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icolau Maquiavel nasceu em Florença, em 3 de maio de 1469,     

sendo o terceiro dos quatro filhos (dois homens, duas 

mulheres) de Bernardo Machiavelli e Bartolomea Nelli. 

Pertencia a uma família tradicional, que não chegava a ser abastada, 

com pelo menos dois séculos de existência em Florença. Em seu 

livro Para Conhecer o Pensamento de Maquiavel, Duvernoy afirma 

que a família Machiavelli era “honorável ideologicamente, à 

vontade nesta Florença comunal onde vivem como cidadãos de 

artes subalternas”. 

Seu pai era advogado e também estudioso em humanidades, 

influenciado pelos ventos da Renascença que há tempos sopravam 

na Itália. Bernardo Machiavelli se empenhou para proporcionar ao 

pequeno Nicolau uma educação dentro dos melhores padrões de seu 

tempo. Aos sete anos, Nicolau começou a estudar matemática e 

latim e, aos oito, entrou na escola de Battista de Poppi. Aos doze 

anos, começou a estudar com o latinista Paolo de Ronciglione e, 

segundo o testemunho de seu pai, redigia muito bem em latim. 

A infância e a juventude de Maquiavel correspondem também ao 

desabrochar de uma nova era, a Idade Moderna, que soterra as 

antigas instituições medievais em um vendaval de transformações. É 

uma época de efervescência, particularmente rica e conflituosa, o 

epicentro de grandes crises e, ao mesmo tempo, geradora de grandes 
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soluções. Para se ter uma idéia de como esse período foi marcante, 

basta assinalar que Maquiavel conviveu e foi importante protagonista 

do Renascimento intelectual, que é, sem dúvida, um dos mais 

significativos momentos da cultura humana. Foi contemporâneo dos 

grandes descobrimentos marítimos e da Reforma protestante. Foi 

espectador e agente do processo de gestação de um novo tipo de 

Estado, o Estado moderno centralizado, que aboliu os particularismos 

políticos feudais e instalou o absolutismo monárquico, cuja forma de 

governo prevaleceu até o início da Idade Contemporânea. 

Todo esse cenário grandiloqüente pode ser resumido em apenas 

uma palavra: transição. As mudanças de instituições e de valores 

em uma velocidade alucinante, em um ritmo nunca vivido antes pela 

civilização ocidental cristã, caracterizam uma situação 

verdadeiramente revolucionária. Nenhum setor da vida e da 

sociedade estava livre do alcance do vendaval transformador que 

tudo atingia, tudo desestabilizava. 

A vida de Maquiavel corresponde a um tempo de indefinições 

estruturais: a ordem feudal fora devastada pelo crescimento das 

cidades e pelo fortalecimento crescente de atividades mercantis, 

artesanais e financeiras, que a cada dia se incompatibilizavam mais e 

mais com a economia agrária, então baseada no feudo auto-suficiente 

e na exploração servil do trabalho. Embora o feudalismo resistisse, 

como tentou continuar ainda nos séculos seguintes, era forçado a abrir 

um espaço cada vez maior para novos conceitos e padrões. 

Os dois fundamentos básicos sobre os quais se apoiava a 

estrutura medieval de poder, o clero e a nobreza, já não conseguiam 

manter sozinhos a hegemonia política. A trama de dominação do 

feudo erguia-se em um complexo escalonamento de poder até 

chegar ao rei, substituída por uma outra composição que incluía os 

burgueses ligados às corporações de ofício e de comércio e os 

grandes financistas. 

O Estado feudal, marcado pela descentralização política, pela 

qual cada nobre era detentor de parte da soberania e tinha direito 

ao seu próprio exército, sua justiça, sua moeda e seu sistema 

tributário, cedia lugar ao Estado moderno, centralizado e unificado. 

Agora, a idéia de governo absoluto, totalmente estranha aos 

padrões medievais era a palavra de ordem. 

Na Idade Média, o poder era sempre limitado. O poder do rei 

limitado pelos grandes nobres, os dos nobres pelas imposições do 

costume, da tradição ou da “vontade de Deus”, que compunham 
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uma “constituição invisível”, o que assegurava garantias contra o 

arbítrio dos poderosos até ao mais humilde servo de gleba. 

Tudo isso se passava sob as bênçãos e a rígida fiscalização da 

Igreja Católica. No quadro de parcelamento de poder do feudalismo, 

a igreja constituía um verdadeiro superestado, territorialmente 

apoiado nas possessões pontifícias, localizadas no centro da Itália, e 

também sobre amplos domínios territoriais espalhados por toda a 

Europa ocidenta1. O poder da Igreja medieval era reforçado por um 

vasto arsenal ideológico, um código severo de leis canônicas, além 

de tribunais eclesiásticos quase sempre dispostos a antecipar para 

este mundo o julgamento e as penas que as almas deveriam sofrer 

apenas no além-túmulo. 

A reação contra a Idade Média, injustamente chamada pelos 

humanistas do Renascimento de “Idade das Trevas”, alcança todos 

os valores e instituições, sobretudo a Igreja. A burguesia invocava 

novos valores cosmopolitas, ridicularizava a nobreza e seus atributos 

e transformava a Igreja em alvo das mais severas críticas. 

 

 

Os conflitos do mundo 

 

Maquiavel foi educado em meio ao ambiente humanista do 

Renascimento. O teocentrismo medieval era substituído pela idéia de 

que o homem está em primeiro lugar, constituindo o centro de todas 

as preocupações. A crítica era um exercício cotidiano que se 

contrapunha à aceitação passiva de verdades absolutas, patrocinada 

pela Igreja durante séculos. Os homens cultos voltavam-se para os 

padrões clássicos, buscando inspiração e modelos na Grécia e Roma 

antigas. 

No tempo de Maquiavel, a Igreja fora alvo da maior bateria de 

ataques de toda a sua história. A ignorância do clero, a vida 

dissoluta dos grandes prelados, a comercialização de indulgências e 

relíquias eram criticadas. Os homens de negócios investiam contra 

as doutrinas arcaicas do justo preço e da condenação da usura. 

Pregadores fanáticos pediam a volta do cristianismo à pureza 

primitiva e a abolição da burocracia eclesiástica, que dificultava o 

acesso dos homens a Deus. 

O espírito crítico do Renascimento atingia, a um só tempo, os 

valores feudais, a nobreza e seu estilo de vida, a Igreja e sua 

concepção de mundo e poder. Maquiavel reflete tudo isso. Cada 
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passo de sua obra é balizado pelos padrões do seu tempo. O Estado 

moderno, centralizado, tendo o governo concentrado nas mãos de 

um rei com poderes absolutos, constituirá um dos seus fascínios. 

Desse Estado moderno, Maquiavel será um dos principais ideólogos. 

Esse novo Estado em formação se constrói sobre uma base 

nacional, pois com o apoio dos homens de negócios, o monarca 

desempenha uma atividade unificadora, como na França, na Espanha, 

em Portugal, processos que Maquiavel acompanhou de perto. 

Entretanto, na Itália a tendência centralizadora esbarra em um 

obstáculo irremovível: os Estados pontifícios, plantados no centro da 

península, impedem a unificação. Alguém disse que a Igreja não 

tinha forças para unificar a Itália sob a sua égide, mas era forte o 

suficiente para impedir essa unificação. Essa unidade seria o grande 

sonho da vida de Maquiavel e é com base nesse sentido que ele 

direciona O Príncipe. 

Quando Maquiavel nasceu, e ao longo de sua vida, a península 

italiana era um verdadeiro quebra-cabeças político, composto por 

Estados soberanos de dimensões territoriais, regimes políticos e 

diversos estágios de desenvolvimento. Os principais eram o Reino de 

Nápoles, controlado pela família Aragão; os Estados pontifícios, que 

estavam nas mãos da Igreja; o Estado florentino, por muito tempo 

controlado pela família Mediei; o Ducado de Milão e a República de 

Veneza. 

Em torno dessas unidades principais gravitavam outros Estados 

menores que, embora fossem teoricamente independentes e 

soberanos, na prática eram levados a alinhamentos subservientes 

com os mais fortes para garantir sua sobrevivência. A ausência de 

um poder centralizador capaz de representar o interesse nacional, 

acrescida das rivalidades e dos conflitos internos, faria da Itália uma 

presa fácil à ambição de outros Estados já constituídos em 

monarquias e em plena fase de expansão, como foi o caso da 

Espanha, França e, um pouco mais tarde, do Império Germânico. 

Nos últimos anos do século XV, um verdadeiro terremoto 

político assolou a península, trazendo desordem e instabilidade. Os 

condottieri, mercenários contratados pelas famílias burguesas para 

constituir seus “braços armados” nas disputas políticas locais e 

entre Estados, rebelavam-se contra seus senhores, chegando em 

alguns locais a controlar o poder. As disputas internas nas cidades 

chegam ao auge do acirramento. As rivalidades entre os principais 

Estados facilitam a invasão de franceses e espanhóis, que vão dei-
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xando suas marcas em todos os lugares. O espanhol Rodrigo Bórgia 

transformou-se no papa Alexandre VI, que marcou seu pontificado 

lida corrupção e pela violência. A partir de 1494, sob a liderança de 

Carlos VIII, os franceses impuseram sua presença de norte a sul. 

Naquele ano, em Florença, Maquiavel assiste à entrada de Carlos 

VIII e a conseqüente expulsão de Pedro de Médici da cidade, 

acusado pela população de ter sido fraco ante o invasor. 

Segundo Paul Larivaille, em seu trabalho A Itália no Tempo de 

Maquiavel, a presença dos estrangeiros seria irreversível após 1494. 

Presença constante, crescente e finalmente determinante em 

praticamente todos os conflitos da península. As repúblicas italianas 

passam a cumprir o papel de coadjuvantes no jogo político de seu 

próprio país. 

 

 

Maquiavel faz política 

 

A Florença de Maquiavel tinha cerca de cinqüenta mil habitantes e 

ocupava um território aproximado de quinze mil quilômetros 

quadrados. Sua economia baseava-se no artesanato, especialmente 

do setor têxtil, no comércio e na atividade bancária, sendo essa última 

uma garantia para a cidade à posição de um dos mais importantes 

centros financeiros de toda a Europa. Não é por acaso que os seus 

banqueiros mais célebres, os Médici, desempenham um papel tão 

importante na política de seu tempo e na vida de Maquiavel. 

O poder dos Mediei, príncipes modernos, que fundamentaram 

sua força não em atividades feudais, mas sim na dinâmica artesanal, 

mercantil e financeira, era exercido respeitando instituições comunais 

e republicanas seculares. A concentração de poder da família era – 

podemos dizer – informal e decorria do papel preponderante que ela 

exercia nos organismos da administração de Florença. 

A deposição dos Médici proporcionou o domínio político de 

Florença por um pregador fanático, Girolano Savonarola, responsável 

pela instalação de uma república teocrática onde o poder era 

atribuído a Cristo. Era, de certo modo, uma antecipação radical da 

Reforma protestante que Lutero e Calvino conduziriam alguns anos 

depois. A experiência de Savonarola, o “profeta desarmado”, como 

Maquiavel o denomina, terminou na fogueira, em 1498. 

A queda de Savonarola deixou muitos cargos públicos vagos, e 

foi neste espaço que Maquiavel iniciou sua carreira de homem 
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público. Depois do expurgo, comandou o cargo de secretário da 

segunda chancelaria do governo florentino, que já havia reivindicado 

anteriormente, sem sucesso. Logo em seguida, tornou-se secretário 

dos “Dez do Poder”, conselho cuja atribuição era administrar as 

relações de Florença com outros Estados. 

A república democrática florentina, liderada por Piero Soderini, 

atribuiu muitas missões diplomáticas importantes a Maquiavel, 

cujos objetivos eram aumentar sua vivência política. Em 1500 vai 

para a França, em missão diplomática. Em 1502 está em Pistóia. 

No ano seguinte acompanha de perto a trajetória de César Bórgia, 

o Duca Valentino, filho do papa Alexandre VI, que empreendeu 

várias ações políticas e militares na rota da unificação italiana. 

César, citado e exaltado por Maquiavel, é um exemplo de político 

cujas ações desconheciam os limites éticos na busca de um 

objetivo maior. 

A morte do papa, seu pai e patrocinador, apaga a estrela de 

César Bórgia que, aliás, faleceu pouco depois. Em Roma, Maquiavel 

acompanha a sucessão papal, e nos anos seguintes limitou-se a 

desempenhar missões diplomáticas na Itália e no exterior. 

Em 1505 recebeu a incumbência de constituir uma milícia para a 

República. Assim, recrutou, organizou e treinou tropas que, por fim, 

não alcançaram o objetivo de oferecer garantias às instituições 

republicanas. 

Em 1510, Maquiavel atuou como mediador entre o papa e o rei 

da França. O agravamento do conflito entre ambos os levou à 

guerra. Os franceses venceram as tropas pontifícias, e Florença é 

ameaçada pela Santa Liga, entidade criada pelo papa Júlio II para 

lutar contra a França. O governo republicano de Soderini caiu em 

1512, e os Mediei voltaram ao poder. A partir daí, começou o 

ostracismo de Maquiavel. 

Exonerado de suas funções, proibido de ter acesso aos prédios 

públicos de Florença, o ex-secretário amargaria dias ainda mais 

difíceis. Em fevereiro de 1513 foi descoberto um complô contra os 

Mediei, e Maquiavel figurava entre os suspeitos. Preso e torturado, 

foi multado e condenado à prisão. 

Enquanto isso, ampliava-se o poder dos Médici. Neste mesmo 

ano de 1513 o cardeal Giovani de Médici transforma-se no papa 

Leão X. E o primeiro florentino a alcançar o papado. 

Indultado por intervenção direta de Juliano de Médici, com 

quem mantivera um bom relacionamento na juventude, Maquiavel 
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tenta, sem êxito, retomar à vida pública. Impedido de trabalhar, 

recolheu-se ao exílio na propriedade da família, de San Andrea in 

Percussina, perto de San Casciano, a cerca de quarenta quilômetros 

de Florença. 

O Príncipe começava a nascer, embalado pelas agruras do exílio. 

 

 

Mãos à obra 

 

Quem tentou, até hoje, enquadrar O Príncipe como tratado 

filosófico ou científico teve, no mínimo, de se exceder em 

malabarismos teóricos para sustentar suas posições. Muita tinta foi 

gasta para tentar explicar supostas intenções científicas escondidas 

nas entrelinhas do livro, muitos raciocínios foram elaborados para 

captar sentidos imaginários mais profundos escondidos nos desvãos 

do trabalho. 

Como O Príncipe é uma obra muito rica, tem o poder de inspirar 

interpretações, recriações e ampliações de idéias. Mas, ao 

acompanharmos o seu nascimento, percebemos que o pragmatismo 

foi a sua marca registrada, desde os primeiros momentos. A 

intenção do autor não era outra senão produzir um manual do que 

hoje denominamos “marketing político”. Um manual que ajudasse 

na unificação da Itália, fortalecesse o poder absoluto e o auxiliasse 

na recuperação dos cargos públicos que ocupara durante a fase 

republicana da política florentina. 

Maquiavel, que vivia a angústia e a solidão do exílio, cultivava a 

vontade decidida de recuperar seu emprego e sua posição. A melhor 

idéia que temos do seu dia-a-dia foi fornecida por ele mesmo, em 

uma carta célebre que escreveu ao seu amigo Francesco de Vettori, 

embaixador em Roma e homem ligado aos Médici: 

“Pela manhã, eu acordo com o sol e vou para o bosque 

fazer lenha; ali permaneço por duas horas verificando o trabalho 

do dia anterior e ocupo o meu tempo com os lenhadores, que 

sempre têm desavenças, seja entre si, seja com os vizinhos [...] 

Deixando o bosque, vou à fonte e de lá para a caça. 

Trago um livro comigo, ou Dante, ou Petrarca, ou um destes 

poetas menores, como Tibulo, Ovídio ou outros: leio suas paixões, 

seus amores e recordo-me dos meus, delicio-me nesse 

pensamento. Depois, vou à hospedaria, na estrada, converso com 

os que passam, indago sobre as notícias de seus países, ouço 
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uma porção de coisa e observo a variedade de gostos e de 

características humanas. Enquanto isso, aproxima-se a hora do 

almoço e, com os meus, como aquilo que me permitem meu 

pobre sítio e meu pequeno patrimônio. Finda a refeição, retorno à 

hospedaria [...] lá me entretenho jogando cartas ou tric-trac [...] 

Assim desafogo a malignidade de meu destino [...] Chegando a 

noite, volto à minha casa e entro no meu gabinete de trabalho. Tiro 

as minhas roupas cobertas de sujeira e pó, e visto as minhas vestes 

dignas das cortes reais e pontifícias. Assim, convenientemente 

trajado, visito as cortes principescas dos gregos e romanos antigos. 

Sou afetuosamente recebido por eles e me nutro do único alimento 

a mim apropriado e para o qual nasci. Não me acanho ao falar-lhes 

e pergunto das razões de suas ações; e eles, com toda a sua 

humanidade, me respondem. Então, durante quatro horas não sinto 

sofrimentos, esqueço todos os desgostos, não me lembro da 

pobreza, e nem a morte me atemoriza [...] 

Denominar O Príncipe de obra de marketing político não 

significa qualquer intenção de releitura da obra ou de reinvenção de 

Maquiavel. Trata-se apenas de repor o trabalho no seu contexto 

primitivo, no seu sentido primordial, desde a concepção do roteiro 

até o resultado final. Maquiavel usou o livro tentando sensibilizar os 

Médici para a sua situação. Quando foi escrito, estava destinado a 

Juliano de Médici. Mas com sua morte, acabou dirigido a Lorenzo de 

Médici. Outro trecho da mesma carta a Vettori nos mostra bem uma 

idéia do estado de espírito e da disposição do autor: 

“O que me leva a dedicar o meu opúsculo a Juliano é a 

necessidade que me aflige, porque me consumo e não posso 

continuar por muito tempo assim sem que a pobreza faça de 

mim indivíduo desprezível; e depois, eu gostaria que os Médici 

me dessem um emprego, mesmo que começassem por me 

mandar empurrar um rochedo; pois, se mais tarde eu não 

conseguisse ganhar os seus favores, eu só teria de culpar a mim 

mesmo. Quanto ao meu tratado, se for lido perceber-se-á que 

os quinze anos que passei aprendendo a arte da política, não os 

passei nem dormindo nem brincando; e deveria haver grande 

interesse em se servir de um homem cheio de experiência 

adquirida à custa de outrem. Não se deveria, além disso, 

duvidar de minha lealdade, pois, tendo sido sempre fiel aos 

meus compromissos, não é agora que vou aprender a não 

cumpri-los; e não é ao fim de quarenta e três anos – esta é a 
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minha idade – de bons e leais serviços que podemos mudar a 

nossa natureza. Da minha bondade e da minha lealdade, aliás, 

dá testemunho a minha pobreza atual. 

No oferecimento do livro, Maquiavel roga a Lorenzo que o 

receba como um testemunho da sua submissão, afirmando que o 

maior presente que podia oferecer ao governante era a lealdade de, 

em pouco tempo, com a leitura do pequeno volume, “compreender 

aquilo que em tantos anos e com tantos incômodos e perigos vim a 

conhecer”. E conclui com um apelo:  

“E se Vossa Magnificência, das culminâncias em que se 

encontra, alguma vez volver os olhos para baixo, notará quão 

imerecidamente suporto um grande e contínuo infortúnio”. 

Maria Tereza Sadek, no texto Nicolau Maquiavel: o cidadão sem 

fortuna, o intelectual de virtú assinala que, depois da redação de O 

Príncipe, a vida do autor é marcada por uma contínua alternância de 

esperanças e decepções. Maquiavel busca incessantemente, sem 

sucesso, durante vários anos, retomar suas funções públicas. Lorenzo 

de Médici, a quem oferece o livro, pelo que se sabe, jamais sequer irá 

abri-lo. Somente após a morte de Lorenzo, em 1519, Maquiavel volta 

a ser ouvido pelos governantes de Florença: o cardeal Júlio de Médici 

pede-lhe sugestões sobre a organização política do Estado. No ano 

seguinte, a Universidade de Florença encomendou-lhe a história da 

cidade, nascendo daí as Istorie Fiorentine, obra inacabada e também 

motivo de sua última frustração política. 

Em 1527, os Médici caem mais uma vez. Agora é a Nova 

República que vê Maquiavel com maus olhos. Para os republicanos, 

ele simplesmente se transformou em um inimigo. Os esforços para 

agradar aos Mediei e a contratação como historiador oficial foram 

suficientes para levá-lo de novo ao ostracismo. 

Profundamente abatido, Maquiavel adoece e morre em junho de 

1527, aos 58 anos. 

 

 

Destino cumprido 

 

Maquiavel não conseguia viver longe do poder, mas a sua 

condição social era um obstáculo quase intransponível para uma 

carreira política mais ambiciosa. Dificilmente conseguiria ser 

príncipe. Sua trajetória de burocrata foi cumprida, podemos dizer, 

no limite de suas possibilidades. 
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 Como intelectual do seu tempo, era praticamente impossível 

que ele conseguisse uma independência pessoal e financeira. Todos 

os grandes nomes do Renascimento italiano, das letras ou das artes, 

dependeram dos mecenas, ricos burgueses que financiavam as 

atividades intelectuais e artísticas como forma de diferenciação dos 

antigos valores cultivados pela nobreza. 

Burocrata, diplomata, pensador, historiador, teatrólogo, 

Maquiavel é um marco no pensamento universal. Entre as obras que 

produziu, algumas se destacam de sua época e integram o 

patrimônio da humanidade. 

A Mandrágora, peça de sua autoria, é apontada como a melhor 

comédia do Renascimento. Histórias Florentinas, livro encomendado 

pelos Médici, depois de sua reabilitação, é também considerado 

pelos críticos como o melhor livro sobre a história do Renascimento 

italiano. Discurso Sobre a Primeira Década de Tifo Lívio é retratado 

como um dos grandes livros de história e doutrina política de todos 

os tempos.  

Homem múltiplo e talentoso, Maquiavel é um dos expoentes de 

uma época fértil em grandes personagens. No entanto, nada do que 

produziu se compara a Il Principe, cujo sucesso não chegou a 

saborear e que só foi publicado pela primeira vez cinco anos depois 

de sua morte.  

Se foi a reabilitação tão desejada junto aos Médici ou a 

necessidade de unificação de sua pátria que transformaram um 

republicano convicto como era Maquiavel em ardente defensor da 

monarquia absoluta, não podemos avaliar. Aliás, nem interessa 

saber se a sua conversão foi sincera ou apenas conveninte. Não 

temos a menor intenção de julgar Maquiavel, nem o homem nem o 

político. E também não queremos, do mesmo modo, julgar O 

Príncipe. Pretendemos apenas analisar a obra pelo prisma do 

marketing político, buscando e apresentando a verdade 

maquiaveliana nos fatos e nos escritos do autor, não na fantasia. 

É a ação dos grandes homens, cujo conhecimento apreendeu 

“por meio de uma longa experiência das coisas modernas e de uma 

contínua lição das antigas”, que orienta Maquiavel. E é com o 

espírito desses grandes homens que ele dialoga imaginariamente 

em suas solitárias noites de reflexão. Sua visão da História e da 

política não é dialética, não se baseia na mudança, mas na 

estabilidade. Ele acredita em valores perenes, da mesma família 

das idéias estáveis e universalmente válidas do pensamento 
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socrático. Em uma época de mutação, ele busca valores estáveis, a 

fim de oferecer alicerces a um novo tempo. 

Assim, embora leve em consideração as mudanças no cenário 

político e se preocupe em refletir sobre esse assunto, está em busca 

dos valores duradouros que orientam a prática política. Temendo ser 

mal interpretado pelos poderosos em sua ousada pretensão de 

dizer-lhes o que fazer, Maquiavel adverte, logo no oferecimento do 

livro, que para conhecer o caráter do povo é preciso ser príncipe e 

para conhecer o caráter do príncipe é preciso ser povo. Assume, 

assim, com relação ao poder, a aproximação solidária e o 

distanciamento profissional que caracterizaram os profissionais do 

marketing político do século XX.  

Em carta datada de 13 de março de 1513, enviada ao mesmo 

amigo Vettori, Maquiavel parecia antecipar sua trajetória: 

“O destino determinou que eu não saiba discutir sobre a 

seda nem sobre a lã; tampouco sobre questões de lucro ou de 

perda. Minha missão é falar sobre o Estado. Será preciso 

submeter-me à promessa de emudecer, ou terei de falar sobre 

ele”.  

No túmulo de Maquiavel, em Florença – aliás vizinho ao de 

Michelangelo – há uma lápide com a inscrição latina Tanto nomini 

nullum par elogium, ou seja, “Tão grande nome nenhum elogio 

alcança-o”. 

 

 

Cronologia 

do tempo, da vida e 

das obras de Nicolau Maquiavel† 

 

1469. Nasce no dia 3 de maio, em Florença, Nicolau Maquiavel, filho 

de Bernardo e Bartolomea. Terceiro de quatro filhos, veio ao 

mundo no mesmo ano em que morre Pedro de Médici, sucedido 

por seu filho Lourenço, o Magnífico. 

1476. Aos sete anos, inicia o estudo da matemática e do latim. 

1477. Aos oito, começa a estudar na escola de Battista de Poppi. 

1478. Conjura dos Pazzi: morre Juliano, irmão de Lourenço. 

 

                                                 
† Apud Franco Melotti, In N. Machiavelli, Il Príncipe, Rizzoli, Milão, 1977. 
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1481. Aos doze anos, começa a estudar com o latínista Paolo de 

Ronciglione. 

1490. Savonarola, que já tinha pregado em Florença de 1482 a 

1487, volta à cidade e retoma suas prédicas.  

1492. Morre Lourenço, sucedido pelo filho Pedro (1471-1503). Morre 

o papa Inocêncio VIII, sucedido por Alexandre VI, da família 

Bórgia. 

1494. Carlos VIII, rei da França, invade a Itália e entra em Florença. 

Pedro de Médici, acusado de ter cedido às suas exigências, é 

expulso da cidade pelos florentinos, que proclamam a república. 

Aumenta a influência de Savonarola. 

1497. Aos 28 anos, Nicolau Maquiavel viaja para Roma, com uma 

recomendação para o cardeal Piccolomini (futuro Pio III). 

1498. Aos 29 anos, se apresenta em vão como candidato ao cargo 

de secretário da segunda chancelaria do governo de Florença, 

responsável pelos assuntos internos e extraordinários, inclusive 

os relacionados à guerra. Para a função, é nomeado um 

candidato de Savonarola. Nesse mesmo ano, Savonarola é 

processado, condenado e morto. Segue-se um expurgo do 

governo, e Nicolau Maquiavel volta a candidatar-se à segunda 

chancelaria, desta vez com êxito. Logo em seguida torna-se 

secretário dos Dieci di Balia, conselho incumbido de 

superintender as relações de Florença com outros Estados, 

exercendo várias missões diplomáticas, uma das quais origina o 

Discorso fatto ai magistrato dei Dieci sopra le cose di Pisa. 

1500. Missão diplomática na França, com Francisco della Casa. 

1501. Aos 32 anos, casa-se com Marietta di Luigi Corsim; esse 

conúbio dar-lhe-á seis filhos. Mas Nicolau Maquiavel parece ter 

dedicado pouca atenção à família (foi amante, durante muitos 

anos, da cantora Barbara Salutari). 

1502. Missão em Pistóia: Ragguaglio delle cose fatte dalla repubblica 

fiorentina per quietare le parti di Pistola, e De rebus 

pistoriensibus. 

1503. Testemunha os crimes cometidos por César Bórgia, o Duca 

Valerilino, em Senigállia, e escreve a Descrizione del modo 

tenuto dai Duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, 

Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo e il duca di Gravina 

Orsini. Escreve também Parole da dirle sopra la provisione 

del denaio e Del modo di trattare i popolí della Valdichiana 

ribellati.  Morre  o  papa  Alexandre  VI (pai de César Bórgia), 
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sucedido por Pio III. Missão em Roma. 

1504. Missão na França. Escreve Decennale Primo. Missões em 

Mântua e Siena. 

1506. Acompanha como observador a expedição de Júlio II contra 

Perúgia e Bolonha. Escreve Ghiribizzi scripti in Perugia ai 

Soderino e Discorso dell’ ordinare lo stato di Firenze alle armi.  

1507. Missão no Tirol. 

1508. De volta a Florença, escreve Rapporto delle cose della Magna, 

texto que reescreveu em 1509 e em 1512.  

1509. Missão em Piombino. Os venezianos são derrotados pela Liga 

de Cambrai. Nicolau Maquiavel adverte contra o perigo 

representado pelo expansionismo do Estado pontifício. É dessa 

época (entre 1509 e 1514) o Decennale Secondo. Missão em 

Verona.  

1510. Nicolau Maquiavel atua como mediador entre o papa e o rei 

da França. Escreve Ritratto delle cose di Francia. 

1511. Agrava-se o conflito entre o papa e o rei da França, que 

convoca um concílio de cardeais filo-franceses para depor Júlio 

II sob a acusação de simonia. Este proclama a Santa Liga contra 

a França (incluindo Veneza e a Espanha) e Nicolau Maquiavel é 

enviado em missão para a França, Milão e Pisa.  

1512. Batalha de Ravena: os franceses vencem as tropas pontifícias. 

Florença é ameaçada pelas forças da Santa Liga. Cai o governo 

republicano da cidade, e os Médici voltam ao poder. Nicolau 

Maquiavel é exonerado das funções que exerce, multado e 

proibido de entrar no palácio do governo durante um ano.  

1513. Aos 44 anos, é preso e torturado sob suspeita de participar de 

uma conjura contra os Médici; reconhecida sua inocência, é 

liberado e se retira para Sant’ Andrea in Percussina, onde passa 

a residir, na vila L’Albergaccio. Nesse ano morre Júlio II, 

sucedido por Leão X, da família Médici. Em carta a Francisco 

Vettori, escrita em dezembro, Nicolau Maquiavel diz ter escrito 

um “opúsculo”, De Principatibus (Il Principe) dedicado a 

Lourenço II, da família Médici.  

1515. Aos 46 anos, apresenta Il Principe a Lourenço II, que o acolhe 

com frieza.  

1516. À margem da vida política e governamental, Niccolò 

Machiavelli continua a se dedicar à atividade literária. Começa a 

escrever L'Asino. 

1517.  Termina a redação do  Discorso sopra la prima deca di Tito 
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Lívio, iniciada em 1513 e interrompida pelo preparo de Il 

Principe. 

1518. Commedia di Callimaco e di Lucrezia (Mandragola) e Belfagor 

arcidiavolo (Il demonio che prese moglie), bem como Discorso o 

dialogo intorno alla nostra lingua. 

1519. Morre Lourenço lI, o que possibilita o retorno de Niccolà 

Machiavelli à vida política. O cardeal Júlio de Mediei, voltando ao 

governo de Florença, pede sugestões sobre a organização 

política do Estado, e Nicolau Maquiavel escreve Discursus 

fiorentinarum rerum Post mortem iunioris LaurentiiMedices. 

Nesse ano, ele começa a escrever o DelI'arte delIa guerra, 

concluída no ano seguinte.  

1520. Missão de Luca. Escreve Vita di Castruccio Castracani e 

Sonimario delle cose della città di Lucca. A universidade de 

Florença incumbe Nicolau Maquiavel de escrever a história da 

cidade, trabalho que o ocupará durante cinco anos (e 

especialmente em 1523-24), mas que ficará incompleto: Istorie 

fiorentine.  

1521. Frustrada a sua tentativa de aproveitamento pleno na vida 

política de Florença, retoma ao retiro de Sant’Andrea. Cresce, 

contudo, seu prestígio como homem de letras e autor teatral. 

1522. Morre Leão X, sucedido por Adriano VI. 

1523. Morre Adriano VI, sucedido por Clemente VII (Júlio de Médici). 

1524. O cardeal Ippolito de Médici, filho natural de Juliano de 

Nemours, é feito Senhor de Florença. 

1525. Aos 56 anos, Nicolau Maquiavel escreve uma segunda 

comédia. Viaja a Roma para oferecer as Istorie Fiorentine a 

Clemente VII. Reabilitado pelo governo de Florença, é enviado 

em missão a Veneza.  

1526. Liga de Cognac (o papa, a França, Veneza e Milão) contra 

Carlos V. Missões em Roma e em Urbino.  

1527. Tropas de Carlos V saqueiam Roma. Restauração da república 

em Florença. Nicolau Maquiavel, que tinha viajado a 

Civitavecchia, retoma à sua cidade mas é recebido com 

hostilidade devido à colaboração que havia prestado aos Mediei 

e às interpretações facciosas de Il Principe, agora bastante 

conhecido. No dia 21 de junho, Nicolau Maquiavel morre aos 58 

anos, na pobreza e alijado do poder. Maquiavel foi sepultado no 

cemitério de Santa Croce no dia seguinte. 
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I. Os escritos de Maquiavel 

 

Cartas “familiares” (a seus amigos e parentes) 

 

Poucas das cartas precedem seu ingresso em função (junho de 

1498). Todavia, possui-se um resumo da carta de 9 de março deste 

mesmo ano, para Ricciardo Bechi, sobre Savonarola. Durante o 

tempo de suas funções houve poucas cartas que podemos chamar 

de “familiares”. De 1512 a 1527, seus correspondentes são, ao 

contrário, numerosos e diversos: Piero Soderini, Francesco Vettori, 

Francesco Guicciardini, etc. 

 

Cartas oficiais e relatórios 

 

Seu modo de conservação, mais sistemático, permite acreditar 

que boa parte dos escritos dessa espécie nos foram conservados. 

Sigamo-los em sua aparição cronológica, citando somente os 

principais:  

 

- Discurso aos Dez sobre a situação em Pisa, redigido em 1499, a 

fim de estancar a reconquista dessa cidade, perdida cinco anos antes.  

- Relatório sobre as coisas feitas pela república fiorentina para 

pacificar facções em Pistóia, redigido sem dúvida em 1502, antes da 

primeira dedicação junto a César Bórgia.  

- A segunda delegação junto a Bórgia termina, em 1503, com o 

relatório intitulado: Descrição da maneira pela qual o duque de 

Valentinois fez ma Vitellozo VitelIi, Oliverotto da Fermo, o senhor 

Tagolo e o duque de Graa Orsinip  

- De 1503, sem dúvida: Palavras para pronunciar (diante do 

Conselho) sobre os meios necessários para se procurar dinheiro.  

- Da maneira de tratar populações rebeldes do vale de Chiana é 

provavelmente escrito em 1503, quando o perigo representado por 

César Bórgia já está afastado. 

Após numerosas cartas fazendo relatório da delegação em Roma 

(outubro-dezembro de 1503), é a segunda delegação na França:  

- Da natureza dos franceses é escrito imediatamente após essa 

delegação, sem dúvida. 

- Um grupo de relatórios segue uma segunda delegação a 

Roma. Esse grupo de textos tem por objeto a milícia: Relatório 

sobre a instituição da milícia, Discurso sobre a ordem e milícia 
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florentinas, e, finalmente, Decretos da república de Florença para 

instituir a magistratura dos nove oficiais da ordem e da milícia 

florentinas ditadas por Nicolau Maquiavel.  

- O Relatório sobre as coisas da Alemanha segue-se ao retomo 

de uma primeira delegação junto ao imperador (1508). O Discurso 

sobre coisas da Alemanha e sobre o imperador é de 1509.  

- A terceira delegação à corte da França (1510-1511) fornece a 

matéria e um Quadro das coisas da França.  

A partir dessa data, os textos oficiais têm pouco interesse, salvo 

talvez as cartas de 1527, escritas por nosso homem “provedor nas 

muralhas”. 

 

Poesias 

 

- A Primeira decenal, composta entre 1504 e 1506. 

- A Segunda decenal, inacabada, abandonada em 1509. 

- Pequenos Capitoli. Restam-nos quatro: “Da ocasião”, “Da 

Fortuna”, “Da ingratidão”, “Da ambição”. 

- O Asno de ouro. Poema importante, em oito cantos, 

inacabado, abandonado em 1517.  

- Poesias menores e diversas: seis Cantos de carnaval, sonetos, 

estrofes e epigramas (dentre eles o célebre epigrama a Piero 

Soderini). 

 

Peças de teatro 

 

- Uma boa tradução de Terêncio: L’Andrienne. 

- Uma comédia original, que teve grande sucesso: A 

Mandrágora.  

- Uma adaptação de Plauto: Chizia. 

 

Prosas diversas, algumas políticas 

 

- Discurso moral exortando à penitência.  

- Estatuto para uma sociedade de felizes.  

- Novela muito divertida do Arquidiabo Belfegor, que virou 

mulher. 

- Discurso, ou melhor: diálogo no qual se examina se a língua 

na qual escreveram Dante, Bocácio e Petrarca deve chamar-se 

italiana, toscana ou florentina (provavelmente escrito em 1514).  
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- Sumário da coisa pública em Luca.  

_ Discurso sobre a reforma do Estado em Florença, feito sobre o 

pedido de Leio X.  

- A vida de Castruccio Castracani de Luca (1520). 

 

As obras de grande difusão 

 

- Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio; escritos de 

1513 1520. Um trabalho de longo fôlego. Livro I: 60 capítulos; Livro 

II: 33 capítulos; Livro III: 49 capítulos. 345 páginas na edição da 

Pléiade  

- O Príncipe, escrito em algumas semanas, em 1513, quando já 

estava começada a redação dos Discursos precedentes. Destinado a 

Lourenço, duque de Urbino (neto do Magnífico); quando seu tio 

João, que se tornou Leão X esperava lhe dar um Estado na Itália 

central.  

- A Arte da guerra, escrita de 1513 a 1521, sem dúvida. Sete 

livros.  

- Histórias florentinas, escritas a pedido de Leão X e 

abandonadas quando o tema (a Florença maquiaveliana) se tornou 

difícil de tratar por um homem que desejava sua liberdade e seu 

retomo em boas graças. Renuncia a terminar sua historiografia e se 

dedica à tarefa de secretário junto aos “provedores nas muralhas”. 

 

II. As edições 

 

A. As primeiras edições 

 

Somente três obras foram publicadas em vida de seu autor:  

- A primeira decenal, em 1506, em Florença;  

- A Arte da guerra, em 1521, Pelos herdeiros de Filippo Giunta 

(esta tentativa de edição será uma das que fará conhecer Maquiavel, 

pouco a pouco, em um bom quarto de século). 

- A Mandrágora, cujas duas primeiras edições não são datadas; 

a terceira é, sem dúvida, de 1524, em Roma; uma edição datada, 

enfim, de 1531, em Veneza. 

A edição de todo o resto, é póstuma: 

- Os discursos sobre a primeira década de Tito Lívio, publicados 

no mesmo ano (1531) em Roma e em Florença. 

- O Príncipe, no ano seguinte, é colocado à venda em Roma 
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(na Antônio Blado) e em Florença. Na edição florentina de Bernardo 

Giunta deu-se, além disso, o Retrato das coisas de França e o 

retrato das coisas da Magna;  

- As Histórias Florentinas são editadas pela primeira vez em 

1532;  

- Sempre com Giunta, um volume, aparecido em 1549, reúne os 

textos da Segunda decenal, do Asno de ouro, dos Capitoli e a novela 

de Belfegor.  

 

B. As edições em língua francesa 

 

Não se trata aqui de fornecer uma lista das edições sucessivas 

de Maquiavel. Para obter uma bibliografia sistemática, tanto de 

obras quanto de estudos sobre o Florentino, consulte:  

a) Ao Machiavel de Augustin Renaudet. Gallimard, quinta 

edição, ampliada, de 1956. Importante nota bibliográfica pp. 32-33, 

mais adendo à p. 305.  

b) Ao Machiavel de Émile Namer. P.U.F., de 1961. Um capítulo 

bibliográfico copioso, pp. 233-249 (edição das obras em italiano e 

em francês, pp. 235-236).  

Com relação às obras de Maquiavel, lembramos que um 

excelente trabalho foi efetuado por Edmond Barincou e que a edição 

em língua francesa é amplamente suficiente para que os leitores 

estejam em condições de atingir um texto o mais freqüentemente 

exato e mesmo saboroso. Portanto, utilizem:  

a) Na biblioteca da Pléiade, as Oeuvres complètes de Machiavel, 

N.R.F., 1952.  

b) Na Coleção "Memórias do passado para servir ao tempo 

presente", Toutes les lettres de Machiavel, dois tomos. N.R.F., 

1955.  

E também: 

- Le Prince, publicado com o Anti-Machiavel de Frederico lI, pela 

Editions Granier, coleção “Clássicos”. 

- Pages Maitresses de Machiavel, reunidas por Marcel Brion, no 

Clube dos Editores.  

- Pages immortelles de Machiavel, escolhidas e anotadas por 

conta de Cado Sforza; ed. Corrêa, 1947.  

- A ser aconselhado, por sua amplitude, Machiavel le politique, 

textos escolhidos por Marie-Claire Lepape. P.u.F., coleção “Os 

Grandes textos”, 1968.  
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- Comporta também uma boa seleção de textos significativos: 

Machiavel, de Georges Mounin. P.U.F., 1964, coleção “Filósofos”. 

 

C. As edições em língua italiana 

 

As mais recentes, portanto acessíveis nas bibliotecas ou ainda a 

venda:  

- Lettere familiari a cura di E. Alvisi. Sansoni Ed. Firenze, 1883. 

- Tutte le opere di N. Machiavelli. Mazzoni e Casella. Edit. 

Barbera. Firenze, 1919.  

- Reeditada em 1949-1950. Milão. Flora e cordie. 

- N. Machiavelli opere a cura di panella. Milão-Roma, 1938. Ed. 

Rizzoli.  

- Na importante coleção “La letteratura italiana – storia e testi”: 

Machiavelli – opere a cura di M. Bonfantini. Ed. Riccardo Ricciardi, 

Milão-Nápoles, 1954.  

- Longos extratos, sem dúvida suficientes (salvo no que diz 

respeito às lettere e aos libri dell arte della guerra) em Opere de 

Niccolo Machiavelli a cura de Ezio Raimondi. Milão. Ed. Mursia, 3ª 

edição, 1967.  

- Finalmente, a última que chegou a meu conhecimento: alguns 

bons extratos de um Maquiavel “grande público”, figurado e de fácil 

acesso, senão justo, em Machiavelli, Coleção “I Giganti della 

letteratura” Ed. Mondari, 1972. 

 

 

III. Os estudos sobre Maquiavel 

 

Para esta bibliografia impõe-se um trio entre as centenas de 

obras aparecidas.  

Para um leitor de língua francesa, penso ter mostrado em meu 

ensaio que a obra mais tônica é:  

- Georges Mounin, Machiavel, aparecido primeiro no Clube 

Francês do livro, em 1958, e reeditado nas Edições du Seuil em 

1966 (coleção “Política”). Dever-se-á preferir este livro àquele que 

Mounin escreveu para a P.U.F., Coleção “Filósofos”, em 1964 (este 

último título comporta uma seleção de textos, como já 

assinalado.) 

Em uma tradição mais “universitária”, são recomendáveis por 

sua seriedade e erudição: 
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- Augustin Renaudet, Machiavel, quinta edição, revista e 

ampliada (1966). Gallimard.  

- Emile Namer, Machiavel. P.U.F., coleção “Os grandes 

pensadores”, 1961.  

Para seguir Maquiavel na torrente Florentina do século XVI:  

- Edmond Barincou, Machiavel par lui-même. Ed. du Seuil, 

coleção “Filósofos de todos os tempos”, 1972.  

- Hélene Vedrine, Machiavel Seguers, Coleção “Filósofos de 

todos os tempos”, 1972.  

Postas essas “referências” (referências porque essas obras são 

imediatamente acessíveis nas grandes livrarias e porque é preciso 

também levar em conta essa facilidade de acesso), existem livros 

principais que o leitor preocupado em se informar deverá resolver 

arrumar para si ou ler em biblioteca. Alguns são amplos e sintéticos, 

outros abordam as questões sobre as quais são fundadas 

verdadeiras compreensões:  

 

Sobre Florença e sobre a Itália da Renascença (estudos 

políticos, sociais e econômicos) 

 

- Frederick Antal, The Florentine painting and its social 

background. London, 1948. Traduzido para o italiano: La Pinura 

florentina e il suo ambiente sociale nel trecento e nel primo 

quatrocento. Turim, Einaudi ed., 1960.  

- Christian Beck, Les marchands écrivains à Florençe. Mouton, 

1967.  

- Yves Renouard, Les rônimes d’affaires italiens au moyen age. 

Armand Colin, 1949. Artigo “Affaires et culture à Florence” em Il 

Quattrocento. Sansoni, 1954. Florence au temps de Laurent le 

Magnifique. Coleção “Que sais-je?”, 1965. Florence au XVème siecle. 

Plon, 1965.  

- A. Sapori, Le marchand italien au moyen age. Paris, 1952.  

- Alberto Tenanti, Florence à l’époque des Medicis: de la cité à 

l’etat. Flammarion, 1968. Traduzido em seguida para o italiano, 

Firenze dal comune a Lorenzo il Magnifico. Mursia, 1970.  

- Para ter uma grande quantidade de informações sobre a 

história política: Valeri, L’Italia nell’età dei principati dal 1343 al 

1516. Milão, 1959. 
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Sobre Maquiavel 

 

Aqui, a consulta a obras italianas será necessária, mais ainda do 

que para a história geral da Florença comunal-feudal. Além disso, 

não destaco o título de obras em que “autores” falam de Maquiavel: 

Spinoza, Bodin, Descartes, Voltaire, Rousseau, Montesquieu; nem os 

pensamentos de políticos, de Frederico II a Mussolini. 

Primeiramente, as obras às quais se referem, sem exceção, 

iodos aqueles que empreendem escrever sobre nosso homem:  

- Pasquale Villari, Nicolau Maquiavel ed i suoi tempi, primeiro 

editado no Le Monnier e, depois, pela Hoepli, de 1877 a 1883.  

- Oreste Tommasini, La Vita e gli scritti di Nicolau Maquiavel 

nella loro relazione col machiavellismo. Loescher ed. Turim-Roma, 

1883-1911.  

Em seguida:  

- Antonio Gramsci, Note sul Machiavelli, sulla política e sullo 

stato moderno. Einaudi ed. Milão, 1949. Traduzidas em francês, em 

Gramsci – oeuvres choisis. Ed. Sociales, Paris, 1959. A interpretação 

de Gramsci é o tema de um artigo, na Nouvelle critique, nº 147, 

junho de 1963, de seu tradutor Gilbert Noget. 

- Claude Lefort, Le Travail de l’oeuvre. Machiavel. Gallimard. 

Coleção “Biblioteca de Filosofia”, 1972.  

- Merleau-Ponty, Note sur Machiavel, comunicação ao congresso 

“Umanesimo e scienza política”, de setembro de 1949. Publicada em 

Temps modernes de outubro de 1949 e reproduzida em Eloge de la 

philosophie, coleção “Idéias”, N.R.F., 1965.  

- Giuseppe Prezzolini, Vita de Niccollò Machiavel fiorentino. 

Mondadori ed., 1927. Reeditado em 1969 em Milão por Longanesi & 

Co. Traduzido na Plon, em 1929: Vie de Nicolas Machiavel, Florentin 

Machiavel anticristo. Roma, Casini ed., 1954. Il Gheriglio di 

Machiavelli. Milão, Scheiwiller ed., 1960. Cristo e/o Machiavelli 

(coleção de artigos e discursos de 1955 a 1970). Rusconi ed., 1971.  

- François Regnault, artigo em Cahiers pour l’analyse 

(publicação do CÍrculo de epistemologia do E.N.S.), nº 6, em maio 
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A maneira de tratar os povos 

rebelados do Vale do Chiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

epois de ter vencido os povos do Lácio, que se rebelaram 

contra os romanos mais de uma vez, Lúcio Fúria Camilo 

voltou para Roma e apresentou ao Senado um projeto sobre o 

que era preciso fazer com as terras e cidades dos latinos. Suas 

palavras, quase que literalmente, foram: 

“Padres conscritos, o que tinha de se fazer com a guerra e com 

as armas no Lácio, por bondade dos deuses e pelo valor de nossos 

soldados, foi feito. Os exércitos inimigos morreram em Peda e 

Astura. Tanto as terras quanto as cidades dos latinos, e Antium, a 

cidade dos volscos, foram tomadas pela força ou foram guardadas 

para vós por meio de pactos. Agora, resta-nos procurar saber como 

nos proteger para o futuro. Podemos nos tornar cruéis ou podemos 

perdoá-las, pois, rebelando-se, nos põem em perigo com freqüência. 

Deus vos fez poderoso para escolher se é necessário ou não 

manter o Lácio ou se é preciso vos assegurardes perpetuamente do 

poder dele. Pensai, pois, se queres acerbamente corrigir o que lhe 

foi dado ou se queres arruinar todo o Lácio e fazer dele um deserto 

de onde mais de uma vez tendes tirado exércitos auxiliares em 

vossos perigos ou, ainda, se queres, com o exemplo dos maiores, 

aumentar a república romana fazendo com que aqueles que 

venceram venham residir em Roma. E, assim, diante da 

oportunidade de aumentar a cidade, devo dizer que aquele império é 

muito bem formado, firme e com súdito, fiéis, todos bem afeiçoados 

ao príncipe. Mas, sobre o que for preciso deliberar deve-se de fato 

fazê-lo. Há tantos povos entre a esperança e o medo que é preciso 

tirá-los dessa ambigüidade e preocupá-los com penas ou prêmios. 

D 
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Minha tarefa foi agir para que isso estivesse em meio ao vosso 

arbítrio, e o fiz. Agora, tens o poder de deliberar o que venha a ser 

cômodo e útil para a república. Os príncipes do Senado louvaram o 

relatório do cônsul, mas devido a causas diversas, nas cidades e nas 

terras rebeladas, disseram que não era possível aconselhá-los sobre 

o ocorrido cada uma de maneira geral – somente em particular. 

Como a causa de cada uma das cidades foi proposta pelo 

cônsul, também foi deliberado pelos senadores que os lanúvios 

fossem cidadãos romanos e que as coisas sagradas que lhes foram 

tomadas na guerra fossem devolvidas. Também os cidadãos 

romanos (aricinos, nomentanos e pedanos) foram consagrados 

cidadãos romanos. Aos tusculanos foram conservados os seus 

privilégios e a culpa de sua rebelião recaiu aos poucos sobre os mais 

suspeitos. Os veliternos foram cruelmente castigados, pois eram 

antigos cidadãos romanos e já tinham se rebelado muitas vezes. 

Dessa forma, a cidade foi destruída, e todos os seus cidadãos foram 

para Roma. Para Antiuni mandaram gente nova, tiraram-lhes todos 

os navios e os proibiram de construir outros. 

Por isso, podemos considerar como os romanos pensaram que 

fosse preciso ganhar-lhes a confiança pelos benefícios ou tratá-los de 

maneira a que jamais pudessem duvidar no decorrer do julgamento 

dessas cidades rebeladas. Por conseqüência, disseram ser danoso 

qualquer outro caminho que se fosse tomado, e, voltando ao 

julgamento, usaram um ou outro termo para beneficiar os que 

podiam se reconciliar e os que nada podiam fazer para incomodar. 

Para os que não incomodavam, os romanos tinham dois 

processos a aplicar: um era o de destruir as cidades e fazer com que 

seus habitantes fossem morar em Roma; o outro era afastar os 

cidadãos antigos e mandar novos habitantes. Também era possível 

deixar os cidadãos antigos, mas seria necessário colocar outros 

tantos novos, para que nunca pudessem maquinar nem deliberar 

qualquer coisa contra o Senado. Essas duas maneiras de garantia 

foram usadas ainda nesse julgamento, servindo para destruir 

Velitrae e mandando novos habitantes para Antiuni. Ouvi dizer que a 

história é a mestra das nossas ações e máximas dos príncipes, e, de 

certo modo, o mundo sempre foi habitado por homens com as 

mesmas paixões, além de sempre existir alguém que serve, e que 

manda, alguém que serve com má vontade e alguém, que serve de 

bom grado, e alguém que se rebela e se rende. 

Se há quem não acredite nisso, que se mire em   Arezzo e em 
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todas as cidades do vale do Chiaria, pois fazem coisa muito 

semelhante àquela que foi praticada pelos povos latinos. Lá e 

também aqui vimos a rebelião e depois a rendição. Ainda que no 

modo de rebelar-se e no de render-se haja muitas diferenças, são, 

contudo, semelhantes à rebelião e à rendição. Portanto, se é 

verdade que a história se tornaria a mestra de nossas ações, não é 

de todo ruim para quem devia punir e julgar as cidades do vale do 

Chiaria tomar o exemplo e imitar os que já foram donos do mundo; 

especialmente em um caso em que eles ensinam como se deve 

conduzir ao governo, porque, como eles fizeram julgamento 

diferente, por ser diferente o pecado daqueles povos, assim deve 

fazer vós, encontrando a diferença dos pecados também em vossos 

rebelados. E se disser: “nós o fizemos”, não negue que o tenha feito 

em parte, mas que faltou alguma coisa para mais e melhor. Tenho 

que foi bem julgado que em Cortona, Castiglione, Borgo, Foiano 

seguiram as lições, que foram aduladas e que vós vos preocupastes 

em reavê-las pelos benefícios, porque acho semelhança no caso das 

cidades com os dos lanúvios, arícios, nomentanos, tusculanos e 

pedanos que – por parte dos romanos – mereciam tal julgamento. 

No entanto, não aprovo que os aretinos não tenham sido tratados 

como eles, semelhante aos veliternos e anzianos. E se a sentença 

dos romanos merece ser elogiada, muito mais a vossa deve ser 

condenada. Antigamente, os romanos julgaram que os povos 

rebelados deveriam ser beneficiados ou extintos e que qualquer 

outro meio seria muitíssimo perigoso. 

Não me parece que tenhais feito qualquer uma dessas coisas 

aos aretinos porque não constitui benefício algum fazê-los vir a 

Florença depois de lhes ter tomado as honras, ter vendido suas 

propriedades, ter falado mal deles publicamente e ter mantido suas 

casas sob os olhos da guarda. Não se chama garantir-se contra eles 

deixar de pé os muros da cidade nem deixar que ali fiquem os cinco 

sextos da antiga população, não lhes dar companhia de pessoas que 

os possam subjugar e não os governar de modo que, nos 

impedimentos e nas guerras que tiverem de ser movidas, não 

tenhais de contar com maior despesa em Arezzo que ao encontro de 

qualquer inimigo que vos assaltar. 

Em 1498, quando Arezzo ainda não havia se rebelado nem se 

tornado tão cruel com relação àquela cidade, se viu a situação em 

que as forças dos venezianos em Bibbiena, as tropas do duque de 

Milão e a companhia do Conde Rinuccio eram desnecessárias para 
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calar Arezzo. Disso, se não tivesse duvidado, poderia servir em 

Casentino contra os inimigos e não seria preciso tirar Paolo Vitelli de 

Pisa e mandá-lo a Casentino, o que levou muito mais perigo e mais 

despesas do que se eles tivessem permanecido fiéis, pois 

desconfiavam dos aretinos. De acordo com aquilo que se viu e com 

os termos em que foram trazidos, pode-se fazer seguramente o 

juízo de que se fossem tomados de assalto (que Deus o guarde) 

Arezzo se rebelaria ou apresentaria o impedimento para guardá-la, 

inviabilizando a despesa para a cidade. 

Hoje, se fosse possível ou não atacar e se houvesse quem 

tivesse ou não tais intenções com relação a Arezzo, não a deixaria 

passar em branco. E deixando de discorrer sobre aqueles temores 

que podia ter dos príncipes ultramontanos, conversemos sobre o 

medo que nos está mais próximo. 

Quem observou o duque sabe que para manter os Estados que 

tem ele nunca pensou em fazer base sobre amizades italianas. 

Estimou pouco os venezianos e menos ainda a vós mesmos. Isso o 

fez pensar em tornar-se tão grande Estado na Itália que o desse 

segurança somente por si mesmo, além de desejar que outro 

potentado quisesse sua amizade. E quando este seja seu ânimo e 

que ele aspire ao império da Toscana como o mais apropriado e apto 

para fazer um reino com os demais Estados que tem (e ele tem, de 

fato, esse projeto julgado como necessário, seja pelas coisas 

mencionadas, seja pela sua ambição, e também por ter ficado 

indeciso quanto ao acordo e nunca ter desejado concluir alguma 

coisa convosco), nos resta agora ver se o tempo lhe é oportuno para 

realizar esses seus desígnios. 

E lembra-me ter ouvido dizer ao Cardeal Soderini que, entre 

outros louvores que se podiam dar de grande homem ao papa e ao 

duque, estava o de que são conhecedores da ocasião e que a sabem 

usar muito bem, opinião esta que está comprovada pela experiência 

oportuna das coisas conduzidas. Se quiséssemos discutir se agora é 

tempo oportuno e seguro para que ele vos ataque, eu diria que não. 

Mas se considerarmos que o duque não pode esperar que as coisas 

se decidam por lhe restar pouco tempo da vida do pontífice, é 

necessário que ele use a primeira ocasião que lhe for oferecida e 

que entregue boa parte de sua causa à sorte. 
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Da “missão diplomática 

ao Duque Valentino” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agnifici et excelsi Domini, Domini mel singularissimi 

(Magníficos e excelentíssimos senhores, senhores meus 

prezadíssimos), logo depois de minha partida não me sentia 

muito bem montado, e como parece que minha comissão requer 

rapidez, mudei de cavalo na Scarperia e, trocando de montaria, 

viajei sem interrupção. Cheguei aqui hoje, mais ou menos às dezoito 

horas. Deixei para trás cavalos e criados, apresentei-me logo a Sua 

Excelência, que me acolheu cordialmente e, apresentando-lhe 

minhas cartas credenciais, expus todas as razões da minha missão e 

agradeci a restituição dos tecidos. Depois, vim falar da cisão dos 

Orsini, de sua dieta e dos que os seguiram nessa empreitada, de 

como V.Sas. estavam sendo rogados e sobre a amizade que têm 

pelo rei da França, e da devoção que conservam para com a Igreja. 

Também falei – com todas as palavras – quais as razões que 

obrigam V.Sas. a conservar a amizade deles e a evitar tornarem-se 

seus adversários. Atestei, também, que em qualquer situação V.Sas. 

respeitariam todas as ações de Sua Excelência que fossem 

compatíveis com a amizade do rei da França e com a antiga devoção 

à Igreja, bem como a afeição que mostraram a Sua Senhoria, 

tratando como amigos todos os amigos e aliados de França. 

Quanto à restituição, Sua Excelência nada respondeu. Mas, 

referindo-se a outras particularidades, agradeceu a V.Sas. os 

oferecimentos e demonstrações de gratidão Depois, disse ter sempre 

desejado a amizade de V.Sas., não a tendo conseguido mais pela 

maldade de outras pessoas do que por culpa própria e que queria 

contar-me particularmente aquilo que nunca dissera a alguém a 

M 
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respeito da sua vinda a Florença com o seu exército. Além disso, 

disse como os Orsini e os Vitelli queriam persuadi-lo a voltar para 

Roma por Florença (o que foi recusado por ele) após a conquista de 

Faenza e depois de ter tentado a campanha de Bolonha, pois o papa 

lhe ordenou coisa diferente. Chorando, Vitellozzo Vitelli (irmão de 

Paolo, senhor da Città di Castello) lançara-se aos pés, suplicando que 

seguisse aquele caminho e prometendo não fazer violência alguma 

contra o país nem contra as cidades. Nem assim condescendia ele, 

mas insistiram tanto, que Sua Excelência prometeu cumprir sob 

justamente a condição de não haver violência contra o país e as 

cidades e também de não se procurar favorecer aos Mediei. Mas, 

querendo tirar proveito da sua vinda a Florença, pensou fazer 

amizade com V.Sas., o que se comprova pelo fato de ter falado pouco 

ou quase nada a respeito dos Mediei, em qualquer negociação, como 

sabem os comissários que trataram com ele, e o de nunca ter 

consentido que Piero viesse ao seu campo. Disse muitas vezes que, 

quando estavam em Campi, os Orsini e os Vitelli pediram licença para 

uma apresentação de projetos de fácil execução, ao que ele nunca 

quis aceder, e antes os fez ver mil vezes que os combateria. 

Mais tarde, feita a composição com V.Sas., pareceu aos Orsini e 

Vitelli que Sua Excelência tivesse obtido tudo o que desejava e que a 

expedição tivesse resultado em seu exclusivo benefício e, diante dos 

danos, resolveram prejudicar o acordo com desonestidades para que 

V.Sas. suspeitassem e esse acordo fosse quebrado. Não repararam, 

pois, que ele não podia estar em todo lugar e que, também, V.Sas. 

não tinham ainda concedido o empréstimo conforme o combinado. 

As coisas ficaram assim até junho passado, quando houve a rebelião 

de Arezzo, da qual ele afirma, como já disse ao Bispo de Volterra, 

não ter tido conhecimento antes, mas que a tinha até considerado 

como um bem porque lhe parecera ocasião oportuna a que se 

manifestassem os sentimentos de V.Sas. para com ele. Então, nada 

se fez, seja pela má sorte comum, seja por não ter a vossa cidade a 

disposição de tratar e concluir aquilo que teria sido a salvação de 

cada um, o que foi dito não causou grande aborrecimento. E 

disposto a encontrar benefícos, tendo em vista a boa vontade do rei, 

escreveu a Vitellozzo e mandou que se retirasse de Arezzo. Não 

contente com isso, foi a Città di Castello com a sua tropa. E poderia 

ter tomado a cidade, pois os principais homens da terra tinham 

vindo oferecer-se-lhe, de onde disse ter se originado a primeira ira e 

descontentamento. 
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Sua Excelência disse também que não sabia a origem da 

indignação dos Orsini contra o papa na corte do rei da França. Depois 

de ver que Sua Majestade o tinha tratado com mais consideração que 

ao próprio Cardeal Orsini, e isso ocorreu ao mesmo tempo que corriam 

certos rumores de que o rei tinha intenção de tirar-lhe o poder, 

partiram e marcaram um encontro com os falidos. E se tivesse havido 

mais de uma embaixada de parte do Senhor Giulio Orsini, que lhe 

assegurava não lhe fazer oposição alguma, etc., e se bem que não 

fosse razoável que eles descobrissem o tipo de jogo, principalmente a 

lhes tirar dinheiro, logo que tivessem de fazê-lo, já os julgava mais 

loucos do que poderia esperar, pois é certo que não tinham escolhido 

bem o momento para ofensas, já que o rei da França estava na Itália, 

e, vivendo a santidade de nosso Senhor, estava diante de duas coisas 

que o animavam muito e que, para fazê-lo mudar de planos, seriam 

necessárias outras águas que não os Orsini. 

Nem a perturbação no ducado de Urbino lhe era motivo de 

perturbação, pois ainda não esquecera o meio de readquiri-lo 

quando o perdesse. Além disso, considerando que já era tempo de 

fazerem-se-lhe obrigados, se V.Sas. quisessem ser seus amigos, 

bem era possível, e nem havia de se preocupar com os Orsini, de se 

ligar por amizade com V.Sas., o que não pudera fazer antes. Mas se 

V.Sas. adiassem essa tarefa, e ele, neste ínterim, se tivesse 

reconciliado com os Orsini, que ainda o procuram, a situação se 

repetiria, pois eles só poderiam ficar satisfeitos com a reposição dos 

Médici, ou seja, V.Sas. estariam na mesma dificuldade e com o 

mesmo temor. Daí, pensa-se que V.Sas. devem, sem muito tardar, 

declararem-se seus amigos, pois adiar a decisão pode fazer com que 

haja acordo com danos para V.Sas. ou pode ser que haja vitória de 

uma das partes, cujo efeito desta seria tornar-se inimiga ou 

desobrigada para com V.Sas. 

Quando for necessário tomar partido, coisa que terá de acontecer, 

não vê V.Sas. tomando um partido diferente daquele em que estão a 

majestade do rei e a santidade de nosso Senhor, contando ainda que 

lhe será muito grato que, se Vitellozzo ou os outros se dirigirem a um 

dos seus Estados, façam V.Sas. demonstração de suas milícias nas 

bandas do Borgo ou nas fronteiras para que assim lhe dê prestígio. 

Fiquei a escutar atentamente as referidas atitudes de Sua 

Excelência, atitudes essas que mencionei não apenas no seu sentido, 

como também nas mesmas palavras que escrevi prolixamente para 

que V.Sas. possam ficar a par de tudo. Só não vos escrevo o que 
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respondi, pois não é necessário. Esforcei-me para não sair dos 

limites da minha missão e não respondi coisa alguma com relação 

ao negócio daquela demonstração. Apenas disse-lhe que escreveria 

a V.Sas. sobre suas boas intenções e que estas lhes seriam 

extraordinariamente gratas. E se Sua Excelência mostrasse o desejo 

que se fizesse depressa o acordo entre V.Sas. e ele, não obstante 

ter eu procurado fazê-lo falar para tirar alguma particularidade de 

suas palavras, andou sempre ao largo e nem pude saber nada a 

mais, a não ser o que acima escrevi. Quando cheguei, ouvi que 

houvera alguma coisa no ducado de Urbino, e, tendo Sua Excelência 

já dito que não lhe importava qualquer alteração naquele ducado, 

pareceu-me oportuno perguntar-lhe qual era a real situação, e Sua 

Excelência me respondeu: “A minha clemência e pouca estimação 

dos fatos prejudicaram-me. Tomei aquele ducado em três dias, 

como sabes, e não arranquei um fio de cabelo sequer a ninguém, 

salvo a Messer Dolce e a outros dois, que ofenderam a santidade de 

nosso Senhor. Antes, o que é melhor, tinha combinado certas coisas 

com vários funcionários daquele Estado, com um encarregado de 

construir um muro que mandei fazer na Fortaleza de São Leão, e há 

dois dias esse encarregado tramou certa maquinação com alguns 

camponeses, sob pretexto de puxar para o alto uma trave, de modo 

que, forçada, a pequena cidade acabou por se render. Todos a 

proclamam sua: os venezianos, os Vitelli, os Orsini, mas por 

enquanto ninguém se descobriu. Embora tenha eu perdido aquele 

ducado, porque se trata de um Estado débil e mal ordenado, e por 

estarem os seus homens descontentes e fatigados pelo serviço da 

milícia que lhes foi imposto, espero porém a tudo prover, e 

escreverás aos teus senhores que pensem muito bem naquilo que 

vão fazer e decidam depressa, porque, se o duque de Urbino voltar 

a Veneza, não será para proveito deles nem do nosso, o que faz 

prestarmos maior fé um no outro”. 

Isso é, com efeito, tudo o que posso escrever a V.Sas. por 

enquanto. E como devo eu escrever-lhes sobre as tropas, os 

alojamentos e muitos outros pormenores daqui que a este senhor 

pertence, mesmo com minha chegada hoje não posso saber a verdade, 

por isso, reservo-me para uma outra vez e recomendo a V.Sas.  

 

Die 7 Octobris 1502. 

Servitor 

Nicolaus Machiavellus Imolac. 
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Escrevo-lhes ainda esta manhã porque o mensageiro até agora 

não encontrou cavalo para a viagem, e preciso dizer que ontem, 

durante a conversa que tive eu e Sua Excelência, me foi dito por ele 

que, na véspera, Pandolfo Petrucci (senhor de Siena) mandou 

alguém disfarçado para garantir que não daria apoio a quem 

contrariasse Sua Excelência, e disso lhe falou muito longamente. 

Ontem, quando chegava, encontrei-me com o Messer Agapito 

de Gherardi (secretário de César Bórgia) a duas milhas daqui, com 

cerca de sete ou oito cavalos, que reconheceu e lhe disse eu para 

onde ia e quem me mandava. Acolheu-me muito bem e, depois de 

fazer um pouco do caminho, voltou. 

Esta manhã, soube que o dito Messer Agapito tinha sido 

mandado daqui a V.Sas. pelo duque e que voltava do caminho com 

a minha chegada. 

 

Iterum valete. 

Die 8 Octobris 1502. 

 

Dei ao portador dois ducados para que esteja aqui amanhã, dia 

9, antes do amanhecer.  

Peço-lhes que reembolsem a Ser Agostino Vespucci. 
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Como o Duque Valentino matou 

Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo 

e o Duque de Gravina Orsini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

epois de regressar da Lombardia, local onde fora se desculpar 

com o Rei Luís de França pelas calúnias feitas pelos 

florentinos com relação à rebelião de Arezzo e de outras 

cidades do Vale do Chiaria, o Duque Valentino1 foi para Ímola com o 

intuito de atacar Giovanni Bentivoglio, o tirano de Bolonha, pois o 

duque queria ter essa cidade sob seus domínios e também torná-la 

capital de seu ducado da Romanha. Já sabido dos Vitelli e dos Orsini, 

bem como de seus seguidores, isso lhes pareceu que o duque 

tivesse muito poder, e que se devia temer que não procurasse 

eliminá-los a fim de se tornar o único bem armado na Itália. Sobre 

essa pauta para discussão, reuniram-se em conselho em La 

Magione, no Perugino. No conselho estavam presentes o cardeal, 

Pagolo e o Duque de Gravina Orsini, Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da 

Fermo, Giampagolo Baglioni (tirano de Perúgia) e Messer Antônio da 

Venafro, mandado por Pandolfo Petrucci, chefe de Siena. Ali foram 

travados alguns debates sobre a grandeza do duque e de seus 

propósitos e sobre como era necessário frear-lhe suas ações, caso 

contrário corria-se o perigo de ruína comum. Deliberaram também 

não abandonar os Bentivoglio e procurar o apoio dos florentinos. 

                                                 
1 Duque Valentino (1378-1507), filho de Alexandre VI, foi criado cardeal de Valência 

(Espanha) em 1493. Abandonou a carreira eclesiástica e o rei de França lhe deu o título 

duque de Valentinois, chamado pelo povo de “Duque Valentino” 
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Mandaram seus homens a um lugar e a outro, prometendo a um 

ajuda, e ao outro, unir-se a eles contra o inimigo comum. 

Toda a Itália logo soube dessa reunião, e os povos que, sob o 

domínio do duque, não estavam satisfeitos, dentre eles os urbineses, 

tiveram a esperança de que poderia haver uma renovação das coisas. 

Daí nasceu que, com os ânimos suspensos, alguns chefes de Urbino 

decidiram se ocupariam o Forte de São Leão, que estava com o 

duque, e tiveram tal oportunidade. O grande castelão fortificava-se e, 

fazendo para ali transportar madeira, fizeram os conjurados com que 

as traves, apoiando-se na fortaleza, estivessem sobre a ponte, para 

que, impedida, não pudesse ser levantada por aqueles que estavam 

dentro. E assim saltaram na ponte, e depois, na fortaleza. Logo que a 

conquista da fortaleza foi conhecida, todo aquele Estado rebelou-se e 

tornou a chamar o duque antigo. Tinha-se esperança que fossem 

ajudados, não tanto pela ocupação da fortaleza quanto pela reunião 

de La Magione. Conhecida a rebelião de Urbino, julgaram os 

conjurados que não se devia perder tal ocasião e, reunindo o seu 

povo, marcharam para tomar alguma cidade daquele Estado que 

tivesse ficado em poder do duque.  

Novamente, mandaram a Florença uma solicitação para que 

pudessem auxiliar a resolver esse problema comum, mostrando o 

perigo vencido e fazendo ver que não se deveria aguardar outra 

ocasião. Mas os florentinos, pelo ódio que votavam aos Vitelli e aos 

Orsini, oriundo de diversas razões, não só não aderiram a eles como 

mandaram Nicolau Maquiavel, seu secretário, para oferecer conselho 

e auxílio ao duque contra os novos inimigos. O duque estava 

temeroso em Ímola porque, repentinamente e fora de qualquer 

precaução, tendo-se tornado inimigo de seus próprios soldados, 

encontrava-se desarmado e com a guerra iminente. Mas 

reanimando-se com as ofertas dos florentinos, realizou acordos e 

também preparou auxílios, pois tinha pouca gente. 

Tais preparativos foram executados de duas maneiras: 

mandando pedir tropa ao rei de França e estabelecendo certa 

quantia em dinheiro para alguns homens de armas e outros que, de 

qualquer maneira, militassem a cavalo, dando dinheiro a todos. Não 

obstante, os inimigos avançaram, marchando em direção a 

Fossombrone, onde se haviam fortificado os elementos do duque 

cujas fileiras foram rompidas pelos Vitelli e Orsini. Essa ação fez com 

que o duque procurasse remediar a situação com acordos, e sendo 

grande simulador, não deixou de fazer, de todas as maneiras, com 
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que acreditassem que desejava que fosse deles o que haviam 

conquistado pelas armas; que lhe bastava ter o título de príncipe, 

mas que desejava ter o principado – e tanto os persuadiu que 

mandaram ao duque o Senhor Pagolo para tratar do acordo e 

sustaram a guerra.  

Mas o duque não interrompeu as suas próprias providências e 

por todos os meios aumentava o número de cavalos e soldados; e 

para que tais providências não fossem notadas, mandava 

separadamente suas tropas para todos os lugares da Romanha. No 

entanto, haviam chegado quinhentas lanças francesas e, embora se 

encontrasse já tão forte de modo que poderia, com a guerra aberta, 

vingar-se de seus inimigos, julgou que seria mais seguro e mais útil 

enganá-los e não firmar, e eis, por isso, as cláusulas do acordo. E 

tanto trabalhou pela coisa que assinou com eles um tratado de paz 

onde se confirmavam as normas referidas. Deu-lhes quatro mil 

ducados de presente, prometeu não ofender os Bentivoglio e fez 

amizade com Giovanni; e fez mais, que não os pudesse constranger 

a ir pessoalmente à sua presença a não ser que assim o quisessem. 

Por outro lado, eles prometeram restituir-lhe o ducado de Urbino e 

tudo o que por eles foram ocupados, além de servi-lo em todas as 

suas expedições e nunca nem sem seu consentimento mover uma 

guerra ou auxiliar alguém. Feito o acordo, Guid’Ubaldo (duque de 

Urbino), retirou-se novamente para Veneza, tendo antes destruído 

todas as fortalezas daquele Estado, pois, confiando nos povos, não 

queria que aquelas fortalezas – as quais não julgava que pudesse 

defender – fossem ocupadas pelo inimigo e, por meio delas, pudesse 

manter freados seus inimigos. 

Mas, tendo feito esta convenção, e tendo-se dispersado a sua 

gente por toda a Romanha, o Duque Valentino, com seus homens de 

armas francesas, partiu de Ímola no fim de novembro e foi para 

Cesena.  

Lá, esteve muitos dias em conversações com os enviados de 

Vitelli e dos Orsini, que se encontravam com suas tropas no ducado 

de Urbino, sobre a nova empresa que se deveria levar adiante. E 

sem nada concluir, Oliverotto da Fermo foi mandado a oferecer-lhe 

que, se desejasse realizar o empreendimento de Toscana, ali 

estavam para ajudá-lo, e se não quisesse iriam tomar Sinigaglia. Ao 

que respondeu o duque que à Toscana não queria fazer guerra por 

serem os florentinos seus amigos, mas que estaria satisfeito se 

fossem a Sinigaglia. Em conseqüência, veio depois de pouco tempo 
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a notícia de como a cidade havia se rendido; mas que a fortaleza 

não queria se render porque era intenção do castelão entrega-la ao 

duque e não a outrem; e por isso o concitavam a apresentar-se. Ao 

duque pareceu que a ocasião era boa, pois, sendo chamado por 

eles, não poderiam ter a desconfiança que teriam se ele tivesse ido 

por si mesmo. E para se garantir mais, licenciou toda a tropa 

francesa, que voltou à Lombardia, exceto cem lanças do Senhor de 

Cindales, seu cunhado. Ao partir de Cesena, em meados de 

dezembro, foi a Fano, onde, com toda a astúcia e sagacidade de 

que era capaz, persuadiu os Vitelli e os Orsini que o esperassem 

em Sinigaglia; fez-lhes ver como aqueles selvagens não fariam 

acordo com eles, nem fiel nem permanente, e que ele próprio era 

homem que queria valer-se das armas e do conselho dos amigos. E 

embora Vitellozzo estivesse muito renitente, e a morte do irmão 

tivesse ensinado que não se deve ofender um príncipe e depois 

fiar-se nele, persuadido por Paolo Orsino, subjugado por meio de 

favores e de promessas, corrompido pelo duque, consentiu em 

esperá-lo. Dessa forma, o duque comunicou sua intenção a oito dos 

seus mais fiéis, na véspera (30 de dezembro de 1502, quando 

devia partir de Fano), entre os quais Dom Michele e Monsenhor 

d’Euna que, mais tarde, foi cardeal e lhes deu a incumbência de, 

logo que Vitellozzo, Paolo Orsino, o Duque de Gravina e Oliverotto 

fossem ao seu encontro, fazer com que entre cada dois deles se 

interpusesse a um daqueles (designando o homem certo aos 

homens certos) e que os entretivessem até Sinigaglia. Imposto foi 

que não os deixassem partir enquanto não houvessem chegado ao 

alojamento do duque e fossem presos. Em seguida, ordenou que 

todos os seus homens, infantes e cavaleiros, que juntos somavam 

mais de dez mil infantes e dois mil cavalos, estivessem às 

primeiras horas da manhã no Metauro2, local onde deveriam 

esperá-lo. Encontrando-se no Metauro, no fim de dezembro, com 

aquela gente, fez-se caminhar para frente cerca de 200 cavalos; 

moveu, depois, a infantaria e, em seguida, a sua pessoa com o 

restante dos homens armados. 

Fano e Sinigaglia são duas cidades da Marca, distantes quinze 

milhas uma da outra, situadas na margem do mar Adriático. Quem 

vai para Sinigaglia tem à mão direita os montes; por vezes, suas 

raízes limitam-se com o até a água o espaço é mínimo, e onde estão 

                                                 
2 Rio distante de Fano, a cinco milhas 
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mais distantes, não chega a duas milhas. A cidade de Sinigaglia 

afasta-se pouco mais que um tiro de arco e do mar está distante 

menos de uma milha. Junto a essa cidade corre um pequeno rio, 

cujas águas banham a parte dos muros que está na direção de Fano, 

olhando a estrada. Quem chega próximo de Sinigaglia vem, durante 

um bom caminho, ao longo dos montes. Ao alcançar o rio que passa 

ao longo de Sinigaglia, volta-se à mão direita ao longo da margem, 

tanto que, andando o espaço de uma arcada, chega-se a uma ponte 

que passa aquele rio e está quase defronte à entrada de Sinigaglia, 

não por linha reta, mas na direção transversal. Diante da porta há 

um burgo de casas com uma praça cujos lados são contornados pela 

margem do rio.  

Como os Vitelli e os Orsini deram ordem de esperar o duque e 

pessoalmente honrá-la, se haviam retirado para os acampamentos 

mais distantes com o intuito de dar lugar à tropa, a seis milhas de 

Sinigaglia. Em Sinigaglia, só ficou o Oliverotto com seu bando, que 

era de mil infantes e cento e cinqüenta cavalos, que estavam 

alojados no burgo a que acima se fez referência. Dessa maneira, o 

duque Valentino dirigiu-se para Sinigaglia e quando chegou à ponte, 

com os primeiros cavalos, não a transpôs, deteram-se, voltaram os 

cavaleiros às garupas de suas montadas – parte para o rio e parte 

para o campo – e deixaram caminho de permeio, local por onde as 

tropas de infantaria passavam e, sem se deter, entravam na cidade. 

Vitellozzo, Pagolo e o Duque de Gravina, montados em mulas, foram 

ao encontro do duque, acompanhados de poucos cavaleiros. 

Vitellozzo, desarmado e todo aflito, com uma capa forrada de verde, 

como se soubesse de sua próxima morte, dava de si alguma 

admiração, conhecida a coragem do homem e sua fortuna passada. 

Dizem que quando ele se separou de seu pessoal para ir ao encontro 

do duque, em Sinigaglia, ele o fez como se fosse a sua última 

partida, aos membros da sua casa recomendou-a e a sua glória, 

advertiu os sobrinhos que se lembrassem não da fortuna de suas 

casas, mas da virtude de seus pais. 

Enfim, com os três diante do duque e saudando-o civilmente, 

foram recebidos de bom grado e logo foram cercados por aqueles 

cuja tarefa era observá-los. Quando o duque percebeu que faltava 

Oliverotto, pois ele havia ficado com seus homens em Sinigaglia ou 

atendia diante da praça do seu alojamento sobre o rio a mantê-los 

em ordem e exercitá-los naquilo, fez um sinal com os olhos a Dom 

Michele, que fora confiada a parte referente a Oliverotto, que agisse 



 52 

de maneira que este não se livrasse. Dom Michele, então, no seu 

cavalo, adiantou-se e chegando junto a Oliverotto disse-lhe de como 

não era oportuno ter a sua gente reunida fora do alojamento porque 

este seria tomado pelo duque. Concitou-o a alojá-las e a que fosse 

com ele ao encontro do duque. Como Oliverotto cumpriu a ordem, 

veio o duque, que, vendo-o, o chamou. Oliverotto, fez a reverência e 

juntou-se aos outros. Dentro de Sinigaglia e com todos apeados no 

alojamento do duque, entrando com ele em uma sala secreta, o 

duque os fez prisioneiros. Este logo montou a cavalo e mandou que 

fossem saqueadas as tropas de Oliverotto e dos Orsini. Assim foi 

com as de Oliverotto, por estarem próximas; já as dos Orsini e dos 

ViteUi, mais distantes e pressentindo a ruína de seus senhores, 

tiveram tempo para se reunirem e se salvarem, lembrando-se da 

virtude e da disciplina das casas dos Orsini e dos Vitelli, que eram 

estreitamente aliadas contra os inimigos. Mas os soldados do duque, 

descontentes com o saque das forças de Oliverotto, começaram a 

saquear Sinigaglia, e se não fosse o duque ter refreado a insolência 

deles, principalmente com a morte de muitos, tê-la-iam saqueado 

toda. E à noite, com os tumultos já cessados, ao duque pareceu bem 

mandar matar ViteUozzo e Oliverotto, pois, conduzindo-os 

juntamente a um certo local, mandou estrangulá-los. Tem-se que 

não foram usadas por nenhum deles palavras dignas de sua vida 

passada porque Vitellozzo rogou que por ele se suplicasse ao papa, 

que lhe desse indulgência plena dos seus pecados; Oliverotto, com 

toda a culpa das injúrias feitas ao duque, chorando, atirava-a a 

Vitellozzo; Pagolo e o duque de Gravina Orsini foram mantidos 

vivos, até que o duque soube que, em Roma, o papa prendia o 

Cardeal Orsini, o arcebispo de Florença e Messer Iacopo da Santa 

Croce. Depois desta nova, aos dezoito de janeiro, em Castel della 

Pieve, foram estrangulados da mesma maneira.  

E essa é a descrição de como o Duque Valentino matou 

Vitellozzo, Oliverotto da Fermo, Paolo Orsino e o Duque de Gravina 

Orsini, em Sinigaglia. 
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orque escrevi sobre o imperador e a Alemanha quando aqui 

cheguei, no ano passado, não sei que dizer mais. De novidade, 

direi somente sobre a natureza do imperador. De homem 

pródigo que é, sobre todos os outros que em nossos tempos ou que 

antes existiram, faz-se com que sempre tenha necessidade, nem 

soma alguma exista que lhe baste, em qualquer grau que a fortuna 

se encontre. É inconstante porque hoje quer uma coisa e amanhã 

não; quer as coisas que não pode ter, e das que pode, se afasta; por 

isso, toma sempre o partido inverso. É, por outro lado, homem 

belicosíssimo; comanda e conduz bem um exército, com justiça e 

com ordem. Pode suportar qualquer fadiga, mais que nenhum outro 

trabalhador; é animoso nos perigos, de tal modo que, como capitão, 

não é inferior a nenhum outro. É humano quando dá audiência, mas 

a quer dar à sua vontade; não quer ser cortejado pelos 

embaixadores, senão quando lhes manda fazê-lo. É muito reservado. 

Está sempre em contínuas agitações de alma e de corpo, mas com 

freqüência desfaz à noite o que conclui pela manhã. Por isso, as 

legações junto a ele tomam-se difíceis porque a parte mais 

importante que tenha alguém que seja enviado de um príncipe ou 

república é interpretar bem as coisas futuras, tanto os tratados 

quanto os fatos, pois quem deles faz sábias conjecturas e se faz 

compreender bem ao seu superior dá razão para que este possa 

adiantar-se sempre e assegurar-se a seu devido tempo. E isso, 

quando bem feito, honra a quem está fora e beneficia quem está 

dentro. 

P 
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O contrário acontece quando é mal feito.  Para vir a descrevê-las, 

vós estareis em lugares onde se manejarão as duas coisas: guerra e 

tratados. A querer desempenhar bem vosso ofício, é dever dizer que 

opinião se tenha de uma e de outra coisa. A guerra deve-se medir 

com a tropa, com o dinheiro, com o governo e com a fortuna, e 

quem tem mais das mencionadas coisas deve-se crer que vencerá. E 

seja quem possa vencer considerado por isso, é necessário que se 

entenda aqui, a fim de que vós e a cidade possais melhor deliberar. 

Os tratados são concluídos de várias maneiras, ou seja, parte entre 

os venezianos e o imperador, parte entre o imperador e a França, 

parte entre o imperador e o papa, parte entre o imperador e vós. 

Pelos vossos próprios acordos deveria ser fácil fazer a sua 

interpretação e ver qual é o intento do imperador para convosco, o 

que deseja, para onde esteja voltado o seu ânimo e o que seja 

necessário realizar para fazê-lo recuar ou ir adiante. Neste 

momento, ao encontrar esse ponto, é preciso ver se está mais a 

propósito temporizar que concluir. Estará em vós deliberá-lo, com 

relação a quanto se estenderá a vossa comissão. 
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 Imperador reuniu a Dieta, composta por todos os príncipes 

da Alemanha, em junho passado, em Constança. A proposta 

era obter meios garantidos para invadir a Itália e coroar-se 

imperador, o que fez por sua vontade própria e, ainda, por ter sido 

solicitado pelo enviado do pontífice, prometendo-lhe grande ajuda 

por parte deste. O imperador pediu à Dieta três mil cavalos e 

dezesseis mil infantes e prometeu juntar nesse total, por si mesmo, 

até trinta mil pessoas. O motivo para que ele pedisse tão pouca 

gente para tão grande empresa foi porque julgou que bastassem, 

persuadindo-se de que se poderia valer dos venezianos e de outros 

da Itália, como adiante se dirá. Nunca julgou que os venezianos lhe 

faltassem, tendo-os servido pouco antes, quando temiam a França, 

depois da tomada de Gênova, pois havia mandado, a pedido deles, 

cerca de dois mil homens a Trento. Também declarara que queria 

reunir os príncipes e que tinha ido a Suábia para ameaçar os suíços 

se estes não rompessem com a França. Isso fez com que o Rei Luís 

regressasse a Lion logo depois da conquista de Gênova e, parecendo 

ao imperador que lhes tirara a guerra de cima, acreditava que em 

tudo o devessem apoiar; e se comprove em dizer mais de uma vez 

que não tinha amigos na Itália por causa dos venezianos. Os outros 

motivos ainda por que pediu tão pouca gente foram que o império 

lhas prometesse e cumprisse ou que condescendesse de bom grado 

em pô-las todas sob sua obediência e não procurasse dar capitães 

nomeados pelo império que fossem seus iguais. Porque não faltou 

quem relembrasse na Dieta (entre os quais estava o arcebispo de 

O 
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Mogúncia) que convinha tornar grande a expedição, provendo, pelo 

menos, a quarenta mil homens e lhes dar, em nome do império, 

quatro capitães, etc. Irado, o imperador reclamou: "Eu posso 

enfrentar as dificuldades, quero também as honras"3; pediu os 

referidos dezenove mil homens e, ainda mais, que lhe dessem cento 

e vinte mil florins para suprir à necessidade do acampamento e para 

pagar soldo a cinco mil suíços por seis meses, como melhor lhe 

parecia. O imperador propôs que as tropas estivessem reunidas no 

dia de São Galo. Parecia-lhe tempo mais que suficiente para tê-las 

prontas e cômodo ao modo pelo qual elas faziam a guerra. Depois, 

declarou que dentro do tempo referido teria realizado três coisas: 

uma, ter ganho o apoio dos venezianos, dos quais não desconfiou 

até a última hora, não obstante de ter sido, depois, expulso o 

enviado deles, como já se sabe; a outra, ter firmes os suíços; e a 

terceira, ter tirado do pontífice e de outros da Itália uma boa quantia 

de dinheiro.  

E foi, então, combinando essas coisas. Chegou o dia de São 

Galo; as tropas começaram a reunir-se, e ele, das três, não havia 

realizado nenhuma. Parecendo-lhe não poder mover-se nem 

deixando ainda de esperar conduzi-las a termo, enviou as forças 

parte para Trento, parte para outros lugares; e não deixava as suas 

pretensões, de modo que ele se viu em janeiro, consumi da a 

metade do tempo previsto pelo império, sem ter feito coisa alguma. 

Chegado a esse extremo, fez um ultimatum de autoridade para ter 

os venezianos, aos quais mandou Fra Bianco, o Padre Luca, o 

déspota da Morea e os seus arautos várias vezes. E eles, quanto 

mais eram solicitados, tanto mais o percebiam fraco e mais lhes 

fugia a vontade. Nem assim percebiam alguma daquelas coisas 

pelas quais as alianças de Estados se fazem; que são, ou para ser 

defendido, ou por medo de ser ofendido, ou por lucro, mas viam que 

entravam para uma aliança onde a despesa e o perigo eram deles, e 

o lucro, de outros. Portanto, o imperador, sem ter outro partido a 

tomar, sem perder mais tempo, deliberou atacá-ços, acreditando, 

talvez, fazê-Ios recuar, e talvez lhe tenha sido dada a intenção disso 

pelos seus enviados – ou, pelo menos, com a desculpa de tal 

ataque, fazer com que o império afirmasse e aumentasse suas 

tropas de reforço, percebendo que as primeiras não bastaram. E 

como sabia que, antes de ter recebido mais reforços, não podia 

                                                 
3 Ego possum ferre labores, volo etiam honores. 
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estar fazendo a guerra, para não deixar o país à discrição, reuniu, 

antes do assalto, no dia 8 de janeiro, em Buggiano, lugar que fica a 

um dia de Trento, a Dieta do condado do Tirol. É esse condado toda 

a parte que era de seu tio e lhe rende mais de trezentos mil florins, 

que, sem imposição de nenhum tributo, dá mais de dezesseis mil 

homens de guerra, e os seus habitantes são muito ricos. Essa dieta 

ficou dezenove dias em atividade e concluiu por dar mil infantes 

para a sua vinda à Itália, mas não chegou a cinco mil em três 

meses. Finalmente, foram necessários dez mil para a defesa do país. 

Depois dessa conclusão, seguiu para Trento e em 6 de fevereiro 

realizou aqueles dois ataques contra Roveredo e Vicenza, com cerca 

de cinco mil homens ao todo. Partiu logo em seguida e com 

aproximadamente mil e quinhentos infantes e camponeses entrou 

no vale de Codaura em direção ao Trivigiano; apoderou-se de um 

vale e de diversas fortalezas, e vendo que os venezianos não se 

mexiam, deixou avisadas aquelas tropas de que deviam entrar em 

ação e voltou para tomar conhecimento das disposições do império. 

Os infantes foram mortos em Codaura, e ele mandou o Duque de 

Brunswick, de quem nunca se soube coisa alguma. Reuniu a Dieta 

na Suábia, em VIm, no terceiro domingo da Quaresma.  

Como tudo lhe parecia ir mal, dirigiu-se a Gueldre e mandou o 

Padre Luca aos venezianos para tentar a trégua, que se concluiu 

ainda nesse mês de junho, no dia 6, perdendo o que possuía no Friul 

e quase perdido Trento, que foi defendida pelo condado do Tirol. Se 

fosse pelo imperador e pelas forças imperiais faltaria pouco para que 

perdessem, pois todos partiam nos maiores perigos da guerra, 

quando se esgotava o prazo de seis meses.  

Sei que os homens que ouviram e viram essas coisas 

confundem-se e divergem em muitas partes; nem sabem por que 

não se viram essas dezenove mil pessoas que o império prometeu, 

nem por que a Alemanha não se tenha ressentido da perda de sua 

honra, nem por que razão o imperador se tenha enganado tanto. E 

assim, cada qual tem opinião diferente sobre aquilo que se deva 

temer ou esperar para o futuro, bem como para onde as coisas 

podem ser orientadas. Como estive no local e ouvi falar muitas 

vezes a muitos, nem tendo tido outra tarefa que não esta, farei 

referência a todas as coisas que guardei. Se não distintamente as 

farei todas juntas, misturadas, a responderem aos quesitos acima, 

mas não as apresento como verdadeiras e ponderáveis, e sim como 

coisas ouvidas; parecendo-me que o ofício de um servidor seja 
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colocar diante do seu senhor tudo quanto ele apura, para que, 

daquilo que seja bom, ele possa fazer cabedal.  

Cada um daqueles a quem eu ouvi falar está de acordo em que 

se o imperador tivesse uma das duas coisas, sem dúvida lhe teria 

saído bem qualquer desígnio na Itália, sabendo-se como ela está 

condicionada, quais são, ou que mudasse de natureza, ou que a 

Alemanha o ajudasse deveras. Começando-se pela primeira, dizem 

que, considerados os seus fundamentos, se ele deles se soubesse 

valer não seria inferior a nenhum outro potentado cristão. Dizem 

que os seus Estados lhe dão renda de seiscentos mil florins sem 

requerer qualquer tributo, e por cem mil florins lhe vale o ofício 

imperial. Essa renda é toda sua, e não a tem por necessidade 

obrigada a nenhuma despesa, pois em três coisas onde os outros 

príncipes são obrigados a despender, ele não gasta um soldo; por 

não ter homens armados, não paga guarnições de fortalezas nem 

oficiais de terra, pois gentis-homens do país estão armados às 

próprias custas; às fortalezas compete guardá-las ao país; e as 

cidades têm os seus burgomestres, que se interessam por elas.  

Poderia, portanto, se fosse um rei da Espanha, em pouco tempo 

criar tão grande base por si mesmo, que lhe sairia bem qualquer 

coisa; com um capital de oitocentos ou novecentos mil florins, o 

império não seria tão desprezível e o país, por pouco que fizesse, 

não deixaria de obter grande aumento. Além disso, com a 

possibilidade de fazer guerra de súbito, por ter gente armada em 

toda parte, poderia, provido de dinheiro, mover uma campanha sem 

delongas, encontrando desprevenido, com relação a armas, qualquer 

um deles. A isso, junte o fato de que a reputação que advém do fato 

de ele ter, por sobrinhos, o rei de Castela, o duque de Borgonha e o 

conde de Flandres, e a aliança com a Inglaterra, todas essas coisas 

lhe seriam de grande utilidade quando bem empregadas, de modo 

que, sem dúvida, todos os projetos na Itália lhe resultariam bem. 

Mas mesmo com todas as arrecadações mencionadas, ele nunca tem 

dinheiro algum; e o que é pior, não vê para onde vai o dinheiro.  

Quanto a lidar com as outras coisas, o Padre Luca, que é um dos 

principais homens de que ele se utiliza, disse-me as seguintes 

palavras: o imperador não pede conselho a ninguém e é aconselhado 

por todos; quer fazer tudo por si e nada faz a seu modo, pois, não 

obstante ele nunca descobrir os seus segredos espontaneamente, 

como o assunto os descobre, o imperador dá as costas aos que lhe 

estão ao derredor e se afasta da sua primeira ordem. E são estas 
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duas coisas: a liberalidade e a facilidade, que o fazem louvado de 

muitos, que o arruínam. Nem a sua vinda à Itália é por outra razão 

tão espantosa quanto essa porque, com a vitória, as necessidades lhe 

cresciam, não lhe convindo firmar pé assim tão depressa, nem 

mudando de maneiras, mesmo que as frondes das árvores da Itália 

tivessem sido transformadas em ducados, ainda não lhe bastariam.  

Com dinheiro na mão, não há coisa alguma que não se tivesse 

obtido e, contudo, muitos julgavam prudentes aos que custavam 

mais a dar-lhe dinheiro a primeira vez, porque esses não teriam de 

custar ainda mais a dar-lhes a segunda. E quando eles não tivessem 

tido outras ações contra o príncipe, este lhes teria pedido dinheiro 

em empréstimo; e se não lhe fosse emprestada a soma pedida até 

então, ter-se-iam eles tirado fora. E eu quero, com isso, retratar a 

mais pura verdade. Em 29 de março, quando Messer Pagolo 

perguntou, depois de despachar Francisco eu fui visitá-Io com o 

capítulo feito relativamente a vossa petição. Quando ele chegou ao 

trecho que diz: "O imperador não pode exigir outra soma de 

dinheiro, etc.", queria que antes de exigir se pusesse por direito. 

Perguntei-lhe eu o porquê, e respondeu-me que queria que o 

imperador vos pudesse solicitar dinheiro em empréstimo, e então 

lhe respondi de maneira que ele se contentou. E notai isto: que das 

suas freqüentes desordens nascem as suas freqüentes necessidades, 

e das suas freqüentes necessidades nascem os freqüentes pedidos, 

e destes, as freqüentes Dietas, e de seu pouco critério, as fracas 

resoluções e execuções.  

Mas na Itália, se tivesse vindo à Itália, vós o não teríeis podido 

satisfazer nas reuniões da Dieta como faz a Alemanha. E tanto mais 

o prejudica essa sua liberalidade, que para fazer a guerra lhe é 

necessário mais dinheiro que a qualquer outro príncipe porque os 

seus povos, por serem livres e ricos, não são instados nem pela 

necessidade nem atraídos por qualquer afeição, mas o servem pela 

determinação da sua comunidade e pelo seu preço, de maneira que, 

se ao fim de trinta dias o dinheiro não aparece, logo partem e não 

os podem reter rogos, ou esperança, ou ameaça, faltando-lhes o 

dinheiro. E se digo que os povos da Alemanha são ricos, é porque 

assim o são de fato. O que os faz ricos, em grande parte, é o viver 

como pobres, uma vez que ,não edificam, não vestem e não têm 

mantimentos em casa, bastando que tenham pão e carne em 

abundância e uma estufa para fugir do frio. Quem não conhece ou 

não tem outras coisas, passa sem elas e não as procura. Gastam 
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consigo dois florins em dez anos,  e cada qual vive segundo a sua 

vontade e à devida proporção. Ninguém se importa com o que lhe 

falta e sim com o que tem de necessário; suas necessidades são 

bem menores que as nossas, e desse costume resulta que não sai 

dinheiro de seu país e também que estão contentes com o que lá se 

produz; gozam da vida rústica e livre que levam e não querem ir à 

guerra se não são bem pagos, nem isso também lhes bastaria se as 

comunidades assim não lhes determinassem. E, então, ao imperador 

seria necessário muito mais dinheiro do que ao rei da Espanha ou a 

outros que tenham ordenado o seu povo de maneira diferente.  

A sua fácil e boa natureza faz com que cada um que ele tem ao 

seu redor o engane; e um dos seus declarou-me que cada homem e 

cada fato o pôde enganar uma vez quando ele o percebeu, mas são 

tantos os homens, tantos os fatos, que lhe pode suceder ser 

enganado todos os dias, mesmo que ele sempre perceba que foi 

enganado. Possui infinitas virtudes, e, se combinasse as duas faces 

mencionadas, seria um homem perfeitíssimo, pois é perfeito capitão, 

mantém o país com grande justiça, é acessível às audiências, é 

benéfico, além de muitas outras qualidades de excelente príncipe. 

Por fim, conclui-se que, se temperasse aquelas duas, podem todos 

perceber que todas as coisas lhe dariam bom resultado.  

Da potência da Alemanha ninguém pode duvidar. Nela há 

abundância de homens, de riquezas e de armas.  

Quanto à riqueza, não há comunidade que não tenha dinheiro 

economizado e, além do mais, todos dizem que só Estrasburgo tem 

vários milhões de florins em prata, isso porque não se tem despesas 

que os faça gastar mais dinheiro que a que fazem para se fornecer 

de munições, nas quais tendo despendido certa soma de uma vez, 

despendem depois muito pouco para mantê-la. E nisso são bem 

ordenados porque têm sempre em público o que comer, beber, 

queimar durante um ano, e, igualmente, o que por um ano trabalhar 

nas suas indústrias, para poder, em caso de necessidade, dar de 

comer à plebe e aos que vivem dos braços, por um ano inteiro, sem 

perda. Com soldados não se gasta porque há homens armados e 

exercitados. Gastam pouco com salários e em outras despesas, de 

forma que cada comunidade se encontra rica. Resta agora que as 

cidades se unam aos príncipes para favorecer os empreendimentos 

do imperador ou que, por si mesmas, sem os príncipes, o desejem 

levar adiante, pois que bastariam a isso. Os que falam disso, tratam 

que a causa da desunião está no fato de existirem muitos tempera-



 61 

mentos contrários naquela província, o que produz desunião geral, 

dizendo que os suíços estão em inimizade com a Alemanha, as 

comunidades com os príncipes e os príncipes com o imperador. 

Parece, talvez, um pouco estranho dizer que os suíços e as 

comunidades sejam inimigos, atendendo ambos ao mesmo desígnio de 

salvar a liberdade e guardar-se dos príncipes, mas essa sua desunião 

existe porque os suíços são não somente inimigos dos príncipes como 

das comunidades, mas também são inimigos dos gentis-homens, pois 

no seu país não existem, nem de uma nem de outra espécie, e gozam 

de uma verdadeira liberdade sem qualquer distinção dos homens, 

exceto aqueles que exercem a magistratura. Esse exemplo dos suíços 

faz medo aos gentis-homens que permaneceram nas comunidades; 

toda a sua indústria está em mantê-Ios desunidos e com poucos 

amigos. Todos aqueles homens das comunidades que atendem aos 

ofícios da guerra, movidos por uma inveja natural, são ainda inimigos 

dos suíços, e parecem-lhes ser menos estimados nas armas que 

aqueles, de modo que não se pode reunir em um campo pequeno um 

grande número desses homens que não briguem entre si.  

Quanto à inimizade dos príncipes com as comunidades e com os 

suíços, não é preciso falar mais, já é coisa conhecida, e assim 

também acontece entre o imperador e os ditos príncipes. E deveis 

compreender que, tendo o imperador seu ódio principal contra os 

príncipes e não podendo por si mesmo rebaixá-Ios, valeu-se dos 

favores das comunidades e, por essa mesma razão, de um tempo a 

esta parte, entreteve os suíços, que lhe pareciam ultimamente ter 

chegado a um certo grau de confiança. Assim se deu que, 

consideradas em geral todas essas divisões, e juntando-se depois 

àquelas que existem entre um príncipe e outro, e entre uma 

comunidade e outra, dificulta a união de que o imperador teria 

necessidade. E aquilo que fazia com que todos confiassem, que 

tornava gloriosas as ações do imperador e plausíveis as suas 

empresas, é que não se via príncipe na Alemanha que pudesse opor-

se aos seus desígnios, como antigamente houve – o que era e é a 

verdade. Mas aquilo em que os outros se enganavam é que não 

somente o imperador pode ser retido na guerra e em tumultos na 

Alemanha, mas pode ser ainda retido se não tiver ajuda; e aqueles 

que não ousam mover-lhe a guerra ousam retirar-lhe os auxílios; e 

quem não ousa negar-lhe ousa, prometidos que os tem, a não 

observar a promessa; e quem ainda não ousa isso ousa diferir-lhos, 

de modo que não cheguem em tempo útil. E todas essas coisas o 
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ofendem e o perturbam, sabe-se disso por ter-lhe a Dieta prometido, 

como se disse acima, dezenove mil homens, e por não se terem visto 

nunca tantos que chegassem a cinco mil. Pode-se considerar que se 

origine tal fato das razões mencionadas, ou de ter ele tomado 

dinheiro em vez de gente, e talvez por ter tomado cinco por dez.  

Para chegar até a outra afirmação relativa à potência da 

Alemanha e de sua união, digo que esse poder está mais nas 

comunidades que nos príncipes. Nos príncipes são de duas 

naturezas: temporais ou espirituais. Os temporais estão como que 

reduzidos a uma grande debilidade; em parte por eles mesmos, 

sendo cada principado dividido em diversos príncipes pela divisão 

igual da herança que eles observam, em parte por havê-Ios 

rebaixado o imperador com o favor das comunas, como se disse, de 

tal maneira que são amigos inúteis e inimigos pouco temíveis. 

Existem ainda, como foi dito, os príncipes eclesiásticos. Estes, se as 

divisões hereditárias não os aniquilaram, os reduziram à ambição 

das suas comunidades, com o favor do imperador e de tal maneira 

que os arcebispos eleitores e outros semelhantes nada puderam 

fazer nas grandes comunidades próprias, do que advém que nem 

eles nem as suas terras, sendo divididas juntamente, podem 

favorecer empresas do imperador quando bem o desejassem.  

Mas venhamos às comunidades francas e imperiais, tidas como 

nervo daquela província onde há dinheiro e ordem. Estas têm muitas 

razões de não se mostrar solícitas em prover dinheiro ao imperador, 

pois a intenção principal é manter a própria liberdade e não 

conquistar mais império; aquilo que não desejam para si não cuidam 

para que outrem o tenha. Além disso, por serem tantas e por cada 

qual governar-se por si, as suas provisões, quando o desejam fazer, 

são tardas e não possuem a utilidade que seria de desejar. Por 

exemplo, há nove anos, os suíços assaltaram o Estado de 

Maximiliano e a Suábia. Foi conveniente ao rei reprimi-los, e eles se 

obrigaram a manter em campo catorze mil homens, mas destes 

nunca se viu nem a metade, pois, quando os de uma comunidade 

vinham, os da outra se retiravam. Assim, desesperado, o imperador 

fez acordo com os suíços e lhes deixou Basiléia. Ora, se nos seus 

próprios interesses as comunas têm usado desses termos, pensai no 

que fariam quando se tratasse de empresas de outrem. Donde todas 

estas coisas reunidas fazem com que essa potência se torne 

pequena e pouco útil ao imperador. É por que os venezianos, no 

comércio que mantêm com os mercadores das comunas da 
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Alemanha, compreen-deram isso melhor do que quaisquer outros da 

Itália, e por isso melhor se opuseram; se eles houvessem temido 

esta potência não se lhe teriam oposto, e, mesmo quando se lhe 

tivessem oposto, teriam julgado possível que aquelas comunas se 

pudessem unir, nunca o teriam feito – isso porque lhes parecia 

conhecer essa impossibilidade, e foram fortes como se viu. Não 

obstante, quase todos os italianos que estão na corte do imperador 

(dos quais ouvi dizer as coisas mencionadas) permanecem 

agarrados a esta esperança, a saber, de que a Alemanha se 

empenhe em unir-se agora, e o imperador, a atirar-se-lhe ao ventre 

e manter agora aquela ordem de capitães e das gentes de que se 

falou no ano passado na Dieta de Constança; e também que o 

imperador agora cederá por necessidade, e eles o farão de bom 

grado, para reaver a honra do império; e a trégua não os 

incomodará, pois será feita pelo imperador e não por eles. Ao que 

responde alguém não dar muita fé a que isso esteja para acontecer 

– porque se vê todos os dias que as coisas são descuradas quando 

estão em uma cidade da qual muitos são os donos – tanto mais 

deve acontecer em uma província. Além disso, as comunidades 

sabem que a conquista da Itália seria para os príncipes e não para 

elas; e esses podem vir a gozar pessoalmente as cidades da Itália, 

enquanto que elas não, e onde a recompensa deva ser desigual, os 

homens pouco se esforçam e de má vontade agem. Assim, 

permanece essa opinião indecisa, sem poder resolver-se sobre o que 

há de acontecer. 

É isso o que eu entendo da Alemanha. Com relação às outras 

coisas, se poderia haver paz ou guerra entre os príncipes, ouvi 

muitas coisas, mas, por se basearem somente em conjecturas (do 

que se tem aqui mais verdadeira notícia e melhor juízo), deixo-as de 

lado. Valete4. 

                                                 
4  Saudações. (N. do T.) 
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s tropas alemãs são pesadas, mas são muito bem montadas 

e bem armadas. Deve-se porém notar que não valeriam 

nada em uma peleja de armas contra os italianos ou contra 

os franceses, e isso não pela qualidade dos homens, mas porque 

não usam nos cavalos qualquer tipo de armadura, e as selas, que 

são pequenas, fracas e sem estribos, permitem que qualquer 

pequeno choque os atire ao chão. Eis outra coisa que os torna pior: 

do busto para baixo, ou seja, coxas e pernas, não se tem qualquer 

resguardo. Isso faz com que não possam os cavaleiros agüentar a 

primeira investida, e nisso consiste a importância das tropas e do 

feito de armas. Desprovidos de segurança, não podem combater 

com arma curta, pois podem ser atingidos, bem como seus cavalos, 

em lugares desguarnecidos, além de existir a possibilidade de que 

qualquer cavaleiro possa ser arrancado da montaria com lança. 

Ainda há, contudo, o próprio peso, que mal se agüenta quando se 

agitam os cavalos.  

As tropas de infantaria são ótimas e compostas de homens de 

bela estatura, ao contrário dos suíços, que são pequenos e não são 

limpos nem tão pouco belos, mas não se armam com mais de uma 

lança ou adaga, visando para ser mais ágeis, prestos e leves. E 

costumam dizer que fazem assim por não ter outro inimigo que não 

a artilharia, da qual uma armadura, couraça, cota de malha não os 

defenderia. Outras armas não temem, pois afirmam possuir tal 

ordem, que não é possível se penetrar entre eles, nem se lhes 

aproximar quando a lança é longa. São ótimos homens nas batalhas 

A 
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em campos, mas para o assalto a fortalezas não valem muito, e 

tampouco para defendê-Ias. Em geral, não valem onde não podem 

manter a ordem da sua milícia. Disto se teve a experiência depois 

que tiveram de se avir com os italianos; e máxime onde tivera de 

conquistar cidadelas, como aconteceu em Pádua e outros lugares, 

no que provaram mal, e, ao contrário, onde se encontraram em 

campo fizeram boa figura. Se na jornada de Ravena, entre os 

franceses e os espanhóis, aqueles não tivessem contado com os 

lansquenetes, perderiam a batalha, pois enquanto uma parte da 

tropa se empenhava com a outra, os espanhóis haviam já rompido a 

infantaria francesa e da Gasconha; e se os alemães com a sua 

presteza não os socorressem, ali teriam todas sido mortas e 

tomadas. Por isso, não há muito tempo, quando o Rei Católico 

declarou guerra à França na Guiena, as tropas espanholas temiam 

mais ao grupo de alemães que o rei tinha com dez mil homens que a 

todo o resto da infantaria e, conseqüentemente, evitavam 

encontros. 
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squecem injúrias e benefícios passados, cuidam pouco do 

futuro, seja o bem ou o mal dele, pois dão muita atenção 

à utilidade e aos danos do momento. São antes 

retrógrados que prudentes. É um povo que não se importa muito 

com o que se escreva ou se diga sobre eles. São mais cobiçosos de 

dinheiro que de sangue. São liberais somente em ouvir.  

A um senhor ou gentil-homem que desobedeça ao rei em uma 

coisa que pertença a um terceiro não resta remédio que não o de lhe 

obedecer de qualquer maneira, quando ainda está em tempo; e 

quando não, ficar quatro meses sem aparecer na corte. E esse foi 

causa de um dos arrebatamentos de Pisa, por duas vezes: uma 

quando Entraigues tomava as rédeas da pequena cidade; a outra 

quando o campo francês nos veio.  

Quem quer levar um negócio a bom termo na corte precisa de 

muito dinheiro, grande diligência e boa fortuna. Se a intenção for 

um benefício, pensarão antes na utilidade que dele poderão tirar e, 

depois, no serviço que poderão prestar. Os primeiros acordos com 

eles são sempre os melhores. Quando não te podem fazer bem, 

prometem; quando podem fazer, fazem-no com dificuldade – ou 

nunca.  

São humilíssimos na má sorte; na boa, insolentes. Tecem bem 

as suas intrigas urdidas com a força. Quem vence está, por isso 

mesmo e quase sempre, com o rei; quem perde, raríssimas vezes, e 

por isso, quem tem de realizar uma empresa, deve logo considerar 

E 
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se ela lhe sairá bem ou não. É esse capítulo conhecido de Valentino, 

pois o fez vir a Florença com o exército. Estimam grosseiramente, e 

de maneira desconforme à dos senhores italianos, a sua própria 

honra, e por isso bem pouco se importam de haver mandado a 

Siena a pedir Montepulciano e não ser obedecidos.  

São inconstantes e levianos. Têm fé no vencedor. São inimigos 

do falar romano e de sua fama. Dos italianos, não tem bom tempo 

na corte senão quem não tem mais o que perder e navega por 

perdido. 
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ercebe-se que a coroa e os reis da França são hoje 

mais ricos e mais poderosos do que nunca. As razões 

são destacadas abaixo.  

A coroa, sendo transmitida por sucessão de sangue, tornou-se 

rica porque, às vezes, o rei sem filhos e sem quem o possa suceder 

na própria herança, os seus haveres e os Estados ficaram para a 

coroa. Como isso tem acontecido a muitos reis, a coroa veio a ser 

muito enriquecida pelos muitos Estados que lhe couberam. Isso 

aconteceu com o ducado de Anjou, e no presente acontecerá ao 

atual rei, que, por não ter filhos varões, deixará para a coroa o 

ducado de Orleans e o Estado de Milão, de modo que hoje todas as 

boas terras da França pertencem à coroa e não particularmente aos 

seus barões.  

Poderosíssima, há também uma outra razão: é que no passado, 

a França não estava unida devido aos poderosos barões, que tudo 

ousavam e lhes bastava a vontade para se entregar a qualquer 

empreendimento contra os reis, como acontecia com os duques de 

Guiena e de Bourbon, que, hoje, são todos muito obsequiosos. Veio 

a ser assim o mais forte. Eis outra razão que a qualquer outro 

príncipe vizinho bastava somente a vontade de atacar o reino da 

França, e isso porque sempre havia um duque da Bretanha ou um 

duque de Guiena, da Borgonha ou de Flandres que lhe servia de 

ajuda, cedia-lhe o passo e o fazia de amigo, como acontecia quando 

os ingleses estavam em guerra com a França, que sempre por 

intermédio de um duque da Bretanha davam trabalho ao rei e, da 

mesma maneira, um duque da Borgonha por meio de um duque de 

P 
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Bourbon. Agora sendo os bretanhos, guienos, bourboneses e a 

maior parte dos povos de Borgonha súditos muito obsequiosos da 

França, não só faltam a tais príncipes os tais meios para invadir o 

reinado da França, mas os têm hoje por inimigos. E ao rei, também, 

que por possuir esses Estados torna-se mais poderoso, e o inimigo, 

mais fraco.  

Outra razão é que hoje os barões mais ricos e mais poderosos 

da França são de sangue real e da linha hereditária, de modo que, 

na falta de um de seus superiores e ascendentes, a coroa lhe pode 

ser outorgada. Por isso, cada qual se mantém unido à coroa, 

esperando que ou ele mesmo ou um de seus filhos possam chegar 

àquele grau. Rebelar-se ou tomar-se inimigo poderia ser mais 

prejudicial que benéfico, como esteve para acontecer a esse rei, 

preso na jornada da Bretanha, pois fora a favor do duque e contra 

os franceses5 5. Ainda se discutiu se, como Rei Carlos foi morto por 

aquela falta e defecção, devesse ele ter perdido o direito de 

sucessão.  

E se ele não fosse um homem de dinheiro devido às economias 

que fizera e que com elas pôde contar para gastar, depois daquele 

que podia ser rei, afastado, via-se um menino, ou seja, o Senhor de 

Angouleme; esse rei, pelas razões já expostas e por merecer 

também algum favor, foi feito rei.  

A última razão existente é que os Estados dos barões da França 

não se dividem entre os herdeiros, como se faz na Alemanha e em 

outras partes da Itália: unem-se os primogênitos, os verdadeiros 

herdeiros, e os outros irmãos ficam em paz. Ajudados tanto pelo 

primogênito quanto pelo irmão, dão-se a todos as armas e vão se 

empenhando na tarefa, até chegar ao ponto e nas condições de 

poder comprar para si um Estado, e com essa esperança vivem. 

Disso advém que os homens de armas franceses são hoje os 

melhores que existem, pois que são todos nobres e filhos de 

senhores com condições de chegar a esse grau.  

As tropas de infantaria que se formam na França não podem ser 

boas porque faz muito tempo que não têm guerra e, por isso, não 

têm experiência. Além do mais, os homens estão pelas cidades, 

todos com condição popular e como trabalhadores; estão, de certa 

maneira, submetidos aos nobres, que se tornam tão abatidos na 

                                                 
5 Luís XII tomou armas contra a regência de Ana (duquesa de Bourbon) ainda na 

minoridade de Carlos VIII, dos quais era cunhado)  
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ação que chegam a ser desprezíveis. Assim se vê que o rei não se 

serve deles nas guerras porque provam mal, havendo, entretanto, 

os gascões de que o rei se serve, pois são um pouco melhores que 

os outros. Isso é gerado pelo fato de serem vizinhos das fronteiras 

da Espanha, mas que trazem pouco do caráter espanhol. Mas 

deram, pelo que se viu há muitos anos a esta parte, mais provas de 

serem ladrões que homens valentes; provam muito bem quando 

defendem e assaltam fortalezas, mas em campanha dão resultado 

ruim: assim vêm a ser o contrário dos alemães e dos suíços, 

inigualáveis no campo, mas que nada valem para defender e 

ofender fortalezas. É por isso que o rei da França se serve sempre 

dos suíços ou dos lansquenetes6 6 porque os seus homens de 

armas, onde se tenha inimigo, não se fiam dos gascões. E se a 

infantaria fosse da qualidade que são os homens de armas 

franceses, não haveria dúvida de que lhes bastaria o ânimo para 

defender-se de todos os príncipes.  

Os franceses são mais valentes que fortes ou destros e, no 

primeiro ímpeto, se puderem resistir à sua ferocidade, mostram-se 

tão humildes que perdem de tal maneira o ânimo, tornando-se 

iguais a fracas mulheres. Também não suportam aborrecimentos e 

incômodos. Com o tempo, descuram as coisas de n'1odo que seja 

fácil superá-Ias quando forem encontradas em desordem. E disto se 

teve muitas vezes a experiência no reino de Nápoles e, ultimamente, 

em Garigliano, onde havia mais que o dobro dos espanhóis e se 

julgava que os devessem a cada momento aniquilar. Contudo, os 

franceses começaram a retirar-se um a um para as cidades vizinhas, 

em busca de uma vida com mais conforto, porque começava o 

inverno e as chuvas eram fortes. Dessa forma, o campo ficou 

desfalcado e com pouca ordem, o que favoreceu a vitória dos 

espanhóis contra todas as razões.  

Aos venezianos teria acontecido o mesmo; não teriam perdido a 

jornada de Vailà, se tivessem seguido os franceses pelo menos dez 

dias, mas o furor de Bartolommeo d’Alviano encontrou um furor 

maior. O mesmo aconteceu aos espanhóis em Ravena, que não se 

aproximavam dos franceses e os desorganizavam, considerando a 

falta de víveres e de disciplina, que impediam os venezianos de lhes 

chegar de Ferrara; os de Bolonha teriam sido impedidos pelos espa-

                                                 
6 Lansquenetes: tropa infantaria mercenária composta de soldados de alemães armados 

de lança. 
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nhóis, mas como uns tiveram pouco conselho e os outros tiveram 

menos juízo, o exército francês venceu – embora com vitória 

sangrenta. E se o conflito foi grande, maior teria sido se a força 

principal de um campo e de outro tivesse sido da mesma categoria, 

tanto um quanto o outro. Mas o exército francês era forte em homens 

armados; o espanhol, na infantaria; e por isso, não houve grande 

carnificina. Contudo, quem quiser superar os franceses deve guardar-

se do seu primeiro ímpeto, pois, entretendo-os pelas razões já 

mencionadas, os vencerá. Por isso César disse que os franceses são 

no princípio mais do que homens e no fim, menos do que mulheres.  

Devido à sua grandeza e pela comodidade de grandes rios, a 

França é fértil e opulenta; os rebanhos e os trabalhos manuais valem 

pouco ou são fiados, pois falta dinheiro à população que apenas pode 

reunir o suficiente para pagar os impostos ao seu senhor, ainda que 

sejam baixíssimos. Isso acontece porque eles não têm onde vender 

os seus rebanhos; porque todo homem colhe para vender e, se em 

uma cidade houvesse alguém que quisesse vender uma medida de 

grão, não encontraria comprador, pois todos têm grão a venda; E os 

gentis-homens, do dinheiro que recebem dos súditos, exceto para se 

vestirem, não gastam com nada porque eles têm gado próprio e 

suficiente para consumir, bem como criações de aves, lagos e lugares 

cheios de caça de toda a espécie. Em geral, assim é cada Um deles 

nas cidades. Todo o dinheiro se concentra nas mãos dos senhores e, 

por isso, hoje sua riqueza é grande; por isso, também quando um do 

povo tem um florim, sente-se como rico.  

Os prelados da França tiram dois quintos das rendas daquele 

reino porque existem muitos bispados que têm o temporal e o 

espiritual e, além disso, tendo bastante para a sua subsistência, 

todas as prestações e dinheiro que lhes vão às mãos não lhes saem 

mais – segundo a natureza, avara dos prelados e religiosos – e 

aquilo que vai aos capítulos e colégios das igrejas é gasto em 

pratas, jóias e riquezas para ornamento das igrejas. Assim, o que 

possuem as Igrejas e o que têm os prelados em particular, entre 

dinheiro e prataria, vale tesouros infinitos.  

Ao consultar e governar as coisas da coroa e o Estado da 

França, os prelados sempre intervêm em maior parte. Os outros 

senhores não se importam porque sabem que eles próprios é que 

têm de executar as medidas propostas pelo governo. E assim, cada 

qual se contenta, um com o ordenar, outro com o executar, embora 

intervenham ainda velhos e já vividos homens de guerra, para que, 
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quando se deve tratar de coisas semelhantes, possam orientar os 

prelados, que não têm prática disso.  

Os benefícios7 da França, em virtude da pragmática obtida 

pelos pontífices há muito tempo, são conferidos pelos seus 

colégios, de maneira que os cônegos, quando o seu arcebispo ou 

bispo morre, todos reunidos conferem o benefício a quem deles 

lhes parecer que mereça. Dessa maneira, freqüentemente têm 

alguma dissensão, pois há sempre quem se favoreça com o 

dinheiro e alguém com a virtude e boas obras. A mesma coisa 

fazem os monges ao eleger os abades. Os outros pequenos 

benefícios são conferidos pelos bispos, aos quais estão submetidos, 

e, se por acaso o rei quisesse contrariar tal pragmática, elegendo 

um bispo a seu modo, seria necessário que usasse de força porque 

o negariam a posse, e mesmo que sejam a isso obrigados 

costumam, mesmo que o rei seja morto, desapossar o prelado para 

dar o benefício a outra pessoa, eleita por eles.  

A natureza dos franceses é ambiciosa em relação ao que é de 

propriedade de outros e, juntamente com o que é seu e o dos outros, 

ademais, é pródiga. Assim sendo, um francês roubaria alguém e, no 

mesmo momento, desfrutaria a coisa roubada com aquele de quem a 

saqueou. Natureza oposta à espanhola, que daquilo que te é roubado 

nunca mais porás os olhos em coisa alguma.  

A França teme demasiadamente aos ingleses pelas grandes 

incursões e danos que em outros tempos fizeram ao reino. É por tal 

motivo que entre o povo a palavra "inglês" é temida, pois não 

distingue ele, o povo, que sua pátria está hoje bem organizada, ao 

contrário do que era outrora, uma vez que está armada, mais 

experiente, unida e tem em seu poder aqueles Estados em que os 

ingleses se estabeleciam, como acontecia com o ducado da Bretanha 

e o da Borgonha. Ao contrário, os ingleses não são disciplinados, 

pois há tanto tempo que não entram em combate que, desses 

homens de hoje, não há um que tenha visto, sequer uma vez, 

inimigo pela frente. De mais a mais, falta-lhes quem os sustente no 

continente, salvo o arquiduque8 

 
                                                 
7 Significa cargos episcopais. (N. do T.)  

8 Alusão ao Arquiduque Carlos d' Austria, que foi depois Carlos V, o qual então era 

soberano dos Países Baixos sob a regência de Maximiliano, seu avô. Arquiduque é um 

dos títulos honoríficos de príncipes de antigas famílias. (N. do T.) 
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Temeriam muito aos espanhóis devido à sua sagacidade e 

vigilância. Mas se por acaso o rei dos espanhóis quiser atacar a 

França, terá grande desvantagem porque, do seu Estado, ponto de 

partida em direção à boca dos Pireneus que penetram no reinado da 

França, o caminho é tão estéril e longo. Todas as vezes em que os 

franceses mirassem aquelas saídas a Perpignan, como as que se 

dirigem à Guiena, o exército espanhol poderia ser desorganizado, se 

não fosse pela falta de socorro seria ao menos pelos víveres, tendo 

de caminhar por tão longa via em que as terras que se deixam para 

trás são como que inabitadas, devido à sua esterilidade, e as que 

são habitadas têm apenas o suficiente para a vida de seus 

habitantes. Esta é a razão pela qual os franceses da vertente dos 

Pireneus temem muito pouco aos espanhóis. 

Dos flamengos, os franceses não receiam porque os flamengos 

não são produtores, devido à fria natureza do país, nem do que 

viver e, principalmente, de trigo e vinho, que é necessário importar 

da Barganha, da Picardia e de outras localidades francesas. Além 

disso, os povos de Flandres vivem de trabalhos manuais vendidos 

nos mercados (Lion e Paris) porque não há onde comercializar do 

lado do mar; e, do lado da Alemanha, acontece o mesmo porque 

tem tal povo as ditas mercadorias e até as fabricam mais que eles. 

Assim, sempre que deixassem de negociar com os franceses, 

ficariam sem ter onde vender suas mercadorias e ainda sofreriam 

não apenas com a falta de víveres como também de mercado para o 

que produzissem. Isso faz com que os flamengos nunca, senão 

forçados, comecem uma guerra com os franceses.  

Teme muito a França dos suíços pela sua vizinhança e pelos 

repentinos ataques que lhe podem fazer, já que não é possível, pela 

sua presteza, prover a tempo. E fazem, antes, mais pilhagens e 

correrias que outra coisa porque, sem artilharia, sem cavalos e 

estando as vizinhas cidades francesas bem defendidas, não 

conseguem grande progresso. A natureza dos suíços é mais apta à 

guerra de campo que ao abater e defender fortificações. De má 

vontade, os franceses, naqueles confins, combatem os suíços porque 

não têm infantaria boa que lhes faça frente, e homens de armas sem 

infantaria valem nada de nada. E ainda há de se considerar o terreno, 

tão acidentado que lanças e cavaleiros mal se movimentam. Os 

suíços, desfavoravelmente, deixam suas fronteiras em direção à 

planície, abandonando, como se disse, cidades muito povoadas e bem 

fortificadas,  o que os faz duvidar de poder voltar aos seus postos,  se 
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descessem à planície, e de não ter falta de mantimentos.  

Da região que fica em direção à Itália não receiam, já que 

existem os montes Apeninos, as grandes cidades que têm nas raízes 

dessa serra. Cada vez que alguém quisesse assaltar o Estado da 

França, teria de avançar em país tão estéril que seria necessário 

assediar pela fome ou deixar para trás fortalezas (pura loucura), ou 

ainda expugná-las. Dessa maneira, do lado da Itália não temem 

pelas razões citadas, por não haver na Itália príncipe em condições 

de atacá-los e também por não estar a nação unida como nos 

tempos dos romanos. 

Do lado do meio-dia, não teme o reinado de França por ter aí os 

marinheiros. E nos portos há sempre navios do rei e de outros 

habitantes do reino em número suficiente para defender a região de 

um não esperado combate. Porque a um assalto premeditado há 

tempo de reparar; é necessário tempo a quem o quiser fazer para 

prepará-la e ordená-la, e isso vem-se a saber por todos: em todas 

essas províncias, o reino da França, ordinariamente, tem guarnições 

de homens armados para garantir a segurança.  

Gasta-se pouco para guardar as terras porque os súditos do rei 

lhe são obsequiosos, tanto que de fortalezas não usa para guardar o 

reino. E lá nos confins, onde haveria alguma necessidade de 

despender, estando aí as guarnições de homens de armas, está livre 

de despesas porque tem-se tempo de prever um ataque em grande 

escala, já que requer tempo para poder ser organizado e realizado.  

Os franceses são humildes, obedientes ao extremo, e têm o rei 

em grande veneração. Pela abundância dos rebanhos, vivem com 

pouquíssimo gasto e, também, cada qual tem qualquer coisa de 

estável para si próprio. Trajam-se grosseiramente e de panos de 

pouco dispêndio; não usam seda de qualidade nenhuma, nem 

homens nem mulheres para que os gentis-homens9 não notem.  

Os bispados do reino da França, segundo a moderna recensão, 

são em número de 146 e, computados, os arcebispados são em 

número de 18.  

As paróquias são um milhão e mais setecentas10 e, computadas, 

740 abadias. Os priorados não interessam. 

                                                 
9 Gentil-homem: homem nobre, fidalgo. (N. do T.) 

10 Esta cifra é evidentemente errônea, mas se encontra em todas as edições e 

manuscritos. (N. do T.)  
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 A receita regular e a extraordinária da coroa, não foi possível 

sabê-las. Interroguei a muitos, e todos me disseram ser tão grande 

quanto o rei as desejar. Tamen11, alguém diz uma parte da receita 

regular, isto é, o dinheiro do rei, e é produto da gabela12, sejam os 

impostos do pão, vinho, carne e similares, tem ele um milhão e 

setecentos escudos, e a receita extraordinária tira-a ele como a 

dispõe. Tais rendas, baixas ou altas, são pagas ao bel-prazer do rei. 

Ainda nisso lançam-se empréstimos que raramente são devolvidos, 

que são pedidos por cartas régias, no seguinte talhe: 

 

"O rei, nosso senhor, recomenda-se a vós, e como há 

carência de moeda, roga a vós que lhe empresteis a soma que 

contém a carta."  

 

E isso paga-se em mãos do recebedor do lugar; em cada cidade 

há um, que recebe todos os proventos, sejam de gabela, de talha ou 

de empréstimos.  

As terras súditas da coroa não têm entre elas outra ordem que 

a que lhes dá o rei de fazer dinheiro ou pagar impostos ut supra.  

Sem efeito é a autoridade dos barões sobre os súditos. O seu 

imposto é sobre o pão, vinho, carne, como já se demonstrou, tanto 

por lar anualmente, não passando de seis ou oito soldos por lar, de 

três em três meses. Talhas ou empréstimos não podem ser impostos 

sem o consentimento do rei, o que raramente é consentido. A coroa 

não tira deles outra utilidade que não seja a entrada do sal; nunca 

os faz pagar talha, exceto em alguma enorme necessidade.  

A ordem do rei quanto às despesas extraordinárias, tanto na 

guerra como em outra situação, é que os tesoureiros devem pagar 

os soldados, e eles, pela mão dos contrar13, devem registrá-los. Os 

pensionistas e gentis-homens vão aos generais e fazem com que se 

lhes dê o desencargo, isto é, a apólice do seu pagamento mensal; os 

gentis-homens e pensionistas, de três em três meses, vão ao 

recebedor da província onde moram e são imediatamente pagos.  

Os gentis-homens do rei são em número de 200.  O seu soldo é 

                                                 
11 11 Entretanto. (N. do E.)  

12 12 Imposto sobre o sal. (N do T.) 

13 13 Talvez contraroli, isto é, controllori, controladores, do francês controleur. Outras 

edições trazem “por mão daqueles" ("per mano di coloro"). 
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de 20 escudos por mês, e cada 100 deles têm um chefe, que 

costuma ser Ravel de Vidames.  

Não há número fixo para os pensionistas, e tanto podem ser 

poucos quanto muitos, como agradar ao rei, e alimenta-os a 

esperança de alcançar um posto maior, e, por esse motivo, não há 

ordem. 

Com o assentimento do rei, o ofício dos generais da França é 

tomar tanto por lar quanto por talha e ordenar que as despesas, 

tanto as regulares quanto as extraordinárias, sejam pagas no tempo 

correto, ou seja, os desencargos ut dictum est supra14.  

Os tesoureiros ficam com o dinheiro, e pagam segundo a ordem 

e o desencargo dos generais.  

O ofício do grão-chanceler é merum imperium e pode fazer 

graça e condemnare suo libito, etiam in capitalibus, sine consensu 

regis15. Pode repor os litigantes obstinados em bons termos. Pode 

conferir os benefícios cum consensu regis tantum16 pois os 

benefícios se fazem por cartas reais, lacradas com o grande selo real 

e, nem mais nem menos, ele tem o selo. Seu salário é de dez mil 

francos ao ano e onze mil francos para ter mesa. Por ter mesa 

entende-se dar de comer e de cear àqueles tantos cidadãos do 

Conselho que seguem o grão-chanceler, ou melhor, advogados e 

outros gentis-homens que o acompanham.  

A pensão que o rei da França ofertava ao rei da Inglaterra consistia 

em cinqüenta mil francos por ano e servia como recompensa de certas 

despesas feitas pelo pai do atual rei da Inglaterra no ducado da 

Bretanha, que se extinguiu e não se paga mais.  

Atualmente, na França, não existe mais que um senescal-mor, 

mas quando há mais que um não digo grandes, pois não existe mais 

de um, seu ofício é exercido sobre os homens de armas ordinários e 

extraordinários que, por dignidade de seu cargo, são obrigados a lhe 

prestar obediência.  

Os governadores da província são tantos quantos o rei deseje, 

pagos como ao rei melhor convier e feitos annuatim et a vita, ul 

regibusplacet17. Outros governadores e os lugar-tenentes das 
                                                 
14 Como ficou dito acima. (N. do E.)  

15 O ofício do grão-chanceler é de legítima autoridade; pode fazer graça e condenar à sua 

vontade, mesmo à pena capital, sem nenhum consentimento prévio do rei.(N. do E.) 

16 Somente com o consentimento do rei. (N. E.) 

17 Anualmente ou vitalícios, segundo a benevolência real. (N. do E.)  
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cidades pequenas são todos nomeados pelo rei. Deve-se saber que 

todos os ofícios do reino são ofertados ou vendidos pelo rei, e nunca 

por outrem.  

A reunião dos Estados gerais se dá anualmente, em agosto, 

outubro ou janeiro, conforme o desejo do rei. A despesa e a receita 

ordinárias daquele ano são determinadas pelas mãos dos generais e, 

então, distribui-se a entrada conforme a saída, elevando-se ou 

diminuindo-se as pensões e pensionistas, segundo a ordem do rei. 

Da quantia que se distribui pelos gentis-homens e pensionistas não 

há número fixo, mas nada se aprova pela Câmara de Contas, sendo 

a autoridade do rei o bastante. A função da Câmara de Contas é 

rever as contas de todos os que administram o dinheiro da coroa, 

sejam generais, tesoureiros ou até mesmo recebedores. A 

Universidade de Paris é paga pelas entradas das fundações dos 

colégios, mas não a miúdo. Os parlamentos são cinco: Paris, Ruão, 

Toulouse, Bordeaux e Delfinato, e de nenhum se apela. Os principais 

centros de estudos são quatro: Paris, Orleans, Bourges e Poitiers. 

Em seguida, Tours e Angers, de pouca valia.  

As guarnições permanecem onde o rei deseja que fiquem e são 

tantas quantas ele julgar necessário, tanto com relação à artilharia 

quanto aos próprios soldados. No entanto, todas elas têm peças de 

artilharia, com munição; em dois anos muitas dessas partes foram 

construídas em vários lugares do reino, às custas das cidades, sendo 

isso possível pelo aumento da renda de certo valor por animal ou 

por medida. Normalmente, quando o reino não teme nada de 

ninguém, as guarnições são quatro: Guiena, Picardia, Barganha e 

Provença. Depois se vão mudando e alargando mais aqui ou ali, 

segundo as suspeitas que se tenham.  

Esforcei-me por saber quanto está destinado anualmente ao rei 

para as despesas de sua casa e para ele pessoalmente. O que sei é 

que o dinheiro é tanto quanto ele desejar.  

Designados para a guarda do rei, são 400 archeiros. Entre eles 

há 100 escoceses, e cada homem recebe 300 francos por ano, e 

mais um saio, pois usam a libré do rei. Os do Corpo do Rei, que 

sempre estão ao seu lado, são 24 deles, com 400 francos destinados 

a cada um por ano. O seu comandante é o Senhor D' Aubigny e o 

capitão, o Senhor Gabriel.  

A guarda dos homens a pé é composta  por alemães. Deles, 100 

são pagos a 12 francos por mês, e era costume ter ate 300 com 

pensão de 10 francos; além disso, a todos cabiam duas vestimentas 
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por ano, para cada um: uma para o verão e uma para o inverno, 

túnica, meias e libré. No tempo do Rei Carlos, os do Corpo tinham 

túnicas de seda.  

Foreiros são os designados para alojar a corte. Eles são 32 e 

têm 300 francos e um saio por ano para cada libré. Quatro são os 

seus menescais e recebem 600 francos cada um. Para os alojar 

observam a seguinte ordem: dividem-se em quatro, um quarto, com 

um menescal, ou seu lugar-tenente se aquele não estiver na corte, 

fica no lugar para onde a corte parte a fim de que seja feito o 

necessário pelos chefes dos alojamentos; um vai com a pessoa do 

rei; outro quarto onde, no dia, deve chegar o rei; e o outro quarto 

vai onde o rei deve ir no dia seguinte. Observa-se ainda uma ordem 

admirável de modo que, ao chegar, cada qual tem seu lugar, o que 

é pertinente inclusive às meretrizes.  

O alcaide-mor é o funcionário que sempre acompanha o rei e 

sua função é de mera influência. Em todos os lugares aonde vai a 

corte, ele é o primeiro e podem os da cidade onde estiver sofrer sua 

ação como do próprio lugar-tenente. Aqueles que por motivo de 

crime caem sob sua mão não podem apelar para nenhum 

parlamento. O seu salário é geralmente de seis mil francos. Há dois 

juízes no cível, pagos pelo rei a 600 francos ao ano cada; assim, um 

lugar-tenente no criminal, que tem 30 archeiros pagos como citado 

acima. Dispõe-se tanto no cível como no criminal, e uma única vez 

que o autor se defronte com o réu é suficiente para expedir a causa.  

Os mestres da casa do rei são oito, mas não há certeza sobre 

seus proventos porque há quem receba mil francos, há outros que 

recebem mais e há quem receba menos, depende do desejo do rei. 

E depois do grão-mestre que sucedeu ao Senhor de Chaumont, está 

o Senhor de La Palice, cujo pai teve já o mesmo ofício, recebendo 

onze mil francos e não tem outra autoridade que a de estar acima 

dos demais mestres da casa.  

O almirante da França está no governo de todas as armadas 

marítimas e tem a seu cuidado todas elas e todos os portos do 

reino. Pode tomar navios e agir como bem entender quanto aos 

navios da armada; atualmente, é Prejanne e recebe dez mil francos 

de proventos.  

Os cavaleiros da ordem não estão em número certo porque são 

tantos quantos deseje o rei. Quando são criados, juram defender a 

coroa e jamais voltar as costas a ela. Não podem nunca ser 

destituídos senão na morte. A sua pensão é de quatro mil francos, 
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quando muito, havendo até alguns com menos. Tal grau não se dá a 

qualquer um.  

A função dos camareiros é distrair o rei, adentrar seus 

aposentos, aconselhá-Io; de fato, são os primeiros do reino pela sua 

reputação. Alguns têm pensão gorda que varia de seis, oito, dez mil 

francos; alguns, nada, pois o rei os nomeia com freqüência para 

honrar algum homem de bem, ainda que esse homem seja um 

forasteiro. Entretanto, têm o privilégio no reino de não pagar gabela 

e sempre têm as suas despesas pagas na corte pela mesa dos 

camareiros, que é a primeira depois da do rei.  

O escudeiro-mor está junto do rei, em qualquer situação. Sua 

função é estar sempre governando os 12 escudeiros do rei como 

acontece com o senescal-mor, o grão-mestre e o camareiro-mor 

para com os seus subordinados, e tem de tomar conta dos cavalos 

do rei, montá-lo e apeá-Io do animal, guardar os apetrechos do rei e 

levar-lhe a espada.  

Todos os senhores do Conselho do Rei têm pensão de seis a oito 

mil francos, conforme a vontade do rei e são o Senhor de Paris, o 

Senhor de Bouvines, o bailio de Amiens, o Senhor de Bussy, e o 

grão-chanceler. Efetivamente, Rubertet e o Senhor de Paris 

governam tudo.  

Atualmente, depois que morreu o cardeal de Ruão, não se 

mantém mesa para ninguém.  

Como já não existe o chanceler-mor, faz suas vezes o Senhor 

de Paris.  

Os direitos que o rei da França pretende ter sobre o Estado de 

Milão advêm do fato de que seu avô teve por mulher uma filha do 

duque de Milão, o qual morreu sem filhos varões.  

O Duque Giovanni Galeazzo teve duas filhas e não sei quantos 

filhos varões. Entre as mulheres houve uma que se chamou 

Madonna Valentina e foi casada com o Duque Luís de Orleans, avô 

desse rei, descendente também da estirpe de Pepino. Morto o Duque 

Giovanni Galeazzo, sucedeu-lhe o Duque Filipe, seu filho, mas que 

morreu sem ter filhos legítimos e deixou apenas uma filha bastarda. 

Depois, aquele Estado foi usurpado por estes Sforza ilegitimamente, 

segundo se comenta, porque aquele Estado deveria ir às mãos dos 

sucessores e herdeiros da Madonna Valentina. Desde o dia em que 

os Orleans se aparentaram com a casa de Milão, acrescentaram uma 

serpente às armas dos três lírios, e assim ainda o é. 

Em cada paróquia de França á um homem bem pago pela dita 
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e se denomina o franco archeiro. Ele é obrigado a ter um bom 

cavalo e estar guarnecido de armas para todas as requisições do rei 

enquanto estiver fora do reino, devido a guerras ou qualquer outro 

motivo. São um milhão e setecentos e são obrigados a cavalgar para 

a província onde tenha-se ocorrência de assalto ou onde haja 

suspeita de tal coisa.  

Os alojamentos, por obrigação de seu cargo, dão-no os foreiros 

a quem acompanha a corte e, geralmente, cada homem de destaque 

ou de bem do lugar hospeda os cortesãos. E, para que ninguém 

tenha motivo de fazer queixas, tanto para o que aloja quanto para o 

que é alojado, a corte fixou uma taxa, que universalmente se usa 

para cada um; assim: um soldo por quarto, ao dia, onde deve haver 

cama e travesseiro, mudando-se a cada oito dias. Duas moedas por 

homem ao dia para a roupa branca, vinagre, vinho de uva são 

obrigados a mudar a dita roupa branca pelo menos duas vezes por 

semana, mas, como a localidade e o país têm abundância delas, 

muda-se conforme for solicitado. Além disso, são obrigados a dirigir, 

varrer e arrumar as camas. São pagas duas moedas a cada um, por 

dia, e também para cada cavalo na estalagem. Não são obrigados a 

dar coisa alguma aos cavalos, somente esvaziar a estrebaria de 

sujeira. São tantos que pagam menos, ou pela sua boa natureza ou 

pela do patrão, porém geralmente essa é a taxa normal da corte.  

Os direitos que pleiteiam os ingleses sobre o reinado de França, 

os mais novos penso que são estes. Carlos VI deste nome, rei de 

França, desposou Catarina, filha legítima e natural de Henrique, filho 

legítimo e natural do rei da Inglaterra; no contrato, sem mencionar 

Carlos VII, que foi depois rei da França, além do dote dado a 

Catarina, instituiu-se herdeiro do reino da França após sua morte, 

ou seja, de Carlos VI, Henrique, seu genro e marido de Catarina; e 

também no caso de que o dito Henrique morresse antes de Carlos 

VI, seu sogro, e deixasse filhos varões legítimos e naturais. Ainda, 

em tal caso, os filhos de Henrique sucederiam a Carlos VI. O que, 

por ter sido preterido do pai, Carlos VII, não teve efeito, já que 

estava contra as leis. Ao contrário, os ingleses dizem que o referido 

Carlos VII nasceu ex incestuoso concubito18 18.  

Os arcebispados da Inglaterra são sô dois e 22 bispados; 

paróquias: 52 mil.  

                                                 
18 Nasceu de união incestuosa. 
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ue seja necessário reaver Pisa se for de interesse para 

manter a paz. Disso ninguém duvida, não me parece que é 

preciso demonstrar com outras razões que aquelas que por 

vós mesmos já conhecem. Examinarei somente os meios que 

conduzem ou que possam conduzir a tal resultado, e estes me 

parecem ou a força ou o amor, ou seja, recuperá-Ia por assédio ou 

que ela venha às vossas mãos voluntariamente. E porque este seria 

o mais seguro e, em conseqüência, mais almejado caminho, 

examinaremos se é possível ou não e, assim, trataremos desse 

ponto. Quando Pisa, sem empreendimento armado, deva ir às 

mãos, que por si mesmo volte aos vossos braços, ou que outrem 

dela faça um presente. Como mal se pode crer que eles mesmos 

estejam para voltar para o vosso patrocínio, demonstram assim os 

tempos presentes, em que, destituídos de qualquer força, tendo 

ficado sós e muito fracos, súditos não aceitos por Milão, separados 

dos genoveses, mal vistos pelo pontífice e pelos saneses, pouco 

estimados, mantêm-se obstinados, confiando na vã esperança de 

outros e na debilidade de vossa desunião; nunca quiseram aceitar, 

tamanha é a sua traição, qualquer penhor vosso e da embaixada. 

Portanto, estando eles em tamanha calamidade no presente e não 

lhes esmorecendo o ânimo, não se pode nem se deve de qualquer 

maneira acreditar que por vontade própria venham sob vossa 

obediência. Sobre ser-vos concedida a cidade por quem a 

possuísse, devemos considerar que aquele que a possuísse entrou 

chamado por eles ou foi à força. Se tivesse entrado pela força, 

nenhuma razão viria justificar que a concedesse, pois quem pode 

Q 
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entrar pela força também poderá guardá-la, pois Pisa não é cidade 

que deixe de boa vontade alguém ensenhorear-se dela. Se tivesse 

entrado por amor e pelo chamado pelos pisões, baseando-se no 

recente exemplo dos venezianos, não me parece que devemos crer 

que alguém desejasse destruir a sua confiança e, a pretexto de 

querer defendê-los, os traísse e os fizesse prisioneiros. Mas mesmo 

que tal possuidor quisesse que ela voltasse para vós, abandoná-la-

ia e a deixaria como presa, como fizeram os venezianos. Por estas 

razões, não se vê nenhum caminho pelo qual Pisa, sem se usar da 

força, possa ser recuperada. 

Sendo, portanto, necessária a força, parece-me que convém 

considerar se devemos dela usar nestes tempos ou não. Para ultimar 

o empreendimento de Pisa é preciso conquistá-la ou por assédio e 

fome, ou por expugnação, levando a artilharia a suas fronteiras. E 

tratando-se da primeira parte do assédio, deve-se considerar se os 

luquenses estão a ponto de desejar ou de poder considerar que de 

sua cidade não saiam víveres para Pisa; quando quisessem ou 

fosse possível, todos se lembrariam que bastaria somente guardar 

as praias, e para conseguir tal resultado bastaria manter um 

acampamento em San Piero in Grado, com a ponte sobre o Amo, 

mediante a qual vossa gente pudesse estar, a um determinado 

aviso, na foz do rio Morto ou Serchio, enfim, onde fosse necessário, 

tendo alguma cavalaria e infantaria em Librafatta ou em Cascina. 

Entretanto, uma vez que se duvida da vontade dos luquenses, e 

porque se deve também duvidar de que, quando estes estivessem 

de acordo, não lhes fossem possível manter fechada a sua cidade 

por ser ela que se deve manter a distância e por não terem os 

seus súditos uma obediência total, pensa-se que, querendo 

assediar Pisa, não se deve confiar inteiramente que esta parte 

seja guardada pelos luquenses, mas que é necessária a reflexão 

aos florentinos. E é por isso que não basta organizar um único 

acampamento em San Piero in Grado, mas sim pensar em 

realizar ou um outro, ou até dois outros, como melhor se julgue 

ou como melhor se possa fazer.  Contudo, dizem que a mais 

certa e firme maneira seria fazer três acampamentos: um em San 

Piero in Grado, outro em Sant'Iacopo e outro na Beccheria, ou 

antes em...19. E, considerando os couraceiros e cavalaria ligeira 

que tivessem, caberiam para cada acampamento 20 daqueles 100 

                                                 
19 Lacuna do próprio  
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homens da cavalaria ligeira e 800 infantes. E tais acampamentos, 

estando neste triângulo, manteriam Pisa assediada, embora contra a 

vontade dos luquenses, fortificando-se com fossos, como saberiam 

fazer. Também deixariam perplexos os pisões, de tal maneira que se 

pode crer que se entregassem logo. E como em San Piero in Grado o 

ar não é bom, onde, se por acaso se devesse manter um 

acampamento, a tropa adoeceria e, talvez, como pareceria muito 

pesado manter os mencionados três acampamentos, manter-se-ia o 

referido acampamento de San Piero in Grado, enquanto naquele 

lugar um grande bastião pudesse ser construído com capacidade 

para 300 ou 400 homens em guarda, o que se poderia fazer em um 

mês; construído o bastião, levantar o acampamento, deixar o 

bastião e a guarda e ficar com aqueles dois acampamentos; assim, 

não se viria a ter a despesa de três acampamentos senão por um 

mês. Um desses dois modos referidos, ou de três acampamentos ou 

do bastião com dois acampamentos, é o mais aprovado por esses 

senhores e o que consideram mais útil e mais apto para deixar Pisa 

à mercê da fome. Mas se não desejam tanto gasto e querem fazer 

justamente dois acampamentos, é necessário por demais manter 

um deles em San Piero in Grado, ou mesmo não se construindo o 

forte, ou construindo-o e até que ele fosse construído. Dizem que se 

desejaria manter o outro acampamento em Poggiolo, na ponte 

Cappellese; para que guardasse Casoli e os montes, duvida-se que 

desse campo Caso li pudesse ser bem guardada. Quanto aos 

montes, seria necessário manter na Verruca 200 infantes ou manter 

em Val di Calci 400; depois, construir um forte entre Lucinari e Amo, 

com capacidade para 100 homens em guarda e manter pelo menos 

50 cavaleiros em Cascina. E este seria outro modo de assediar Pisa, 

mas não tão potente quanto um dos dois primeiros – o dos três 

acampamentos ou do bastião com dois acampamentos. É verdade 

que enquanto se constrói o bastião é possível manter três 

acampamentos e, construído o bastião, reduzi-los para dois; ou 

enquanto se constrói o bastião, manter dois acampamentos, 

acrescidas aquelas outras coisas já mencionadas; e, construído o 

bastião, deixar aí a guarda e reduzir-se com os dois acampamentos 

aos postos e lugares supramencionados, em Sant'Iacopo um, o 

outro ... ou ainda ... E aqui haveria maior gasto, de um jeito ou de 

outro, quanto se gasta em um mês com mil infantes mais. Veio-lhes 

ao pensamento outra coisa: considerar se se deve fazer este bastião 

em San Piero in Grado ou não. Alguém fez esta distinção e disse: se 
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os florentinos estão com ânimo de forçar Pisa, não podendo fazê-la 

render-se pela fome, julgo supérfluo construir o bastião porque 

depois de um mês terá chegado o tempo de ir em direção aos 

muros da cidade, isto é, em meados de maio. E assim, os gastos 

com o bastião vêm a ser inúteis, pois se não têm o ânimo de tentar 

a força, mas de se manter no assédio, todos julgando que se deva 

construir o bastião. Alguns dizem também que se os florentinos 

desejam tentar a força, devem construir o bastião porque poderia 

não ser possível a conquista e, se não conseguirem, o bastião já 

estaria construído, de modo que possam manter-se no assédio. 

Ainda, examinou-se se é possível crer que o assédio seja suficiente 

sem a força, e são do parecer que dessa forma não basta porque 

crêem que tenham mantimentos até a próxima colheita, pelas 

notícias obtidas daqueles que vêm de Pisa, e pelo sinal de que lá o 

pão é vendido e, pelo obstinado ânimo deles e estando para sofrer 

muito, não se vê que sofram há já tempo aquilo que seu ânimo 

perspicaz os pode induzir a sofrer. Por isso, pensam que vós sereis 

obrigados a tentar a força. Pensam bem que será impossível que 

vos resistam, tendo vós estes modos de mantê-los presos 

possivelmente uns 40 ou 50 dias. Nesse meio tempo, é necessário 

procurar tirar de lá quantos homens de guerra for possível e não 

somente os que quiserem sair, mas também premiar a quem não 

deseja sair para que saia depois. Passado esse tempo, reunir 

rapidamente o máximo de infantes, organizar, em seguida, duas 

baterias e quanto mais seja necessário para aproximar-se dos 

muros; também dar licença livre para que saia quem quiser, 

mulheres, crianças, jovens, velhos, todos mesmo, já que todos 

servem para defendê-la. E assim, encontrando-se os pisões sem 

defensores, batidos por dois lados, em três ou quatro turnos, seria 

impossível que resistissem, a não ser por um milagre – de acordo 

com o que os mais entendidos nesta matéria disseram. 
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odas as cidades que, por determinado tempo, foram 

governadas por príncipe absoluto, pelos aristocratas ou até 

pelo povo, como aqui se governa, têm tido por defesa as 

forças combinadas à prudência – porque essa não é suficiente – e 

aquelas ou não levam algo a bom termo, ou, quando levam, não 

mantêm. São, pois, essas duas coisas o nervo de todas as senhorias 

que existiram e que sempre existirão no mundo, e quem observou 

as mutações dos reinos, as ruínas das províncias e das cidades não 

as viu causadas por outra coisa senão pela falta de armas ou de 

moeda. Dado que seja concedido que isso possa ser verdade, como 

é, segue-se, necessariamente, que devem querer, na vossa cidade, 

uma e outra dessas duas coisas; e procurar bem, se elas existem, 

conservá-Ias; e se não existem, consegui-Ias. Na verdade, há dois 

meses que tive esperanças de que este fim seria conseguido; mas 

vi, depois, tanta dureza de vossa parte que fiquei de todo prostrado. 

E vendo que podeis ouvir e ver, mas não ouvis nem vedes aquilo de 

que se admiram os inimigos, persuado-me de que Deus não .vos 

castigou ainda a seu modo e que vos reserva para flagelo maior 

ainda. A razão pela qual há dois meses eu estava confiante era o 

exemplo que tiveram pelo perigo corrido há poucos meses,e as 

decisões que depois disso foram tomadas, pois vi corpo na perdida 

Arezzo, entre outras cidades que depois foram recuperadas, 

assumistes o governo. Supus que se convenceram de que, pelo fato 

T 
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de não ter havido lá força nem prudência, retomaram-nas; julguei 

que, como tinham dado passagem à prudência por virtude disso, 

deveriam ainda dar lugar à força. Supuseram isso mesmo os nossos 

elevados senhores e assim também todos aqueles cidadãos que, por 

inúmeras vezes, cansaram inutilmente de apresentar uma 

providência. Nem quero discutir se isso que acontece atualmente é 

bom ou não porque acredito em quem se achou para organizá-Io e, 

depois, quem se achou para aprová-Io. Desejaria bem que ainda 

fossem da mesma opinião e não acreditassem em quem vos diz o 

que é necessário. Repito que sem força as cidades não se mantêm, 

mas vêm a seu fim, e o fim é a desolação ou a servidão total. 

Estiveram este ano perto de uma e de outra, e para aí retomarão se 

não mudarem de pensamento, eu lhes garanto. Que não se diga 

depois "não me alertaram" e se afirmam "para que queremos 

forças? Estamos sob a proteção do rei; os inimigos desapareceram; 

Valentino não tem motivos para provocar-nos", retrucarei que tal 

opinião não poderia ser mais temerária, pois toda a cidade, todo o 

Estado deve considerar inimigos todos aqueles que pensam que 

podem ocupar o seu próprio Estado e aqueles de quem não seja 

possível defender-se. E nem há exemplo sequer de prudência de 

senhoria ou república que quisesse manter o seu Estado à discrição 

de outros, ou que lhe parecesse estar em situação segura. Não 

vamos nos enganar. Examinemos detalhadamente a nossa situação 

e a encaremos com seriedade.  

Se estão desarmados, desconfiados ficaram os vossos súditos; e 

disso há poucos meses a experiência ocorreu. É natural que seja 

assim porque os homens não podem nem devem ser fiéis servidores 

do senhor por quem não possam ser nem defendidos nem 

castigados. Pistóia, Romanha e Barda são províncias que se 

tomaram ninhos e covis de toda qualidade de latroCÍnios. Como 

podem defendê-Ias sabem bem as regiões que foram assaltadas, 

não existindo mais a ordem de antigamente, devem saber então que 

não mudaram de opinião, nem de ânimo, nem podem chamá-Ios de 

súditos, mas sim daqueles que os assaltaram primeiro.  

Saí, agora, de casa e considerai o que está em redor; encontrar-

vos-eis no meio de duas ou três cidades que desejam mais a vossa 

morte do que a sua própria vida. Ide mais para diante; saí da 

Toscana e considerai toda a Itália; vê-la-eis passar da dominação do 

rei para a dos venezianos, a do papa e a de Valentino. Começai a 

considerar o rei. Aqui é preciso dizer a verdade, e eu a direi. Para 
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este não existe outro empecilho na Itália, senão vós. E aqui não há 

remédio porque nem todas as forças, todas as providências vos 

salvariam; ou haverá outros empecilhos, como bem se vê que há, e 

nesse caso há remédio ou não, segundo a vossa vontade. E o 

remédio é fazer com que exista tal relação de forças, que, em 

qualquer ordem sua, tenha ele de contar convosco como com os 

outros da Itália; e por estarem desarmados, não dar ânimo a 

qualquer poderoso de pedir ao rei a vós como presa; nem dar ocasião 

ao rei de que este vos coloque entre os perdidos, mas comportar-se 

de modo que ele os estime e nem outrem julgue fácil subjugar-vos. 

Vamos considerar agora os venezianos. Aqui não é necessário 

esforçar-se muito para compreender, todos sabem a sua ambição, e 

que devem receber de vós 180 mil ducados, e que eles só esperam 

uma oportunidade, e que é melhor que gastem fazendo-lhes a guerra 

que dar para que eles a façam. Passemos ao papa e ao seu duque. 

Essa parte não tem necessidade de comentário algum. É sabido por 

todos quais são a natureza e o apetite destes, bem como os seus 

processos, e que confiança se pode ter neles e deles receber. Direi 

somente que nunca se concluiu com eles acordo algum e direi, 

posteriormente, o que não ficou para nós. Mas, suponhamos que 

concluíssemos um acordo amanhã. Disseram que esses senhores são 

vossos amigos, que não vos podem ofender, e novamente vos digo 

porque, entre os cidadãos, as leis, os contratos e os pactos obrigam à 

fé; entre os senhores, às armas. E se disserem "recorreremos ao rei", 

já tendo dito isso, todavia o rei não está em condições de defendê-

Ios, porque os tempos não são os mesmos e nem sempre se pode 

evitar a ação armada de outro. Entretanto, é conveniente ter a 

espada ao alcance das mãos e cingi-Ia quando o inimigo está 

distante; assim, já não chega em tempo nem encontra saída. E deve-

se recordar neste ponto o que aconteceu quando Constantino pIa foi 

tomada pelos turcos. O imperador previu a sua ruína; chamou os 

seus súditos e, não podendo prover à defesa com o que era renda 

ordinária, expôs-lhes os perigos, mostrou-lhes os remédios, e esses 

não lhe deram importância. Veio o cerco. Aqueles cidadãos que não 

quiseram ouvir os apelos de seu senhor, quando ouviram soar a 

artilharia nas suas fronteiras e avançar o exército inimigo correram 

chorando ao imperador com sacos cheios de dinheiro. Foram 

expulsos, e o senhor disse "podem morrer com o vosso dinheiro 

porque não quiseram viver sem ele".  

 Mas não é necessário ir a Grécia para ter exemplos,  há tais em 
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Florença. Em setembro de 1500, Valentino partiu de Roma com 

seu exército e era desconhecido se ele devia passar pela Toscana ou 

pela Romanha, cujas cidades ficariam à mercê porque estavam 

desguamecidas. Todos rogavam a Deus para que lhes desse tempo. 

Mas Valentino voltou na altura de Pesaro, e como o perigo se 

afastasse, entraram a ter uma confiança temerária, de modo que 

não se pôde nunca tomar mais nenhuma providência. Não faltou 

quem avisasse e previsse todos os perigos que depois ocorreram, 

nos quais os obstinados, vós, não acreditaram até que chegaram em 

26 de abril de 1501. A perda de Faenza aconteceu, e assim viram as 

lágrimas do vosso gonfaloneiro20, que chorou sobre vossa 

incredulidade e obstinação e obrigou a ter compaixão. Não 

chegaram a tempo, pois vencendo-o seis meses antes, teriam frutos 

a colher; vencendo-o seis dias antes, pouco puderam tirar da vitória 

para vossa própria salvação, porque a 4 de maio souberam que o 

exército inimigo chegara a Firenzuola; houve grande confusão na 

cidade, as conseqüências da vossa obstinação começaram a ser 

vistas; vistes arder as vossas casas, saquear tudo, matar os vossos 

súditos, fazê-los prisioneiros, violar as vossas mulheres, estragar as 

vossas propriedades, sem que pudessem remediar. E àqueles que, 

havia seis meses, não tinham querido concorrer para o pagamento 

de 20 ducados, foram cobrados a vós 200 e pagaram os 20 de 

qualquer maneira. E quando deveriam acusar a vossa incredulidade 

e obstinação, acusaram a malícia dos cidadãos e a ambição dos 

aristocratas; da mesma forma em que aqueles que, errando sempre, 

pretendem nunca haver errado, e quando vêem o sol não acreditam 

nunca mais que haja chuva, como agora. E não pensem que em oito 

dias Valentino pode estar com o seu exército sobre vós; e os 

venezianos, em dois dias. Não consideram que o rei esteja muito 

ocupado com os suíços na Lombardia e que não terminou ainda a 

sua guerra nem com a Alemanha nem com a Espanha e que, no 

reino, foi derrotado. Não vedes a vossa própria fraqueza nem a 

variação da fortuna. Os outros costumam tomar-se prudentes pelos 

perigos que os vizinhos sofrem; vós não sois prudentes nem pelos 

vossos perigos; não confiais em vós mesmos; não sabeis o tempo 

que perdem e que já perderam, o que ainda chorais, e sem proveito, 

se não mudardes de opinião. Porque eu vos digo que a fortuna não 

muda de sentença onde não se muda de ordem; nem os céus 

                                                 
20 Gonfaloneiro: porta-bandeira. 
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querem ou podem suportar uma coisa que irá ser arruinada de 

qualquer modo. O que eu não posso crer que seja o vosso caso, 

vendo florentinos livres; está em vossas mãos a vossa liberdade 

própria. A esta eu creio que ainda têm aquele respeito que tem 

sempre aquele que nasceu livre e deseja viver livre. 
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 cidade de Luca está separada em três partes denominadas 

San Martino, San Paolino e San Salvadore. A primeira 

suprema magistratura da cidade é executada por nove 

cidadãos eleitos, três de cada uma das partes mencionadas, que 

juntamente com um outro chefe, denominado gonfaloneiro de 

justiça, compõem o que se chama a Senhoria, ou ainda, querendo-

se chamá-los por um antigo nome: Anciões. Junto a eles há um 

conselho de 36 cidadãos, assim nomeado pelo próprio número, e 

ainda há um conselho nomeado como Conselho Geral, composto por 

72 cidadãos. Em tomo dessas três instituições gira toda a atividade 

do seu Estado, além das circunstâncias que na continuidade deste 

resumo serão mencionadas.  

A autoridade da Senhoria sobre o seu condado é por demais 

ampla, sobre os cidadãos é nula; somente dentro da cidade ela 

convoca os Conselhos, neles propõe as coisas sobre as quais se deve 

deliberar; escreve aos embaixadores e recebe correspondência; 

reúne as práticas, que eles chamam colóquios, dos seus mais sábios 

cidadãos, o que prepara a deliberação a ser adotada nos Conselhos; 

fiscaliza as coisas, relembra-as; e, efetivamente, é como um 

primeiro motor de todas as ações que se originam no governo da 

cidade. Essa senhoria funciona dois meses e quem dela participa não 

pode ser reeleito durante dois anos. O Conselho dos 36 e a Senhoria 

distribuem todas as honras e utilidades do Estado, e como querem 

que sempre se encontrem trinta e seis cidadãos em exercício, afora 

a Senhoria, cada senhor em toda reunião do Conselho pode chamar 

A 
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dois suplentes, que exercem o ofício com a mesma autoridade que 

os 36 cidadãos.  

O modo de distribuição é o sorteio a cada dois anos de todos os 

senhores e gonfaloneiros que nos dois próximos anos devem entrar 

em exerCÍcio. E para fazer isso, reunidos que estejam os senhores 

com o Conselho dos trinta e seis em um salão, para isso preparado, 

colocam em outro salão próximo àquele os secretários das votações, 

Com um frade, e um outro frade fica à porta que está entre as duas 

salas. A ordem é que cada qual que assuma nomeie outro à sua 

escolha. Começa, então, o gonfaloneiro por se levantar, e segreda 

ao ouvido do frade que está à porta de entrada dos secretários o 

nome daquele em quem vota e em quem ele deseja que os outros 

votem. Depois, dirige-se aos secretários, e coloca na urna o seu 

voto. Regressando o gonfaloneiro ao seu lugar, dirige-se-lhe um dos 

senhores mais antigos; depois, os outros, cada qual por sua vez. 

Depois dos senhores, vai todo o Conselho, e cada qual, quando 

chega ao frade, pergunta quem foi nomeado e a quem ele deve 

entregar o partido; e não antes, de modo que para deliberar não é 

necessário mais tempo, senão o que se emprega para ir do frade 

aos secretários. Depois que cada qual votou, esvazia-se a urna, e se 

há três quartos a favor, ele é inscrito para um dos senhores; se não 

há, fica entre os que perderam. Feito isso, o mais antigo dos 

senhores vai e nomeia outro em segredo, ao frade. Depois, cada 

qual vai entregar-lhe o voto. E cada qual, por sua vez, nomeia um, e 

as mais das vezes constituem eles mesmos a Senhoria em três 

turnos de Conselho. E para que vençam é necessário que haja 108 

senhores vencidos e 12 gonfaloneiros; assim sendo, designam entre 

eles por escrutínio os funcionários encarregados do sorteio, os quais 

dispõem sobre a data deste; e assim, os nomes sorteados a cada 

dois meses se publicam.  

Na distribuição dos outros serviços obram de maneira diferente. 

Fazem o escrutínio deles uma vez por ano, de maneira que, para o 

serviço que funciona seis meses, fazem, em cada escrutínio, dois 

oficiais. Mantêm, para a eleição, "a seguinte ordem: mandam 

primeiro uma comunicação de que, devendo-se proceder à escolha 

dos oficiais do ano futuro, quem quiser postos que providencie para 

sua inscrição. Quem desejar o cargo vai inscrever-se com o 

chanceler, e este coloca que todas as inscrições dos nomes em uma 

bolsa. Depois, reunido que esteja o Conselho para distribuir os 

serviços, o chanceler vai tirando os nomes da bolsa, um de cada 
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vez. Se o inscrito está presente, diz-se "quero ser votado para tal 

serviço", e assim continua a eleição. Se vence por três quartos, tal 

ofício está provido e é posto de lado. Para esse serviço não se 

procede mais à eleição. Se não consegue os três quartos, a inscrição 

é rasgada e não pode mais entrar em competição. Tira-se da bolsa 

outra inscrição, e assim por diante, até que sejam providos todos os 

serviços do ano futuro, sendo, como disse, dois para cada um dos 

serviços que duram seis meses. É de notar-se, portanto, a diferença 

destes modos com relação ao dos florentinos e os outros, pois, no 

escrutínio da Senhoria, quem escrutina vai ao encontro da urna; e 

em outros lugares a urna é que vai ao encontro dos escrutinados. 

Na escolha dos serviços em outros lugares, propõe-se que serviço se 

vai escolher, e depois se trata do sorteio dos homens que 

concorrem; e querem que muitos concorram, e ainda que muitos 

disputem e o serviço seja dado a quem tem mais merecimento. Mas 

os luquenses fazem o contrário, primeiro se procede ao sorteio do 

homem, depois declaram a que ofício ele deve ir, querem que tal 

declaração fique a critério do escolhido e quem é escolhido avalia 

suas próprias forças e, segundo elas, escolhe seu ofício. E se escolhe 

mal, sofre o dano e perde a faculdade de ir à eleição naquele ano. 

Se vence, é seu o ofício, nem querem que vá a concurso um outro, 

para dá-lo a quem merece mais, porque lhes pareceria injúria que 

outro lhe pudesse tirar o que lhe fora dado. De qual seja a melhor 

dessas maneiras, ou a luquense ou a vossa ou a dos venezianos, 

deixarei a outrem o juízo. 

O Conselho Geral, como disse, são 72 cidadãos que se reúnem 

com a Senhoria e cada um dos senhores pode nomear três cidadãos, 

que, reunidos a eles, têm a mesma autoridade. Este conselho 

permanece por um ano, e o conselho dos 36 permanece por seis 

meses, com a única proibição de não poderem ser eleitos de novo os 

que pertenceram ao anterior. O Conselho dos 36 se renova por si 

mesmo. O Geral é reformado pela Senhoria e por 12 cidadãos eleitos 

pelos 36. Este Conselho Geral é o príncipe da cidade porque faz e 

desfaz leis; faz tréguas, amizades; exila e mata cidadãos; afinal, não há 

apelo possível nem nada que o freie, uma vez que a coisa tenha sido 

resolvida pelos três quartos dele. Têm, além "das ordens mencionadas, 

três secretários que exercem, as funções durante seis meses. O ofício 

destes é o que chamamos espiões ou, com nome mais honesto, 

guardas do Estado. Estes podem, sem qualquer consulta, deportar um 

forasteiro ou mata-lo; eles vigiam as coisas da cidade; examinam 
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coisas que ofendam o Estado e que digam respeito aos cidadãos e as 

referem ao gonfaloneiro, à Senhoria, aos "colóquios", para que sejam 

examinadas e corrigidas. Têm, além disso, mais três cidadãos que 

exercem as funções seis meses e que chamam condottieri, têm 

autoridade de contratar infantes e outros soldados, têm uma autoridade 

(podestà) forasteira – que tem autoridade nas coisas civis e militares 

sobre os cidadãos e sobre quem quer que seja. Também têm 

magistratura sobre os comerciantes, sobre as artes, sobre as vias e 

edifícios públicos, como têm todas as outras cidades – com as quais 

viveram até agora e entre tantos poderosos inimigos se mantiveram. 

Nem se pode com efeito senão geralmente louvá-los. Mas quero que 

consideremos o que neste governo há de bom ou de mau. 

O não ter a Senhoria autoridade sobre os cidadãos está muito 

bem feito, porque assim o observaram as boas repúblicas. Os 

cônsules romanos, o doge e a Senhoria de Veneza não tinham e não 

têm autoridade nenhuma sobre os seus cidadãos, porque este é 

reputado o primeiro sinal de uma república, e tão evidente é, que se 

se lhe ajuntar autoridade, é preciso convir que em brevíssimo tempo 

surjam maus efeitos. Fica bem mal ao governo de uma república a 

ausência de majestade, como acontece em Luca, porque durando ele 

só dois meses e sendo longo o impedimento de reeleição, 

necessariamente aí têm assento homens mal reputados, cuja ordem 

não é boa, pois aquela majestade e prudência que não está na coisa 

pública procura-se nos particulares. Daí advém a necessidade que 

eles têm de fazer os colóquios com o parecer dos cidadãos que não 

estão nem entre os magistrados nem nos conselhos, proceder que 

nas repúblicas bem constituídas não se usa. E se se considerar quem 

participava da Senhoria em Veneza ou quem podia ser cônsul em 

Roma, ver-se-á que os chefes destes Estados, se não tinham 

autoridade, tinham majestade porque, se é bom que lhes faltasse 

uma, também seria mau que não tivessem outra. A maneira como 

distribuem os luquenses a Senhoria e os serviços é boa, civil e bem 

considerada. É verdade que se desvia da constituição das repúblicas 

passadas porque naquelas a maioria distribuía os ofícios, o meio-

termo aconselhava, a minoria executava, e em Roma o povo elegia, o 

Senado aconselhava, os cônsules e os outros magistrados menores 

executavam. Em Veneza o Conselho distribui, os Pregai aconselham, 

a Senhoria executa. Em Luca essas ordens estão confundidas porque 

o número menor distribui; o menor e o maior, parte aconselha e 

parte executa; e embora na república de Luca não resulte mal, não 
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deve imitar esta ordem de coisas quem organiza uma república. A 

razão pela qual o resultado não é ruim é porque as honras e as 

utilidades naquela cidade são procuradas com pouca ambição. Por um 

lado são fracas, por outro, quem desejaria procurá-las é rico e estima 

mais os seus trabalhos que aquelas, e por isso se vem a cuidar 

menos de quem os administre. Ainda há que considerar o pequeno 

número de cidadãos privados e o fato de não serem os Conselhos 

vitalícios, mas somente durarem seis meses, o que faz com que todos 

queiram e esperem deles participar. 

Além disso, a autoridade que os senhores têm de nomear a 

cada Conselho dois ou três para cada um tranqüiliza numerosos 

amigos. Muitos que não esperam vencer as eleições pensam ter 

amizade com um que os possa fazer convocar. Dessa forma, 

pouco lhes importa que distribua o do grupo dos 36 ou o dos 72. 

Mantêm, ainda, no reunir estes Conselhos, uma outra ordem, que 

serve para satisfazer o povo e abreviar os trabalhos; que se, 

quando eles se reúnem em Conselho e haja terminado o prazo 

dentro do qual os conselheiros devem apresentar-se e faltar 

algum, a Senhoria pode mandar aos seus homens que conduzam 

os primeiros cidadãos que encontrem que tenham sido do número 

dos inscritos para preencher a vaga dos faltosos. É ainda bem 

estatuído que o Conselho Geral tenha autoridade sobre os 

cidadãos porque isso vale por um grande freio para castigar os 

que desejassem tornar-se muito grandes. Mas já não é bom que 

não exista uma magistratura de poucos cidadãos, quatro ou seis, 

por exemplo, que possa castigar, pois qualquer uma dessas 

providências que falte em uma república causa desordem. A 

maioria serve para castigar os grandes e as ambições dos ricos, a 

minoria serve para amedrontar os ...21 e para frear a insolência 

dos jovens, porque todos os dias nesta cidade acontecem coisas 

que a maioria não pode corrigir, de onde advém que os jovens 

ganham audácia, a juventude se corrompe e, corrompida, pode 

tornar-se instrumento da ambição. Luca, portanto, falha desses 

elementos que contivessem a juventude, viu crescer essa 

insolência e causar maus efeitos na cidade; daí, para freá-la, fez 

uma lei, há muitos anos, que se chama lei dos díscolos, que quer 

dizer dos insolentes e malcriados, e pela qual se proveu que no 

Conselho Geral, duas vezes cada ano, em setembro e março, 

                                                 
21 Há uma lacuna no manuscrito. Talvez fosse "aos inferiores" a continuação. (N. do T.)  
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todos os que aí estão reunidos dispõem sobre o que lhes parece 

deva ser exilado. Lêem-se depois as listas, e aquele que é 

mencionado dez vezes ou mais, o seu nome é submetido ao voto, 

e se a inclusão vence pelos três quartos, ele é mandado para fora 

do país por três anos. Essa lei foi muito bem considerada e fez 

grande bem àquela república porque por um lado ela é um grande 

freio para os homens; por outro, não pode formar multidão de 

exilados; porque, desde os primeiros três anos em que a lei foi 

feita em diante, tantos exilados voltam quantos saem. Mas essa 

lei não basta, porque os jovens que são nobres, ricos e de alto 

parentesco, por causa do caráter estrito da votação, não a temem, 

e vê-se que nestes tempos houve uma família – os Poggio – da 

qual surge toda a sorte de exemplos não bons em uma república 

boa e para o que, até agora, não encontraram remédio.  

Parecerá talvez a alguém que exista desordem, que todos os 

partidos dos luquenses se devam vencer pelos três quartos. A isso 

se responde que, desordenando-se as coisas nas repúblicas sempre 

do sim ao não, é muito mais perigoso naquele voto o sim do que o 

não; e mais se tem de advertir àqueles que querem que se faça 

alguma coisa do que àqueles que não o querem; e por isso julga-se 

menos mau que alguns possam contentar-se facilmente de que não 

se faça um bem, do que eles possam facilmente fazer um mal. 

Contudo, se esta dificuldade está resolvida, não existe bem geral, 

porque são muitas as coisas que seria bom facilitar. E castigar os 

cidadãos é uma, porque se a sua pena se devesse declarar pelos 

dois terços, parentes e amizades poderiam com maior dificuldade 

impedi-los. 

Isto é, efetivamente, tudo quanto se pode dizer do governo de 

Luca e o que nele existe de bom e de mau. 
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A Arte da Guerra Nicolau Maquiavel, 
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Florença, a Lourenço, filho de Felipe 
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ourenço: Muitos já defenderam e ainda hoje defendem a 

opinião de que não há duas coisas mais diferentes, nem 

menos compatíveis entre si, do que a vida militar e a civil. Por 

esse motivo, muitas vezes, se alguém deseja seguir a primeira, 

altera não só a vestimenta, mas também hábitos, costumes, tom de 

voz e todas as características do estilo próprio ao civil. 

De fato, aquele que está pronto e disposto a ser conduzido a 

qualquer violência não se inclina a se trajar à moda da cidade, a 

cultivar costumes que considera efeminados ou práticas que 

desfavorecem suas atividades. De igual maneira, não parece 

conveniente aos que pretendem amedrontar os outros com a barba, 

e as blasfêmias que proferem, ter um aspecto normal e uma 

linguagem comum. Portanto, essa opinião é muito apropriada para 

nossos tempos atuais. 

Se considerássemos a Antiguidade, não encontraríamos coisas 

mais bem relacionadas, de acordo e adequadas uma à outra. 

Portanto, todas as artes praticadas na sociedade em função do bem 

de todos, todas as instituições nela estabelecidas mediante o 

respeito às leis e o temor de Deus seriam vãs se não se preparasse 

também a sua defesa, a qual, se eficaz, permite que sejam mantidas 

mesmo quando forem estruturadas com imperfeição. Sem o apoio 

militar, contudo, as boas instituições não podem sobreviver em boa 

ordem, como o interior de um soberbo palácio que, embora 

adornado com ouro e pedras preciosas, não tivesse cobertura para 

L 
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protegê-lo da chuva. Se em qualquer outro aspecto da vida das 

cidades e dos reinos se empregava toda providência para que os 

homens se mantivessem fiéis, pacíficos e tementes a Deus, nas 

organizações militares esse esforço se duplicava. Na verdade, em 

quem encontrará, a pátria, fé mais firme do que naquele que 

prometeu morrer a seu favor? Quem pode ter maior amor à paz do 

que o soldado que a guerra irá ameaçar? Quem pode temer mais a 

Deus do aquele que tem mais necessidade de sua ajuda, já que está 

sujeito todo dia a perigos infinitos? Considerada como um bem pelos 

legisladores dos Estados e pelos que se destinavam aos exercícios 

militares, essa necessidade fazia com que todos louvassem a vida do 

soldado, que era seguida e imitada com atenção. 

Porém, como as instituições militares se corromperam muito, 

afastando-se em demasia dos padrões antigos, essas opiniões de 

mau agouro surgiram dos que odeiam os exércitos e evitam o 

contato com seus integrantes. Julgando pelo que tenho visto, não é 

impossível retomar ao modelo da Antiguidade, voltando-se a atribuir 

àquelas instituições uma parte das suas qualidades tradicionais; 

decidi assim escrever sobre a arte da guerra, como a compreendo, 

para satisfação dos que se interessam pelos combates de tempos 

atrás, aproveitando o período de ócio em que me encontro. E 

embora seja atrevido tratar assunto que não pertence a nossa 

profissão, penso que não é incorreto abordar um terreno que outros, 

com maior presunção, ocuparam com ações. Os erros que poderia 

cometer, com minhas palavras, poderão ser corrigidos sem prejuízo 

de ninguém, ao passo que as ações equivocadas só são remediadas 

pela ruína dos impérios. 

Considera, portanto, Lourenço, o valor deste meu esforço, 

fazendo-lhe o elogio ou a crítica que pareça justo a vós. Envio-te 

esta obra para testemunhar gratidão pelos benefícios recebidos, 

embora minha possibilidade de testemunhá-la não seja suficiente; e 

também porque é tradição oferecer obras, como esta, aos que se 

distinguem pela nobreza, riqueza, engenho e bondade. Não haverá 

muitos que te igualem em riqueza e nobreza, sendo muito poucos os 

que podem ser comparados a vós em engenho, e nenhum sequer 

em bondade. 
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omo acredito que, após a morte, todos os homens possam ser 

elogiados sem queixas e acusações de parcialidade, por não 

haver motivos e suspeitas de adulação, não tenho dúvidas em 

louvar nosso Cosme Rucellai, cujo nome nunca consegui recordar 

sem lágrimas, reconhecendo nele todas as qualidades que se pode 

esperar de um bom amigo e cidadão. Com efeito, não sei o que não 

empregou de bom grado em benefício dos amigos, até mesmo a 

própria alma. Nenhuma missão o fazia desanimar se visasse o bem 

da pátria. Confesso que entre tantos homens que conheci, e com 

quem convivi, jamais encontrei quem tivesse disposição maior para 

a grandeza. No momento da morte, não se lamentou com os amigos 

senão do destino que o fazia morrer jovem, em casa, desprovido de 

glórias, sem utilidade a outrem, como era sua inclinação; dele, sabia 

que só se poderia dizer que morrera um bom amigo. 

Não é pelo fato de não podermos ler suas obras, contudo, que 

não devemos admitir as louváveis qualidades que tinha – nós, e 

quem mais o conheceu. Na verdade, a sorte não lhe foi a tal ponto 

má que não tenha preservado uma breve lembrança da destreza de 

seu engenho, como está representado em alguns dos seus escritos e 

poemas de amor que compunha quando jovem, apesar de não estar 

apaixonado, para não deixar que o tempo passasse em vão, até que 

a sorte o conduzisse a outros pensamentos mais elevados. Por essas 

obras é possível perceber a felicidade dos seus conceitos, e como 
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teria sido admirado pela arte poética se a tivesse praticado como 

missão de sua vida. 

Como a sorte nos privou assim da presença desse amigo, 

parece-me não haver outro remédio senão nos contentarmos com 

sua memória, em toda a medida do possível, e repetir o que disse 

com perspicácia que a discutiu com sabedoria. Ora, como não há 

dele memória mais viva que a da longa conversa que teve há pouco 

tempo com Fabrício Colonna, no jardim dos Rucellai, a propósito da 

arte militar (durante a qual coube a Cosme boa parte das 

indagações levantadas com sabedoria), pareceu-me oportuno 

registrá-la para que não se perca, já que pude presenciá-la com 

alguns dos nossos amigos. Dessa forma, os amigos de Cosme que 

dela participaram poderão relembrar suas qualidades, e os demais 

se lamentarão de não terem estado presentes naquele encontro, 

aprendendo também, com as explicações de um grande sábio, 

muitas coisas úteis não só para a vida militar mas também para a 

civil. 

Aconteceu que, voltando Fabrício Colonna da Lombardia, onde 

tinha lutado gloriosamente pela causa de Fernando de Espanha, o 

Rei Católico, quis descansar alguns dias em Florença, por onde 

transitava, para visitar Lourenço, o Duque de Urbino, e rever alguns 

conhecidos. Foi então que Cosme decidiu convidá-lo ao seu jardim – 

não tanto por liberalidade como pela oportunidade de estar com ele 

longamente, e assim ouvir e aprender muitas coisas, como se pode 

esperar de tal homem, parecendo-lhe aquela uma boa ocasião para 

passar todo um dia conversando sobre assunto que lhe interessava. 

Fabrício aceitou e foi recebido por Cosme, juntamente com alguns 

amigos próximos. Entre estes, Zenóbio Buondelmonti, Batista della 

Palla e Luís Alamanni, todos jovens a quem queria bem, com quem 

compartilhava ardoroso interesse pelos mesmos assuntos, e de 

cujos méritos deixarei de falar aqui, por muito conhecidos. 

Fabrício foi homenageado de todas as maneiras que o tempo e o 

local permitiam; terminados os festejos, tiradas as mesas, depois 

dos prazeres do convívio festivo – que para homens de qualidade, 

inclinados a pensamentos mais nobres, se esgotam rapidamente –, 

julgou Cosme que convinha melhor a seu objetivo levar o grupo para 

a parte mais protegida e sombreada do jardim, escapando assim ao 

calor do dia. Estando todos ali sentados sobre a relva fresquíssima 

ou em cadeiras à sombra de árvores muito altas. Fabrício elogiou o 

lugar, que era extremamente agradável, examinando as árvores, 
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ficou surpreso por não reconhecer algumas delas. Ao perceber isso, 

Cosme disse: "É possível que não conheças parte destas árvores, o 

que não te deve surpreender, porque são mais antigas do que as 

que hoje cultivamos". Deu o nome de cada uma. Como Bernardo, 

seu avô, tinha participado do plantio daquele jardim, Fabrício 

retrucou: "Pensava que fossem as que disseste; este lugar e estas 

palavras me fazem lembrar alguns príncipes do Reino, que se 

deleitaram com estas antigas sombras e velhas espécies". Deteve-se 

e, como em, suspenso, acrescentou: "Se não temesse causar 

ofensa, diria o que penso". E depois: "Mas não creio que cometerei 

ofensa falando a amigos, com o propósito de examinar as coisas, e 

não de condená-las animosamente. De fato, seria melhor imitar os 

antigos nas coisas fortes e duras – diga-se isto sem acusar ninguém 

– em vez de fazê-lo no que é delicado e suave. Imitá-los no que 

faziam ao sol e não à sombra. Seguir os costumes antigos de modo 

genuíno, não de maneira falsa e corrompida, pois quando assim 

agiram os romanos levaram a pátria à perdição". A isso respondeu 

Cosme como adiante se lê. 

Cosme. Abriste caminho para o debate que almejava. Rogo-te 

falar sem receio, porque sem receio farei perguntas; e se acusar ou 

desculpar alguém, ao indagar ou responder, não o farei por acusar 

ou desculpar, mas apenas para ouvir de ti a verdade.  

Fabrício. E eu ficarei muito contente de dar minha opinião sobre 

tudo o que me for perguntado; se será justa ou não, vai depender 

do vosso julgamento. Terei prazer em receber vossas perguntas, 

porque poderei assim aprender com vossas indagações, como vós 

de mim ao respondê-las. De fato, é comum que uma pergunta 

sabiamente formulada nos leve à consideração de muitas coisas, e 

ao conhecimento de outras que, sem aquela pergunta, não seriam 

percebidas.  

Cosme. Quero voltar ao que disseste primeiramente, que meus 

avós e os teus teriam agido com mais sabedoria imitando os antigos 

nas coisas duras, e não nas delicadas. Quero apresentar as desculpas 

que me cabem, as outras deixarei a ti. Mas não creio que nos tempos 

do meu avô alguém detestasse a vida suave mais do que ele, que 

tanto amava essa dureza que louvaste. Sabia, contudo, não poder 

empregá-la nem em si mesmo nem nos filhos, dada a corrupção geral 

dos costumes; quem quisesse adotar hábitos simples passaria por 

infame e vil. Se alguém se expusesse sobre a areia ao sol, no verão, 

ou se deitasse sobre a neve nos meses mais gélidos – como Diógenes 
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– seria considerado um louco. Quem alimentasse seus filhos ao ar 

livre, como os espartanos, fazendo-os dormir ao sereno e caminhar 

com os pés descalços e a cabeça desprotegida, banhando-se em água 

fria – para induzi-los a suportar os incômodos, amar menos a vida e 

temer menos a morte –, seria objeto de zombaria, considerado mais 

uma fera do que homem. Poucos louvariam, e ninguém imitaria, 

alguém que se alimentasse de legumes e desprezasse o ouro, como 

Fabrício, o embaixador enviado pelos romanos a Pirro. Desse modo, 

conturbado com esses costumes do presente, meu avô deixou de 

imitar os antigos, fazendo-o apenas, naquilo que despertava menor 

espanto aos contemporâneos. 

Fabrício. A explicação é magnífica, e certamente verdadeira. 

Mas não me referia tanto a esses hábitos espartanos, e sim a outros 

que, mais humanos, se ajustam melhor à vida de hoje. Não creio 

que fosse difícil para um príncipe introduzi-los. Não me afastarei 

nunca do exemplo dos meus romanos. Se se considerasse sua vida, 

e a organização da república que instituíram, encontrar-se-iam 

muitas coisas a ser introduzidas em uma comunidade onde 

houvesse ainda algo de bom. 

Cosme. Que coisas, na tua opinião, seriam essas, semelhantes 

às antigas? 

Fabrício. Honrar e premiar a coragem; não desprezar a pobreza; 

amar os hábitos e instituições da disciplina militar; induzir os 

cidadãos a se amarem mutuamente, a viver sem avidez, a buscar 

menos o interesse privado e mais o interesse público; e outras 

coisas semelhantes que facilmente se poderiam ajustar aos tempos 

atuais. O que não é difícil de aceitar, quando se reflete bem, e 

quando se usam meios apropriados, os quais põem em evidência a 

verdade de modo que qualquer inteligência mediana possa percebê-

la. Quem age assim planta árvores sob cuja sombra se vive mais 

feliz e satisfeito. 

Cosme. Não quero retrucar as tuas palavras; que as julguem os 

amigos, que podem fazê-lo sem dificuldade. A ti, acusador dos que 

não imitam os antigos nas ações graves e grandes, dirigirei uma 

pergunta por acreditar que assim satisfarei melhor meu propósito. 

Gostaria de saber por que razão, de um lado, criticas os que não se 

assemelham aos antigos no agir e, de outro, não se vê que tenhas 

utilizado na guerra a tua profissão, na qual tens excelente prestígio, 

qualquer coisa antiga, ou que lembre a Antiguidade. 

Fabrício.  Chegaste justamente ao ponto que esperava,  porque 
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minhas palavras não mereciam outra pergunta – nem eu a desejava. 

E embora pudesse salvar-me com uma desculpa fácil, prefiro 

desenvolver raciocínio mais extenso, que o assunto comporta, para 

maior satisfação minha e vossa. Quem pretende fazer alguma coisa 

deve primeiramente preparar-se de modo que, surgindo a ocasião, 

tenha condições de satisfazer suas intenções. Ora, como os 

preparativos feitos sob reserva não são conhecidos, não se pode 

acusar ninguém de negligência se antes não ocorre uma 

oportunidade que a revele. É aí que se percebe, pela carência da 

ação, que o preparo foi insuficiente, ou que não se pensou bastante 

no assunto. Como não tive ainda oportunidade de demonstrar os 

preparativos em que me empenhei para seguir o modelo militar, não 

posso ser criticado por ti nem por ninguém. Penso que esta desculpa 

bastaria como resposta à acusação. 

Cosme. Bastaria, se estivesse convencido de que de fato nunca 

surgiu a oportunidade de que falaste. 

Fabrício. Justamente porque sei que podeis duvidar disso, quero 

expor amplamente (se podeis ouvir-me com atenção) os preparativos 

que se fazem necessários, as oportunidades que precisam surgir, as 

dificuldades que impedem a frutificação dos preparativos, ou inibem o 

despontar da oportunidade – coisa que é ao mesmo tempo muito 

difícil e muito fácil, embora isso pareça contraditório. 

Cosme. Não poderias fazer nada que fosse mais gratificante a 

mim e a esses amigos. E se não te importunar o falar-nos, a nós 

nunca aborrecerá o ouvir-te. Porém, como o argumento deve ser 

longo, peço ajuda a meus amigos, com tua licença, que não te irrites 

com a interrupção de alguma pergunta importuna. 

Fabrício. Ficarei contentíssimo de ser interrogado por ti e por 

esses outros jovens, porque acredito que a juventude vos fará mais 

amigos das coisas militares, aceitando facilmente o que terei a dizer. 

Outros, por terem já os cabelos brancos e o sangue gelado, são 

inimigos da guerra ou não podem ser corrigidos – como os que 

acreditam que são os tempos e não as más instituições que obrigam 

os homens a viver como vivem hoje. Que me sejam feitas 

perguntas, pois, com segurança e sem temor; é o que desejo, 

porque as pausas me servirão como repouso e também porque não 

quero deixar qualquer dúvida na vossa mente. 

Meu ponto de partida será o que disseste, que na guerra, minha 

profissão, não tinha usado nenhuma coisa antiga. A respeito disso 

devo dizer que a profissão militar não assegura a nenhum homem 
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uma remuneração que seja honesta e permanente, pelo que só pode 

ser praticada a serviço das repúblicas e dos reinos; estes, quando bem 

organizados, jamais consentem a seus cidadãos ou súditos praticá-la 

por conta própria; e nunca ela foi exercitada por um homem reto de 

modo particular. De fato, não se qualificará de reto quem se dedique a 

profissão que, para ter utilidade permanente, conduz à rapacidade, à 

fraude e à violência, valorizando muitas qualidades que obrigam a ser 

mau. Nem podem ser diferentes os homens, poderosos ou humildes, 

que praticam tal arte, que não os sustenta em tempos de paz. 

Nenhuma dessas duas idéias é compatível com a bondade humana, o 

poder manter-se com a arte da guerra todo o tempo conduz aos 

roubos, violências, aos assassínios que os soldados cometem contra 

amigos e inimigos; o não desejar a paz provoca os enganos que os 

chefes militares praticam contra aqueles a quem deviam servir, para 

prolongar a guerra. 

Se vem a paz, acontece muitas vezes que, privados de seus 

estipêndios e da vida licenciosa que levavam, os guerreiros se fazem 

aventureiros e saqueiam sem piedade. Não vos lembrais de que, 

havendo na Itália um grande número de soldados desocupados, 

terminada a guerra, se reuniram em bandos para saquear o país, 

sem que isso pudesse ser evitado? Não sabeis que, depois da 

primeira Guerra Púnica, os soldados cartagineses, chefiados por 

Mato e Spêndio, moveram contra Cartago uma guerra mais perigosa 

do que as hostilidades contra os romanos?  

Nos tempos dos nossos pais, para poder viver decentemente 

durante a paz, Francisco Sforza não só ludibriou os de Milão, a quem 

servia, mas tirou-lhes a liberdade, tornando-se príncipe de Milão. Da 

mesma forma agiram todos os outros soldados italianos que usaram 

a arte militar como profissão individual. E se não se tornaram 

duques de Milão, com suas malvadezas, maior razão para que sejam 

criticados, porque sem obter tal resultado causaram todos os 

mesmos males. O pai de Francisco Sforza obrigou a rainha Joana a 

lançar-se nos braços do rei de Ragona, abandonando-a de súbito 

entre os inimigos, desarmada, para satisfazer sua própria ambição e 

extorquir-lhe o reino. Com o mesmo comportamento, Braccio tentou 

ocupar Nápoles; se não tivesse sido derrotado e morto em Áquila, 

tê-lo-ia conseguido. 

Desordens como essas se devem exclusivamente a homens que 

usaram a arte militar em seu próprio benefício. Tendes um provérbio 

que dá força às minhas razões: "A guerra faz os ladrões; a paz os 
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enforca". Com efeito, os que não sabem viver de outra forma não 

encontram quem os sustente e são desprovidos do valor necessário 

para suportar honradamente uma situação difícil, são forçados pela 

necessidade a agir mal, e a justiça por sua vez é forçada a 

exterminá-los. 

Cosme. Ouvindo tuas palavras, passei a achar que a arte militar 

vale bem pouco, eu que a supunha a melhor e mais honrosa de 

todas. Não ficarei satisfeito, portanto, enquanto não se desenvolver 

teu argumento, já que, a aceitar o que disseste, ficamos sem saber 

a que atribuir a glória de César, de Pompeu, de Cipião, de Marco 

Cláudio Marcelo e tantos outros generais romanos que a fama 

celebra como deuses. 

Fabrício. Não terminei ainda de expor tudo aquilo a que me 

propus, ou seja, duas coisas. Primeiro, que um homem reto não 

poderia empregar a arte militar em seu próprio benefício; segundo, 

que uma república ou um reino bem organizado não permitiria 

jamais que seus cidadãos ou súditos agissem dessa forma. Sobre a 

primeira já disse o que me veio à mente. Falta falar sobre a 

segunda, e neste ponto responderei à pergunta feita. Pompeu, César 

e quase todos os generais que teve Roma depois da última Guerra 

Púnica ganharam fama de homens bravos, não de homens retos. 

Mas os que os antecederam alcançaram a glória como cidadãos 

valentes e bons. Isso porque não faziam a guerra em seu próprio 

benefício, como aconteceu com os que citei em primeiro lugar. 

Enquanto a república se preservou sem mácula, nenhum 

cidadão importante pretendeu jamais prevalecer-se dela em tempo 

de paz, desrespeitando as leis, espoliando as províncias, usurpando 

a pátria como tirano, violentando-a de qualquer forma. E ninguém 

de condição mais baixa pensou jamais em repudiar seu juramento, 

bandeando-se com criminosos, desprezando o Senado ou 

envolvendo-se em qualquer aventura tirânica, para poder sustentar-

se de modo permanente com sua habilitação militar. Os generais 

voltavam contentes com seus triunfos à vida civil; e os comandados 

depunham as armas com maior satisfação do que as empunhavam. 

Todos retomavam suas atividades normais, e nunca houve ninguém 

que esperasse se sustentar como militar graças a suas presas.  

No que respeita aos cidadãos de importância, pode-se dar um 

bom exemplo citando Régulo Atílio, comandante dos exércitos 

romanos na África que, depois de quase vencidos os cartagineses, 

solicitou licença ao Senado para voltar para casa, a fim de cuidar de 
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suas terras, maltratadas pelos trabalhadores. É evidente que se 

Régulo tivesse pensado em utilizar a arte militar em beneficio 

próprio, tendo à disposição tantas províncias, não pediria licença 

para retornar às terras da família. Cada dia lhe traria renda maior do 

que o valor de tudo o que possuía. Mas a verdade é que os homens 

retos, que não utilizam a guerra em sua vantagem, só esperam dela 

fadigas, perigos e glória. Quando acumulam glória suficiente, 

preferem voltar para casa, e continuar a viver da sua profissão.  

Quanto aos soldados, embora tivessem a mesma disposição, 

parece que todos preferiam não prestar serviço militar; quando o 

prestavam, ficavam aspirando a ser licenciados. É o que se 

depreende de muitas observações, sabendo-se sobretudo que um 

dos primeiros privilégios concedidos ao cidadão romano era o de não 

ser obrigado a servir no exército contra a sua vontade. Vê-se, 

portanto, que, enquanto Roma se manteve bem organizada – isto é, 

até o tempo dos Gracos –, ninguém a serviu como militar 

mercenariamente. Os poucos que não agiram bem, neste particular, 

foram punidos com severidade.  

Todo Estado bem ordenado deseja que a arte da guerra seja, 

em tempos de paz, empregada apenas como exercício; e que, 

havendo hostilidades, seja usada para atender à necessidade, pela 

sua glória, ficando os poderes públicos dela incumbidos como 

exclusividade, como em Roma. O cidadão que a usa para qualquer 

outro fim não age retamente; e qualquer Estado que adote outro 

sistema não estará bem organizado. 

Cosme. Estou muito contente e satisfeito com tudo o que 

disseste até aqui. Agrada-me a conclusão que apontaste. Creio que 

no concernente às repúblicas ela é verdadeira; quanto aos reinos, 

porém, não sei, pois creio que os monarcas preferem cercar-se de 

militares profissionais.  

Fabrício. Ainda mais do que as repúblicas, devem os reinos 

evitar essas pessoas, que são os únicos corruptores do seu rei e de 

todos os ministros. Não aceito como exemplo nenhum reino atual, 

pois não são Estados bem organizados. Estes últimos só reconhecem 

a autoridade absoluta dos monarcas, no que se refere aos exércitos, 

porque só neles é necessário que haja decisões imediatas, e por isso 

mesmo uma única autoridade. Em tudo o mais, o soberano nada 

pode fazer sem conselho; e os conselheiros temem sempre que haja 

alguém a seu lado que em tempo de paz deseje a guerra, por não 

poder prescindir dela para viver. 
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Nesse particular, porém, quero adotar uma perspectiva mais 

ampla, sem procurar um reino que fosse perfeito, mas buscando, ao 

contrário, algum semelhante aos que existem hoje. Neles, também o 

monarca deve temer os militares profissionais porque o cerne do 

exército é, sem dúvida, a infantaria. Assim, se o soberano não se 

organiza de modo que seus infantes estejam contentes em voltar 

para casa nos tempos de paz, retornando às suas atividades 

normais, necessariamente se arruinará. De fato, não há infantaria 

mais perigosa do que a composta de mercenários – o príncipe será 

obrigado a fazer continuamente a guerra, mantendo-os a soldo, ou 

correrá o risco de que o apeiem do trono. Ora, fazer continuamente 

a guerra não é possível; pagar sempre também não; de modo que 

não há como fugir ao risco de perder o reino.  

Como já disse, os meus romanos – enquanto agiram com 

sabedoria e retidão – nunca permitiram que os cidadãos adotassem 

a profissão militar, embora tivessem a possibilidade de sustentá-los 

em caráter permanente, devido ao estado de guerra contínua em 

que viviam. Para evitar o prejuízo que a dedicação perene à guerra 

poderia causar-lhes, variavam os homens, a serviço do exército, de 

modo que a cada quinze anos suas legiões eram renovadas. 

Empregavam homens na flor da idade, entre os 18 e os 35 anos, 

época em que as pernas, as mãos e os olhos estão bem 

coordenados. Não esperavam que lhes diminuísse a força, crescendo 

a malícia, como se passou a fazer nos tempos da corrupção. 
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Como um exército é organizado para a luta. 

A ordem de batalha, o próprio combate. A artilharia. 

 

 

 

 

 

 

osme. Já que mudamos de tema, preferiria que mudássemos 

também de indagador, pois não quero passar por presunçoso, 

o que sempre critiquei nos outros. Abandono portanto a 

ditadura, cedendo essa posição a quem a quiser, dos amigos aqui 

presentes.  

Zenóbio. Ser-nos-ia gratíssimo que continuasses. Se não o 

desejas, diz pelo menos quem te deve suceder. 

Cosme. Prefiro dar esta incumbência a Fabrício.  

Fabrício. Aceito-a com prazer. E sugiro seguirmos o costume 

dos venezianos, que fale primeiro o mais jovem, pois como se trata 

de assunto de jovens, estou convencido de que estes podem refletir 

melhor sobre ele, como melhor o praticam.  

Cosme. Neste caso toca a ti, Luís Alamanni. Estou certo de que 

te agradará o novo interrogador, tanto quanto a mim satisfaz meu 

sucessor. Mas voltemos ao nosso assunto, sem perder mais tempo.  

Fabrício. Estou certo de que para demonstrar perfeitamente 

como se deve dispor um exército para a batalha será necessário 

narrar como o faziam gregos e romanos. Contudo, como isso vós 

próprios podereis ler e examinar nos escritores da Antiguidade, 

deixarei de mencionar muitos particulares, citando apenas o que me 

parece necessário imitar, se quisermos hoje aperfeiçoar um pouco 

nossos exércitos. Direi, portanto, 'como se deve dispor as tropas 

para uma batalha, como se devem empenhar os soldados no 

combate, como podem enganar o inimigo. 

O comandante de um exército que se prepara para a luta não 

pode fazer pior do que dispô-lo em uma única linha, de modo que a 

C 
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sorte da batalha seja decidida no primeiro assalto. Só fará isso 

quem tiver perdido o antigo conhecimento da disposição das forças 

em linha sucessivas, uma à frente da outra, que permite o recuo 

ordenado de cada uma. Sem tal dispositivo, não é possível socorrer 

os que estão na frente de combate, defendê-los ou substituí-los – o 

que os romanos sabiam fazer muito bem.  

Para que fique bem claro, lembrarei que as legiões romanas 

eram divididas em três grupos – os lanceiros, os principais e os 

triários. Os lanceiros ficavam à frente, em formação compacta. Atrás 

vinham os principais, em ordem menos compacta, Em seguida, os 

triários, de tal modo separados entre si que podiam acolher' o recuo 

das duas primeiras formações. Além destes, havia também soldados 

armados com fundas e balestras, e outros, com armamento mais 

ligeiro, que não obedeciam à ordem descrita, mas ocupavam a 

vanguarda, entre os cavaleiros e os infantes. Os legionários de 

armamento ligeiro tomavam a iniciativa do combate; se venciam o 

inimigo, o que poucas vezes acontecia, estava decidida a batalha; 

em caso contrário, se retiravam pelos flancos do exército, ou pelos 

intervalos existentes entre as formações especialmente para esse 

fim, abandonando a luta. Depois da sua partida, os lanceiros se 

empenhavam contra o inimigo; caso levassem a pior, recuavam 

gradualmente, aproveitando os espaços vazios nas formações dos 

principais, aos quais se incorporavam, para a continuação da 

refrega. Caso os principais também fossem batidos, recuavam todos 

até atingir os triários. Reagrupados, com estes voltavam ao 

combate. Para uma nova derrota não havia remédio, pois não era 

mais possível refazer a formação.  

Os cavaleiros ficavam sempre nos lados do exército, como duas 

asas presas a um corpo; lutavam contra a cavalaria inimiga ou 

socorriam os infantes, conforme a necessidade.  

Esse dispositivo, que permite três vezes o reagrupamento frente 

ao inimigo, é quase impossível de superar, pois para tal é necessário 

que três vezes a sorte nos abandone e três vezes o adversário tenha 

a capacidade de nos derrotar.  

As falanges gregas não podiam refazer-se do mesmo modo; 

embora dispondo de muitas formações, e muitos chefes, constituíam 

um corpo – ou melhor, uma cabeça. A maneira como as formações se 

socorriam uma à outra não era o recuo de uma linha, absorvida pela 

linha posterior, como entre os romanos, mas a substituição de um 

homem por outro. Para esse fim, a falange era ordenada em filas de, 
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digamos, cinqüenta homens, apresentando uma frente ao inimigo. As 

seis primeiras filas podiam combater porque as lanças que usavam, as 

sarissas, eram tão longas que as pontas das da sexta fila 

ultrapassavam a primeira. Se no combate caía algum soldado, 

substituía-o o que ocupava aquela posição na fila de trás; o posto 

vazio na segunda fila era preenchido pela terceira, e assim por diante. 

As filas posteriores supriam as perdas das dianteiras, de modo que 

estas permanecessem inteiras, restando lugares vazios só na última 

fila, já que não havia de onde supri-Ia. As baixas provocadas pelo 

inimigo nos soldados da frente consumiam as últimas filas, mas as 

primeiras se mantinham. Era mais fácil, portanto, dizimar do que 

romper uma falange, cujo corpo amplo a fazia menos móvel.  

A princípio os romanos empregaram as falanges, instruindo suas 

legiões de acordo com os princípios que as ordenavam. Mas tarde, o 

sistema não lhes agradou, e passaram a dividir as legiões em vários 

corpos – Cortes e Manípulos. Pensaram, com efeito, que teria mais 

vida o corpo de exército que tivesse mais unidades, que fosse 

composto de mais partes, cada uma das quais se mantivesse por si 

própria. Os batalhões de suíços usam hoje o método da falange, 

com suas formações inteiras e o mesmo processo de substituição 

das baixas. Quando se dispõem para o combate, os batalhões ficam 

um ao lado do outro. Se por acaso está um atrás e o outro à frente, 

quando este recua não pode ser recebido pelo primeiro. O modo 

como se socorrem mutuamente é o seguinte: se o batalhão que está 

à frente precisa de ajuda, o situado atrás, à direita, avança para 

socorrê-lo. Um terceiro batalhão é colocado mais atrás, à distância 

de um tiro de escopeta. Se os dois primeiros forem rechaçados, o 

terceiro pode avançar, havendo espaço suficiente para evitar o 

choque entre os que recuam e os que avançam. Um grande número 

de soldados não pode ser recebido, como aconteceria com uma 

unidade pequena; na legião romana, contudo, os corpos pequenos e 

distintos podiam dispor-se de tal modo que um recebia o outro, 

sendo fácil a mútua prestação de socorro.  

Os muitos exemplos de combate entre legiões romanas e 

falanges gregas demonstram que a ordem de batalha dos suíços não 

é tão adequada quanto a romana antiga. Naqueles combates as 

legiões sempre saíam vitoriosas, pois o tipo de armamento 

empregado e a disposição das tropas nas legiões eram mais eficazes 

do que a solidez das falanges. 

Servindo-me desses exemplos,  pareceu-me que para montar um 
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dispositivo de tropas é melhor seguir o método e usar as armas, em 

parte das falanges gregas e em parte das legiões romanas. Já disse 

que quero meu batalhão com dois mil lanceiros – a arma da falange 

macedônia – e três mil soldados com escudo e espada – a exemplo 

dos romanos. Divido-o em dez companhias, como os romanos 

dividiam suas legiões em dez coortes, dispondo soldados com armas 

ligeiras para a iniciativa do combate, como faziam eles. E como 

emprego uma mistura de armas das duas nações, disponho que 

cada companhia tenha cinco filas de lanceiros, colocadas à frente, e 

as restantes com escudos, para resistir ao embate da cavalaria 

inimiga, penetrando na sua formação a pé, a fim de enfrentar suas 

lanças no primeiro choque; quero que os lanceiros me bastem para 

sustentar a frente, e que os soldados venham com escudos para 

vencer a formação adversária. Observando as vantagens desse 

dispositivo, vereis que as armas empregadas cumprem bem sua 

missão. As lanças são úteis contra os cavaleiros e, quando usadas 

contra a infantaria, são úteis até que o combate aperte; depois, no 

corpo a corpo, tornam-se inúteis. Para evitar esse inconveniente, os 

suíços colocam uma fileira de alabardas depois de cada grupo de 

três fileiras de lanças, de modo a dar espaço aos lanceiros, o que, 

contudo, não é suficiente. Mas pondo os lanceiros à frente e os 

soldados com escudos atrás, pode-se resistir ao ataque de 

cavaleiros e, instigando a luta, molestar os infantes, abrindo claros 

entre eles. Quando o combate se faz cerrado, e as lanças se tornam 

inúteis, entram em cena os escudos e as espadas, que podem ser 

empregados em qualquer situação.  

Luís. Esperamos agora, com todo interesse, tua explicação 

sobre a ordem de batalha com tais armas e formações.  

Fabrício. É o que vou mostrar. Em um exército romano comum 

– o chamado exército consular – só havia duas legiões de cidadãos 

romanos com seiscentos cavaleiros e cerca de onze mil infantes. 

Além desses, havia outros tantos auxiliares, soldados de infantaria e 

a cavalo enviados por Estados amigos e confederados, divididos em 

duas partes, denominadas ala direita e ala esquerda. Os romanos 

jamais permitiam que o número desses infantes auxiliares 

ultrapassasse o das suas legiões; ficavam contentes, contudo, se os 

cavaleiros fossem mais numerosos. Com tal exército, de 22 mil 

infantes e cerca de 2 mil cavaleiros, um cônsul se engajava em 

qualquer empresa. Quando era necessário opor-se a forças mais 

importantes, atuavam dois exércitos, chefiados por dois Cônsules. 
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Notai ainda que, ordinariamente, em todos os três tipos de ação dos 

exércitos – a marcha, o acampamento e o combate – as legiões iam 

no meio; os romanos mantinham a unidade do elemento mais 

confiável, como veremos ao examinar sua prática no que respeita 

àquelas três ações.  

Dada a proximidade dos legionários, os infantes auxiliares eram 

tão úteis quanto eles e igualmente disciplinados; entravam na 

ordem de batalha do mesmo modo que os legionários. Quem sabe 

como os romanos dispunham uma legião para o combate, dentro do 

exército, sabe como dispunham todo o exército, em três fileiras, 

cada uma das quais podia receber as outras duas.  

Assim, para montar um dispositivo semelhante ao dos romanos, 

precisamos usar dois batalhões (como eles usavam duas legiões), 

dispondo-os do mesmo modo que todo o exército – aumentando-se 

o número de soldados só se fará ampliar a força global, sem alterar 

suas partes. Será desnecessário relembrar aqui o número de 

infantes em um batalhão, que cada batalhão dispõe de dez 

companhias, as armas empregadas e seus comandantes – lanceiros, 

soldados com armamento ligeiro e auxiliares. Há pouco falei sobre 

isso claramente, sugerindo guardá-lo na memória por ser necessário 

para compreender o resto da ordem de batalha. Prosseguirei, 

portanto, sem mais repetições.  

As dez companhias de um batalhão são colocadas no flanco 

esquerdo; as dez do outro, no direito. As da esquerda são dispostas 

da seguinte maneira: cinco companhias à frente, de uma ala à outra, 

de modo que haja entre elas um espaço de quatro braços – ocupando 

área de cento e quarenta e um braços por quarenta. Atrás ficam três 

outras companhias, separadas das primeiras por quarenta braços, em 

linha reta. Duas delas dispostas nas extremidades das cinco, por trás, 

e a terceira no espaço intermediário. Dessa forma, as três 

companhias posteriores ocupam o mesmo espaço das cinco dianteiras 

– enquanto as cinco mantém entre si uma distância de quatro braços, 

as três estão separadas por 33. Quarenta braços atrás ficam as duas 

últimas companhias, cada uma em uma extremidade, de modo que o 

hiato entre elas seja de 91 braços. O conjunto dessas companhias 

ocupará 141 braços por 200. Os lanceiros auxiliares ficarão dispostos 

ao longo dos flancos das companhias do lado esquerdo, a 20 braços 

formado 143 fileiras, a sete por fileira, abrangendo com seu 

comprimento todo o lado esquerdo das dez companhias, ordenadas 

na forma indicada. Delas destacaria 40 fileiras para proteger as 
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viaturas e os grupos desarmados, na parte traseira do exército, 

distribuindo apropriadamente os chefes de grupos e os centuriões. 

Colocaria um dos três condestáveis na frente do exército, o outro no 

meio, o terceiro na última fila, fazendo este o papel de responsável 

pela retaguarda.  

Para continuar a falar sobre a frente do dispositivo, colocaria 

perto dos lanceiros auxiliares os outros auxiliares com armamento 

ligeiro – cujo número já sabeis ser 500 –, dando-lhes um espaço de 

quarenta braços. A seu lado, também do lado esquerdo, os 

cavaleiros pesados, com um espaço de 150 braços. Em seguida, os 

cavaleiros ligeiros, ocupando igual espaço. Os infantes com 

armamento ligeiro eu os distribuiria à volta das respectivas 

companhias, nos espaços vazios entre elas, atuando como 

elementos de ligação, se não os subordinasse aos lanceiros 

auxiliares – o que dependeria das circunstâncias.  

O comandante-em-chefe de todo o batalhão ficaria no espaço 

entre a primeira e a segunda parte do dispositivo, ou então à frente 

e naquele espaço existente entre a última companhia das cinco 

primeiras e os lanceiros auxiliares (conforme o que fosse mais 

conveniente), guardado por 30 ou 40 homens escolhidos, que 

pudessem, pela sua inteligência, executar bem as tarefas e, pelo seu 

vigor, resistir a um ataque. Ficariam ali também os corneteiros e os 

guarda-bandeiras.  

Essa seria a disposição das forças no lado esquerdo do batalhão, 

ou seja, da metade do exército, tendo 511 braços de largura e o 

comprimento que indiquei, sem levar em conta o espaço relativo 

àquela parte dos lanceiros auxiliares que estivessem protegendo o 

pessoal desarmado, ou seja, cerca de cem braços.  

O outro batalhão ficaria disposto do mesmo modo, no lado 

direito, havendo entre os dois batalhões um espaço de 30 braços. À 

frente desse espaço, colocaria algumas carretas de artilharia e, 

atrás, o general comandante de todo o exército, em redor do qual, 

com corneteiros e a bandeira principal, pelo menos 200 homens 

escolhidos, infantes em sua maioria, entre os quais uma dezena ou 

mais, dos melhores habilitados a executar qualquer missão a pé ou 

a cavalo, conforme a necessidade.  

Quanto à artilharia bastam dez canhões, para os assaltos, de 

menos de 50 libras – que em campanha empregaria mais para a 

defesa dos acampamentos do que para o ataque. Todos os outros 

canhões deveriam ser de dez, em vez de 15 libras, e dispostos à 
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frente de todo o exército, se não me fosse possível coloca-los em 

lugar seguro, nos flancos, para não serem atacados pelo inimigo. 

Com o dispositivo que descrevi, um exército pode combater à 

maneira das falanges e das legiões, ou seja, à frente os lanceiros, 

com todos os infantes distribuídos em fileiras, de forma que, 

empenhando-se contra o adversário e sustentando seu empate, 

possam restaurar as baixas das primeiras filas com os homens das 

filas de trás. Por outro lado, se precisarem recuar, poderão fazê-lo 

penetrando nos intervalos das companhias da segunda ordem, atrás, 

incorporando-se a elas para, reagrupados, retomar ao combate e 

sustentar o ataque. Se não foi suficiente, poderão retirar-se do 

mesmo modo uma segunda vez, retomando ainda ao combate. Esse 

dispositivo imita a ordem de batalha dos gregos e dos romanos.  

Não poderia haver exército mais forte do que o descrito. De 

fato, as duas alas estão bem munidas de soldados e oficiais. Há só 

um ponto fraco, que é a retaguarda, a qual contudo tem seus 

flancos protegidos pelos lanceiros auxiliares. Não há posição que o 

inimigo possa assaltar sem encontrar resistência. A parte traseira 

não será atacada, já que não há inimigo com tanta força que lhe 

permita um assalto igualmente por todos os lados. Se houvesse, não 

seria o caso de enfrentá-la. Se um adversário for tão bem ordenado 

como nosso exército, e mais forte, mas dilui sua força para poder 

assaltar ao mesmo tempo vários pontos, se tiver sua frente rompida 

em algum lugar, tudo vai mal. Com respeito à cavalaria inimiga, 

podemos ficar seguros, mesmo quando for muito mais numerosa, 

porque os lanceiros dispostos à volta do exército poderão suportar 

qualquer ataque, mesmo que nossos cavaleiros sejam derrotados. 

Além disso, os oficiais permanecem de lado, de modo que possam 

facilmente comandar e receber ordens. Os espaços entre uma 

companhia e outra, e entre uma fileira e outra, servem não só para 

se acolherem mutuamente, mas também para o deslocamento dos 

soldados em missões recebidas do comandante.  

Como já disse, os romanos tinham exércitos de cerca de 24 mil 

homens, e assim deve ser o nosso exército. E como os outros 

soldados imitam o modo de combater e a ordem de batalha das 

legiões, assim também os soldados acrescentados aos dois 

batalhões as tomariam por modelo. Nesse ponto, será fácil imitar 

nosso modelo; para acrescentar dois batalhões ao exército, ou o 

número correspondente de soldados, o que se deve fazer é bem 

simples: onde sugeri dez companhias, no flanco esquerdo, poríamos 
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20, estendendo ou engrossando as fileiras conforme as 

conveniências do lugar ou do combate.  

Luís. Na verdade, posso tão bem imaginar esse exército que 

consigo vê-lo, e ardo de desejo de presenciar seu combate. Não 

desejaria por nada deste mundo que fosses um Fábio Máximo, 

preferindo fazer o inimigo esperar e postergando a batalha. Diria de 

ti coisas piores do que as que os romanos diziam daquele general.  

Fabrício. De fato. Não ouvis a artilharia? A nossa já disparou 

contra o inimigo, mas pouco o perturbou. Os soldados da 

vanguarda, com armamento leve, deixam suas posições juntos com 

a cavalaria ligeira, dispersos, assaltando o inimigo com a maior fúria 

e gritaria. A artilharia adversária já disparou uma vez, descarga que 

passou sobre a cabeça dos nossos infantes sem lhes causar o menor 

mal. E antes que possa dar uma segunda descarga, nossos infantes 

e cavaleiros já a dominam, forçando os inimigos a avançar para 

defendê-la.  

Os canhões dos dois exércitos já não podem ser usados. Vede o 

valor dos nossos combatentes, a disciplina que demonstram, pelo 

exercício contínuo que lhes inculcou tal hábito e a confiança que têm 

no seu exército. Este avança em ordem, a pé e a cavalo, para 

engajar-se com o inimigo. Nossa artilharia retirou-se pelo espaço 

por onde saíram os soldados de armamento ligeiro, evacuando o 

terreno depois da salva. O comandante encoraja os soldados, 

apontando-lhes o caminho da vitória certa. A infantaria e a cavalaria 

ligeiras se afastam, voltando pelos flancos do exército, atentas aos 

danos que podem causar ao adversário, lateralmente. Os dois 

exércitos se enfrentam. Corajosamente, os nossos resistem, em 

silêncio, ao embate do inimigo. O comandante arderia aos cavaleiros 

que se limitem a sustentar o assalto do adversário, mantendo sua 

posição ao lado da infantaria. Nossa cavalaria ligeira ataca um grupo 

de infantes inimigos, armados com escopetas, que pretendiam 

assaltar o flanco do nosso exército. Os cavaleiros inimigos correm a 

ajudá-Ios mas, envoltos por cavalos dos dois lados, os escopeteiros 

não conseguem recuar até suas companhias. Nossos lanceiros 

avançam com grande ímpeto. Os infantes estão já tão próximos uns 

dos outros que as lanças não podem mais ser manejadas. Assim, de 

acordo com a disciplina que aprendemos, nossos lanceiros se 

retiram gradualmente por entre os escudeiros. Enquanto isso, um 

grupo numeroso da cavalaria pesada inimiga teve um engajamento 

com nossos cavaleiros do lado esquerdo; seguindo a mesma 
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disciplina, os nossos se retiram sob a proteção dos lanceiros 

auxiliares, com cujo auxílio se reagrupam, voltando para atacar o 

inimigo, que extermina em boa parte.  

Enquanto isso, todos os lanceiros ordinários das primeiras 

companhias se ocultam entre as fileiras dos escudeiros, que matam 

os soldados inimigos com segurança e coragem, tranqüilamente. A 

densidade do combate é tal que mal se pode empregar a espada. 

Morrem os inimigos porque, armados com lança e espada, a 

primeira é inútil por muito longa, e a segunda não é suficiente para 

fazer face ao melhor armamento do adversário. Por isso caem, 

mortos ou feridos, ou fogem, à direita e à esquerda. Eis que a vitória 

é nossa. Não vencemos a batalha facilmente? Na realidade a 

venceríamos ainda mais facilmente. E observai que foi desnecessário 

utilizar a segunda formação e a terceira; bastou a primeira para 

superar o adversário. Eis tudo o que tenho a vos dizer sobre esse 

ponto, se não houver alguma dúvida da vossa parte.  

Luís. Venceste a batalha com tal ímpeto que me deixaste 

admirado, estupefato. Não sei portanto se tenho alguma dúvida no 

espírito. Contudo, embora confiante na tua sapiência, criarei ânimo 

para dizer o que desejo. Em primeiro lugar, por que a artilharia só 

disparou uma única vez? Por que logo a fizeste recuar para dentro 

da formação, sem voltar a mencioná-la? Parece-me também que tua 

suposição é de que os canhões inimigos atiram alto demais, 

defendendo-se teu exército em conseqüência. Pode muito bem ser 

assim. Contudo, se o canhoneiro atingisse as fileiras (o que, penso, 

acontece muitas vezes), que remédio lhe darias? E já que comecei 

falando da artilharia, será melhor que exponha todas as minhas 

indagações sobre o tema, para não tornar a ele. Ouvi muitas 

pessoas desprezarem as armas e os dispositivos dos antigos por se 

tornarem inúteis diante da artilharia; os canhões rompem a ordem, 

e permitem a passagem dos infantes. Acham essas pessoas que é 

uma loucura adotar uma ordem que não é possível sustentar, e 

gastar esforços com armas que não nos podem defender.  

Fabrício. Por tocar muitos pontos, a pergunta exige uma longa 

resposta. É verdade que fiz com que a artilharia só disparasse uma 

salva, e mesmo com respeito a essa descarga tenho dúvida. A razão 

é que o mais importante para um exército é evitar ser atingido do 

que atingir o inimigo. Ora, para não ser atingido pelos canhões, 

deve-se estar fora do seu alcance ou então detrás de um muro ou 

dentro de uma trincheira. Não há nada mais que proteja dela – e é 
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necessário que o muro ou a trincheira sejam fortes. Mas os 

comandantes que se engajam em uma batalha não podem ficar fora 

do alcance dos canhões, nem se abrigar detrás de um muro, ou em 

uma trincheira, convindo-lhes, portanto, já que não podem 

encontrar defesa segura, achar uma maneira de serem menos 

atingidos – essa maneira consiste em enfrentá-la depressa, 

oferecendo alvo disperso, em vez de fazê-lo devagar, de forma 

compacta. Com a rapidez não se permite uma segunda salva, e a 

dispersão dos homens diminui o número de baixas. É o que não 

pode fazer um grupo de homens ordenado, pois se marcha célere se 

desordena, e se se dispersa não dá ao inimigo o trabalho de 

desfazê-lo, porque se desfaz por si mesmo.  

Organizei o exército de modo tal que pudesse fazer as duas 

coisas. Postando nas suas alas mil soldados com armamento ligeiro, 

ordenei-lhes que, logo depois da salva dos nossos canhões, saíssem 

juntamente com a cavalaria ligeira a ocupar as posições de artilharia 

adversária. Determinei uma só descarga para nossa artilharia, a fim 

de não dar tempo aos canhões inimigos – não seria possível ganhar 

espaço e ao mesmo tempo roubá-lo ao adversário. Por isso não 

permiti uma segunda descarga, e estive quase a ponto de não 

permitir sequer a primeira, de modo que o inimigo também não 

pudesse disparar uma vez. Para inutilizar a artilharia inimiga é 

necessário assaltá-la. Se os inimigos a abandonam, podemos ocupá-

la; se querem defendê-la, precisam deixá-la atrás; assim, ocupada 

pelos inimigos ou por amigos, não pode disparar.  

Creio que as razões expostas são suficientes, sendo 

desnecessário aduzir exemplos. Contudo, podendo exemplificar com 

os antigos, prefiro fazê-lo. Ao entrar em combate com os partas, cujo 

ponto forte eram os arqueiros, Ventídio permitiu que chegassem 

quase até seu acampamento antes de deslocar o exército, o que só 

fez para poder ocupar rapidamente o terreno, impedindo-lhes 

descarregar suas armas. César conta que em certa batalha, na Gália, 

foi assaltado tão ferozmente que os soldados não tiveram tempo de 

lançar seus dardos, como era o costume romano. Vê-se, portanto, 

que para proteger-nos de uma arma de lançamento ou arremesso 

não há outro remédio senão ocupar rapidamente o terreno.  

Há outra razão pela qual prefiro não empregar a artilharia, que 

talvez vos faça rir, mas que não creio desprezível. Nada causa maior 

confusão em um exército do que impedir-lhe a vista do que está 

acontecendo. Muitos exércitos de primeira qualidade foram batidos 
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por não poderem ver o que se passava, devido à poeira ou ao sol. E 

não há nada que impeça mais a visão do que a fumaça produzida 

pelos canhões ao disparar. Acharia mais prudente deixar que o 

inimigo se cegasse a si próprio do que tentar abordá-lo estando nós 

próprios cegos pela fumaça. Por isso não usaria os canhões, ou – se 

a primeira alternativa não for aprovada, devido à reputação dos 

artilheiros – os poria nos flancos do exército, de modo que sua 

fumaça não perturbasse a visão da frente, que é sua parte mais 

importante. Que impedir a visão ao inimigo é útil, nos demonstra, 

por exemplo, Epaminondas; para isso, fez com que sua cavalaria 

ligeira galopasse à frente do exército inimigo, levantando nuvens de 

pó, o que lhe valeu a vitória.  

Quanto à impressão de que, na hipotética batalha narrada, 

guiei os tiros dos canhões inimigos fazendo-os passar por cima da 

cabeça dos infantes, responderei que é o que ocorre com maior 

freqüência. A infantaria é baixa e os canhões são tão difíceis de 

manejar que uma pequena elevação da mira faz com que os tiros 

passem por cima dos infantes. Se são abaixados, os tiros não vão 

longe. A irregularidade do terreno contribui também para salvar os 

infantes. Qualquer vegetação ou relevo que se interpõe entre 

canhões e soldados impede o tiro. Quanto aos cavaleiros, 

principalmente a cavalaria pesada, que se desloca com menor 

dispersão do que a cavalaria ligeira, e por ser mais alta oferece 

melhor alvo, pode-se admitir que a artilharia a mantenha na 

retaguarda. Mas a verdade é que as escopetas e os canhões ligeiros 

são mais nocivos do que a artilharia pesada, sendo conveniente, no 

caso desta, o assalto imediato. Nesse assalto podem morrer alguns 

homens, mas um bom comandante e um bom exército não devem 

temer um dano limitado, mas somente um dano geral, imitando 

assim os suíços, que nunca se esquivam da luta espantados pela 

artilharia; ao contrário, punem com a pena capital aqueles que com 

medo dos canhões abandonam a formação ou demonstram algum 

sinal de pânico. Meus canhões se retiraram para dentro da 

formação, depois de disparar, a fim de deixar o campo livre às 

companhias. Iniciada a refrega, não mais os utilizei.  

Disseste que muitos reputam inúteis as armas e as formações 

usadas pelos antigos, diante da fúria dos canhões. Essa observação 

parece implicar que os modernos encontraram dispositivos e armas 

úteis contra a artilharia. Se é assim, pediria que me fossem 

indicados, porque até o momento jamais tive notícia e nenhum, nem 
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creio que possam existir. Gostaria que aquelas pessoas me 

explicassem por que, em nossos dias, os infantes trazem um peitoral 

ou colete de ferro, e os cavaleiros vão todos revestidos de 

armadura. Se acreditam que as armaduras antigas são inúteis, com 

relação aos canhões, deveriam evitá-las. Gostaria de ver explicado 

também porque os suíços, seguindo o exemplo dos antigos, usam 

batalhões cerrados, de seis ou oito mil homens, e por que os outros 

os imitam, embora tal formação implique, com relação à artilharia, o 

mesmo perigo que padeceriam os que quisessem nisso imitar a 

Antiguidade. Penso que não saberiam o que responder. Mas, se se 

fizesse a pergunta aos soldados com algum juízo, responderiam, 

antes de mais nada, que usam armadura porque embora não os 

proteja dos canhões, protege-os das lanças, espadas, pedras e 

outras armas do inimigo. Responderiam também que marcham 

juntos, como os suíços, para poder com mais facilidade atacar os 

infantes, sustentar o embate dos cavaleiros e tornar mais difícil aos 

inimigos romper suas linhas.  

Vê-se, portanto, que os soldados têm muitas outras coisas a 

temer além da artilharia, das quais se defendem com as armaduras 

e sua formação. Segue-se que quanto mais bem protegidos com 

armaduras os soldados e quanto mais cerrada e forte sua formação, 

maior a segurança de que gozam. Assim, quem defende a opinião 

citada ou não sabe muito ou pensou muito pouco sobre o assumo. 

Com efeito, se uma parte mínima do antigo armamento, que é a 

lança, e uma porção mínima da sua formação, representada pelos 

batalhões dos suíços, são de tal modo benéficas, e dão a nossos 

exércitos tal força, por que não podemos aceitar que o mais que 

abandonamos não seria útil? Por outro lado, se aceitamos as 

formações compactas, como a dos suíços, sem atentar para a arti-

lharia, que outros tipos de formação podem temer mais os canhões 

do inimigo? Nenhum dispositivo pode ser mais vulnerável a ela do 

que os que implicam a formação compacta dos combatentes. Além 

disso, se não me preocupa a artilharia, se ocupa um terreno onde 

ela tem maior segurança (não podendo assaltá-Ia porque está pro-

tegida por muros, ficando limitado a batê-la com meus próprios 

canhões, de forma que ela pode disparar repetidamente), por que 

deveria temê-Ia em campo aberto, quando posso ocupar de 

imediato a sua posição? Concluo, portanto, assim: na minha opinião 

a artilharia não impossibilita o emprego dos métodos antigos, nem a 

prática do antigo valor. Se já não vos tivesse falado sobre o assunto, 
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estender-me-ia mais longamente; mas quero voltar àquilo mesmo 

que disse.  

Luís. Empregarias invariavelmente esse mesmo dispositivo 

como ordem de batalha?  

Fabrício. Não, em absoluto. É preciso variar a forma do exército 

de acordo com a qualidade do terreno e com o número do inimigo. É 

o que mostrarei com alguns exemplos, antes de explicá-lo melhor. O 

dispositivo que apresentei não é apenas melhor do que os outros, o 

que é verdade, mas serve como um padrão, uma ordem para 

reconhecer as outras formações possíveis. Toda ciência tem sua 

generalidade, na qual se baseia em boa parte. Porém, uma coisa 

quero lembrar: que nunca se deve dispor um exército de modo que 

quem esteja lutando à frente não possa ser socorrido pelos que 

estão atrás. Quem comete esse erro inutiliza a maior parte da sua 

formação, e se encontra inimigo com algum valor não tem condições 

de alcançar a vitória. 



 126 



 127 

 

 

 

Livros Sétimos e seguintes 

 

 

As regras gerais e as conclusões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

abrício. Sei que vos disse muitas coisas que vós mesmos, sem 

ajuda, teríeis podido perceber e examinar. Fi-lo contudo, como 

ainda hoje vos disse, para mostrar melhor o valor desse 

exercício; e também para satisfazer aqueles que não tivessem a 

oportunidade de ouvi-Ias, como vós. Creio que nada me resta senão 

dar-vos algumas regras gerais, que achareis muito comuns, e que 

são as seguintes.  

O que favorece o inimigo me prejudica; o que me favorece 

prejudica o inimigo.  

Quem na guerra observar com maior vigilância as intenções do 

inimigo e mais exercitar seu exército, correrá menos perigos, e terá 

maior probabilidade de vitória.  

Não devemos jamais conduzir os soldados à batalha se antes 

não nos certificamos de que seu ânimo é disciplinado, e isento de 

medo. Não se deve combater senão quando se vê que esperam a 

vitória.  

É melhor vencer o inimigo com a fome do que com o ferro, pois 

na vitória obtida com este vale muito mais a sorte do que o valor.  

Nenhum método é melhor do que aquele que o inimigo não 

percebe até o adotarmos.  

Na guerra, reconhecer a oportunidade e aproveitá-la vale mais 

do que qualquer outra coisa.  

A natureza não faz muitos homens bravos; a aplicação e o 

exercício, Sim. 

Na guerra, a disciplina pode mais que o ímpeto.  

F 
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Quanto acolhemos alguns inimigos,  que se incorporam ao nosso 

exército, isso representará sempre uma grande aquisição, desde que 

sejam leais. Com efeito, as forças do adversário diminuem mais com 

a perda dos que fogem do que com as baixas em combate, embora 

a qualificação de “desertores” seja suspeita a seus novos 

companheiros, e odiosa aos antigos.  

Em uma ordem de batalha é melhor prover reforços suficientes 

atrás da primeira linha do que uma frente mais ampla, com soldados 

dispersos.  

Dificilmente será vencido quem souber avaliar suas forças e as 

do inimigo.  

Mais vale a coragem dos soldados do que a multidão; e algumas 

vezes mais vale a situação do que o valor.  

As coisas novas e súbitas espantam os exércitos; o que é 

costumeiro e lento é pouco estimado pelos soldados; deve-se 

obrigar o exército a experimentar e avaliar, com combates limitados, 

um inimigo novo, antes que se engaje em batalha contra ele.  

Quem persegue em desordem o inimigo, depois de vencê-lo, 

quer passar de vitorioso a derrotado.  

Quem não prepara os alimentos necessários para subsistir é 

vencido sem o emprego de armas.  

Quem confia mais nos cavaleiros do que nos infantes, ou mais 

nos infantes do que nos cavaleiros, que se acomode com a situação.  

Quando se quer ver de dia se há algum espião no campo, que 

todos se recolham a seus alojamentos.  

Muda de decisão quando perceberes que o inimigo a descobriu. 

Convém nos aconselharmos com muitos a respeito das coisas que 

devemos fazer; depois, devemos confiar a poucos aquilo que 

queremos fazer.  

Mantemos os soldados nos quartéis, com o medo e com penali-

dades; na guerra, nós os conduzimos com a esperança e prêmios.  

Os bons comandantes nunca se empenham em uma batalha se 

a necessidade não os impele, ou a oportunidade não os chama.  

Cuidemos que nossos inimigos não saibam como queremos 

dispor nosso exército para a batalha; e qualquer que seja sua 

disposição, que as primeiras unidades possam ser acolhidas pelas 

segundas e pelas terceiras.  

Em combate, nunca se deve utilizar uma companhia para outro 

fim que não foi o estabelecido, a fim de evitar a desordem. 
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Os acidentes repentinos são resolvidos com dificuldade; os que 

foram previstos, facilmente. 

Os homens, o ferro, o dinheiro e o pão constituem os pontos 

nevrálgicos da guerra, destes, os mais necessários são os dois 

primeiros, porque os homens e o ferro produzem pão e dinheiro, 

mas pão e dinheiro não fazem os homens e o ferro.  

O rico desarmado é o prêmio do soldado pobre.  

Habitua os soldados a desprezar a vida delicada e as 

vestimentas luxuosas.  

É o que me ocorre recordar-vos, de um modo geral. Sei que seria 

possível dizer muitas outras coisas nesta minha exposição, como, por 

exemplo, como e em quantas formas os antigos dispunham as 

colunas de soldados, como estes se vestiam e como se conduziam 

sob muitos outros aspectos. Poderia acrescentar vários pormenores 

que não julguei necessário narrar, ou porque vós mesmos podeis 

descobri-los ou porque minha intenção não foi propriamente mostrar 

como estavam constituídos os antigos exércitos, mas sim de que 

modo se poderia hoje organizar um exército melhor do que é 

costume. Por isso não me pareceu que devesse falar sobre as coisas 

antigas mais do que julguei necessário para esta introdução. Sei que 

deveria estender-me mais sobre a arte da cavalaria e falar em 

seguida da guerra naval, porque quem conhece o assunto diz que a 

guerra é um exercício de mar e de terra, a pé e a cavalo. Não teria a 

pretensão de falar-vos sobre a guerra naval, por falta de conheci-

mento; deixarei que sobre isso falem genoveses e venezianos, que 

no passado realizaram grandes ações nesse campo. A propósito da 

cavalaria não quero dizer nada mais além do que já disse, sendo 

esta, como notei, uma parte menos corrompida. Uma vez bem 

ordenada a infantaria, que é o ceme do exército, toma-se necessário 

ter bons cavaleiros. Só lembraria, a quem fosse responsável pela 

organização militar da sua cidade, duas medidas para desenvolver-

lhe a cavalaria. A primeira, distribuir cavalos de boa raça pelo seu 

território, incentivando o cruzamento de poldros, como aqui se faz 

com vitelos e mulos. E para que houvesse compradores, proibiria de 

ter uma mula a quem não tivesse cavalo, de modo que quem só 

quisesse ter uma montaria fosse obrigado a manter um cavalo; mais 

ainda, proibiria de vestir seda quem não. tivesse cavalo.  

Entendo que assim procedeu já um príncipe, em nosso tempo, 

assegurando à sua cidade, em poucos anos, uma excelente 
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cavalaria. Quanto a tudo mais relativo a cavalos, remete-vos ao que 

hoje vos disse, e ao que recomenda o costume. 

Talvez  desejásseis ouvir algo  sobre as qualidades  necessárias 

para um comandante. Responderei de modo muito sumário, dizendo 

que não escolheria general que não soubesse executar todas as 

coisas que aqui consideramos, as quais porém não seriam 

suficientes, se não soubesse descobri-Ias por si mesmo. Com efeito, 

nunca ninguém foi grande na sua profissão sem criatividade. E se 

invenção traz honra em outros campos, neste vem antes de tudo o 

mais. Vê-se sempre qualquer inovação, ainda que modesta, 

celebrada pelos escritores; assim os que elogiam Alexandre Magno 

porque, para que os movimentos da sua tropa fossem mais 

discretos, não dava ordens por meio de trombetas, porém com um 

chapéu erguido na ponta de uma lança. Alexandre é louvado 

também por ter ordenado aos soldados que, no embate contra o 

inimigo, usando as lanças, se ajoelhassem com a perna esquerda, 

de modo a resistir melhor ao seu ímpeto. Como esse recurso lhe 

garantiu a vitória, valeu-lhe tal louvor que todas as estátuas erigidas 

em sua honra imitavam aquela postura.  

Como é hora de terminar esta exposição, quero voltar ao assunto 

principal, escapando assim à pena que nesta cidade se costuma 

aplicar aos que divagam. Lembra-te, Cosme, de que me disseste não 

entender por que, sendo eu admirador da Antiguidade, crítico dos 

que não a imitam nas coisas sérias, não a imitava na arte militar à 

qual me dediquei. Respondi dizendo que, quando os homens desejam 

fazer alguma coisa, convém que primeiramente se preparem, para 

depois praticá-la, na ocasião oportuna. Vós, que me ouvistes por 

tanto tempo falar sobre o assunto, deveis julgar se saberia ou não 

ordenar um exército segundo o modelo antigo. Tivestes a 

oportunidade de ver por quanto tempo me dediquei ao tema e creio 

que podeis imaginar o desejo que sinto de realizar tal desejo. Podeis 

também facilmente conjecturar se nunca pude fazê-lo, ou se nunca 

me foi dada essa oportunidade. Para dar-vos maior certeza e também 

para melhor justificar-me, acrescentarei as razões disso, observando 

o que prometi demonstrar-vos: as dificuldades e facilidade atuais de 

tais imitações. Afirmo que para um príncipe que possa recrutar pelo 

menos quinze ou vinte mil jovens, nada do que se faz atualmente é 

mais fácil de adaptar ao modelo antigo do que a arte militar. Por 

outro lado, nada será mais difícil para quem não possua tal 

capacidade. A fim de que possais compreendê-lo melhor, será preciso 
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lembrar que os grandes generais pertencem a dois tipos: um que 

com soldados já bem-organizados e de boa disciplina, realizaram 

grandes feitos – como a maioria dos romanos e de outros que já 

comandaram exércitos, cujo único esforço consistiu em mantê-los 

em boa ordem, conduzindo-os com segurança, e outro que tiveram 

não só de vencer o inimigo mas, antes disso, precisaram adestrar e 

bem ordenar seus homens. Estes últimos merecem, sem dúvida, 

maiores louvores que os primeiros, que conduziram com maestria 

exércitos antigos e eficazes. Entre eles citaria Pelópidas e 

Epaminondas, Tulo Hostílio, Felipe da Macedônia (pai de Alexandre), 

Ciro, rei dos persas, e o romano Graco. Todos tiveram primeiro de 

criar um exército, para depois comandá-lo. E puderam todos fazê-lo, 

pela sua sabedoria ou por terem súditos capazes de ser bem-

treinados. Mas nenhum o teria conseguido, por maior que fosse seu 

valor, em um país estrangeiro, contando só com homens 

corrompidos, sem o hábito da obediência honesta. Não basta, 

portanto, na Itália, saber comandar um exército; é necessário, em 

primeiro lugar, saber criá-lo e depois saber conduzi-lo. Para isso, 

são precisos príncipes que disponham de Estados de extensão 

suficiente e súditos numerosos. O que desde logo me exclui, pois só 

comandei e só posso comandar exércitos estrangeiros, compostos 

de soldados leais a outrem. Sabereis discernir se é ou não possível 

introduzir em exércitos desse tipo as idéias que expus aqui. Como 

poderia conseguir que os soldados com que tenho lidado levassem 

mais armas do que as habituais, e além delas uma enxada, e 

provisões para dois ou três dias? Como os obrigaria a trabalhar com 

a enxada ou a exercitar-se diariamente muitas horas, de modo a 

melhorar seu desempenho quando necessário? Como fazê-los 

abster-se das brincadeiras, do comportamento lascivo, insolente ou 

bestial que é seu dia-a-dia? Como impor-lhes tão grande disciplina, 

obediência e respeito que deixassem intacta uma macieira carregada 

de fruto, no meio do acampamento, como se lê que acontecia 

muitas vezes com os exércitos antigos? Que poderia prometer-lhes 

para que me amassem ou temessem, tratando-me com reverência, 

se, uma vez terminada a guerra, nada mais têm a ver comigo? De 

que coisa se envergonhariam, se nasceram e foram criados sem 

saber o que é vergonha? Por que me deveriam respeitar, se não me 

conhecem? Por que deus, ou santos, eu os faria jurar? Pelo deus que 

adoram ou por aquele contra o qual blasfemam? Não sei a qual 

adoram, mas sei bem que blasfemam contra todos. Como esperar 
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que cumpram promessas feitas a quem desprezam todo o tempo? 

Como podem ter reverência para com os homens aqueles que 

desprezam o próprio Deus? Qual seria, portanto, a melhor forma de 

resolver este problema? Se me dissésseis que os espanhóis e os 

suíços são bons soldados, admitiria que são muito melhores do que 

os italianos. Contudo, à luz do que vos expus e do seu desempenho, 

vereis que lhes faltam muitas qualidades para que possam atingir a 

perfeição dos antigos.  

Os suíços se tornaram bons soldados pelas condições naturais 

em que vivem, conforme vos disse; os espanhóis, por necessidade – 

lutando em uma província estrangeira, diante da alternativa de 

vencer ou morrer, já que a fuga não lhes parece uma solução, 

tornaram-se eficazes na arte militar. Mas é uma eficácia que tem 

seus defeitos, e que se limita ao costume de esperar o inimigo até a 

ponta das suas lanças, ou da espada. E não se poderia ensinar-lhes 

o que lhes falta, especialmente se não fosse na sua língua.  

Voltemos, porém, aos italianos que, por não terem príncipes 

sábios, não adotaram nenhuma ordem efetiva e, por não terem sido 

obrigados pela mesma necessidade que se impôs aos espanhóis, não 

se desenvolveram como soldados por si mesmos, sendo hoje 

criticados em todo o mundo. Contudo, não são culpados os povos, 

mas seus dirigentes, castigados e que pagam um justo preço pela 

sua ignorância, perdendo ignominiosamente o poder, sem dar 

exemplo de valor. Quereis saber se o que digo é verdade? Considerai 

quantas guerras houve na Itália, da época do Rei Carlos até hoje. 

Como as guerras costumam tornar os homens belicosos e reputados, 

quanto maiores e mais ferozes foram mais fizeram diminuir a 

reputação dos seus soldados e generais. É bom que se convenha que 

os sistemas que se usavam não eram bons, e ainda não o são; e dos 

novos ninguém soube aproveitá-los. Não se deve crer jamais que se 

possa aumentar o prestígio das armas italianas senão pelo meio que 

apontei, empregado pelos soberanos de Estados poderosos da Itália. 

É algo que se pode fazer com homens simples, íntegros, não com os 

que são malvados, mal-orientados, ou com estrangeiros. Não se 

encontrará um bom escultor que pense fazer uma bela estátua com 

um pedaço de mármore inadequado, mas sim com uma peça íntegra.  

Antes de sentirem os golpes das guerras ultramontanas, nossos 

príncipes acreditavam que lhes bastasse saber dar aos problemas 

respostas sagazes, dentro dos seus gabinetes; escrever uma bela 

carta, demonstrar presteza e argúcia nas palavras, saber urdir uma 
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fraude, enfeitar-se com ouro e pedrarias, comer e dormir com um 

esplendor maior do que o dos outros, cercar-se de bastante lascívia, 

governar seus súditos com soberba e avareza, deixar-se corromper 

pelo ócio, distribuir graciosamente patentes militares, desprezar 

quem lhes recomendasse um caminho louvável, dar a suas próprias 

palavras o valor de resposta oracular. Mesquinhos, não percebiam 

que assim se transformavam em presa fácil de quem quer que os 

assaltasse.  

Isso originou os grandes sustos do ano de 1494, as fugas 

inesperadas e as perdas espantosas. E assim os três Estados mais 

poderosos da Itália foram várias vezes saqueados e destruídos. O pior, 

porém, é que os Estados remanescentes continuam a viver na mesma 

desordem, e a cometer o mesmo erro, sem levar em conta que 

antigamente os que queriam manter seu poder faziam e mandavam 

fazer tudo o que já indiquei, procurando preparar o corpo para resistir 

aos incômodos e o espírito para não temer os perigos. Por isso César, 

Alexandre e todos os grandes homens e príncipes ilustres eram os 

primeiros entre os combatentes; andavam a pé, armados, e se 

perdiam o poder preferiam perder também a vida. Viviam desse modo 

valorosamente, e assim morriam. Se se pode acusá-los, ou a alguns 

deles, de excessiva ambição não se encontrará como acusálos de 

alguma fraqueza, de algo que debilite ou imbecilize.  

Se esses príncipes lessem estas coisas, e nelas acreditassem, é 

impossível que não mudassem seu estilo de vida, e que não mudasse 

a sorte dos seus Estados. No princípio desta conversa, criticastes a 

maneira como dispõem das coisas; afirmo que se elas tivessem sido 

organizadas do modo como indiquei, com maus resultados, poderíeis 

com razão queixar-vos. Como não é o que ocorre, porém, não tendes 

razão para queixa. Ao contrário, se a instituição militar florentina não 

tem a ordenação nem pratica os exercícios que descrevi, sois os 

culpados por haverdes instituído um sistema abortivo, e não perfeito.  

Os venezianos, também, e o Duque de Ferrara, começaram a 

organizar seus exércitos, mas não foram longe – por sua culpa, não 

por causa dos homens que os serviam. Posso afirmar que o primeiro 

dos soberanos dos Estados da Itália que seguir esse caminho se 

tornará senhor de todo o país. Acontecerá com seu Estado o que 

aconteceu com o reino da Macedônia. Na época de Felipe, que tinha 

aprendido o sistema militar usado pelos exércitos de Epaminondas, 

o tebano, a Macedônia tornou-se tão poderosa (enquanto o resto da 

Grécia permanecia ociosa, divertindo-se em recitar comédias) que, 
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em poucos anos, ocupou o país inteiro. Foi a base que permitiu ao 

filho tornar-se monarca de todo o inundo.  

Já se vê que quem  despreza essas  idéias despreza também seu 

principado, se é príncipe, ou sua cidade, se é cidadão. Lamento 

apenas que a natureza me tenha dado este conhecimento sem a 

possibilidade de poder praticá-lo. Como estou velho, não creio que 

venha a ter uma oportunidade de transformá-lo em prática. Por isso 

fui franco convosco; jovens e capacitados, no tempo oportuno 

podereis ajudar vossos soberanos, se tiverdes encontrado mérito no 

que vos disse.  

Não desejo que a vossa reação seja de espanto ou de falta de 

confiança, porque este país parece ter nascido para ressuscitar 

coisas mortas, como já se leu na poesia, na pintura e na escultura. 

No que me concerne, contudo, não há muito a aguardar pelos anos 

que ainda tenho. Se a sorte me tivesse concedido, no passado, um 

Estado com poder suficiente para tal empreendimento, penso que 

em pouquíssimo tempo teria demonstrado ao mundo o valor de tais 

idéias antigas. Sem dúvida ou o teria ampliado, com glórias, ou o 

teria perdido, mas sem opróbrio. 
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