiver na folha definitiva. 

• Fugir ao tema ou ao gênero. 

• Desrespeitar os direitos humanos. 

• Copiar ou parafrasear trechos do texto de apoio. 

• Possuir marcas de identificação. 

• Estiver com corretivo. 

• Copiar ou parafrasear outros textos. 
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