
“As 48 Leis do Poder” é livro de 
cabeceira para quem pretende 
conhecer a arte de fazer política

APROFUNDAMENTO — As pesquisas de Robert Greene, na Universidade de Berkeley, Califórnia (EUA), 
revelaram de que modo o poder influencia a vida das pessoas  

(…)

O livro basicamente torna a leitura como um jogo. Logo no início, o leitor já se sente meio incomodado 
pela sensação insuportável de se sentir impotente em algumas situações da vida. Essa sensação de não ter  
poder em algumas ocasiões é usada por Greene como uma espécie de dinâmica, parecido com antigas 
técnicas aristocráticas.

Tomando como base algumas personalidades como Sun-Tzu e Maquiavel, Robert Greene expõe que a 
natureza do poder é algo que não só prevalece em alguns momentos da vida cotidiana, como também 
precisa fazer parte dela. Não só de maneira passiva, mas também tornando-a ativa a todo instante.

Pegando exemplos do passado, como as tentativas de cortesãos agradarem as cortes reais em meio a 
bajulações, serviços e até intrigas caso um cortesão fosse mais esperto que o outro, Robert Greene retrata 
esse paradoxo com os dias atuais. A exigência de algo civilizado, justo e democrático acaba se tornando uma 



estratégia para ganhar poder, permanecer nele e enfrentar e destruir quem desejar tomá-lo.

Os cuidados com o poder
Outro ponto que Robert Greene discute em seu livro está relacionado ao cuidado que o indivíduo 

precisa ter com quem também está na disputa pelo poder. De acordo com as leis que aponta, três variáveis 
precisam ser constantes na mente do indivíduo a fim de não ter devaneios: prudência, furtividades e até total  
ausência de misericórdia.

Parece algo forte, mas Greene explica a todo o momento que o poder é um jogo social e que algumas 
armas são necessárias para adquirir essa fonte valiosa. Como as pessoas possuem uma complexidade 
interminável, é normal passarmos, se possível, a vida toda sem compreendê-las totalmente. E é a partir daí 
que Robert afirma que ninguém deve subestimar ninguém. Por se tratar de um jogo, a qualquer momento 
podem ocorrer reviravoltas.

Estudar, compreender, avaliar, disfarçar, planejar e atacar são algumas das ações que quem deseja 
obter poder e ampliá-lo precisa exercer e desempenhar sempre, mesmo com pessoas mais próximas e 
queridas como os amigos e a família.

Por não ter limites a ponto de retratar esses cuidados, alguns leitores podem estranhar a maneira que 
Robert Greene aborda a questão do poder. A relação dessa fonte com situações, ambientes e pessoas 
íntimas pode afastar quem se sente contrário ao que o autor afirma, mas todas as leis do livro são escritas 
com propriedade e, de fato, são leis reais e propulsoras a aquisição de poder.

As leis e sua estrutura
Pensando o poder como um jogo, Greene oferece as leis do seu livro como um manual para dissimulá-

lo e entender como ele funciona. Aqui é importante ter uma mente aberta. Tudo o que ele disser é importante 
para ganhar poder. Entretanto, esteja firme com seus objetivos a fim de usar as leis a seu favor.

Todas as leis foram ambientadas em cinco classes de pessoas poderosas: estadistas, cortesãos, 
estrategistas, sedutores e charlatões. Algumas leis vão aumentar seu poder ou diminuí-lo e elas são 
exemplificadas com que essas personalidades passaram ao mexerem com o poder, no lado positivo e 
negativo.

As leis não mudam e nem morrem. Dependendo de qual é o seu objetivo de vida, é importante estudá-
las e usá-las de modo sábio e no momento certo. Mas essas leis podem ser usadas em outras ocasiões, 
como compreender o aspecto humano frente às relações de poder, alcançar um controle maior sobre sua vida 
e de seus problemas, entre outros motivos.

Robert Greene não lhe dá a receita de graça, mas lhe ajuda com os segredos a montar sua própria 
receita para ter poder e a se lembrar de que é uma tarefa árdua, que não é fácil e que pode ser algo rápido ou 
que leve muito tempo para se concretizar.

Conclusão
Existem diversos momentos de tensão. De aprendizado. De atenção. De sedução. De ação. Muitas 

sensações são vividas ao ler o livro As 48 Leis do Poder. O melhor conselho que fica para o leitor é: leia o 
livro de maneira descontraída, porém levando o assunto a sério. Pense que o livro é mais uma fonte de 
aprendizado, e que você pode usá-lo como um incentivo para conquistar seus sonhos e metas.

No entanto, se o seu motivo para lê-lo é de maneira viciada em conquistar poder, tome cuidado. Não 
abuse da frivolidade ao ler o livro, e também não leve o assunto com leviandade. Ao seguir essas 
orientações, o livro se tornará uma fonte muito produtiva.


