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...che siano conoscitori della occasione e che la sappiano usare benissimo: la quale 

opinione è approvata dalla esperienza delle cose condotte da loro con la 

opportunità. E se si avesse a disputare se gli è ora tempo opportuno e sicuro a 

stringervi, direi di no; ma considerato che il duca non può aspettare il partito vinto, 

per restargli poco di tempo, rispetto alla brevità della vita del pontefice; è 

necessario che gli usi la prima occasione se gli offerisce, e che commetta della 

causa sua buona parte alla fortuna... 

N. Machiavelli, Del modo di trattare i popoli della 

Valdichiana ribellati 

 

 

...Si potrebbe forse chiamare como testimoni a favore della Fortuna gli stessi 

Romani, dicendo che assegnano di più alla Fortuna che alla Virtù? In effetti 

soltanto tardi presso di loro e dopo molto tempo Scipione il Numantino eresse um 

tempio alla Virtù, poi Mario un altro detto della Virtù e dell’Onore, e infine Emilio 

Scauro, vissuto all’epoca dele guerre cimbriche, il tempio della Mente [...] Ma i 

tempi della Fortuna sono splendidi e antichi e quasi frammischiati con le prime 

fondamenta della città... 

Plutarco, La fortuna dei Romani 

 

 

...l’Ordinanza nasceva com un programma e degli obietivvi concreti ed attuali che 

scaturivano dal dibattito politico del tempo (la reconquista di Pisa e l’impianto di 

una forza militare in grado di defendere Firenze nell’epoca di crisi e di invasioni 

straniere che si era aperta com le Guerre d’Italia), e non com intenti teorici e 

dottrinari... 

A. Guidi, Un Segretari Militante, Politica, 

diplomazia e armi nel Cancelliere Machiavelli 
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RESUMO 

Este trabalho trata de I primi scritti politici de Nicolau Maquiavel (1469 – 1527) 

redigidos durante os catorze anos em que esteve envolvido nas políticas, nos conflitos e nas 

guerras de seu tempo, exercendo suas atividades como Segretario da Segunda Chancelaria e 

como Segretario dos Dez da Liberdade da República Florentina a partir de 1498. Nesta 

dissertação adotam-se alguns pressupostos necessários para lançar mais uma luz sobre o início 

e o processo de amadurecimento do pensamento maquiaveliano a partir de I primi scritti 

politici. Assim, busca-se a compreensão e seu pensamento a respeito da diplomacia, da guerra 

e da política a partir de uma experiência de governo muito específica. Para se compreender o 

início do discurso maquiaveliano, portanto, exige-se o seu emparelhamento face à experiência 

de governo de Maquiavel Segretario então inserido na estrutura administrativa e de poder da 

República Florentina. Isto porque, seria através de uma aproximação de alguns elementos da 

teoria político-militar maquiavelinana com a práxis político-administrativa e de escrita da 

Chancelaria que se torna possível, em muitos de seus aspectos, a reconstrução da obra face ao 

contexto de sua época. Contudo busca-se esta compreensão segundo um contexto de época, 

sem prender o autor ao realismo político rudimentar ainda muito difundido em seu tempo ou 

mesmo, perder de vista a universalidade de seu pensamento. I primi scritti politici oferecem 

um relato único das preocupações do governo florentino com sua integridade territorial, de 

como lidar com as questões da liberdade e da autonomia ou não de seus domínios territoriais 

e, não menos importante, dos temas que vêm a ser objeto deste estudo: a querra, o papel 

desempenhado pelos condottieri, a sua defesa da formação de uma milícia própria e o jogo de 

poder político muito característico da República Florentina do período. Assim, a partir da 

leitura dos scritti e reflexão a respeito da sua experiência na Chancelaria, compreendem-se as 

razões da defesa da constituição de uma milícia da Ordenança, paralelamente ao fundamental 

problema da manutenção e das garantias das liberdades na Florença de então. Investiga-se se 

Maquiavel Segretario entre 1498 a 1512 compreendia o estabelecimento da milícia da 

Ordenança Florentina como parte de uma estratégia político-administrativa maior do território 

florentino (e de seus domínios) e na qual o estabelecimento de um exército próprio não 

mercenário impunha-se. O discurso maquiaveliano não apenas analisa os pressupostos 

necessários para o estabelecimento de forças próprias militares, mas, também, os meios 

necessários para a sua gestão com todas suas implicações, valiosa experiência para o processo 

de amadurecimento do autor e que permearia suas obras posteriores. 

Palavras-chave: diplomacia, estado, estratégia, defesa, guerra, liberdade, milícia, política. 
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ABSTRACT 

This research aims at addressing Machiavelli’s I primi scritti politici written during 

the philosopher’s fourteen years of involvement in politics, social conflicts and military 

events as Secretary to the Florentine Republic’s Second Chancellery, as well as when working 

as Secretary to the dei Dieci di Libertà e Balía. Central to this investigation is the 

understanding of I primi scritti politici as an important group of writings whose fundamental 

nature is to bring about new debates in the fields of politics, war and social conflicts within 

the Florentine Republic from the early XVI Century. In addition to that, this investigation 

aims at considerate I primi scritti politici as the launching of Machiavelli process of thinking. 

Accordingly, one intends to comprehend this philosopher’s process of thinking in relation to 

the fields of diplomacy, war and politics when in charge of a quite specific position within the 

Government of the Florentine Republic. Furthermore, in order to comprehend Machiavelli’s 

infant process of thinking as a philosopher, one needs to position it within both the Florentine 

Government’s administrative and power structures. Since this research addresses Machiavelli 

thinking in the fields of political and military powers in the context of the Florentine 

Republic, it was taken into consideration that the thinking itself reflects on a theoretical level 

the presumed attempt to put together the Chancellery’s political-administrative and written 

praxis within an historical context of Florence from the years of 1489-1512. Notwithstanding 

this, the understanding of such philosophical thought from a historical perspective demands 

the comprehension of the philosopher’s own universality of thinking not bind to the so-called 

spread of rudimentary political realism so present at that time. By the reading of I primi scritti 

politici, in addition to a reflexion about his experience in the Florentine Chancellery, one may 

comprehend the reasons behind the defence of the militia project and the consequential debate 

about the maintenance of freedom in Florence. Therefore, through the reconstruction of the 

precise political and military context - as well as logistical, legal and theoretical difficulties 

existent - one can understand the hardships encountered by this thinker. Hence, one shall 

argue that Machiavelli’s experience as Secretary offered him backgrounds needed to bring 

about a strategy to put into place the militia project in line with the broader need to maintain 

freedom. By backing a military power financed and supported by Florence, Machiavelli 

brought a larger political project into the arena, focused on State defence and territorial 

administration backed on the removal of the mercenary forces from the Florentine scene. 

These ideas can be found on the philosopher’s later works on politics, war and defence in his.  

Keywords: diplomacy, state, strategy, defense, war, freedom, the militia, politics. 
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INTRODUÇÃO 

 

I primi scritti politici de Nicolau Maquiavel (1469 – 1527) vêm muito 

recentemente atraindo a atenção da academia no Brasil1 em linha com o interesse que desperta 

em diversos estudiosos e filósofos na Europa. Segundo Mettenheim (2010), os vinte e quatro 

textos que compõem estes primeiros escritos cobrem uma temática desde a diplomacia 

florentina e problemas administrativos, fiscais e políticos relacionados à mobilização de 

forças armadas, até relatos sobre a França e a Alemanha, memoriais, como também análises 

de instituições e conjunturas políticas2. Assim sendo, dentro da obra maquiaveliana, esses 

scritti politici se apresentam como desafio para estudiosos e pensadores principalmente por 

oferecerem uma interpretação do autor para os inúmeros conflitos nos quais Florença via-se 

envolvida naquele que veio a ser um breve, mas extremamente rico período de sua história.  

O objeto deste estudo serão os textos3 datados do período compreendido entre a 

                                                 
1 Encontra-se recentemente organizada na publicação Maquiavel. Política e Gestão Florentina a tradução inédita 
para o português do conjunto completo de 24 textos escritos por Maquiavel enquanto Segretario na Chancelaria 
de Florença (1498-1512), e alguns textos posteriores à sua destituição deste cargo público como o “Ai Palleschi” 
de 1512, o “l’Allocuzione ad um magistrato” de 1519, o “Sommario delle cose della citta di Lucca” de 1520, o 
“Minuta di provvisione per la riforma dello stato di Firenze l’anno 1522” e o “Frammento sulla riforma dello 
stato di Firenze” ambos de 1522, o “Relazione di una visita fatta per fortificare Firenze” de 1526 e, por fim, o 
“Memorial a Raffaello Girolami, quando no dia 23 de outubro partiu para Espanha [como embaixador junto do] 
Imperador” de 1512. Segundo o Prefácio de K. Mettenheim, esta coletânea oferece oportunidade única para os 
leitores interessados em “refletir gestão pública e a formular perguntas novas”, discursar sobre a política e seus 
objetivos bem como, torna-se “de especial importância neste momento de reavaliação do papel do Brasil na 
política internacional”. In: Maquiavel. Política e Gestão Florentina. Tradução e notas, Renato Ambrosio. 
Prefácio Kurt Mettenheim. Série Ciências Sociais na Adminsitração, Departamento de Fundamentos Sociais e 
Jurídicos da Administração, FGV-EAESP: FSJ. Circulação Restrita. São Paulo: Multhiplic Serviços de 
Impressão, 2010, pp. 5-17. 
2 METTENHEIM, Kurt. Prefácio. In: Maquiavel. Política e Gestão Florentina. Tradução e notas, Renato 
Ambrosio. Série Ciências Sociais na Adminsitração, Departamento de Fundamentos Sociais e Jurídicos da 
Administração, FGV-EAESP: FSJ. Circulação Restrita. São Paulo: Multiplic Serviços de Impressão, 2010, p. 5. 
3 Dentre os vinte e quatro textos que compõem I primi scritti politici são objeto deste estudo apenas os textos 
datados do período compreendido entre 1499 e 1512, a saber: “Discorso fatto al magistrato de dieci spra le cose 
di Pisa” e o “Provvedimenti per la Riconquista de Pisa” ambos de maio-junho de 1499; “De rebus 
pistoriensibus” de março de 1502; Sommario de’ Pistolesi 1502 [Sommario della ciptà] e [Sommario del 
contato];“Descrizione del modo tenuto dal duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da 
Fermo, il signor Pagolo e il duca di Gravina Orsini” de junho-agosto de 1503; “Parole da dirle sopra la 
provisione del danaio, facto un poco di proemio et di scusa” de março de 1503; “Del modo di trattare i popoli 
della Valdichiana ribellati” de julho – agosto de 1503; “La cagione dell’ordinanza, dove la si truovi, et quel che 
bisogni fare. Post Res Perditas” de 1512; “Provvisioni della repubblica di Firenze per istituire il magistrato 
de’nove ufficiali dell’Ordinanza e Milizia fiorentina, dettate da Niccolò Machiavelli; Provvisione prima per le 
fanterie, del 6 dicembre 1506. Provvissione seconda per le milizie a cavalo, del 30 de marzo 1512” de 1506 e 
1512; “Consulto per l’elezione del capitano dele fanterie di ordinanza fiorentina” de maio de 1512; “Sul modo 
di ricostituire l’ordinanza” de 1512; “De natura Gallorum” de 1501 – 1503(?); “Notula per uno che va 
ambasciatore in Francia” de 1503; “Ritratto di cose di Francia” de 1510-1512; “Rapporto delle cose della 
Magna. Fatto questo dì 17 giugno 1508”; “Discorso sopra le cose della Magna e sopra l’Imperatore” de agosto-
setembro de 1509; “Ritratto delle cose della Magna” de 1512; “Ai Palleschi” de novembro de 1512, apenas este 
escrito após retorno dos Medici a Florença e o consequente afastamento de Maquiavel do cargo de Segretario da 
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escolha de Maquiavel aos 29 anos de idade Secondo Segretario da Chancelaria de Florença e 

a restauração dos Medici em Florença (1512), período este que marca o início de sua vida 

pública e de sua obra4. Dentro do conjunto de sua obra, I primi scritti politici são leituras 

obrigatórias para todos os estudiosos que pretendem esmiuçar os acontecimentos da vida, os 

envolvimentos nas guerras e a política florentina no período em questão. E isto, em razão de 

cada scritto politico ser uma forma muito característica de Maquiavel refletir sobre o que 

acontecia à sua volta enquanto partícipe da história, da sociedade e da política florentina de 

então5. 

Andrea Guidi destaca no seu breve escrito “L’esperienza cancelleresca nella 

formazione politica di Niccolò Machiavelli” a importância de enxergar os textos de governo 

em I primi scritti politici de Maquiavel do período compreendido entre 1499 e 1512 – e, 

portanto, restritos ao seu período como Segretario na Chancelaria Florentina - não apenas 

como simples fonte de informações sobre aquele raro momento histórico, ou como parte da 

emergência de um novo pensamento político ou modelo literário, mas principalmente, como 

bancada de testes e laboratório experimental de sua crecente intelectualidade6. Guidi (2009) 

defende ainda que a doutrina política de Maquiavel nasce de sua experiência diplomática na 

Chancelaria Florentina - território este, mais que propício para colocar em prática seus 

conhecimentos - confrontando teoria proveniente de suas leituras dos pensadores da 

Antiguidade com a prática das atividades administrativas do cotidiano. Ainda, segundo 

Valverde (2010), esses relatórios escritos ao tempo que Maquiavel trabalhou como Segundo 

Secretário da República de Florença compõem as chaves de entrada ao seu pensamento 

                                                                                                                                                        
Chancelaria. 
4 Maquiavel foi escolhido [eletto] pelo Grande Conselho Secondo Segretario para a Chancelaria de Florença em 
15 de junho de 1498 em substituição a Braccesi logo após a execução do frade dominicano Girolamo Savonarola 
(1452-1498) em 23 de maio daquele mesmo ano e quando, segundo alguns autores, já se encontrava bastante 
envolvido na política florentina. Assim pode ter exercido pequenos serviços na Chancelaria mesmo antes de sua 
escolha ainda durante o governo de Savonarola (1494-1498) razão pela qual figurava entre os nomes indicados 
ao cargo pelo Conselho dos Oitenta. In MASTERS, R. Da Vinci & Maquiavel: Um Sonho Renascentista. De 
como o curso de um rio mudaria o destino de Florença. Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1999, pp. 57-65. 
5 Conforme destaca Marchand “La nomina di Machiavelli nel giugno 1498 non è casuale: va strettamente 
ricollegata agli eventi del mese precedente, cioè alla condanna a all’esecuzione di Savonarola, nonché al trionfo 
degli antisavonaroliani: l’inter istituzionale che porta all’elezione inizia infatti cinqui giorni asattamente dopo 
l’esecuzione del Frate... , la nomina fu infatti altamente politica...” In: MARCHAND, J. Introduzione. In: 
Nicollò Machiavelli. Legazioni. Commissarie. Scritti di Governo. Tomo I (1498-1500). Roma: Salerno Editrice, 
2003, p. IX. 
6 “Ocorre a questo proposito tener presente che molti suoi scritti di governo, numerosi dei quali ancora inediti, 
mostrano di essere non un semplice serbatoio dal quale selezionare i rari momenti in cui egli lascia emergere il 
suo pensiero o le sue capacità letterarie, ma una sorta de banco di prova e di laboratorio sperimentale per la 
sua crescita intellettuale.” In GUIDI, A. L’esperienza cancelleresca nella formazione politica di Niccolò 
Machiavelli. In: Il Pensiero Politico. Firenze: Leo S. Olschki, 2005, pp. 3-23. 
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político7. 

 Neste sentido é necessário refletir-se sobre o pensamento político de Maquiavel 

como algo decorrente de combinação entre reflexão profunda exercida com base em 

fundamentos teóricos existentes e fatos reais por ele observados ou vividos diretamente; isto 

como quem busca descobrir uma norma que disciplinasse a sociedade humana. Assim, 

considera-se que esta norma política em Maquiavel exigiria sempre uma base concreta, 

precisa, humana que, combinada com uma experiência também precisa e rica do homem em 

determinadas situações ou eventos, constituiriam juntos uma base segura desta norma.  

Assim, a presente dissertação busca se apoiar nesta experiência de Maquiavel 

Segretario della Seconda Cancelleria8 e, também, como Segretario dei Dieci di Libertà e 

Balía9 da República Florentina para lançar mais uma luz sobre o início do processo do seu 

pensamento a respeito da guerra e da política. O autor oferece em I primi scritti politici um 

relato único das preocupações do governo florentino com sua integridade territorial, de como 

lidar com o tema da liberdade e da autonomia ou não de seus domínios territoriais e, não 

menos importante, dos temas que vêm a ser objeto deste estudo: a querra, o papel 

desempenhado pelos condottieri, a sua defesa da formação de uma milícia própria e o jogo de 

poder político muito característico da República Florentina do período. 

Investiga-se aqui de que forma I primi scritti politici testemunham sobre 

Maquiavel cidadão Florentino e partícipe da cosa pubblica, particularmente envolvido com os 

problemas concretos enfrentados pelo governo de Florença e que serão posteriormente 

tratados nesta dissertação. Assim, analisa-se de que maneira a guerra - e a constante ameaça 

de guerra – bem como, os inúmeros conflitos sociais (inclusive brigas antigas e seculares 

entre os Guelfos e Gibelinos) que acabavam por gerar conflitos políticos. Comflitos estes, 

cujos reflexos na estrutura de poder florentina – então sem a presença dos Medici - acabaram 

por influenciar Maquiavel Segretario na elaboração de I primi scritti politici. Dado este 

cenário, busca-se compreender a maneira como Maquiavel Segretario responde aos desafios 

que se descortinavam para a recem instaurada República Florentina, ao propor ações 

                                                 
7 VALVERDE, A. J. Maquiavel a Cavalo: os primeiros escritos políticos. In: Maquiavel. Política e Gestão 
Florentina. Prefácio, Kurt Mettenheim. Tradução e notas, Renato Ambrosio. Série Ciências Sociais na 
Adminsitração, Departamento de Fundamentos Sociais e Jurídicos da Administração, FGV-EAESP: FSJ. 
Circulação Restrita. São Paulo: Multiplic Serviços de Impressão, 2010, p. 21. 
8 A Segunda Chancelaria era a alta magistratura militar e diplomática de Florença. Maquiavel Segretario 
tornava-se então o responsável por apresentar instruções e ordens a serem executadas e cumpridas nos territórios 
florentinos. 
9 Secretário dos Dez da Liberdade, cuja competência incluia a questão da fortificação e defesa da cidade de 
Florença, alianças militares e assuntos referentes à guerra e paz. 
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diplomáticas, movimentos políticos ou ações bélicas em contrapartida. 

A partir do momento em que se torna responsável pela administração interna da 

Chancelaria10 Maquiavel passa a desenvolver, segundo Marchand (2003), uma importante e 

delicada carreira política ao exercer a função de Segretario daquela que era a máxima 

autoridade política florentina e ao exercer também a função de Segretario11 dos Dez da 

Liberdade - autoridade então encarregada da administração dos domínios territoriais de 

Florença e das suas operações militares12. O significativo papel desempenhado por Maquiavel 

nestes quase catorze anos de dedicação às questões cotidianas que lhe eram apresentadas no 

campo diplomático, militar e político traduziu-se em dois distintos grupos de scritti: a 

correspondência e os scritti politici, ou seja, o carteggio diplomatico e o carteggio 

amministrativo13. Essas reflexões de Maquiavel a respeito dos diversos acontecimentos nos 

quais tenha, direta ou indiretamente, tomado parte acabaram por compor documentação 

riquíssima, os primeiros disponíveis, e que inauguram um discurso político, histórico e militar 

característico deste pensador14.  

A partir de 1498, inicialmente suas cartas e depois I primi scritti politici redigidos 

são verdadeiros testemunhos a respeito da administração dos domínios florentinos exercida 

pela Chancelaria, órgão então responsável por apresentar instruções e ordens a serem 

executadas e cumpridas nos seus territórios. Mas, antes, estes scritti se apresentam como 

interpretação dos acontecimentos políticos relativos ao governo da República Florentina15, 

cujos principais objetivos eram certamente a defesa contra ameaças externas e a resolução de 

                                                 
10 Segretario della Seconda Cancelleria. Marchand refere-se à função como de Capo della Seconda Cancelleria. 
MARCHAND, J. Premesa. In: Nicollò Machiavelli. Legazioni. Commissarìe. Scritti di Governo. Tomo I (1498-
1500). Roma: Salerno Editrice, 2003, pp. IX-XXVI. 
11 Segretario dei Dieci di Libertà e Balía. Marchand refere-se à função como de Segretario dei Signori. Idem. 
12 Maquiavel veio a ser nomeado Segretario dei Deici di Libertà em 14 de julho de 1498. Ibidem. 
13 Segundo Marchand pode-se agrupar os primeiros escritos de Maquiavel em dois grupos: o primeiro grupo 
composto pela correspondência e escrito diplomático - carteggio diplomatico - que inclui os relatos, impressões 
e interpretações a respeito das Legazioni (ao exterior) de Maquiavel Segretario; o segundo grupo composto pela 
correspondência e escrito administrativo “carteggio amministrativo”, ou le Commissarìe; e por fim o escrito de 
governo “scritti di governo”. Ibidem. 
14 Segundo Capata, a obra de Maquiavel Segretario compõe-se dos escritos oficiais da Chancelaria “Gli scritti 
ufficiali della Cancelleria” de Florença do período (1498-1512) a saber: os escritos de “le Commissarìe” que 
eram relativos aos trabalhos internos, os escritos de “le Legazioni” enviados do exterior a Florença durante os 
trabalhos diplomáticos, e os escritos de governo “Gli Scritti di governo” relativos às mais diversas ocasiões 
institucionais. In: CAPATA, Alessandro. Machiavelli. Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di 
Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Grandi Tascabili Economici Newton. 
Milano: Prima Edizione, 1998, p. XXXII. 
15 Agnes Heller (1982) cita em O Homem do Renascimento que nos discorsi Maquiavel “possuía um ideal de 
sociedade, a república-pólis, e portanto possuía igualmente um ideal de homem”; enquanto que, n’O Príncipe, 
rejeita qualquer estado ideal, o que o levou a rejeitar simultaneamente qualquer ideal de homem. In: HELLER, 
A. O Homem do Renascimento. Lisboa: Editorial Presença, 1982, pp. 26-27. 
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conflitos dentro de seus limites territoriais16. Cada carta e scritto politico de Maquiavel 

constitui-se num testemunho da forma como o governo de Florença adequa sua política 

interna a cada evento externo, especialmente aos conflitos existentes e invasões ocorridas na 

península itálica do período. Um exemplo deste testemunho encontra-se nos dois primeiros 

scritti que tratam da questão pisana, e nos qual Maquiavel, além de testemunhar os fatos 

ocorridos na frente da guerra contra a cidade rebelada, apresenta ao Magistrado dos Dez as 

razões e os planos para sua reconquista17. O conflito com Pisa estender-se-ia até 1509, e os 

scritti politici de Maquiavel diretamente relacionados a esta campanha militar - lembrada por 

ter sido desastrosa e cruel, ter feito uso de alianças perigosas e projetos de engenharia 

inviáveis18 - apresentam-se como fontes de reflexão a respeito do comportamento de uma 

cidade dominada, da fidelidade dos habitantes do interior, da pouca fidelidade das tropas de 

mercenários e do perigo de intervenção externa em um conflito armado. Conforme defende 

Guidi (2009), lendo-se atentamente o vastíssimo material representado pelos scritti di 

governo, percebe-se como Maquiavel interpreta tais eventos e conflitos vividos durante suas 

atividades administrativas e políticas junto à Chancelaria, o que acaba por transformá-los 

numa espécie de “banco di prova”19 para o seu crescente interesse intelectual como 

Segretario da Chancelaria Florentina. Poder-se-ia, em princípio, inferir que Maquiavel 

Segretario buscava em seus discursos revelar-se aos membros da aristrocacia como quem 

compreendia as razões dos inúmeros conflitos por que passava a recém-restaurada República 

Florentina e, assim, demonstrar uma capacidade em propor soluções face aos enormes 

desafios que se sobrepunham.  

Torna-se imperativo, portanto, refletir sobre a incontestável importância da 

experiência de Maquiavel na Chancelaria Florentina para a compreensão da estruturação de 

sua proposta de modelo de gestão administrativa e militar de regiões e cidades conquistadas. 

                                                 
16 As tensões externas decorriam em sua maioria de conflitos existentes com os nascentes estados nacionais da 
França e do Papado, além de pendências com a República de Veneza, ou relativas à questão pisana, por exemplo. 
Enquanto que, no campo interno, as tensões caracterizavam-se pelo longo conflito entre as classes dos dirigentes 
de Florença - como os conflitos entre os Guelfos e Gibelinos – enraizados nas questões de ordem econômica e de 
estrutura de poder político.  
17 Discorso fatto al magistrato dei dieci sopra le cose di Pisa e Provvedimenti per la Riconquista de Pisa, 
escritos entre maio e junho de 1499. MACHIAVELLI, Niccolò. In: CAPATA, Alessandro. Machiavelli. Tutte le 
Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni 
Integrali. Grandi Tascabili Economici Newton. Milano. Italia. Prima Edizione, 1998, p. 368-370. 
18 Maquiavel apoia e participa diretamente nos planos megalomaníacos para desvio do rio Arno, pensados como 
forma de isolamento de Pisa e facilitar acesso de Florença ao mar e que contou com sua direta participação de 
Maquiavel no planejamento e execução. In: MASTERS, R. Da Vinci & Maquiavel: Um Sonho Renascentista. De 
como o curso de um rio mudaria o destino de Florença. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999. 
19 In: GUIDI, A. Un Segretario Militante. Politica, diplomacia e armi nel Cancelliere Machiavelli. Bologna: 
Società Editrice Il Mulino, 2009, p.19. 
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Há dois exemplos em I primi scritti politici, que tratam diretamente da guerra contra Pisa, no 

Discorso fatto al magistrato dei dieci sopra le cose di Pisa e nos Provvedimenti per la 

Riconquista de Pisa20 em que se reconhece em Maquiavel Segretario “um nova forma de 

pensar o conflito” claramente expressa na proposta de reflexão a respeito da questão pisana e 

em sua defesa da forma como as autoridades florentinas devem analisá-la, tratá-la e ponderá-

la, por exemplo:  

 

“Pertanto essendo in tanta calamità al presente, e non flettendo l’animo, non si può 

né debbe a nessun modo credere che per loro medesimi mai vengano volontari sotto 

il giogo vostro. Che la ci sai concessa da chi la possedesse, dobbiamo considerare 

che quello tale che ne sai possessore, o vi sarà entrato dentro chiamato da loro, o 

per forza”21. 

Os conflitos sociais existentes e decorrentes das difíceis relações entre senhores e 

súditos da Florença do período, as rivalidades políticas entre os partidários políticos e famílias 

locais bem como, a latente preocupação de Maquiavel com a necessidade da contratação de 

forças mercenárias para garantir a integridade territorial de Florença o que, em última análise, 

reflete sua preocupação com a garantia da integridade e liberdade de seus cidadãos, 

encontram-se presentes em I primi scritti politici objetos desta dissertação. Observa-se que 

Maquiavel, a serviço dos Dieci di Libertà e Balía22, não apenas se responsabiliza pelas 

atividades cotidianas de um órgão político-administrativo, mas, também, envolve-se nos 

assuntos relativos à segurança do território florentino, às guerras do período e nas questões de 

maior interesse das mais fortes e representativas famílias locais. Assim, segundo Marchand 

(2003): 

 

“Dato che questa magistratura si occupava di tutte le questioni riguardanti la 

guerra e la sicurezza all’interno del dominio fiorentino, la maggior parte della 

attività amministrative di Machiavelli vennero svolte al servizio dei Dieci, un 

organo politico in cui le grandi famiglie fiorentine erano fortemente 

                                                 
20 Tem-se, segundo Marchand, em I primi critti politici um discurso executado em duas fases. A primeira fase 
refere-se ao trabalho de Maquiavel Segretario do período compreendido entre 1498 e 1505, seguida de uma 
segunda fase dos scritti redigidos até o ano de 1512. MARCHAND, J. Premesa. In: Nicollò Machiavelli. 
Legazioni. Commissarie. Scritti di Governo. Tomo I (1498-1500). Roma: Salerno Editrice, 2003, p. XIII. 
21 Discorso fatto al magistrato dei dieci sopra le cose di Pisa. MACHIAVELLI, Niccolò. In: CAPATA, 
Alessandro. Machiavelli. Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un 
saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Grandi Tascabili Economici Newton. Milano: Prima Edizione, 
1998, p. 369. 
22 Magistratura esta, encarregada das questões relativas à guerra e à segurança dos domínios da República. 
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rappresentate”23.  

Deste modo argumenta-se que em I primi scritti politici encontram-se expressos, 

por um lado, o pensamento maquiaveliano a respeito dos desafios que se apresentavam a 

Florença na gestão das políticas públicas no início do século XVI e, por outro lado, uma 

defesa da necessidade de uma nova forma de exercício da diplomacia24.   

Assim sendo, longe de ser algo artificioso ou especulativo, acredita-se ser 

importante reconhecer em I primi scritti politici uma nova forma de pensar a ação política e o 

exercício diplomático como solução para os conflitos dado, muitas vezes, a inevitabilidade da 

guerra na qual Florença via-se, deliberadamente ou não, envolvida. Deliberadamente, pois, 

muitas vezes, poder-se enxergar a guerra como consequência de conflitos gerados por 

questões internas ao estado. Enquanto que, por outro lado, há conflitos possíveis de serem 

gerados por forças e circunstâncias externas a este mesmo estado e que, portanto, tornavam-se 

também fora de controle; exigindo, portanto, na visão do autor, ações pontuais por parte de 

seus governantes. Identifica-se, igualmente, em Maquiavel a forma como o estabelecimento e 

fortalecimento da Ordenança Florentina determinam o sucesso25 de um conflito armado 

exigindo, em seguida, o controle e a administração dos territórios conquistados com vista ao 

bem público; o que nitidamente clama pelo seu estabelecimento e o consequente fim da 

dependência de exércitos mercenários. Para tal empreitada, exigia-se um novo papel de cada 

um dos atores políticos da República, partícipes ou não da cosa publicca, fossem estes nobres, 

súditos, membros da Igreja, demais cidadãos florentinos ou habitantes de seus territórios, 

como sujeitos ativos neste processo político.  

Ao participar ativamente de importantes Commissarìe (missões na Itália) em 

relativo curto período de tempo, Maquiavel testemunha in loco momentos cruciais da história 

da República26 através do trato de muitas das questões diplomáticas, militares e políticas que 

                                                 
23 MARCHAND, J. Premesa. In: Nicollò Machiavelli. Legazioni. Commissarie. Scritti di Governo. Tomo I 
(1498-1500). Roma: Salerno Editrice, 2003, p. XIII. 
24 Apresentava-se claramente a Maquiavel, em razão das diversas Commissarìe e Legazioni ao exterior às quais 
ele havia sido designado, a frágil diplomacia Florentina frente à complexa realidade dos inúmeros conflitos que 
eclodiam na península itálica e crescente presença de novos atores representados pelos emergentes estados da 
Europa.   
25 A fortuna, representada pelos eventos externos, irracionais e casuais que podem refrear, conter, a virtù. N’O 
Príncipe, a fortuna controla metade das ações humanas, enquanto a outra metade deve-se à virtù. A virtù, então, 
indica capacidade, energia, determinação e arrojo. Para Maquiavel, o político “virtuoso” revela suas capacidades 
e habilidades nas situações de “necessidade”; é capaz de viver na “pobreza” mantendo uma vida sobria e austera, 
desprezando o “útil” pessoal visando a grandeza do estado. É capaz de se refugiar no ócio e buscar uma vida sem 
luxo e apenas desejar como ambição pessoal a “honra”. Vide CAPATA, Alessandro. Machiavelli. Tutte le Opere 
storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. 
Grandi Tascabili Economici Newton. Milano: Prima Edizione, 1998, pp. 1017-1021. 
26 Segundo Marchand, “Col a honra passare degli anni, questa collaborazione com gli esponenti del regime 
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se apresentavam junto aos altos membros da sociedade florentina. Sendo que, ao exercer 

também importante papel no desenrolar da crise representada pela guerra com Pisa, acaba por 

credenciar-se para sua primeira Legazione (missão no exterior) em França, entre julho e 

dezembro daquele mesmo ano27. Ao relatá-los em I primi scritti politici, Maquiavel expõe 

fatos marcantes da política, das guerras, dos personagens e dos desafios que Florença 

enfrentava no início do século XVI e inaugura um novo discurso estratégico-militar e político 

que ultrapassa o simples relato das negociações28. Trata-se aqui de uma preocupação em 

refletir sobre os conflitos internos entre as facções políticas de Florença e sobre os embates de 

força com os demais reinos, ducados e repúblicas inimigas existentes à época na própria 

península itálica. Bem como, busca-se refletir sobre os enormes desafios representados pelos 

conflitos de interesses com os grandes reinos de França e Espanha e a forma como suas ações 

políticas e militares exerciam sobre as decisões políticas ou defensivas de Florença.  

Ao analisar o conflito e relatá-lo em cartas e escritos relativamente curtos, como 

se vê no seu carteggio amministrativo, identifica-se um empenho de Maquiavel na busca por 

uma solução para a questão da reconquista de Pisa o que, consequentemente, acabaria por 

exigir o estabelecimento de acordos com figuras proeminentes - como dos dois condottieri 

Paolo Vitelli e o Conde Rinuccio da Marciano29. Assim, em princípio, pode-se alegar a 

possibilidade de identificação em I primi scritti politici as Legazioni e Commissarìe de que 

Maquiavel Segretario participa, seja em razão dos precisos relatos feitos pelo mesmo, seja por 

todo um modo próprio (autônomo) de refletir individualmente sobre cada acontecimento 

                                                                                                                                                        
republicano, come pure le sue capacità personali, lo portanto ad assumere missioni di grande impegno: in 
Romagna presso il Borgia fino alla strage di Seniballia (fine 1502), a Roma per l’elezione del sucessore di Pio 
III (ottobre-dicembre 1503), tre volte in Francia alla corte di Luigi XII (gennaio-marzo 1504, giugno-settembre 
1510 e settembre-ottobre 1511), preso Giulio II nella sua campagna militare alla reconquista degli stati della 
Chiesa (agosto-ottobre 1506), due volte presso l’Imperatore (dicembre 1507-giugno 1508 e novembre-dicembre 
1509) e in tutto il dominio fiorentino sai per la creazione della milizia d’ordinanza in Mugello e in Casentino 
(dicembre 1505-marzo 1506), sai per il coordinamento delle actività militari e amministrative nella fase decisiva 
della reconquista di Pisa nel 1509, sia ancora in occasione del concilio scismatico di Pisa (novembre-dicembre 
1511)”. MARCHAND, J. Premesa. In: Nicollò Machiavelli. Legazioni. Commissarie. Scritti di Governo. Tomo I 
(1498-1500). Roma: Salerno Editrice, 2003, pp. X-XI. 
27 A primeira Commissarìe de Maquiavel ocorre em março de 1499 para tratar da guerra com Pisa junto ao 
condottiere Iacopo IV d’Appiano, senhor de Piombino. A segunda Commissarìe – e de enorme relevância para o 
governo de Florença – ocorre em de julho de 1499 para buscar uma aliança fronteiriça com Forlì, pequeno 
estado italiano de Caterina Sforza. Em junho de 1500, é designado para Commissarìe na frente de guerra de Pisa 
junto às tropas francesas e suíças empenhadas na expedição contra a cidade rebelada, Ibidem. 
28 Vide Nota 3 para os I primi scritti politici de Maquiavel referentes ao período compreendido entre os anos de 
1499 e 1512.  
29 Tem-se também como exemplo os esforços de Maquiavel no sentido de angariar forças junto ao rei de França 
Luís XII e mercenários suíços em junho de 1500 para tal empreitada. Ocorre neste período também a luta contra 
a ocupação do Casentino sob a batuta do condottiere Alviano, contratado pelos venezianos em 1498, e o não 
menos importante prenúncio da mira expansionista de Cesare Borgia, o Duque Valentino, filho do Papa 
Alexandre VI que demonstraria muito pouca disposição em negociar com Florença a partir de 1501. 
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diplomático ou conflito armado, e suas consequências políticas30.  

Assim, segundo Marchand (2003), ao relatar suas experiências como Segretario 

da República Florentina em sua correspondência e em I primi scritti politici entre 1499 e 

1512, de Maquiavel inaugura um novo pensamento político que incorporava, dentre outras, a 

problemática representada pelas forças mercenárias, os conflitos sociais entre Senhores e 

súditos além das questões entre as facções políticas mencionadas anteriormente. Mas, para 

Marchand (2003), o que se mostrava verdadeiramente autêntico (e novo) era a forma como o 

discurso maquiaveliano era estruturado, ou seja: “...nonché della sua scrittura, che mette via 

via a punto valenze quali la struttura dilemmatica, la metaforizzazione del discorso politico e 

la tecnicizzazione del lessico”31. Assim, esta inauguração e a grande originalidade do discurso 

de Maquiavel, ao transformar-se em tema universal, ultrapassam, então, o seu tempo e o 

episódio local, ou seja, o conflito com Pisa, juntamente com todas as suas propostas de 

soluções militares e políticas32.  

O primeiro capítulo [As Origens] garante um ponto de partida para a análise do projeto 

maquiaveliano de pensamento a respeito de política, tendo em perspectiva (como fato 

substancial) a explicitação dos conflitos latentes pelos quais passava a República de Florença 

de seu tempo nos I primi scritti politici. Em princípio, analisa-se como Maquiavel trata os 

mecanismos de institucionalização de cada conflito, a decisão estratégica de ações militares e 

a forma como defende as políticas de estado coordenadas dada a inexistência solução 

possível, apesar de existir saída. Neste sentido, procura-se compreendê-los como embriões do 

pensamento político de Maquiavel para, em seguida, aprofundar nas reflexões a respeito das 

alternativas que se apresentavam à República Florentina de então. Apesar de oferecer um 

contexto histórico para estruturação das análises, esta dissertação não trata, necessariamente, I 

primi scritti politici cronologicamente, mas posiciona-os face ao tema central da discussão.  

Diante dos eventos que ocorriam à sua volta em Florença, e das diversas 

                                                 
30 Segundo G. Inglese, indentifica-se na política da Chancelaria Florentina de então uma certa tendência à 
aplicação de um “realismo elementare” no trato de análise das questões políticas. Mas, por outro lado, e apesar 
de existir uma certa inclinação da classe dirigente de Florença em adotar tal método de análise política e de 
Maquiavel lançar mão deste método e de termos analíticos e propositivos nos seus escritos de governo, o 
pensamento maquiaveliano seria, outrossim, independente e autônomo. INGLESE, G. 1506, in Machiavelli 
senza i Medici (1498-1512). Scrittura del Potere / Potere della Scrittura. Atti del Convegno di Losanna 18-20 
novembre 2004. A cura di Jean-Jacques Marchand. Roma: Salerno Editrice, 2006, p. 255. 
31 In MARCHAND, J. Premesa. In: Nicollò Machiavelli. Legazioni. Commissarie. Scritti di Governo. Tomo I 
(1498-1500). Roma: Salerno Editrice, 2003, p. IV. 
32 A título de exemplo, pode-se enxergar tal atemporalidade quando os Florentinos estruturam modelos 
semelhantes de ações militares e políticas para conflitos futuros nas regiões do Casentino, Arezzo, Valdichiana 
ou Pistóia.   
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Legazioni e Commissarìe às quais fora designado a participar ativamente enquanto Segretario 

da Chancelaria, Maquiavel viu-se na obrigatoriedade de analisá-los, pensá-los e reportá-los 

metodicamente às autoridades florentinas, contribuindo, acredita-se, de alguma forma para o 

amadurecimento de seu aprendizado político e militar. Aprendizado este, metodicamente 

concretizado no conjunto representado por I primi scritti politici. Tem-se aqui, portanto, um 

discurso a respeito dos conflitos vividos ou observados à distância bem como, a defesa do 

estabelecimento e o fortalecimento da Ordenança Florentina em resposta às circunstâncias 

adversas que se apresentavam a esta no início do século XVI, como se vê no Discorso fatto al 

magistrato dei dieci sopra le cose di Pisa e nos Provvedimenti per la Riconquista de Pisa, 

ambos do período compreendido entre maio e junho de 149933.  

Este primeiro capítulo busca também destacar – e situar política e historicamente - 

a importância de cada Commissarìe na península itálica e Legazione no exterior, das quais 

Maquiavel sucessivamente vai se incumbindo com o gradativo e inevitável envolvimento na 

política e na sociedade florentina, o que acaba por contribuir para o fortalecimento de sua 

imagem na Chancelaria. Isso ocorre em razão de sua clara habilidade em negociar e construir 

alianças “extramuros”, visando (pode-se supor), fundamentalmente, atender os interesses do 

estado, efetuando com precisão o atrelaçamento entre determinados personagens, assuntos de 

governo, diplomacia, exército, guerra e ação política34. 

No segundo capítulo [A política e a administração dos domínios em I primi scritti 

politici] aprofunda-se a reflexão sobre a visão de Maquiavel a respeito da necessidade de 

Florença aprimorar-se política, social e militarmente de forma a desenvolver capacidade de 

solução de seus problemas internos; e isto, previamente, à busca por soluções para as tensões 

externas nas quais a República encontrava-se envolvida. No scritto Sommario de’ Pistolesi 

1502 Maquiavel argumenta a respeito das maneiras de exercício do poder e da necessidade de 

deter pleno controle sobre uma cidade então dominada. Também destaca o argumento da 

intervenção de Florença de forma a eliminar da cidade dominada todo e qualquer foco de 

resistência, mas sem, entretanto, dominá-la por completo. Assim feito, através do 

destacamento de um comissário florentino e o concomitante envio de tropas pagas, dar-se-ia o 

estabelecimento de força militar na cidade, buscando o restabelecimento da ordem com o fim 

                                                 
33 O Discorso fatto al magistrato dei dieci sopra le cose di Pisa completa-se com os Provvedimenti per la 
Riconquista de Pisa. 
34 Assim, a exigência primeira a quem tenha ao seu encargo a condução política é empunhar decididamente 
qualquer meio indispensável à manutenção do poder e da ordem coletiva, porque sem isso torna-se impossível 
qualquer vida civilizada. In: AMES, J. L. Maquiavel. A Lógica da Ação Política. Cascavel: EDUNIOESTE, 
2002, p. 18.  
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dos tumultos sociais, da delinquência e a erradicação de todas as outras artilharias, armas 

públicas e bastiões. 

Fazendo um contraponto a estas características marcantes de seus escritos iniciais, 

e principalmente por tratar-se de um ponto de enorme relevância nesta análise a respeito de I 

primi scritti politici, Guidi (2009) afirma que o objetivo de Maquiavel nunca foi o de ajustar o 

conceito do "homem da cidade-soldado" a uma dimensão política contemporânea baseada em 

uma rígida separação entre a cidade e o campo; isto, principalmente, pela inexistência de uma 

diferença entre o cidadão urbano e o súdito. Sob este ponto de vista, o pensamento político de 

Maquiavel estaria sempre endereçado à busca de uma união pela força espiritual, uma “fé”, 

que pudesse dar aos homens a coesão e a concordância necessárias à construção de um estado 

forte, sólido e genuíno35, a busca por uma unidade moral que implica necessariamente em um 

maior envolvimento dos súditos na cosa pubblica36. Ou seja, ainda segundo Guidi (2009) o 

“envolvimento direto dos súditos na defesa da pátria e o estabelecimento de um canal de 

comunicação entre a cidade e seus domínios territoriais estariam baseados não apenas no 

receio ou medo imposto pela força do estado, mas nos princípios da justiça (giustizia) e da 

fidelidade (fideltà)”37.  

Uma vez então colocado este contraponto, vê-se nos scritti sull’ ordinanza38 uma 

evocação destas idéias através da criação das milícias com um objetivo puramente militar 

(reconquista de Pisa) e, em seguida, com um objetivo administrativo e cívico (a redução dos 

problemas da insubordinação e da deserção observados no início da constituição das milícias). 

A partir desta evocação pode-se pensar no papel do soldado no jogo político baseado na 

ordem fundada a partir do conceito de justiça - o que evocaria valores da antiguidade como 

parte de um interesse político maior (defesa da pátria) - bem como na relação de confiança 

criada a partir da constituição das milícias, através do que poderíamos chamar de 

                                                                                                                                                        
 
35 GUIDI, A. Un Segretario Militante. Politica, diplomacia e armi nel Cancelliere Machiavelli. Bologna: Società 
Editrice Il Mulino, 2009, p. 329. 
36 Idem, pp. 332-333. 
37 Ibidem, p. 334. 
38 São os seguintes os discursos da Ordenança, ou scritti sull’ordinanza: em um primeiro ‘grupo’ temos La 
cagione dell’ordinanza, dove la si truovi, et quel che bisogni fare. Post Res Perditas de 1512, e Ghiribizi 
d’ordinanza da primeira metade de 1515. Em um segundo ‘grupo’ temos as Provvisioni della repubblica di 
Firenze per instituire il magistrato de’ nove ufficiali dell’Ordinanza e Milizia fiorentina, dettate da Niccolò 
Machiavelli de 1506, com dois escritos: a Provvisione prima per le fanterie, del 6 diciembre 1506 e a 
Provvisione seconda per le milizie a cavallo, del 30 di marzo 1512. Em um terceiro ‘grupo’, temos a Consulto 
per l’elezione del capitano dele fanterie di ordinanza fiorentina, de maio de 1512 e o Sul modo di ricostituire 
l’ordinanza. Nesses scritti Maquiavel fará o mais detalhado e completo relato a respeito do estabelecimento da 
Ordenança em Florença. 
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identificação entre o cívico e o militar - o homem da cidade e o homem do campo-soldado39.  

Assim, haveria a idéia de constituição de um exército forte, eficiente e de valor 

como pressuposto de “criação” de um grupo de cidadãos virtuosos40, e a milícia aspiraria 

também à criação de uma escola de cidadania que não apenas instruiria os soldados para 

guerra, mas, antes, incutiria nestes a importância do respeito às leis e à manutenção da ordem, 

indispensáveis à manutenção do estado. Com base nestes argumentos, Guidi (2009) 

posiciona-se a respeito da intenção de Maquiavel em definir um claro papel político e 

administrativo para estes cidadãos virtuosos o que, em princípio, extrapolaria o dever de 

defender a pátria, de tal modo que o desenvolvimento natural deste pensamento desembocaria 

também em direção à realidade – à época premente - de gestão do território Florentino: ‘“In 

effeti, il projetto di Machiavelli era profondamente radicato nella realtà della gestione del 

territorio, sia per la organizzazione pratica, ...sia per alcuni suoi fattori costitutivi, come la 

prassi di governo dei territori soggetti all’autorità di Firenze,...” 
41. Portanto tem-se aqui a 

defesa de valores como cidadania e “criação” do cidadão virtuoso interagindo, em I Primi 

scritti politici, com os deveres de respeito às leis e da manutenção da ordem. Interação esta, 

diga-se a priori, que uniria o importantíssimo dever de vencer o inimigo com a garantia da 

defesa de Florença.  

Maquiavel soube utilizar de sua posição e experiência como Segretario da 

República, bem como de sua influência sobre Piero Soderini42, para encabeçar uma campanha 

a fim de que Florença voltasse a utilizar uma milícia cívica. Durante o grande assédio a Pisa, 

com a rebelião dos soldados mercenários acampados ao longo de suas muralhas de 1505, que 

                                                 
39 Maquiavel destaca também em seus scritti politici a importância da recompensa e das premiações aos soldados 
a serem vistas (apesar de importantes) como fato secundário ao importante papel de convencimento do súdito de 
seu valor como soldado e da dimensão coletiva de seu ato, partícipe da “cosa pubblica”.    
40 Maquiavel deixa claro qual é o seu principal propósito já no prefácio ao primeiro discurso, onde observa que 
detêm a virtù em grau mais elevado “aqueles que se sujeitaram às perturbações que acarreta o ato de servir ao 
seu país”. Igualmente partindo-se da premissa que o verdadeiro objetivo deva ser a conservação da liberdade, 
esta deve ser garantida não apenas pelas leis e instituições, mas acima de tudo, através da existência de um 
orgulho cívico e de um patriotismo que esteja efetivamente presente em todo o povo. Segundo Skinner essa 
convicção deveria ser tal que fizesse cada indivíduo identificar seu bem ao da cidade, levando-o a consagrar o 
melhor de suas energias à defesa da liberdade e grandeza dela, o que por sua vez o impeliria a pôr sua coragem, 
vitalidade e capacidades em geral a serviço da comunidade inteira. Tal senso de prioridades se resumiria numa 
linguagem tipicamente humanista, dizendo-se que a conservação da liberdade numa República melhor se garante 
quando se estimula a virtù em todo o corpo de seus cidadãos. In: SKINNER, Quentin. As fundações do 
pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. pp. 194-195. 
41 GUIDI, A. Un Segretario Militante. Politica, diplomacia e armi nel Cancelliere Machiavelli. Bologna: Società 
Editrice Il Mulino, 2009, p. 381. 
42 Piero di Tommaso Soderini (1452-1522) gonfaloneiro, homem político florentino. Irmão de Francesco 
Soderini (1453-1524) Bispo de Volterra, Cardeal em 1503 (vide Nota 117) e irmão de Paolo Antonio Soderini 
(citado por Maquiavel nos Discorsi – Libro I e nas Istorie Fiorentini – Libro VIII). CAPATA, Alessandro. 
Machiavelli. Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino 
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acabou por levar à suspensão do cerco à cidade inimiga, fica clara a necessidade do abandono 

da prática de contratação e pagamento de soldados estrangeiros e a urgência em se estabelecer 

uma milícia própria florentina. Foi, portanto, neste contexto histórico que combinava “traição 

e incompetência”43 (e com base em seus pensamentos e convicções,) que Maquiavel propõe 

um plano detalhado para a cidade abandonar tal prática de uso de forças mercenárias. Em 

dezembro de 1506 ele veria finalmente este projeto realizado com a aprovação pelo Grande 

Conselho para o recrutamento de 10 mil homens, responsabilizando-se por seus uniformes, 

armas e soldos, como se encontra defendido na Provvisione prima per le fanterie, del 6 

diciembre 150644. Se este projeto, em princípio, falhou45, isto não foi suficientemente 

impactante para mudar a mente e as convicções de Maquiavel. Pode-se ler nas passagens 

finais d’A Arte da Guerra sua reflexão a respeito do valor de um exército forte composto 

pelos próprios cidadãos para todo governante que deseje ser um verdadeiro “senhor do 

país”46.  

O estabelecimento das milícias como fomentador - e a mudança política, como 

resultado da guerra - somente podem ser interpretados como fenômenos caso seja possível 

definir liberdade em Maquiavel Segretario como acontecimento político baseado na ampla 

defesa do estado contra ameaças externas e plena resolução de seus conflitos intra-territoriais. 

Segundo Heller (1982), em Itália e em Florença em particular já a partir do século XIII, o 

conceito de liberdade e a igualdade tornam-se palavras de ordem políticas não dissociadas. 

Assim estas palavras são de tudo, expressões da alta burguesia contra a nobreza fundiária e, 

depois, da pequena e média burguesia contra a haute bourgeoisie para então, em seguida, do 

povo contra toda a burguesia. Deste modo, segundo a autora, os representantes da liberdade 

no Renascimento rapidamente descobrem a roupagem da antiguidade47 - apoderando-se deste 

conceito segundo Bruto - mas, todavia emparelhando-o com o da igualdade (inexistente na 

Antiguidade). Assim sendo, pode-se afirmar existir na Florença do Renascimento igualdade 

perante a lei e direitos iguais aos cargos oficiais, seja ao popolo minuto e sottoposti seja ao 

                                                                                                                                                        
Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Milano: Grandi Tascabili Economici Newton, 1998, pp.130-690. 
43 Esta conclusão aparece na análise de Skinner a respeito das razões que sustentavam as convicções de 
Maquiavel para o estabelecimento das milícias civis. In: SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento 
político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, pp. 194-195. 
44 Segundo Skinner (2003), naquele momento “Um dos mais veneráveis e acalentados projetos da doutrina 
humanista assim se convertia em realidade política”. Idem, p. 195. 
45 No ano de 1512 o exército de milicianos contratado e treinado por Maquiavel mostrou-se incapaz de impedir a 
tomada e a pilhagem de Prato por parte da infantaria espanhola, o que levou à humilhante rendição de Florença. 
46 Ibidem, p. 195. 
47 Agnes Heller citará Cola de Rienzo como seguidor deste pensamento. Vide HELLER, A. O Homem do 
Renascimento. Lisboa: Editorial Presença, 1982, pp. 12-13. 
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popolo grasso, à pequena burguesia, ou à grande burguesia. Sendo que – de fato – somente a 

alta burguesia exercia cargos políticos, apresentando um caráter aristocrático (da Antiguidade 

Clássica) à Florença de então, estranho ao que se poderia, a princípio, imaginar. Assim, esta 

reflexão sobre o estabelecimento da milícia, segundo o pensamento maquiaveliano posiciona-

se face ao indivíduo que, à época, inicia a modelagem de seu próprio destino; ser dinâmico 

em uma escola de cidadania calcada sobre valores universais. Valores estes como valorização 

do respeito às leis, manutenção da ordem, orgulho cívico e patriotismo – mesmo que para 

tanto fosse necessária a guerra – e isto por se tratar de valores irrevogáveis e indispensáveis à 

manutenção da liberdade em Florença. No scritto La cagione dell’ordinanza[...], Maquiavel 

utiliza, pela primeira vez, o termo patria com o sentido de “pátria”, ou “terra natal”, 

argumentando que: 

 

“Questo ordine, bene ordinato nel contado, de necessità conviene ch’entri ad poco 

nella città, et sarà facilíssima cosa ad introdurlo. Et vi advedrete anchora a’ vostri 

dì che differentia à havere de’ vostri cittadini soldati per electione et non per 

corruptione, come havete al presente; perché, se alcuno non há voluto ubbidire al 

padre, allevatosi su per il bordelli, diverrà soldato; ma uscendo dalle squole 

honeste et dalle buone educationi, potranno honorare sé et la patria loro. Et il tucto 

sta nel cominciare ad dare reputatione ad questo exercitio; il che conviene si faccia 

di necessità, fermando bene questi ordini nel contado et che sono mabc[...]”48 

Não obstante as dificuldades que se apresentam para a criação da milícia 

florentina forte e eficiente voltada para a defesa do território da República, Maquiavel 

reafirma que, estabelecida tal condição, amadurece-se a relação de confiança entre estes 

mesmos cittadini soldati sendo-lhes dado o direito de desempenhar de um papel político e 

administrativo nos territórios dominados. Argumenta-se, assim, que estaria na incapacidade 

da República de identificar – ou de apoiar - esta classe de cidadãos, a raíz do fracasso da 

empreitada militar e também a razão por detrás da interrupção do processo de fortalecimento 

das milícias civis49.  

Em agosto de 1512 a tropa espanhola acompanha o cardeal Giovanni de’ Medici 

na sua entrada na Toscana, em 31 de agosto Pier Soderini foge de Florença e em 16 de 

                                                 
48 MACHIAVELLI, N. La cagione dell’ordinanza, dove la si truovi, et quel che bisogni fare. Post Res Perditas. 
In: CAPATA, Alessandro. Machiavelli. Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro 
Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Milano: Grandi Tascabili 
Economici Newton, 1998, p. 410. 
49 Tal incapacidade poderia justificar a derrota e o saque de Prato em 1512. (Ver Nota 45) 
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setembro os Medici retomam o poder, derrotando a República e pondo fim à liberdade na 

cidade. Maquiavel é destituído de seu cargo na Chancelaria e condenado a um ano de 

confinamento e pagamento de fiança de mille fiorini d’oro. Maquiavel buscando ganhar 

simpatia do novo governo, no fim de outubro e início de 1512, escreve o apelo Ai Palleschi. 
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CAPÍTULO I 

As Origens 

 

Nino Borsellino inicia um breve texto sobre Maquiavel, “I paradosi della 

speranza”50 afirmando que o processo de desenvolvimento intelectual deste pensador italiano 

foi resultado do que ocorria à sua volta durante as Legazioni junto à Chancelaria e não apenas 

de puro exercício mental. É certo que, a cada nova lettera, scritto politico, sommario, minuta, 

relazione, provvisisone, allocuzione, consulto e ritratto redigido a partir de 1498, Maquiavel 

inaugura e aprimora todo um autêntico discurso diplomático e político, e depois militar, que é 

objeto desta dissertação. Pode-se argumentar que o faz primeiramente relatando 

acontecimentos de sua carreira diplomática como quem se percebia ser testemunha de 

acontecimentos únicos51 e que exigiam – antes de tudo - ser documentados. Em segundo 

lugar, o faz para relatar (documentar) seus diálogos, embates e discussões com amigos 

próximos, membros do governo, diplomatas, imperadores, reis, papas e demais figuras de 

destaque na sociedade florentina de então. Por fim, o faz para poder trazer toda sua bagagem 

de leituras, conhecimentos de história antiga e experiências ao serviço dos novos desafios que 

a Florença da renascença enfrentava. A certa altura do scritto Del modo di trattare i popoli 

della Valdichiana ribellati Maquiavel afirma que “(...) Io ho sentito dire che la istoria è la 

maestra delle azioni nostre, e massime de´principi e il mondo fu sempre ad um modo abitato 

da uomini que hanno avuto sempre le medesime passioni”52 demonstrando, como se reflete 

neste estágio de sua carreira a visão política de quem, pela primeira vez, consegue relacionar 

de forma estratégica e com muita habilidade, – sem muita modéstia – com fatos passados, 

ações de seu tempo, seja por sua capacidade técnica reconhecida em sua época, ou mesmo por 

pura sorte de estar a serviço de Florença, ou seja, simplesmente, por encontrar-se no lugar 

certo em um momento muito peculiar da história, que por si só ofereceria enormes 

oportunidades de análise. Pode-se argumentar que, a cada novo scritto, Maquiavel se 

                                                 
50 BORSELLINO, N. I paradosi dela speranza. In: CAPATA, Alesssandro. Machiavelli Tutte le Opere storiche, 
politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima 
Edizione. Milano: Grandi Tascabili Economici Newton, 1998. p. vii. 
51 Conflitos sociais em Florença, guerras, riscos constantes de invasões externas e um cenário politicamente 
instável na península itálica que, direta e indiretamente, causavam instabilidade na República.  
52 MACHIAVELLI, Niccolò. Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati. In: CAPATA, 
Alessandro. Machiavelli. Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un 
saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Milano: Grandi Tascabili Economici Newton, 
1998, pp. 380-383. 
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apresenta ao leitor como que num “crescere in forza”, combinando gradual maturidade com 

experiência de negociador e fina técnica de encadeamento de fatos históricos. Destaca-se 

como resultado que cada scritto politico se mostra como um “bravo” relato farto em análises 

e reflexões, discurso único e conservadoramente transformador. No scritto Parole da dirle 

sopra la provisione del danaio, facto un poco di proemio et di scusa53 enuncia os conceitos 

“le forze... prudentia”54 como essenciais para o fortalecimento da República. Nele, defenderá 

o uso da força, ou melhor, a necessidade da provisão de uma estrutura militar que possa 

eventualmente ser utilizada, de forma a garantir a conservação de Florença “Et di nuovo vi 

replico che, sanza forze, le città non si mantegono, ma vengolo al fine loro”55. Para logo em 

seguida, tocar no ponto-chave que seria o destino da cidade desprotegida, o abandono de seus 

próprios habitantes, ou pior, a escravidão pelas forças opressoras: “El fini è o per desolatione, 

o per servitù”56. O faz de forma muito enfática, afirmando que a necessidade de conservação e 

defesa da integridade e liberdade de Florença através da constituição de uma força militar, 

evitaria sua ruína bem como, de suas províncias: “(...) et chi ha observato le mutationi de’ 

regni, le ruine delle provincie et delle città, non le ha vedute causare da altro che dal 

mancamento delle armi o del senno”57. Mas na visão de Maquiavel o regime político de 

Florença não estaria em jogo, mas sim, a necessidade de seus homens de mudarem seu modo 

de proceder, já que não poderiam sempre contar com a benevolência da fortuna. 

 

1.1. A guerra e a ameaça de guerra: estabelecimento e fortalecimento da ordenança 

em I primi scritti politici de Maquiavel 

 

Andrea Guidi destaca no seu breve escrito “L’esperienza cancelleresca nella 

formazione politica di Niccolò Machiavelli” a importância de considerar os textos de governo 

                                                 
53 “Palavras que Devem ser Ditas sobre a Provisão do Dinheiro com um Pouco de Proêmio e de Escusas”. 
54 “Forza” em Maquiavel pode significar “força militar” derivada de um comportamento energético e decisivo. 
Trata-se assim de um elemento decisivo na vida política. Segundo Capata (1998) “L’impotenza italiana di fronte 
alle invasioni straniere del 1494 era stata una dismostrazione impressionante del ruolo che la forza intesa como 
forza militare, svolge nel mondo politico.” “Prudenza” pode ser entendida como capacidade de prever os eventos 
e de saber-se adequar a estes. A Prudenza maquiaveliana consiste no saber “mutare natura” face às mudanças 
“variazioni” , como n’O Príncipe “si trova uomo sì prudente che si sappi accomodare a questo”. O “prudente” 
maquiaveliano abandona a ótica defensiva da cautela, partindo com discernimento para o assalto. 
55 MACHIAVELLI, Niccolò. Parole da dirle sopra l aprovvisione del danaio, facto um poco di proemio et di 
scusa. In: CAPATA, Alessandro. Machiavelli. Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di 
Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Milano: Grandi 
Tascabili Economici Newton, 1998, p. 378. 
56 Idem, p. 378. 
57 Ibidem, p. 378. 
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em I primi scritti politici de Maquiavel do período compreendido entre 1499 e 1512, restritos, 

portanto, ao período como Segretario na Chancelaria Florentina, não apenas como simples 

fonte de informação sobre aquele momento histórico, ou como parte da emergência de um 

novo pensamento político ou modelo literário, mas principalmente, como “bancada de testes e 

laboratório experimental para seu crecimento intelectual”58. Guidi (2009) defende ainda que a 

doutrina política de Maquiavel nasce de sua experiência diplomática na Chancelaria 

Florentina - território este mais que propício para colocar em prática seus conhecimentos - 

confrontando teoria proveniente de suas leituras dos pensadores da Antiguidade com a prática 

das atividades administrativas do cotidiano. 

 Neste sentido é necessário entender o pensamento político de Maquiavel como 

algo decorrente de combinação entre reflexão profunda, exercida com base em fundamentos 

teóricos existentes e fatos reais por ele observados ou vividos diretamente; isto como quem 

busca descobrir uma norma que disciplinasse a sociedade humana. Assim, considera-se que 

esta norma política em Maquiavel exigiria (sempre) uma base concreta, precisa, humana, que, 

combinada com uma experiência, também precisa e rica do homem em determinadas 

situações ou eventos, constituiriam juntas um fundamento seguro desta norma.  

 

1.2. Maquiavel: formação, movimentação política e o cargo de Segretario 

 

Segundo Ridolfi (2003), Maquiavel nasce em Florença a 3 de maio de 1469 em 

uma família sem título de nobreza e será educado pelo pai Niccolò di Bernardo Machiavelli 

em um ambiente muito austero e de poucos recursos. O que, no entanto, não o privará de 

acesso à literatura clássica graças a sua alfabetização na infância e ao aprendizado do latim. 

Maquiavel pouco se dedicará ao estudo do grego e aparentemente se aplica apenas ao estudo 

do latim dadas as dificuldades financeiras de seu pai59. Mas não foi apenas a questão dos 

poucos recursos familiares que marcaram a formação intelectual de Maquiavel. Florença à 

época era uma cidade peculiar que combinava certo refinamento nas artes e nos modos de 

                                                 
58 “Ocorre a questo proposito tener presente che molti suoi scritti di governo, numerosi dei quali ancora inediti, 
mostrano di essere non un semplice serbatoio dal quale selezionare i rari momenti in cui egli lascia emergere il 
suo pensiero o le sue capacità letterarie, ma una sorta de banco di prova e di laboratorio sperimentale per la 
sua crescita intellettuale.” In GUIDI, A. L’esperienza cancelleresca nella formazione politica di Niccolò 
Machiavelli. In: Il Pensiero Político. Firenze: Leo S. Olschki, 2005, pp. 3-23. 
59 Fato este claramente destacado pelo próprio quando afirma “Nasci pobre e primeiro conheci dificuldades em 
vez de amenidades”. In: RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, p. 
20. 
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seus habitantes com uma incerteza no campo político que não era, aliás, exclusiva desta. 

Assim, as pompas públicas mostravam magnificência, mas na vida privada não se via nada 

além de uma grande civilidade e decoro, maiores do que em qualquer outro lugar da Itália60. 

Ridolfi (2003) continua a descrição dos fatos à época da infância e juventude de 

Maquiavel destacando que a Florença do período dos Quattrocento, onde se podia viver com 

certo grau de liberdade e com peculiar gentileza, incomum no mundo, acabaria por influenciar 

fortemente I primi scritti politici deste pensador61. Contudo, a liberdade que Florença usufruiu 

por certo tempo, e que vagamente ainda existia ao tempo do nascimento de Maquiavel, é 

gradualmente (nas décadas seguintes) usurpada com as reformas decenais de 1470-71, de 

1480 e de 1490, que concentrarão as ações República nas mãos de um grupo cada vez menor 

de pessoas. Guerras e conflitos transformam a Florença do período de governo de Lorenzo de’ 

Medici em local onde a corrupção de costumes políticos encontrava fértil terreno para se 

instalar. Assim, é neste ambiente de valores e costumes corrompidos que Maquiavel – já em 

idade mais madura – escreve as Istorie Fiorentini, afirmando que na Florença de então “Quem 

mais era mordaz com os outros, era mais inteligente e por mais pessoas estimado”62. Segundo 

Ridolfi (2003) o nascimento de Maquiavel como escritor ocorre neste ambiente onde a moral 

havia sido arrebatada e trocada por luxo, jogo, luxúria e sodomia; onde a ira de Savonarola se 

fazia presente em sermões, meditações, preces e diversas outras expressões de caráter 

visionário e espiritual, a partir da metade do ano de 149063. 

Com a morte de Lorenzo de’ Medici64 e os acontecimentos de 1494 em 

decorrência da invasão de Carlos VIII - que deixaram o governo de Piero de Médici, filho de 

Lorenzo, em situação de muita fragilidade dada a convulsão em curso - Savonarola viu-se em 

momento de enorme popularidade, propondo maior participação popular no governo e 

renovação de valores cristãos. Maquiavel escreve de Florença, a 9 de março de 1498, a 

Ricciardo Becchi, embaixador Florentino em Roma, “Per darvi intero adviso de le cose di 

qua circa al frate, secondo el desiderio vostro”65 relatando sua estupefação frente aos dois 

                                                 
60 Idem, pp.17-22. 
61 Ibidem, pp. 23-30. 
62 MACHIAVELLI, Niccolò. Istorie Florentine, Libro II. In: Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A 
cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Grandi Tascabili Economici 
Newton. Milano. Italia: Prima Edizione. 1998, pp. 496-529. 
63 Girolamo Savonarola (1452-1498), frade dominicano, estivera em Florença no período de 1482 a 1487, 
retornando no ano de 1490. RIDOLFI, Roberto.  Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, 
p. 25. 
64 Lorenzo de’ Medici (1429-1492) “O Magnífico”, Senhor de Florença. 
65 Esta carta é intitulada Niccolò Machiavelli a Ricciardo Becchi. Há dois outros escritos anteriores a esta, que 
faz parte do grupo de cartas familiares, ou familiari, de Maquiavel: Um Frammento di minuta de Florença de 1º 
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recentes sermões de Savonarola, que atacavam os fiéis de sua Igreja, os fiéis na igreja do 

convento de San Marco e o próprio Papa. Este breve relato, do grupo das cartas ditas 

familiari, apresenta com algum detalhe os assuntos tratados pelo frade, as passagens da Bíblia 

por ele escolhidas, como as do Êxodo, as implicações, segundo sua visão, bem como a 

preocupação com relação à repercussão na sociedade florentina e no papado. Outrossim, 

deve-se destacar que Cadoni (2006) considera ainda que, nesta carta a Becchi, com a 

“pungente ironia, la contraddittoria trama concettuale di quelle prediche, com cui il frate di 

San Marco, colpito dalla scomunica papale, si sforzava di allontanare la rovina ormai 

iminente, si può già scorgere la realistica maniera di accostarsi alla politica che avrebbe 

indotto il futuro Segretario a sconvolgere e rinnovare una’insigne tradizione di pensiero”66. 

Segundo Marchand (2003) os movimentos de Maquiavel junto aos grupos 

contrários a Savonarola e nos acontecimentos de 1498 selariam seu futuro e garantiriam sua 

escolha pelo Grande Conselho para o cargo junto à Chancelaria de Florença, com o apoio do 

Papa, poucas semanas após a execução do frade: “...la sua adesione al campo antifratesco è 

evidente: la si potrebbe leggere addirittura come la prova che il futuro segretario ocupa già 

uma funzione importante nel dispositivo antisavonaroliano che sta preparando la caduta del 

Frate con l’appoggio del Pontefice...”67. Entretanto, estes movimentos de Maquiavel não 

foram os únicos determinantes para a sua escolha dentre os demais candidatos. O mesmo 

autor menciona uma carta de recomendação, então escrita por Piero Dolfin, Gal. dos 

Camaldulenses, inimigo declarado de Savonarola, em favor de Maquiavel, o que demonstraria 

claramente as movimentações políticas deste último como jovem militante anti-Savonarola da 

Florença de então68.  

                                                                                                                                                        
de dezembro de 1497, e a carta ao Cardeal Giovanni Lopez entitulada I Machiavelli al card. Giovanni Lopez, de 
Florença, datada de 2 de dezembro de 1497. Estes são os primeiros escritos que se têm notícia do autor, e que 
muitas vezes se encontram apenas fragmentos e transcritos, por exemplo, de Giuliano de’ Ricci cujos escritos e 
cartas tratam de diversos temas e finalidades. As cartas do período na Chancelaria são poucas e, segundo 
Grazzini, seriam “as mais autênticas provas do virtuosismo narrativo e descritivo de Maquiavel”. Um destes 
exemplos é a carta a Luigi Guicciardini datada de 8 de dezembro de 1509 e escrita em Verona, na qual o autor 
trata de uma grotesca aventura erótica. Outro exemplo são as diversas cartas contendo elementos cômicos, 
narrativos, autobiográficos onde muitas vezes o diálogo com o interlocutor busca mostrar o seu talento como 
analista político internacional, ou seja, cujo caráter é claramente de autopromoção. A última carta que se tem 
notícia é a do grupo endereçado a Francesco Vettori [Niccolò Machiavelli a Francesco Vettori] e é datada de 
Brisighela em 18 de abril de 1527, e com quem Maquiavel teve uma significativa e conhecida troca de 
correspondências. CAPATA, Alessandro. Machiavelli. Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di 
Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Milano: Grandi 
Tascabili Economici Newton, 1998, pp. 884.  
66 CADONI, G. La formazione del pensiero politico di Machiavelli. In: Il Pensiero Politico. Firenze: Leo S. 
Olschki, 2006, Anno XXXIX, n.2. p. 180. 
67 In: MARCHAND, J. Introduzione. In: Nicollò Machiavelli. Legazioni. Commissarie. Scritti di Governo. Tomo 
I (1498-1500). Roma: Salerno Editrice, 2003, p. X. 
68 A carta de recomendação em favor de Maquiavel foi escrita em 20 março de 1498. Idem. 
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Para Ridolfi (2003), o fato de Savonarola ter sido queimado na fogueira em praça 

pública (em razão da condenação papal) foi fato determinante e último aprendizado de 

Maquiavel antes de passar da vida privada para a vida pública69. Os Florentinos decidem após 

este acontecimento, abrandar as animosidades internas e tentar uma campanha enérgica contra 

Pisa70. Decidem contratar dois excelentes condottieri, Paolo Vitelli e o Conde Rinuccio da 

Marciano que foram muito bem sucedidos na sua empreitada inicial. Alarmados, os 

venezianos ocupam grande parte do Casentino em nome de Piero de’ Medici, colocando em 

perigo a estabilidade política de Florença, obtida graças ao regime político instaurado desde 

1494. No princípio de 1499 a situação do exército veneziano é desesperadora e os Florentinos 

conseguem uma rápida conclusão da guerra, mantendo fortemente o controle de Pisa. Neste 

ínterim, o Duque de Ferrara age para servir de árbitro mediador entre Florença e Veneza, 

publicando um laudo arbitral (lodo arbitrale de 6 de abril de 1499) entre as partes, solicitando 

a evacuação veneziana de Casentino e o abandono de Pisa71. Ademais, Florença é autorizada 

a controlar Pisa mas comprometendo-se a lhe conceder relativa autonomia.  

Entretanto foi um conflito de pequenas proporções, no momento da retirada, 

ocorrido entre um súdito e um senhor em Pisa que acabou por complicar a situação e exigir 

uma nova campanha militar, quando então se inicia a primeira Commissarìe de Maquiavel na 

Chancelaria junto ao condottiere Iacopo d’Appiano, senhor de Piombino. O imbróglio a ser 

resolvido era principalmente a exigência de maior paga e reforço nas forças exigidas pelos 

condottieri, sendo que as negociações capitaneadas por Maquiavel não apenas impedram tal 

aumento dos desembolsos como postergou o envio de tropas, oferecendo em retorno apenas 

promessas. 

 

1.3. O início do discurso político-militar de Maquiavel no Discorso fatto al magistrato 

dei dieci sopra le cose di Pisa e nos Provvedimenti per la Riconquista di Pisa, de 

maio – junho 1499 

 

                                                 
69 A execução de Savonarola ocorre em 23 de maio de 1498. Maquiavel tinha então 29 anos de idade. RIDOLFI, 
Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, pp. 26-27. 
70 Pisa fora antiga conquista de Florença nos idos de 1406 e havia dado um porto natural ao mar para a economia 
Florentina, mas em razão da política praticada por Piero de’ Medici com o Rei de França, não hesitou em dar 
terras incluindo Pisa a Carlos VIII. 
71 CAPATA, Alessandro. Machiavelli. Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro 
Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima edizione. Milano: Grandi Tascabili 
Economici Newton, 1998, p. 368. 
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Conforme relata Ridolfi (2003) a morte do rei de França Carlos VIII um dia antes 

da captura de Savonarola não minimizou a ameaça francesa ou melhorou as relações de 

Florença com os demais estados italianos ou com o Papa72. Portanto, Maquiavel Segretario 

Florentino a partir de 1498, teve como primeira grande tarefa encontrar uma solução para o 

impasse de Pisa, cuja guerra praticamente monopolizava as atenções da Chancelaria e 

(certamente) exigiu seus cuidados - como se vê nos scritti politici destinados aos magistrados 

e que, mais claramente, remetem ao seu pensamento a respeito do tema73. Um exemplo é o 

discurso proferido ao magistrado dos dez sobre a situação de Pisa - Discorso fatto al 

magistrato dei dieci sopra le cose di Pisa - considerado a primeira prosa política de 

Maquiavel74. Neste discurso, o autor oferece ao destinatário conselhos militares e estratégicos 

sobre a situação da cidade de Pisa75 e analisa de forma inovadora e incisiva o cenário do 

conflito, utilizando como pano de fundo uma estratégia militar e posicionando-se claramente 

em favor da conquista da cidade rebelada “pelo assédio e pela fome”76 ou “pela expugnação, 

com o uso da artilharia contra suas muralhas”77, por exemplo, uma tomada de assalto. Isto se 

manifesta, por exemplo, em sua preocupação quanto à manutenção de apenas um 

acampamento militar em San Pietro in Grado, propondo, então, a montagem de mais um 

ponto de apoio militar como melhor for decidido, ou possível, dados os recursos à mão. 

Maquiavel apresenta ao leitor um modo de escrever que se encontra reiterado em outros dos I 

primi scritti politici do período, ora refletindo a respeito um conflito, ora posicionando-se 

quanto às alternativas, e sempre propondo sua solução. Isto justificaria por que, logo em 

seguida, no mesmo discurso, enfatiza a estratégia quanto ao número de acampamentos: “mas 

é necessário estabelecer outro, ou dois outros, como se julgar melhor, ou como melhor se 

puder”78. Continua sua proposta falando da montagem de um triângulo ao redor de Pisa para 

cercá-la a partir destes acampamentos montados em San Pietro in Grado, San Paolo e San 

Iacopo. Ao discutir a estratégia nos seus pormenores, Maquiavel preocupa-se em expor sua 

                                                 
72 RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, p. 25. 
73 Neste sentido, segundo Ridolfi para entender a visão de Maquiavel a respeito da guerra de Florença contra 
Pisa é necessário primeiramente ler com atenção nas suas cartas escritas nos livros de minutas ou suas cartas 
ditadas. Por outro lado, e conforme destacado por este mesmo biógrafo, não são todos os documentos da 
Segunda Chancelaria e do Conselho dos Dez escritos por Maquiavel ou pelos demais magistrados que oferecem 
uma descrição clara dos eventos. Idem, pp. 25-27. 
74 “Discurso Proferido ao Magistrado dos Dez Sobre a Situação de Pisa”. 
75 Este discurso foi escrito entre maio e junho de 1499 após os pisanos terem sido abandonados pelos venezianos 
em abril. 
76 CAPATA, Alessandro. Machiavelli. Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro 
Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Milano: Grandi Tascabili 
Economici Newton 1998, p. 369. 
77 Idem, p. 369. 
78 Ibidem, p. 369. 
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visão a respeito do corpo militar necessário à empreitada ao afirmar: “...considerando a 

cavalaria pesada e ligeira que tendes, caberia a cada campo 70 soldados da cavalaria pesada, 

100 da ligeira e 800 infantes”79. Disto resulta a conclusão: “... com esses campos Pisa estaria 

assediada no triângulo formado por eles, mesmo contra a vontade dos luqueses”80, ou seja, 

deixando claro sua falta de segurança, quando o assunto for a confiança nos auxílios dos 

habitantes de Lucca: 

 

“(...) Ma perché si dubita della volontà de’ Lucchesi, e perché è anche da dubitare 
che quando bene volessero, non potessero tener serrato il lor paese, per esser il 
paese che si ha da guardare largo, e per non aver loro dai loro sudditi un’intera 
obbedienza; si pensa, volendo bene assediar Pisa, che non sia da fidarsi al tutto che 
questa parte sia guardata dai Lucchesi”81. 

Não suficiente toda esta estratégia preliminar de posicionamento ao redor de Pisa, 

Maquiavel continua propondo a construção de fossos cercando os acampamentos como forma 

de defesa e demonstração de força, buscando passar aos habitantes de Pisa o claro sinal de 

que, tanto os acampamentos, como a intenção de tomada de sua cidade é algo definitivo, o 

que os levaria certamente à rendição. Trata-se então de uma análise aprofundada do ambiente 

do conflito e, para tal análise, menciona o fato do “ar em San Piero de Grado ser ruim” o que, 

segundo seu discurso, exigiria a não manutenção de homens de guarda na região por muito 

tempo. Assim sendo, tornava-se necessária, então, a construção de um bastião de tamanho 

reduzido – e não para 300 ou 400 homens – de forma a permitir a manutenção de guarda em 

número apenas o suficiente para os já posicionados no local. Em seguida conclui que um 

destes dois modos “dois campos e um bastião” ou “três campos” poderia representar 

isoladamente a estratégia ideal para submeter Pisa à fome82. Percebe-se aqui neste scritto uma 

preocupação de não prender-se às estratégias descritas anteriormente oferecendo, por 

conseguinte, outra (nova) possibilidade. Defende-se, assim, uma estratégia de menor gasto, 

que então contemplaria a manutenção de dois acampamentos, um em San Pietro in Grado – 

                                                 
79 MACHIAVELLI, Niccolò. Discorso fatto al magistrato dei dieci sopra le cose di Pisa. In: Tutte le Opere 
storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. 
Prima Edizione. Grandi Tascabili Economici Newton. Milano: 1998, p. 369. 
80 Maquiavel analisa neste momento do scritto o posicionamento dúbio de Lucca incapaz de manter seu 
terrritório totalmente fechado – de forma a impedir o fornecimento de mantimentos a Pisa – seja 
deliberadamente, em razão de sua extensão territorial ou pela incapacidade política de seus governantes em obter 
obediência de seus cidadãos (sudditi) neste sentido. Assim, propõe o vigilância por parte dos florentinos que 
deveriam posicionar-se no sentido de vigiar os acessos à Pisa a partir das regiões costerias mantendo um 
acampamento em San Pietro in Grado. Idem, p. 369. 
81 Ibidem, p. 369. 
82 Ibidem, p. 370. 
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com ou sem bastião - e outro em Poggiollo. Esta estratégia é, aliás, proposta como um 

contraponto, já que Maquiavel e outros duvidam de sua eficácia em possibilitar a defesa, ao 

mesmo tempo, de Casoli e dos montes gerando, portanto, incerteza quanto à possibilidade de 

defender Casoli. Neste sentido, Maquiavel escreve: “L’altro campo dicono si vorria tenerlo al 

Poggiolo sopra il ponte Cappellese, e perché gli avrebbe a guardare Casoli ed i monti, dubita 

alcuno che da detto campo, Casoli non potesse essere ben guardato”83 para, então, apresentar 

como viável uma alternativa militar e estratégica para a defesa, que solucionaria o problema 

em questão, com as seguintes propostas: 

 

I) (...) fare più un bastione che ricevesse cento uomini in guardia; (...) 

II) (...) e, quanto ai monti, bisognerebbe tenere nella Verruga dugento fanti, (...) 

III) (...) o tenerne in Val di Calci quattrocento, (...) 

IV) (...) o fare un bastione fra Lucinari ed Arno, che fusse capace di cento uomin in guardia, 

(...) 

V) (...) e tenere cinquanta cavalli almeno a Cascina;  

 

Assim, Maquiavel descreve sua alternativa, mas deixando muito claro, ao final, 

que esta opção de assediar Pisa não seria tão vigorosa como as duas propostas anteriores de 

três campos [de’ ter campi] ou com o bastião com dois campos [del bastione con due campi]. 

Neste estágio final do scritto, reflete a partir de suas idéias - não em confronto – mas em 

relação às soluções de alguns outros personagens descritos como mais experientes no 

assunto84.  

Ademais, pode-se em princípio defender a idéia de que Maquiavel busca, ao 

efetuar estas considerações político-estratégicas, transmitir uma imagem de modéstia frente 

aos Magistrados dos Dez, seja pela sua idade, posição, ou qualquer outra razão de cunho 

pessoal. Mas, o pressuposto mais adequado é o de que, com base em outros pontos de vista e 

considerações, tece-se novamente um quadro de possibilidades alinhadas com o pensamento 

maquiaveliano. Assim, mesmo utilizando-se de pareceres de outras pessoas85, pode-se, a partir 

desta nova perspectiva traçar a “rota” para a tomada de Pisa discutindo a respeito de seu 

                                                 
83 Ibidem, p. 370. 
84 Apresentando suas propostas frente a visões diferentes Maquiavel argumenta: “Alcuno dice che etiam che i 
fiorentini vogliano tentare la forza”. Ibidem, p. 370. 
85 Os “homens mais sábios” ou, segundo Maquiavel, “chi più savi”. 
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isolamento – acarretando a fome - ou do uso da força, dado o ânimo e as características dos 

pisanos. Daí, já na passagem seguinte, se menciona a questão do gasto supérfluo decorrente 

da construção do bastião. Maquiavel pondera, também, a questão da retirada dos mercenários 

da cidade – sugerindo inclusive a premiação dos que não quiserem abandoná-la por bem: 

 

“(...) Pensan bene che sarà impossibile che vi reggano, tenendo voi questi modi di 
tenerli stretti il più potete un quaranta o cinquanta dì, ed in questo mezzo trarne 
tutti gli uomini da guerra potete, e non solamente cavarne chi vuole uscire, ma 
premiare chi non ne volesse uscire, perché se ne esca”86. 

Para então, final e estrategicamente, desenhar um cenário para o desfecho do 

assalto à cidade fortificada, com uma maneira de escrever, que se repete em muitas de suas 

obras. Ou seja, por um lado uma descrição de um fim melancólico dos vencidos e, por outro, 

uma vitória descrita como certa passo a passo. Tudo isso com grande detalhe a respeito dos 

ataques por parte do exército invasor: 

 

“(...) Dipoi, passato detto tempo, fare in un subito quanti fanti si può; fare due 
batterie, e quanto altro è necessario per accostarsi alle mura; dare libera licenza 
che se ne esca chiunque vuole, donne, fanciulli, vecchi, ed ognuno, perché ognuno a 
difenderla è buono; e così trovandosi i Pisani voti di difensori dentro, battuti dai tre 
lati, a tre o quattro assalti saria impossible che reggessero, se non per miracolo, 
secondo chi più savi in questa materia hanno discorso”87. 

 

1.4.Segunda Commissarìe 

 

Em 12 de julho de 1499 ocorre a segunda missão de Maquiavel na península 

itálica. Commissarìe esta que foi de muito maior importância que a de Pisa, primeiramente 

por ocorrer junto a Caterina Sforza, senhora de Imola e Forlì, figura estratégica para os 

futuros políticos de Florença dado seu poder e importância de suas ligações familiares no 

norte da Itália88. Segundo, por tratar-se de assunto delicado a respeito das forças mercenárias 

de seu filho Ottaviano Riario (filho de Girolamo Riario, antigo senhor de Imola e Forlì). Este 

                                                 
86 Ibidem, p. 370. 
87 Ibidem, p. 370. 
88 Caterina Riario Sforza (1463-1509), condessa de Ímola e Forlì até 1499. Filha natural de Galeazzo Maria neta 
do papa Sisto IV, esposa de Girolamo Riario (1443-1478), e sobrinha ilegítima de Ludovico Sforza (1452-1508), 
dito “il Moro”, duque de Milão em 1494. Ibidem, p. 1038. 
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tema era também particularmente delicado precisamente em razão dos Florentinos terem 

efetuado no ano anterior pagamento de vultosa soma de quinze mil florins pelos serviços 

anuais de Ottaviano e, terminado o período estipulado, o dito mercenário não mais se prestava 

a dar continuidade aos serviços o que, conforme Ridolfi (2003) deveria ao menos ocorrer por 

questão de “benevolência”89. O caso era certamente bem complexo e de suma importância 

para Florença por diversas razões. Primeiro, este imbróglio tinha caráter geopolítico dado que 

Imola e Forlì faziam fronteira com Florença, de forma que se fazia necessária a manutenção 

da amizade com Caterina Sforza. Portanto, a contratação de seu filho por mais um ano atendia 

prontamente aos interesses dos Florentinos que - além da questão mencionada - ainda 

necessitavam de homens de infantaria e munições de artilharia para serem enviados ao 

acampamento em Pisa. Segundo, em razão de Caterina Sforza ser sobrinha do Duque de 

Milão, cujos interesses eram certamente díspares dos de Florença. De fato, conforme relatado 

por Ridolfi (2003), Milão era concorrente de Florença no que se referia à necessidade de 

soldados para conter a invasão francesa pelo norte; isto interferia de modo decisivo nas 

negociações entre Maquiavel e Caterina Sforza, que se fazia pouco entender pelas cartas 

trocadas entre ambos, pouco claras, mas cujo cenário Maquiavel bem compreendia90. Na 

verdade, o que mais desagradou à Chancelaria de Florença foi que, no momento da assinatura 

do acordo, decidido o novo valor de doze mil florins, exigiu-se dos Florentinos o 

compromisso por escrito na defesa de seus estados enquanto Imola e Forlì não queriam fazê-

lo senão por palavras, levando Maquiavel Segretario a rejeitá-lo. 

A despeito do final aparentemente fracassado desta negociação com Caterina 

Sforza, merece ser destacada neste relato histórico a visão de Maquiavel a respeito do 

desenrolar do imbróglio. Assim, bem mais vantajosa para Florença, tinha ele percepção da 

inevitabilidade do Reino de França invadir o norte da Itália, diferentemente do que Caterina 

Sforza ou o Duque de Milão poderiam naquele momento compreender ou vislumbrar. Mas, o 

que se pode sustentar a respeito do desenrolar, tanto da questão de Pisa, quanto do impasse 

desta segunda Commissarìe, é, por um lado, o fortalecimento da imagem de Maquiavel em 

Florença – e isto em razão de sua clara habilidade em negociar e conduzir alianças externas, 

visando os interesses internos de Florença, efetuando com precisão a conexão entre os 

assuntos de governo, a política externa e a guerra - e por outro, que são postos neste momento 

os fundamentos para a formação do pensamento político de Maquiavel que terá maior 

                                                 
89 “Os Florentinos para conquistar a mãe queriam remunerar o filho por mais um ano, mas oferecendo só dez mil 
florins (...)”. In: RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, p. 43. 
90 Idem, p. 43. 
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expressão em suas obras futuras91.  

Em 1º de agosto de 1499, o condado de Pisa encontra-se cercado e a batalha quase 

ganha sob as ordens do condottiere Paolo Vitteli que, apesar da vitória quase certa sobre os 

pisanos, vê-se forçado a retirar o cerco em 14 de setembro, em razão de uma epidemia de 

malária que dizimava sua tropa92, resultado do já percebido má qualidade do ar do 

acampamento na região de San Pietro in Grado (local este, estrategicamente posicionado para 

impedir o fornecimento de gêneros para Pisa através de Lucca) conforme descrito por 

Maquiavel nas suas estratégias de tomada de Pisa. Somado a este cenário, o descontentamento 

geral da população de Florença com os gastos excessivos dos magistrados com as guerras mal 

conduzidas gerava reflexos nas questões políticas internas a ponto de dificultar a escolha do 

Conselho dos Dez da Guerra para o segundo semestre daquele ano93. 

 

1.5.A decapitação de Paolo Vitelli e a participação de Maquiavel no episódio 

 

As reações da sociedade florentina e de Maquiavel para com o comportamento 

inapropriado e o fracasso de Vitelli na empreitada em Pisa teve final trágico: o condottiere é 

preso, interrogado e torturado - acusado de traição - e então decapitado no mês de outubro 

daquele ano de 1499, com possível participação de Maquiavel no desenrolar desses eventos. 

Segundo relatos, com este final infeliz de Paolo Vitelli “o povo Florentino sem piedade 

renovava a iniqüidade que usou com savonarola”94. É preciso destacar como importante neste 

episódio a participação de Maquiavel, (não muito clara de acordo com os estudiosos do 

período), mas cuja presença e certa influência nos acontecidos é possível atestar-se devido à 

existência de uma carta endereçada a um cônego de Pisa de nome Iacopo Corbino, datada de 

                                                 
91 “Per concludere, dire che le Legazioni de Machiavelli segretario sono fondamentali per la formazione di quel 
pensiero politico che troverà espressione nelle opere maggiori...”. MATUCCI, A. Le Parole del Personaggio. Il 
Discorso Diretto Nelle Legazioni di Machiavelli. In: Machiavelli senza i Medici (1498-1512). Scrittura del 
Potere / Potere della Scrittura. Atti del Convegno di Losanna 18-20 novembre 2004. A cura di Jean-Jacques 
Marchand. Roma: Salerno Editrice, 2006, p.182. 
92 Em 6 de agosto os Florentinos derrubam quarenta braças de muralha de Pisa e quarto dias depois tomam o 
Castelo de Stampace, causando uma derrota avassaladora sobre os pisanos que, de pronto, iniciam as 
negociações da rendição. A despeito destes e de outros feitos triunfais iniciais de Paolo Vitelli, este opta por 
postergar a entrada na cidade, isto quando uma epidemia de malária força-o a retirar o cerco gerando enorme 
descontentamento em Florença. RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 
2003, pp. 46-47. 
93 Idem, pp. 46-47. 
94 Ibidem, pp. 46-47. 
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primeiro de outubro de 1499, período subseqüente à referida decapitação95. Nesta carta 

Maquiavel reflete, após duas semanas de retirado o cerco a Pisa, a respeito da questão mais 

importante do caso Paolo Vitelli: 

 

“Io vi ringratio prima della congratulatione fate col pisano per la gloria che ad 
vostro iuditio hanno adquistata et per la infâmia ne haviamo reportado noi, 
condonando tucto alla affectione ci portate; dipoi vi domando: come può stare 
insieme che questa città habbi speso un tesoro da non poterlo extimare et li Pisani si 
sieno difesi sanza fraude di Pagolo Vitteli, come voi volete inferire?”96 

Observar-se que, em seguida, Maquiavel analisa detalhadamente para Iacopo 

Corbino o cerco a Pisa chamando a atenção para a “fraude vitellesca” bem como, para a 

questão do pagamento feito ao mesmo: 

 

“(...) perché, se vi ricorderà bene lo exercito fiorentino si adcostò a Pisa sì 
gagliardo et sì bene pagato et con tale progresso in porchi dì, come dimonstrò la 
fuga di M. Piero Gambacorti et la paura vostra, che se la fraude vitellescha non vi 
intercedeva, ne noi ci dorremo della perdita né voi ve ne rallegrerresti. Appresso vi 
domando: quale sana mente o quale bene edificato ingegno si persuaderà o che 
Pagolo Vitteli ci habbi prestati danari o la cagione delli heverlo preso sia per non 
pagharlo?”97 

Conforme defende Ridolfi (2003), Maquiavel também, nesta curta 

correspondência, conclui advertindo da maldade, perversidade e da corrupção de Vitelli bem 

como da sua falha na expedição bélica, como quem faz da defesa da decapitação justificativa 

ao povo Florentino98. Somada a isso, e como quem renova a iniqüidade que usou com 

Savonarola, sem mencioná-la diretamente faz a seguinte colocação: 

 

“(...) Né vi advedete, povero huomo, che questo totalmente excusa la città nostra at 
accusa Pagolo? perché ogni volta che un crederrà che Pagolo ci habbi prestati 
danari, crederrà de necessitate che Pagolo sia tristo, non potendo havere avanzato 
danari come ogniun sa, se non o per corruptione factegli perché c’inghannassi, o 
per non havere tenuta ad un pezo la compagnia; donde ne nascie, che o per non 
havere voluto, sendo corropto, o per non havere potuto, non havendo la compagnia, 
ne sono nati per sua colpa infiniti mali ad la nostra impresa, et merita l’uno o 

                                                 
95 MACHIAVELLI, Niccolò. Niccolò Machiavelli a un concelliere di Lucca, Firenze, primi d’ottobe 1499. 
Lettere luglio-ottobre 1499. In: Machiavelli Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro 
Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Grandi Tascabili Economici 
Newton. Milano: 1998, pp. 893-894.   
96 Idem, pp. 893-894. 
97 Ibidem, pp. 893-894. 
98 RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, p. 47. 



38 

l’autro errore, o tuct’a a dua insieme che possono stare, infinito castigo”99. 

 

1.6. De volta a Pisa e os ensinamentos da empreitada: o enfrentamento e a questão do 

comando entregue a uma só pessoa e com pleno domínio do tempo 

 

Em setembro de 1499, com apenas cinco semanas de batalha, o exército francês 

invade e domina o ducado de Milão num rápido assalto que causaria mudanças definitivas 

para a República florentina. Dentre os acontecimentos marcantes deste conflito, destaca-se a 

exigência do recebimento, por parte do Rei de França Luís XII, do dinheiro que os florentinos 

haviam recebido de empréstimo do Duque de Milão deposto100. Enquanto a questão do 

dinheiro era pensada em Florença, Maquiavel é enviado juntamente com Lucca degli 

Albizzi101 e Giovambattista Ridolfi102 ao campo de batalha em Pisa juntamente com 

Beaumont103. O desenrolar dos acontecimentos se dá aquém do esperado e, com a doença de 

Giovambattista Ridolfi, Maquiavel aguarda com Albizzi no acampamento. Sobre este período 

e especialmente sobre as relações entre Albizzi e Ridolfi, Maquiavel escreve em seus Discorsi 

– Libro III um importante ensinamento de guerra: 

 

“(...) Nel 1500, (...) E perché Giovanbatista era uomo di riputazione, e di più tempo, 
Luca al tutto lasciava governare ogni cosa a lui: e s’egli non dimostrava la sua 
ambizione con opporsegli, la dimostrava col tacere, e con lo straccurate e 
vilipendere ogni cosa, in modo che non aiutava le azioni del campo né con l’opere 
né con il consiglio, come se fusse stato uomo de nessuno momento”104. 

 

                                                 
99 MACHIAVELLI, Niccolò. Niccolò Machiavelli a un concelliere di Lucca, Firenze, primi d’ottobe 1499. 
Lettere luglio-ottobre 1499. In: Machiavelli Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro 
Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Grandi Tascabili Economici 
Newton. Milano: 1998, p. 894. 
100 Neste ínterim, as credenciais diplomáticas chegaram a ser feitas para a ida de Maquiavel a Milão, como 
enviado da Senhoria, para mais uma missão junto ao governador de Trivulzio e ao secretário do cardeal de 
Rouen, bispo de Luchon. Entretanto, neste meio tempo, o Cardeal Ascanio Sforza irmão do Duque de Milão 
liderou uma desforra aliando-se aos exércitos suíços e alemães fazendo com que a missão de Maquiavel fosse 
suspensa por tempo indeterminado. CAPATA, Alessandro. Machiavelli. Tutte le Opere storiche, politiche e 
letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. 
Grandi Tascabili Economici Newton. Milano: 1998, Nota biobibliografica, XXX-XXXIV.   
101 Albizzi, Luca di Antônio degli. (1459-1502). Por duas vezes comissário Florentino no campo de batalhas de 
Pisa, e posteriormente embaixador em França. Idem, p. 1023. 
102 Giovan Batista Ridolfi. Embaixador Florentino em Veneza. Ibidem, p. 1037. 
103 Jean de Paulignac Beaumont. Comandante da ajuda francesa durante a Guerra de Pisa. Ibidem, p. 1025. 
104 “Che ubo e non molti preposti ad uno esercito, e come I più comandatori offendono.” MACHIAVELLI, 
Niccolò. In Scritti Politici. Discorsi – Libro III. In: Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di 
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Aqui pode se analisar a preocupação de Maquiavel com o ineficiente controle das 

guerras nas mãos de dois comissários ao mesmo tempo. Por um lado, pode se argumentar que 

ele percebe a incapacidade de Ridolfi de se ocupar com mais de uma atividade ao mesmo 

tempo. Por outro lado, pode-se também inferir que Maquiavel vê Luca Albizzi agir de forma 

bem estratégica e que, coerentemente e com astúcia, não deixa transparecer seu interesse no 

controle da situação em detrimento do outro emissário. Maquiavel, ao invés de demonstrar 

diretamente sua objeção a este conflito, decide por não contribuir com seu trabalho ou 

parecer, no que considerava uma batalha perdida, optando por manter-se em silêncio. Nos 

Discorsi encontram-se análises posteriores sobre a Guerra de Pisa, os acontecimentos 

envolvendo esses dois emissários, e o momento em que Giovambattista Ridolfi regressa a 

Florença e Lucca degli Albizzi vê-se então sozinho no campo de batalha e percebe os erros e a 

situação das coisas: 

 

“(...) dove va Luca, rimasto solo, dimostrò quanto com l’animo, com la industria e 
col consiglio, valeva: le quali tutte cose, mentre vi fu la compagnia, erano 
perdute”105. 

Maquiavel no Discurso sobre Tito Lívio relata que diante de Equi Quinzio e de 

seu colega Agrippa, Tito Lívio ouve do último a defesa de que toda a adminstração da guerra 

deve ser de responsabilidade apenas de Quinzio, proferindo a seguinte frase: “Saluberrimum 

in administratione magnarum rerum est, summam imperii apud unum esse”, ou seja, é 

extremamente útil que na conduta de uma grande empreitada de guerra, os movimentos da 

tropa estejam sob as ordens do (um) comandante da tropa106.Trata-se de uma reflexão sobre a 

autoridade no campo de batalha e a importância da habilidade e prudência do comandante da 

tropa: “E puossi conchiudere veramente, come egli è meglio mandare in una ispedizione uno 

uomo solo di comunale prudenzia, che due valentissimi uomini insieme con la medesima 

autorità”107. Aí se evidencia um claro discurso, onde muitas vezes a prudência e habilidade 

de um único homem têm mais eficiência no campo de batalha que a força dividida entre dois 

valentes comandantes detentores de uma mesma autoridade.  

                                                                                                                                                        
Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Grandi Tascabili 
Economici Newton. Milano: 1998, p. 230. 
105 Idem, p. 230. 
106 Para o texto de Maquiavel em latim e italiano veja, MACHIAVELLI, Niccolò. “Che ubo e non molti preposti 
ad uno esercito, e come I più comandatori offendono”. Discorsi – Libro III. In: Tutte le Opere storiche, politiche 
e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. 
Grandi Tascabili Economici Newton. Milano: 1998, p. 230. 
107 Idem, pp. 230-231. 
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Tendo em vista a continuidade da narrativa histórica do período, vê-se em seguida 

a questão da tomada de Pisa em novo estágio com os pisanos oferecendo a rendição da cidade 

num prazo de um mês, o que foi prontamente recusado pelo comissário Ridolfi, apesar de 

aparente inclinação de Beaumont e de Maquiavel em aceitá-la108. Tal recusa levou então à 

destruição das muralhas de Pisa em 30 de junho. Portanto, ao invés de Maquiavel presenciar 

uma entrada da soldadesca nesta cidade de forma a dominá-la, o que ele viu foi, ao contrário, 

um ato de selvageria, tumultos e desordens109. E a conclusão dos fatos, ao invés de resultar em 

glórias, gerou descontentamento no rei de França Luís XII e deboche dos florentinos o que 

acabou por levar Maquiavel a ser então designado para reportar em França o acontecido, em 

companhia de Francesco della Casa, o então sucessor de Lucca degli Albizzi. Pode-se cogitar 

que Maquiavel tenha aprendido algo de novo pela observação deste episódio da guerra de 

Pisa? Vê-se, na verdade, neste momento, o “prudente” maquiaveliano iniciaria por um ato – 

ação - de enfrentamento, de desafio, com pleno domínio da questão do tempo, abandonando a 

ótica defensiva da cautela, passando ao enfrentamento110 do problema com pleno 

conhecimento do mesmo111. Trata-se assim de sua oposição frente ao pensamento de seu 

tempo: que propunha a compreensão da situação existente, o ganhar tempo e a dilatação dos 

prazos na ilusão de deleitar-se com o benefício do tempo “godere el benefizio del tempo”.  

 

 

1.7. Das ações de Valentino às Commissarìe de Maquiavel: as lições da história em 

dois escritos112: Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati e 

Descrizione del modo tenuto das duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, 

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

 

                                                 
108 RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, p. 49. 
109 Os soldados mercenários primeiro se rebelaram por indevida cobrança de pagamentos e com o assalto e 
prisão do Comissário. A revogação da prisão do Comissário ocorreria posteriormente através do pagamento de 
1.300 ducados enviados de Florença. Idem, p. 49. 
110 Trata-se aqui do confrontar a questão do saber “mutare natura” frente à possibilidade de mudanças 
“variazioni” no curto prazo. Este pensamento fica muito claro na frase “si trova uomo si prudente she si sappi 
accomodare a questo” que se encontra n’O Príncipe.  
111 Para Maquiavel, a questão da prudência “prudenza” refere-se à capacidade de prever o evento e saber 
adequar-se ao mesmo. CAPATA, Alessandro. Machiavelli. Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura 
di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Grandi Tascabili 
Economici Newton. Milano: 1998, p. 1020. (Vide também Nota 54) 
112 “Do modo de tratar os povos rebelados do Valdichiana” (julho-agosto de 1503)  e  “Descrição do modo 
adotado pelo duque Valentino para matar Vittellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, senhor de Pagolo, e o duque 
de Gravina Orsini” (julho – agosto 1503). 
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Com a rendição de Piombino113 pelas armas de Cesare Borgia, o Duque 

Valentino, filho do Papa e com os relatos por carta de Guido Antonio Vespucci114 a 

Maquiavel, Florença, por sua vez, viu-se forçada a reagir com a compra de reforços militares 

junto ao Rei de França115 enquanto que – paralelamente – se via abalada, tanto pela rebelião 

em Arezzo (então ameaçada pela presença do mercenário Vitelozzo Vitelli, proveniente da 

Região da Romagna), quanto pelas tropas de Valentino que atacava a importante região da 

Valdichiana, que não oferecia resistência. Somando-se a estes acontecimentos, as tropas de 

Vitelli tomavam Camerino, enquanto o Duque Valentino tomava Urbino e mandava recado a 

Florença pedindo um enviado para tratar de assuntos de grande importância para as partes 

envolvidas no conflito116. Como resposta a este pedido, Florença decide em junho de 1502 

pela designação de Maquiavel como assistente de Francesco Soderini117, em Commissarìe, 

junto a Cesare Borgia em Urbino. Sabe-se que as conversas entre Maquiavel e Borgia - 

seguidas de argumentações com Soderini - resultaram em um preciso diagnóstico da situação, 

como a percepção de que Valentino passaria a ter problema com as tropas francesas que 

subiam em direção a Florença, sendo que o rei de França pouco se engraçava com o papa ou 

mesmo seu filho, o que acabou por levar Valentino a ordenar que Vitellozzo se retirasse de 

Arezzo118.  

Valendo-se da descrição de Ridolfi (2003) a respeito do papel de Maquiavel 

nestes acontecimentos, que segundo este historiador, caracterizou-se por atípica 

movimentação durante seus trabalhos na Chancelaria e analisando-se o scritto Del modo di 

trattare i popoli della Valdichiana ribellatti119 - exemplo de escrito onde Maquiavel reflete a 

                                                 
113 3 de setembro de 1501. 
114 Embaixador Florentino. Relatava de Roma os iminentes ataques de Borgia a Camerino e Urbino. Citado em 
dois outros escritos de Maquiavel, na Istorie Fiorentine – Libro VIII – XII, XXI, que relatam a missão de 
Vespucci junto ao Papa, logo em seguida de seu retorno da França. 
115 Acordo de 16 de abril de 1502. RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 
2003, p. 60. 
116 Para detalhes a respeito dos eventos, vide: RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São 
Paulo: Musa, 2003, pp. 60-69. 
117 Francesco Soderini (1453-1524) Bispo de Volterra, Cardeal em 1503. Irmão do futuro gonfaloneiro Piero 
Soderini. Ele será diretamente mencionado por Maquiavel em Ai Palleschi escrito em novembro de 1512. 
Posteriormente será mencionado na carta endereçada a Francesco Vettori, de 9 de abril de 1513. CAPATA, 
Alessandro. Machiavelli. Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un 
saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Grandi Tascabili Economici Newton. Milano: 
1998, p. 1038. 
118 RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, p. 60. 
119 Segundo Ridolfi, o scritto politico “Do Modo de Tratar os Povos Rebelados do Valdichiana” poderia ser 
datado entre 1º de junho e 18 de agosto de 1503, dado algumas informações precisas no texto de Maquiavel 
como a expressão “em Arezzo, o ano passado” o terminus non ante quem, pelo título de cardeal que dá a 
Francesco Soderini - a notícia de sua escolha que chegou a Florença precisamente em 1º de junho; il terminus 
non post quem, pela morte de Alexandre VI, de quem se fala no discurso ainda vivo. RIDOLFI, Roberto. 
Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, Notas do Capítulo V, p. 334. 
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respeito dos fatos ocorridos não se restringindo a dados históricos ou políticos - pode-se 

identificar um amadurecimento através da reflexão e do aprofundamento de suas impressões 

com base em toda a experiência obtida durante suas Legazioni anteriores na Chancelaria. A 

mensagem que se apresenta como chave deste diagnóstico é quando Maquiavel inicia o relato 

a respeito da batalha vencida contra os povos do Lácio na Roma Antiga, bem como a 

importância dedicada à observância da experiência e sabedoria romanas neste evento. Somado 

a isto, torna-se importante destacar que Maquiavel efetua tal relato retomando a palavra do 

texto em primeira pessoa, dando paralelamente ênfase às suas idéias, experiências: 

 

“(...) Puòssi per questa deliberazione considerare, come i Romani nel giudicare di 

queste loro terre ribellate pensarono che bisognasse o guadagnare la fede loro con i 

benefizi, o trattarli in modo che mai più ne potessero dubitare; e per questo 

giudicarono dannosa ogni altra via di mezzo che si pigliasse. E venendo dipoi al 

giudizio, usarono l’uno e l’altro termine, beneficando quelli che si poteva sperare di 

riconciliarli; e quelli altri, di chi non si sperava, trattando in modo che mai per 

alcun tempo potesssero nuocere”120. 

Neste fragmento Maquiavel cita a experiência romana na conquista de novos 

povos e terras de forma a exemplificar como estes, uma vez vencidos devem ter - de forma 

objetiva e decisiva – impedida qualquer forma de reação ou contrarreação à ocupação ou 

domínio121. Independente do contexto histórico do exemplo citado por Maquiavel, ou mesmo 

do período observado, a universalidade de sua defesa é colocada na necessidade do exército 

vencedor abster-se da opção por soluções ou vias que ele chama de intermediárias - no scritto 

representadas pela expressão “dannosa ogni altra via di mezzo”. 

Assim, nessas conjunturas, a primeira ação do conquistador seria a de beneficiar-

se, ou até mesmo aliciar, os povos dominados capazes de incentivarem rebeliões, através do 

uso de todos os recursos disponíveis de forma a anular a força dos mais reticentes “quelli 

altri, di chi non si sperava” ao seu domínio. Mais uma vez aqui resgatam-se idéias já 

defendidas na segunda parte do scritto Sommario de’ Pistolesi, como por exemplo, a 

                                                 
120 MACHIAVELLI, Niccolò. Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellatti. In: Machiavelli.Tutte le 
Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni 
Integrali. Prima Edizione. Grandi Tascabili Economici Newton. Milano: 1998, p. 381. 
121 Segundo Valverde (1998), “Para acertar contas teóricas com os humanistas que fizeram apologia da liberdade 
cívica florentina, precipitadamente, Maquiavel os corrige lembrando que Roma ganhou altura política com as 
desordens e Florença apequenou-se frente os tumultos, e com isto desfoca o centro de atenção da última para a 
primeira.” VALVERDE, Antonio. “Maquiavel: a política como técnica”. In: Hypnos. N. 4. São Paulo: Educ: 
Palas Athena, 1998, p. 43. 
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importância do desarmamento dos povos dominados, o controle dos cidadãos e a esterilização 

de qualquer reminiscência de conflitos. 

Em seguida no scritto, em uma ação posterior, encontra-se em Maquiavel a 

análise de duas alternativas existentes para os romanos de forma a assegurarem o sucesso de 

sua empreitada contra os povos do Lácio (partindo da hipótese da existência nos territórios de 

cidadãos com os quais não se poderia esperar reconciliação). Alternativa primeira: destruir a 

cidade, e levar os seus cidadãos para Roma. Alternativa segunda: manter a cidade, esvaziá-la 

de seus antigos habitantes para então habitá-la em quantidade muito superior de novas 

pessoas. Ao agir desta forma, avalia Maquiavel, os romanos esmagaram qualquer 

possibilidade de conspiração social ou política por parte dos povos dominados, destruindo 

Velitras e enviando novos habitantes a Âncio, “E a questo ultimo I quali due modi dello 

assicurarsi usarono ancona in questo iudizio, disfacendo Veliterno, e mandando nuovi 

abitatori in Anzio”122. 

Este processo de aniquilamento das forças contrárias, cujo modus-operandi não 

deixa de ser essencialmente militar, estará a partir deste scritto politico muito presente na obra 

de Maquiavel123, assim como o princípio de que a história é a mestra das ações dos homens, 

citado no Dei popoli della Valdichiana ribellati: “Io ho sentito dire che la storia è la maestra 

delle azioni nostre, e massime de´principi e il mondo fu sempre ad um modo abitato da 

uomini que hanno avuto sempre le medesime passioni”124. Neste sentido, e com os 

ensinamentos de Roma em mente, pode se encontrar em sua obra a clara defesa de uma ação 

com punição e julgo contra as cidades da Valdichiana: 

 

“(...) Se alcuno non credesse questo, si specchi in Arezzo l’anno passato e in tutte le 
terre della Valdichiana, che fanno uma cosa molto símile a quella de’ popoli latini: 
quivi si vede la rebellione e di poi il riacquisto, como qui; ancora che nel modo del 
ribellarsi e del racquistare vi sai differenza assai, purê è simile la ribellione e il 
riacquisto.”125  

Maquiavel explicita neste scritto preocupação com a necessidade de implementar 

uma solução final, de aniquilamento - ou seja, de impossibilidade de reversão da situação em 

                                                 
122 MACHIAVELLI, Niccolò. Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellatti. In: Machiavelli.Tutte le 
Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni 
Integrali. Prima Edizione. Grandi Tascabili Economici Newton. Milano: 1998, p. 381. 
123 Há por parte de Maquiavel uma clara admiração pelas ações de Roma bem como, a crença da recorrência dos 
fatos históricos. 
124 Idem, p. 381. 
125 Ibidem, p. 381. 
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questão - e que vai tomando ainda mais forma e força nos parágrafos que contêm afirmações e 

críticas pontuais bem direcionadas. Encontra-se tal interpretação, por exemplo, na análise 

feita (em primeira pessoa) a respeito do tratamento dado aos arentinos: “A me non pare che 

voi agli Arentini abbiate fatto nessuna di queste cose, perché ei non si chiama benefizio, ogni 

dì farli venire a Firenze, avere tolto loro gli onori, vendere loro le possessioni, sparlarne 

pubblicamente, avere tenuti loro soldati in casa”126. Ou mesmo na defesa a respeito da 

necessidade de torná-los súditos fiéis, o que exigiria a derrubada das muralhas da cidade de 

Arentini: “Non si chiama assicurarsene lasciare le mura in piedi” ou, em suas próprias 

palavras, evitar o erro de mantê-la de pé, ou mesmo o erro de não povoá-la com maior parcela 

de povos conquistadores, “non dare loro compagnia di abitatori che li tegano sotto”127.  

Ao discutir com riqueza de detalhe e de visão estratégica este imbróglio político 

em que Florença se encontrava naquele período, em razão das ambições claras de Valentino (e 

de seu pouco apreço pelos Florentinos), pode se encontrar em Maquiavel uma reflexão a 

respeito dos riscos existentes através de aviso no scritto: “Chi ha osservato Cesare Borgia, 

detto il duca Valentino, vede che lui, quanto a mantenere gli stati ch’egli ha, non ha mai 

disegnato afre fondamento in su amicizie italiani, avendo sempre stimato poco i Viniziani”128. 

Ademais se vê um claro elogio à reação de Valentino no que tange à sua maneira de 

conquistar as terras desejadas e da forma como pretendia - como ele fazia pensar – dominar a 

Toscana e constituir um reino, aproveitando-se por um lado da ausência de força por parte de 

Florença para contê-lo e, por outro, do apoio do papa. Pode-se então argumentar que 

Maquiavel estabelece uma relação entre o risco da ausência de um acordo com Valentino – o 

tempo havia sido gasto, desperdiçado, sem o tal acordo - e o elogio feito pelo Cardeal 

Soderini a Valentino e ao Papa129. 

A segunda Commissarìe junto a Valentino130 encontra-se tratada no scritto 

politico Descrizione del modo tenuto dal duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, 

Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo e il duca di Gravina Orsini. Neste, Maquiavel relata 

detalhadamente os movimentos de Valentino no período compreendido entre seu retorno de 

França em outubro de 1502 até a noite de 26 de dezembro daquele mesmo ano131. Tratava-se 

                                                 
126 Ibidem, p. 382. 
127 Ações estas aliás que Maquiavel já havia defendido em passagens anteriores.   
128 Ibidem, p. 382. 
129 Tem-se aqui um posicionamento de Maquiavel face à urgência de uma ação para conter as suas forças dado o 
caráter forte de ambos: “che siano conoscidori della occasione e che la sappiano usare benissimo: la quale 
opinione è approvata dalla esperienza delle cose condotte da loro con la opportunità “. Ibidem, p. 383. 
130 De outubro de 1502 a janeiro de 1503. 
131 Não diretamente citados no scritto, os fatos ocorridos e as ações premeditadas do duque ocorrem 
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de uma ajuda de Florença ao invasor contra dois inimigos mútuos, os Vitelli e os Orsini132, 

aos quais a república imputava diversos acontecimentos e traições: 

 

“...Ma e Fiorentini, per l’odio havevono com e Vitegli et Orsini per diverse cagioni, 

non solo non si adherirno loro, ma mandorno Nicholo Machiavegli, loro secretario, 

ad offerire al duca ricepto at aiuto contro ad questi suoi nuovi inimici”133. 

 

 

A Commissarìe junto ao duque Valentino134 fez-se necessária em razão dos 

precisos movimentos deste que, com sua triunfante volta ao seu território depois de sua 

conversa com o rei de França recebera autorização deste para tirar a cidade de Castelo das 

mãos de Vitellozzo Vitelli135 e a cidade de Bolonha do poderio dos Bentivoglio136. Encontra-

se relato claro no referido scritto de Maquiavel que o duque pretendia estabelecer na 

Romanha a capital de seu ducado: “perché voleva ridurre quella città sotto el suo domínio et 

farla capo del suo ducato di Romagna”137. Além de ameaçar diretamente as posições de 

Paolo Orsini, Euffreducci Oliverotto da Fermo e de Pandolfo Petrucci138 que, inclusive, 

haviam tentado em vão forjar uma aproximação com Florença como forma de protegerem-se 

da iminente investida de Valentino. Entretanto, a despeito de seus esforços, os Florentinos já 

haviam optado por observar à distância os movimentos do duque, e utilizar a Commissarìe de 

Maquiavel junto ao mesmo apenas para avaliarem a situação139. Poder-se-ia aqui incluir a 

análise de Ridolfi (2003) a respeito desta Commissarìe. Segundo este historiador, há como se 

inferir a partir da atenta leitura do scritto Descrizione del modo tenuto dal duca Valentino 

nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo e il duca di Gravina 

                                                                                                                                                        
principalmente em um momento muito peculiar para a enfraquecida República Florentina; vivendo com 
inúmeros choques de interesses e atribulações políticas internas, e com o objetivo de promover uma reforma no 
governo, Florença acabara de criar o cargo de gonfaloneiro vitalício a ser ocupado por Piero Soderini, irmão do 
Bispo de Volterra, e companheiro de Maquiavel durante sua Commissarìe em Urbino. In: RIDOLFI, Roberto. 
Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, p. 72. 
132 Há uma carta escrita por Maquiavel em nome do Conselho dos Dez, endereçada ao novo Gonfaloneiro, e a 
seu irmão Francesco Soderini como parte de sua movimentação política ao saber da escolha de Piero. RIDOLFI, 
Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, p.72. 
133 CAPATA, Alessandro. Machiavelli. Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro 
Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Grandi Tascabili Economici 
Newton. Milano: 1998, p. 374. 
134 Maquiavel chega a Ímola em 7 de outubro de 1502. Idem, p. 374. 
135 Vittellozzo Vitelli, Senhor da Cidade de Castelo, vassalo do Papa, senhor de vários feudos na Itália Central. 
Ibidem, p. 1040. 
136 Bentivoglio, família de senhores de Bolonha. Ibidem, p. 1025. 
137 Ibidem, p. 375. 
138 Pandolfo Petrucci, Senhor de Siena (1501-1512). Ibidem, p. 1036. 
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Orsini a empatia nutrida por Maquiavel pela personalidade de Valentino: 

 

“(...) Desse príncipe, apesar de tudo, ele gosta... Gosta dele como artífice e símbolo 

de um estado forte; gosta, por sua infatigável assiduidade nas negociações e na 

guerra, sua temeridade e prudência, ocultamento e dissimulação, sua ponderada 

consulta e execução fulminante”140.  

 

Identifica-se no referido scritto esta admiração de Maquiavel pela maneira como 

Valentino agia e executava suas ações. Pode-se assim utilizar do conceito de “forza” com o 

significado de “força militar” derivada de um comportamento energético e decisivo de 

Valentino e como elemento decisivo na vida política. Da mesma forma, Maquiavel percebe 

existir em Valentino a “prudenza” como sua capacidade de prever os eventos e de saber-se 

adequar a estes. Ou seja, o “prudente” maquiaveliano que abandona a ótica defensiva da 

cautela, partindo com discernimento para o assalto. 

 Assim, ao relatar os últimos momentos de Vitellozzo, Pagolo e do duque de 

Gravina em Sinigaglia, o faz com sutil e enfática descrição. Neste sentido, oferece um claro 

retrato da personalidade vil do duque que - com precisão - elimina as vidas de seus quatro 

inimigos em ato calculadamente pensado e com o devido cuidado de não cometer falhas ou 

mesmo permitir a fuga ou reação. Portanto, chega-se ao final do scritto com uma clara 

imagem (pode se inferir como sendo proposital) de Valentino como personagem dotado de 

grande determinação e que, apesar de não invejada, atinge seus objetivos estratégicos141.  

Nos três fragmentos do scritto abaixo, percebem-se as refelexões de Maquiavel a 

respeito dos movimentos do “jogo de poder” executado pelo duque Valentino: 

 

 “(...) Arrivati adunque questi ter davanti al duca, et salutatolo humanamente, furno 
da quello ricevuti con buono volto, et subito da quelli ad chi era commesso fussino 
observati furno messi in mezo. Ma, veduto el duca come Liverotto vi mancava (el 
quale era rimasto com le sue genti ad Sinigaglia et attendeva, innanzi alla piaza del 
suo alloggiamento sopra ‘l fiume, a tenerle nello ordine et exercitarle in quello), 
adciennò con l’ochio a don Michele, al quale la cura di Liverotto era demandata, 

                                                                                                                                                        
139 RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, pp.72-73. 
140 Idem, p.75. 
141 Um aprofundamento de tal questão relativa à admiração de Maquiavel por Valentino encontra-se explicitada 
em Fachard: “I testi in questione evidenziano com chiarezza, pur tra oscillazioni e incertezze di giudizio, la 
profonda suggestione che l’azione politica di Cesare Borgia produsse su Niccolò, il quale sentí di assistere al 
momento “fatale” in cui l’azione individuale imprime uma svolta decisiva alla storia e alla politica”. 
FACHARD, D. Introduzione. In: Nicollò Machiavelli. Legazioni. Commissarie. Scritti di Governo. Tomo II 
(1501-1503). Roma: Salerno Editrice, 2003, p.1. 
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che provedessi in modo che Liverotto non schappassi”142. 

“Ma, venuta la nocte et ferni e tumulti, al duca parve di fare admazare Vitellozo et 
Liverotto; et, conductogli in uno luogo insieme, gli fe’ strangolare”143. 

“Pagolo et el duca di Gravina Orsini furno lasciati vivi per infino che il duca intese 
che ad Roma el papa haveva preso el cardinale Orsino, l’arcivescovo di Firenze et 
messer Iacopo da Sacta Croce: dopo la quale nuova, a dì 18 di giennaio, ad Castel 
della Pieve furno anchora loro nel medesimo modo strangolati”144. 

 

Neste estágio de sua obra, vê-se Maquiavel mais enfático em suas argumentações 

a respeito de seus posicionamentos de caráter político e militar. Nesse sentido, pode-se aqui 

argumentar que, ao término da leitura deste scritto, reconhece-se um estilo de escrita 

caracteristicamente maquiaveliano, que acaba por colocar a (forte) figura de Valentino como 

pano de fundo e como expressão mais representativa de seu pensamento. Neste sentido então, 

e naquele momento, Valentino é o retrato vivo de líder militar infatigável, assíduo nas 

negociações políticas e nas guerras. Qualidades estas que Maquiavel não apenas admirava, 

mas que passariam a aparecer em suas obras futuras como essenciais ao príncipe145. 

Em 1502 Jacopo di Giovanni Salviati é escolhido [eletto] pelo Conselho dos Dez 

para exercer a função de embaixador junto ao duque, conforme Maquiavel havia 

anteriormente aconselhado146. Com o espetacular aniquilamento de Vitellozzo e Oliverotto e, 

em seguida, de Pagolo e o duque de Gravina, todos nos últimos dias de 1502 - cuja descrição 

Maquiavel oferece em detalhes primorosos - Valentino age rápido para dar continuidade aos 

seus planos de guerra e conquista das cidades de Castelo, Perúsia e Siena147. 

 

                                                 
142 MACHIAVELLI, Niccolò. Descrizione del modo tenuto dal duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo 
Vitelli, Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo e il duca di Gravina Orsini. In: Machiavelli.Tutte le Opere 
storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. 
Prima Edizione. Milano: Grandi Tascabili Economici Newton, 1998, p. 377. 
143 Idem, p. 377. 
144 Ibidem, p. 377. 
145 Valentino será relatado como um militar e estrategista que fazia uso de qualidades como temeridade e 
prudência, ocultamento e dissimulação, sempre com ponderada consulta e execução fulminante de seus planos: 
Segundo Ridolfi “Não raro encontra-se no “O Príncipe” menções de qualidades necessárias à eficaz execução de 
planos políticos e militares”. RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, 
p. 74. 
146 Jacopo Salviati era importante figura Florentina à época. Seria posteriormente citado por Maquiavel em carta 
a Francesco Vettori de 16 de abril de 1513. Ibidem, pp. 81-82. 
147 Fatos estes que se concretizam no início do ano subsequente e que serviriam como lição para Maquiavel que 
naquele momento obtinha, segundo Ridolfi “doutoramento em maquiavelismo”. Ibidem, p. 82. 



48 

1.8. A fortuna não muda de comportamento se o homem não mudar seu modo de 

proceder 

 

Encontra-se no scritto Parole da dirle sopra la provvisione del danaio, facto un 

poco di proemio et di scusa148 uma reflexão maquiaveliana a respeito dos riscos que Florença 

corria dadas as condições políticas à sua volta em quatro frentes – França, Veneza, o Papa e o 

duque Valentino - e também em toda a Itália. No referido scritto, Maquiavel considera a 

necessidade de agir pontualmente em cada conflito em particular, mas sempre tendo em 

mente a necessidade de consolidação de sua força militar - que não poderia ser constituída 

sem dispêndio financeiro149. Lança-se como exemplo a queda de Constantinopla nas mãos dos 

turcos em 1453 e, então, analisa-se a incapacidade do então imperador de obter apoio 

financeiro de seus súditos para a constituição de um exército defensor. Maquiavel identifica 

na fala de Constantino XI – que teve seu apelo de todo ignorado por seus súditos - a 

justificativa para a defesa de ações imediatas e dispendiosas, exigidas para fazer frente às 

ameaças externas, sejam estas vindas de França, dos venezianos, do papa, do duque, ou do 

restante da Itália.  

Igualmente pondera-se a respeito dos riscos do arrependimento e da incapacidade 

de um imperador em impor aos seus súditos o gasto necessário para a defesa do seu reino – o 

que, no caso de Florença, tratava-se do dízimo150. Com relação ao poder de França, um estado 

visto por Maquiavel como forte e poderoso - por ser dono de exércitos e também por ser bem 

mais organizado na arrecadação de impostos de seus súditos que outros estados da Europa de 

então – encontrar-se no scritto a defesa de constituição de um exército (forza) florentino forte 

o suficientemente que permita a existência de uma tensão contida, possibilitando um respeito 

mútuo entre França e Florença. Neste caso, ao evitar-se o confronto direto exorta-se, portanto, 

a constituição do exército para a manutenção da paz, e não para fazer a guerra151: 

 

“(...) Et el rimedio è fare d’essere in tale ordine di forze che gli habbi in ogni sua 
                                                 

148 “Palavras que devem ser ditas sobre a provisão do dinheiro com um pouco de proêmio e de desculpas” de 
março de 1503. 
149 Maquiavel foi aliado de Soderini no sentido de aprovação junto à assembleia da lei de um imposto 
eclesiástico. 
150 Segundo Maquiavel nesse scritto, a fala de Constantino XI teria sido: “Andate ad morire com cotesti danari, 
poiché voi non havete voluto vivere sanza espi”. 
151 Tem-se aqui, por outro lado, o desejo dos venezianos de estabelecerem uma guerra contra Florença. 
Maquiavel cita como justificativa o não cumprimento por parte dos Florentinos do acordo de 1499, que previa 
pagamento a Veneza de 180 mil ducados como reparação pelo seu abandono de Pisa. 
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deliberatione ad havere rispecto ad voi come ad gli altri di Itália, et non dare 
animo, com lo stare disarmati, ad uno potente di chiedervi ad el re in preda, né dare 
occasinone ad el re che vi habbi ad lasciare fra e perduti, ma fare in modo que vi 
habbi ad stimare, né altri habbi opinione di subiugarvi”152. 

Solução proposta que defende, incisivamente, o não pagamento dos ducados 

devidos aos venezianos, de forma a evitar que tenham recursos para financiar um ataque 

contra Florença, no sentido de “nunca dar recursos a um estado inimigo” e sim de “utilizar 

estes recursos de forma a financiar um ataque ao mesmo”153. Ou, ainda, poder-se-ia aqui 

argumentar que tal proposta aventada por Maquiavel encaixa-se num novo modo de pensar, 

onde o “rompimento com um discurso lógico e razoável em detrimento de uma reação 

agressiva” tornar-se-ia mais interessante ao estado posicionado na defensiva contra seu 

inimigo primeiro. Argumenta-se aqui que apenas as leis, as escrituras e os pactos mantêm os 

compromissos assumidos enquanto que, na ausência desses, a paz só se torna possível através 

das armas154. Assim, imputa à falta de armas ou de prudência as mudanças dos reinos, as 

ruínas das províncias e as quedas das cidades: “et chi ha observato le mutationi de’ regni, le 

ruine delle provincie et delle città, non le ha vedute causare da altro che dal mancamento 

delle armi o del senno” para em seguida reiterar que, sem forças, as cidades não se mantêm, 

chegando ao seu fim pelo abandono de seus cidadãos, ou pela servidão imposta pelos 

dominadores: “Et de nuovo nuovo vi replico che, sanza forze, le città non si mantengono, ma 

vengono al fine loro.. per desolatione, o per servitù”. Fecha então o cerco em defesa das 

armas apregoando a necessidade do estado de decretar como inimigo as forças externas aptas 

a ocupar seus domínios ou das quais suas forças sejam incapazes de se defender:  “...ogni 

stato debbe reputare inimici tucti coloro che possono sperare di poterle occupare el suo, et 

da chi lei non si può defendere” tendo como pano de fundo o risco representado pela 

personalidade do duque Valentino e suas forças militares155. 

                                                 
152 CAPATA, Alessandro. Machiavelli. Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro 
Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Milano: Grandi Tascabili 
Economici Newton,1998, p. 379. 
153 Maquiavel afirma no scritto Parole da dirle sopra la provisione del danaio, facto um poco di proemio et di 
scusa que: “et che gli è meglio spendergli per fare loro guerra che dargli loro perché vi offendino com espi.” 
Idem, p. 379. 
154 Maquiavel já vinha propondo um acordo há algum tempo entre Florença, o Papa e o duque Valentino. E 
diferenciará o que ele chama de acordo “fra gli huomini privati”, ou seja, feito entre homens, do acordo feito 
entre Estados soberanos, ou “fra e signori”. 
155 Segundo Marchand, neste scritto Maquiavel apresenta uma clara orientação no sentido de utilizar um fato 
histórico particular não apenas para dar sustentabilidade à regra geral colocada, mas de também utilizá-lo como 
ponto de partida para uma orientação da forma como as ações devem ser tomadas pelas lideranças das cidades: 
“...si afferma la tendenza a ricercare la legge generale dietro al fatto particolare, o, se si vuole, a collegare ogni 
singolo evento a regole fondamentali per preverderle meglio le conseguenze future....(forza e prudenza per la 
salvezza dello Stato) non resulta dalla generalizzazione di um fatto particolare: è il punto di partenza dello 
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Ao enxergar-se um rompimento com um discurso lógico e razoável, em 

detrimento de uma reação agressiva, ou seja: “Ao invés do cumprimento de um acordo, o não 

cumprimento do mesmo; e, como defesa, partir para o ataque via deflagração de uma 

guerra”156 pode-se inferir que Maquiavel reflete a respeito dos riscos de Florença ter de se 

armar com as movimentações militares de Valentino e por não conseguir um acordo com 

vizinhos como Veneza, Arezzo ou a Valdichiana, conclui o scritto aconselhando os 

Florentinos a aprenderem com os exemplos passados e evitarem o recurso à providência 

divina e à fortuna. Em um primeiro momento faz-se uma reflexão sobre a necessidade da 

intervenção de Deus que, no entanto, é considerada como inútil, por tratar-se de paliativo 

frente às providências concretas e realmente necessárias para o estabelecimento da defesa da 

cidade: 

 

“(...) Di septembre nel ‘500, el Valentino partì com gli exerciti suoi da Roma, né si 
sapeva se doveva passare in Toscana, o in Romagna. Stette sospesa tucta questa 
città per trovarsi sprovista, et ciascun pregava Dio che ci dessi tempo; ma, come 
e´ci mostrò le spalle per alla volta di Pesero, et che ‘periculi non si viddono 
presenti, si entrò in una confidentia temeraria, di modo che non si possé mai 
persuadervi ad vincere alcuno provedimento”157. 

Para afastar qualquer risco de equívoco, Maquiavel – como um alerta no último 

parágrafo – pensa que a fortuna não muda de comportamento se o homem não mudar seu 

modo de proceder e, neste caso, de se precaver e que os céus pouco podem fazer de concreto 

ou mesmo se preocuparão, em razão de algum desejo terreno de ruína ou de destruição: “(...) 

la Fortuna non muta sententia, dove non si muta ordine...né e cieli vogliono o possono 

sostenere una cosa che voglia ruinare ad ogni modo(...)”158. Assim, pode-se inferir aqui que 

resta ao homem apenas fazer seu futuro, acreditando em sua responsabilidade nos 

acontecimentos. Pode-se inferir que ainda nos I primi scritti politici exista um Maquiavel 

preocupado e defensor de um ideal de homem e um ideal de sociedade, a república-pólis. 

Outrossim todo acontecimento nesta sociedade necessariamente se caracterizaria como 

acontecimento político159, portanto o voto e a liberdade dos cidadãos tornam-se pressupostos 

                                                                                                                                                        
scritto e ne determina tutto l’orientamento, mentre gli esempi storici hanno solo la funzione secondaria di 
confermare la validità della regola generale”. Ibidem, p. 378. 
156 Refere-se aqui a algo lógico e razoável, como sendo a tomada de decisão tomando como base as 
possibilidades de negociação e paz. 
157 Ibidem, p. 380. 
158 Maquiavel voltará a este argumento “la fortuna... ordine” no posterior Del modo di trattare i popoli della 
Valdichiana ribellati de julho-agosto de 1503. Ibidem, p. 380. 
159 HELLER, A. O Homem do Renascimento. Lisboa: Editorial Presença, 1982, p. 26-27. 
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deste mesmo ideal. 

 

1.9.A defesa da liberdade 

 

Como para Maquiavel a constituição de milícias é decisão a serviço da liberdade 

dos cidadãos em Florença, “che sia approvata la necessità dell’ordinanza”, cabe o argumento 

argumenta que o estado deve necessariamente se engajar em novas empreitadas sabendo que 

todo o seu progresso e conquistas futuras dependem da manutenção desta liberdade. Assim, o 

autor prega a defesa e esboça as diretrizes de tal estratégia160 defendendo claramente a idéia 

de que “quem pensa império, reino, principado, república e homens comandando, está 

pensando em justiça e armas”161, argumentando a respeito da necessidade de todo estado em 

armar-se: o que é claramente explicitado bem como, metodicamente enenciado e analisado, 

no scritto politico “Provvisioni della repubblica di Firenze per instituire il magistrato de’ 

nove ufficiali dell’Ordinanza e Milizia fiorentina, dettate da Niccolò Machiavelli” e em dois 

outros “scritti sull ‘ordinanza”162. 

 Esgotada a argumentação sobre as causas que justificam a estratégia proposta de 

estabelecimento da milícia a partir do campo Maquiavel reflete - face à fraqueza militar de 

Florença – sobre a importância de exercício de controle dos territórios externos, ou seja, de 

não armar os distritos e mais especificamente, aqueles onde já existam fortalezas, sob o risco 

de “se rebelarem contra seu senhor desarmado”163. A organização a partir do campo, portanto, 

                                                 
160 O primeiro ponto a se considerar refere-se à característica do território da República Florentina, que se dividia 
entre a cidade, o campo e o distrito [città, contado et distretto] o que demandava a constituição da milícia a partir 
de um destes lugares de modo a gradualmente ir criando a força militar grande e significativa, mas sem muito 
alarde. Segundo Capata, o termo contado se refere às terras, território interiorano da República Florentina, 
enquanto que o termo distretto se refere às cidades presentes neste território e por ela controladas. CAPATA, 
Alessandro. Machiavelli. Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un 
saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Milano: Grandi Tascabili Economici 
Newton,1998, p. 407. 
161 “(…) perché ogni uno sa che chi dice imperio, regno, principato, republica, chi dice huomini che 
comandono,… dice iustitia et armi.” In: “La cagione dell’ordinanza, dove la si truovi, et quel che bisogne fare. 
Post Res Perditas”. Idem, p. 407. 
162 São os seguintes os discursos da Ordenança, ou scritti sull’ordinanza: em um primeiro ‘grupo’ temos La 
cagione dell’ordinanza, dove la si truovi, et quel che bisogni fare. Post Res Perditas de 1512, e Ghiribizi 
d’ordinanza da primeira metade de 1515. Em um segundo ‘grupo’ Provvisioni della repubblica di Firenze per 
instituire il magistrato de’ nove ufficiali dell’Ordinanza e Milizia fiorentina, dettate da Niccolò Machiavelli de 
1506, com dois escritos, a Provvisione prima per le fanterie, del 6 diciembre 1506 e a Provvisione seconda per 
le milizie a cavallo, del 30 di marzo 1512. Em um terceiro ‘grupo’, temos a Consulto per l’elezione del capitano 
dele fanterie di ordinanza fiorentina, de maio de 1512 e Sul modo di ricostituire l’ordinanza. Nesses scritti 
Maquiavel fará o mais detalhado e completo relato a respeito do estabelecimento da Ordenança em Florença. 
163 No scritto La cagione dell’ordinanza, dove la si truovi, et quel che bisogni fare. Post Res Perditas Maquiavel 
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visa ao estabelecimento de um colchão de defesa entre a cidade e os distritos, mas esta não 

seria ainda a grande questão neste estágio da análise de Maquiavel. Pode-se inferir aqui que, 

na verdade, o discurso maquiaveliano concentrar-se-ia na diretriz inicial necessária para o 

estabelecimento desta Ordenança no campo, dando-a “ordem e modo” [ordine et modo]. 

Neste sentido apresenta-se sistematicamente no scritto politico em questão cada 

procedimento, definindo com este procedimento a hierarquização da Ordenança – tanto 

internamente na organização da tropa, quanto da tropa para com o estado - detalhando 

cuidadosamente a importância de cada ordenança em receber suas insígnias, suas armas, 

dividir combatentes por tipo de arma e nomear os seus comandantes.  

Com relação às insígnias, Maquiavel defende no scritto a obrigatoriedade da 

presença do mesmo Marzocco, símbolo de Florença, estampado “... quanto a’ segni, è parso 

che lê sieno bandiere tucte com uno segno medesimo del del Lione”’, de forma a deixar claro 

tratar-se de força militar sob as ordens daquela cidade. Lembrando que a identificação da 

ordenança por bandeira - cada uma com cabeça de leão diferente, de forma a facilitar sua 

identificação pelos soldados, além de apresentar numeração – deveria permitir o controle da 

tropa por parte de Florença; mecanismo que une um território sob um símbolo de deferência 

do soldado, permitindo a reunião das forças à sua volta e servindo-lhe de guia. Entretanto, 

torna-se importante argumentar que, para Maquiavel, esta estratégia só se torna viável no caso 

de um território efetivamente constituído e com limites fronteiriços muito definidos, no qual 

cada bandeira representa uma região geográfica. Neste sentido faz-se necessário, deste modo, 

inclusive aceitar limites antigos, ou mesmo traçar novos limites “[...] Era necessario dare ad 

queste bandiere termine di paese; et ad questo bisognava o terminare el paese vostro di 

nuovo o piglare de’ termine suoi antiqui”164.  

A preocupação com a organização destas milícias caminha em seguida para o 

detalhamento do número de homens (que deveria ser o maior possível para dar reputação) sob 

o comando de um conestabole, chefe militar de alta patente. Defende assim a organização de 

30 bandeiras para Florença comandadas por onze destes conestaboli em locais definidos como 

estratégicos165. Em um novo passo importante e, pode se argumentar, calculado, Maquiavel 

                                                                                                                                                        
explicitará diretamente a sua preocupação a respeito dos distritos fortificados que não devem, e de maneira 
alguma, se armar, “Quelli luoghi distrectuali che sono da noli armare sono dove sono nidi grossi, come Arezo, 
Borgo ad San Siplocro, Cortona, Volterra, Pistoia, Colle, Sangiminiano” para em seguida defender que outros 
distritos, como a Romagna e Lunigiana, por não terem fortificações semelhantes nem reconhecerem outro senhor 
senão Florença, carecem de tal preocupação. Ibidem, p. 408. 
164 Ibidem, p. 408. 
165 Daí destaca-se como estratégicas as localidades de Mugiello, Firenzuola, Casentino, Valdarno di sopra e di 
sotto, Pescia e Lunigiana. 
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propõe o exercício militar obrigatório para os homens sediados nas cidades, como forma de 

mantê-los treinados e evitar o despreparo futuro em caso de necessidade de enfrentamento de 

algum inimigo166. Assim colocado, o alistamento destes civis com exercícios e freqüência 

anuais, garantem ao cidadão manter sua vida civil e atividades profissionais e pessoais 

normalmente, sem desobrigá-lo de suas obrigações para com Florença.  

Paralelamente, o discurso de Maquiavel no referido scritto caminha para a 

constituição de uma lei, seguida de escolha [elezione] de um magistrado civil para a 

administração de um corpo militar, a manter-se sempre armado e fixo. Este procedimento é 

crucial para permitir a rápida mobilização e desmobilização das milícias bem como a eventual 

mediação de conflitos entre as diversas milícias no campo ou destas com a cidade, com um 

detalhe: a importância da obediência, assim indicada: “è più facile imparare ad ubbidire che 

ad comandare”167. Obediência que seria mais eficaz caso o soldado recebesse algum tipo de 

instrução religiosa: “ad mescolarci qualche cosa di religione per farli più ubbidienti”. Neste 

sentido, pode-se avaliar o papel da religião segundo o autor não como algo imposto (uma 

maneira de pensar ou mesmo como justificativa de ação armada), mas, puramente, como meio 

de adestramento dos soldados168.  

Maquiavel segue aqui nas Provvisioni della repubblica di Firenze per instituire il 

magistrato de’ nove ufficiali dell’Ordinanza e Milizia fiorentina, dettate da Niccolò 

Machiavelli argumentando a respeito da necessidade de vigilância e do rodízio entre as 

bandeiras exercido sobre os comandos das milícias. Uma exigência que, por um lado, visa 

impedir que o comandante exerça por muito tempo o controle sobre mesma tropa e, por outro 

lado, que o conestabole seja dono de casas e posses no próprio lugar da bandeira. Esta 

exigiência evita que o conestabole detenha muita força junto aos seus subalternos e que seus 

interesses pessoais venham a se sobrepor aos de Florença; é, inclusive, proibido de liderar 

uma milícia que já tenha comandado anteriormente. Esta máxima deve ser também observada 

em toda a tropa de cada bandeira - constituída apenas por soldados nascidos em outras regiões 

- conforme Maquiavel propõe textualmente “Et però bisogna provedere che nessuno natio 

delli luoghi dove è uma bandiera o che (...)”. Por fim defende a delegação de autoridade como 

forma de premiação pelo bom desempenho das atividades, seguida de premiação por 

                                                 
166 Enuncia aqui a importância de sua constituição apenas como garantia de manutenção da paz. 
167 Ibidem, p. 408. 
168 Tem-se aqui que a associação do fator religião com a guerra oferece mais um desafio: o de assumir que o 
discurso de Maquiavel tenha como fundamento o fato da religião ser utilizada apenas como mais um instrumento 
de controle por parte do conestabole sobre sua tropa, ou seja, a valorização das estruturas de rígida hierarquia 
como a da Igreja católica. Nos Discorsi, Maquiavel apresenta sua preferência pelo paganismo (valoriza a 
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meritocracia. Aqui estes soldados, agora definidos como “cittadini soldati per electione et non 

per corruptione”169, são figuras sociais que enxergam as forças militares como meio de vida, 

ou segundo Guidi (2006), cidadãos virtuosos “cittadini virtuosi”, cruciais para a manutenção 

da segurança de Florença e da ordem pública170. 

Conforme relata Ridolfi (2003), é em um ambiente conturbado de agosto de 1503 

que Maquiavel é nomeado pelo Conselho dos Dez para uma Commissarìe em Roma - sob as 

ordens do Cardeal Soderini - de forma a observar o conclave171 e levar consigo cartas 

credenciais aos mais importantes e estimados cardeais da república, enfatizando a importância 

da escolha para a Cristandade e a Itália172. Além das responsabilidades decorrentes da escolha 

[elezione] do novo pontífice, Maquiavel negocia em seguida com o papa eleito Julio II as 

investidas dos inimigos venezianos, que tanto incomodavam a República e que, segundo ele, 

poderiam influir também negativamente na liberdade da Igreja. É possível inferir que 

Maquiavel procura costurar acordos políticos e militares em favor de Florença contra as 

investidas de Veneza, enquanto mantém diversas conversas com um já combalido Valentino, 

cujo poder encontrava-se em seus últimos dias173. O próprio Papa Julio II em seguida o 

abandonaria à própria sorte, conforme relato de Maquiavel em carta de 28 de novembro de 

1503 ao Conselho dos Dez: “Note-se que os pecados seus aos poucos o conduziram à 

penitência”, para concluir “Assim, aos poucos este Duque escorrega no túmulo”174. Conforme 

destaca Marchand (2003)175, aos olhos de Maquiavel, o apoio de Valentino ao Papa foi 

efetivamente seu maior erro político, fato este que seria mencionado futuramente no capítulo 

                                                                                                                                                        
coragem) ao cristianismo (religião da humildade). 
169 Ver exemplo n’Arte da Guerra.   
170 Segundo Guidi “Per il Machiavelli maturo la “disciplina” all’interno dela milizia si preciserà come 
finalizzata alla creazione di cittadini “virtuosi” in grado di sviluppare quell’energia dinamica necessaria a fare 
del popolo il “gardien de la liberte”. In: L’Esperienza di governo di Machiavelli e L’ordinanza fiorentina. In: 
Machiavelli senza i Medici (1498-1512). Scrittura del Potere / Potere della Scrittura. Atti del Convegno di 
Losanna 18-20 novembre 2004. A cura di Jean-Jacques Marchand. Salerno Editrice. Roma. 2006. p. 157. 
171 Com a morte do Papa Alexandre VI em 18 de agosto de 1503 e a eleição de Pio III, que assumiria o trono de 
Roma por apenas dez dias até morrer prematuramente. 
172 “Havia em Roma outro cardeal Florentino, Giovanni de’ Medici, mas ficou tacitamente entendido que não 
devia sequer encontrá-lo”. RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, 
pp. 85-86. 
173 Cesare Borgia, dito il Valentino, comete grave erro ao apoiar a escolha de Julio II. Uma vez sem apoio do 
Papa ou de Florença, veria suas tropas marcharem sem salvo-conduto, além de serem saqueadas e atacadas em 
território Florentino. Fracasso militar este que resultaria em sua prisão e morte em cárcere espanhol. Ibidem, pp. 
90-91. 
174 Ibidem, pp. 90-91.  
175 “Ma è in occasione della scelta del pontifice che il duca commette agli occhi di Machiavelli il maggiore 
errore politico, ricordato vari anni dopo nel cap. vii del Principe: quello di avere sostenuto l’elezione di 
Giuliano Della Rovere, che era sfuggito per miracolo alcuni anni prima ai sicari del padre Alessandro VI, 
reparando prima a Genova, poi presso la corte di Francia:...”. MARCHAND, J. MELERA-MORETTINI, M. 
Introduzione. In: Nicollò Machiavelli. Legazioni. Commissarie. Scritti di Governo. Tomo III (1503-1504). Roma: 
Salerno Editrice, 2003, p. 33. 
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VII d’O Príncipe: 

 

“Portanto, o duque, antes de qualquer coisa, deveria ter criado um papa espanhol e, 
não podendo, deveria concordar com a eleição de Ruão e não do cardeal de San 
Pietro in Vincoli. Engana-se quem crê que, nos grandes personagens, os benefícios 
novos fazem esquecer as velhas injúrias. O duque errou, portanto, nesta escolha, que 
foi a razão de sua ruína final. ”176 

Maquiavel retorna para nova Commissarìe em França no ano de 1504 com o 

objetivo de mais uma vez buscar negociar um acordo que dê maior segurança a Florença face 

aos seus inimigos, que causavam, também, problemas para os franceses no norte da Itália, 

como era o caso dos espanhóis. Contrariamente à sua defesa de formação de uma milícia na 

República, o trabalho de Maquiavel na Chancelaria naquele ano exigiu que este escrevesse 

muitas cartas. Seria também neste período que Maquiavel veria pela primeira vez sua idéia 

florescer, ou seja, a criação da Guarda que há tanto almejava e que seria apresentada como 

ordem unida na Praça dos Senhores em Florença no dia 15 de fevereiro de 1506. O trabalho 

inicial foi o de recrutar camponeses das regiões de Mugello e de Casentino – com o auxílio da 

Senhoria e apoio de Soderini – transformá-los em soldados e enviá-los aos lugares de conflito 

mais explícitos. A segunda tarefa foi a de formar estes homens com a ajuda de um antigo 

combatente de Valentino, o mesmo que havia transformado os camponeses da Romagna em 

soldados177. Cria-se então um corpo de homens capaz de administrar os assuntos militares 

desta Guarda recém-instituída e - conforme as Provvisioni della repubblica di Firenze per 

instituire il magistrato de’ nove ufficiali dell’Ordinanza e Milizia fiorentina, dettate da 

Niccolò Machiavelli178de 6 de dezembro de 1506 - defende a provisão de armas, criando 

mecanismos que permitissem a formação da sua milícia, bem como sua organização e 

ordenação em Florença179. 

                                                 
176 Com relação à citação de Maquiavel, ver “O Principe”, Capítulo VII “Dos principados novos que se 
conquistam com as armas próprias e com virtù”. MAQUIAVEL, N. O Príncipe. São Paulo: Martins Fontes, 
2001, p. 35. 
177 Ridolfi trata em detalhe deste fato e descreve a ajuda e a pessoa de Dom Miguel, lugar-tenente de Valentino, 
conhecido como um “[...] homem crudelíssimo, terrível, e muito temido [...]”. In: RIDOLFI, R. Biografia de 
Nicolau Maquiavel. São Paulo: Musa, 2003, pp.106-107. 
178 Conforme Ridolfi, a Guarda foi descrita segundo alguns populares como: “(...) Esses soldados usavam “um 
jaleco branco, um par de saquinhos, branco e vermelho, no distintivo, um boné branco e as sapatilhas, um 
peitilho de ferro, as lanças, e alguns, escopetas.” Para seguir com a afirmação: “(...) Foi apresentada a mais bela 
coisa que jamais se organizou para a cidade de Florença”178. Guicciardini, Storie fiorentine, ed. Cit., p. 282 ss. 
Idem, pp. 106-350. 
179 Maquiavel além de assumir o cargo de chanceler junto a este corpo de recrutamento e guarda Florentina, 
manterá suas funções como chanceler da Segunda Chancelaria e secretário do Conselho dos Dez. Segundo 
relatos históricos, Maquiavel fez os homens da Guarda “se exercitarem e executar ordem unida no estilo suíço” 
para demonstrar a atenção que este tinha para com o detalhe da organização das milícias conforme sua 
preocupação já expressa em seus scritti sull’ordinanza. Idem, p. 117. 
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O scritto inicia-se como um conselho aos Senhores Florentinos, lembrando que 

todos os grandes e poderosos sempre lançaram mão da provisão de armas e da defesa da 

justiça com três objetivos claros: como forma de manutenção de sua unidade e expansão de 

seus domínios, como defesa contra ataque dos inimigos e, por fim, como maneira de governar 

e manter o controle sobre seus súditos. Sabe-se que Florença gozava de boas leis: “... e 

considerato che la reppublica vostra è di buone e santi leggi bene instituta e ordinata circa 

alla amministrazione della giustizia”180 e sabe-se que Maquiavel defende como estratégia 

primeira a provisão para as infantarias. Assim, vê-se este em seguida denegrir as figuras dos 

mercenários, (ora descrevendo-os como insuportáveis ou suspeitos - quando numerosos e 

estimados - ora como homens sem utilidade quando se apresentam em pouca quantidade), de 

forma que aconselhará Florença a se armar de recursos próprios e de um bom número de 

homens bem treinados, obedientes e preparados, face à existência de muitos cidadãos 

passíveis de serem arregimentados e treinados para tal empreitada na República e em seus 

domínios: 

 

“(...) giucano esser bene d’armarsi d’arme proprie, e d’uomini suoi proprii, de’ 
quali el domínio vostro ne è copioso in modo, che facilmente se ne potrà avere quel 
numero d’uomini bene qualificati che si disegnerà. I quali essendo del dominio 
vostro saranno più obbedienti; ed errando, si potranno più facilmente gastigare; e 
meritando, si potranno più facilmente premiare”181. 

Maquiavel aprofunda a argumentação a respeito da formação da milícia 

lembrando que a defesa de Florença deve ocorrer em cada casa de seu domínio territorial. Ao 

armar-se cada uma dessas evita-se, portanto, a surpresa de uma invasão através de suas 

fronteiras, que normalmente resulta em mortes, saques e prejuízos aos cidadãos e camponeses. 

Terminada esta argumentação inicial, bem como a invocação182 Maquiavel determina as 

provisões a serem tomadas, com base nos mecanismos republicanos existentes em Florença. 

Neste contexto, define os requisitos de escolha pelo Conselho Maior dos nove cidadãos como, 

por exemplo, de não apresentarem débitos junto à comuna e ter mais de quarenta anos de 

                                                 
180 MACHIAVELLI, Niccolò. Provvisioni della repubblica di Firenze per instituire il magistrato de’ nove 
ufficiali dell’Ordinanza e Milizia fiorentina, dettate da Niccolò Machiavelli. In: Machiavelli.Tutte le Opere 
storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. 
Prima Edizione. Milano: Grandi Tascabili Economici Newton, 1998, p. 410. 
181 Idem, p. 410. 
182 Importante destacar a introdução que clama a divina providência: “[...] E pertanto col nome dell’onnipotente 
Iddio e della sua gloriosissima madre madonna Santa Maria sempre vergine, e del glorioso precursore di Cristo 
Giovanni Battista, avvocato, protettore e padrone di questa republica fiorentina [...]” in “Provvisioni della 
repubblica di Firenze per instituire il magistrato de’ nove ufficiali dell’Ordinanza e Milizia fiorentina, dettate da 
Niccolò Machiavelli”. Ibidem, p. 410. 
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idade. Uma vez feita a escolha dos sete membros para as Artes maiores e dois membros para 

as Artes menores, sorteiam-se noventa cidadãos florentinos, setenta para a Arte maior e vinte 

para a Arte menor183. Maquiavel ainda defende que cada sorteado nomeie seu membro e mais 

um para toda a cidade, em escolha [elezione] sujeita à aprovação do Conselho Maior184. 

É apresenta ainda no scritto a forma relativamente livre “qualunque a loro parrà e 

piacerà” como os Nove oficiais devem efetuar as convocações nas terras, no campo e no 

distrito de Florença colocando suas bandeiras e alistando homens para a luta a pé, a qualquer 

momento que lhes parecer necessário e conveniente. Do mesmo modo, é explicitada a forma 

como o oficial poderá julgar seus conscritos por crimes de toda ordem – incluindo a 

possibilidade de decidir sobre a aplicação da pena de morte – criando uma figura semelhante a 

um tribunal militar sob sua jurisdição. Tribunal habilitado a deliberar, tomar decisões e 

sentenciar e também votar decisões de ordem interna com base em dois terços dos votos, ou 

seja, seis favas negras em um total de nove185.  

Nos Scritti sull’ordinanza186, e mais especificamente nas Provvisioni della 

repubblica di Firenze per instituire il magistrato de’ nove ufficiali dell’Ordinanza e Milizia 

fiorentina, dettate da Niccolò Machiavelli, Maquiavel desenvolve todo o detalhamento a 

respeito da organização e funcionamento da milícia. O faz tratando cada tema em detalhe: 

pontuando cada responsabilidade, função, atividade e obrigatoriedade a serem observadas por 

todos os membros integrantes da milícia desde as rotinas diárias de seus membros reunidos, 

até questões de prazo de tarefas e eleições sob a responsabilidade dos Nove oficiais ou 

soldado. Nestas provvisioni enfatiza-se a responsabilidade do oficial de organizar a sua 

milícia, anotando o conestabole sob seu comando junto com os novos homens e bandeiras 

inscritas. Define-se também, e pela primeira vez, o número mínimo de dez mil homens a 

serem inscritos e distribuídos entre o campo e o distrito, sob o comando das bandeiras e sob o 

                                                 
183 Ibidem, pp. 410-411. 
184 Esta provisão atendia aos procedimentos então vigentes em Florença, e colocava também algumas restrições à 
participação dos Senhores, dos Colégios, dos Dez da liberdade e paz e dos Oito, e sempre considerando as 
proibições e os poderes de renunciar ou aceitar conforme as regras dos Magistrados dos Dez, conforme explícito 
nas Provvisioni “Da detta elezione abbiano divieto Signori, Collegi, Dieci, e Otto: e circa agli altri divieti, e 
circa il potere renunziare ed accettare questo o altri uffici, si osservi quello e quanto e como si osserva per 
conto del magistrato dei Deici”. Ibidem, p. 411. 
185 “...e basti ottenere il partito per la metà delle fave nere, e una più, di detti così ragunati:...”. Ibidem, p. 413. 
186 São os seguintes Scritti sull’ordinanza: La cagione dell’ordinanza, dove la si truovi, et quel che bisogni fare. 
Post Res Perditas de 1512, e Ghiribizi d’ordinanza da primeira metade de 1515; as Provvisioni della repubblica 
di Firenze per instituire il magistrato de’ nove ufficiali dell’Ordinanza e Milizia fiorentina, dettate da Niccolò 
Machiavelli de 1506, contendo a Provvisione prima per le fanterie, del 6 diciembre 1506 e a Provvisione 
seconda per le milizie a cavallo, del 30 di marzo 1512; a Consulto per l’elezione del capitano dele fanterie di 
ordinanza fiorentina de maio de 1512 e o Sul modo di ricostituire l’ordinanza.   
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comando dos conestaboli187. Faz-se também referência à questão de armazenamento de 

vestimenta dos soldados e armamento nas bandeiras, bem como o papel do tesoureiro na 

guarda e distribuição do dinheiro, sob as regras específicas a serem estabelecidas pelos 

oficiais do Tesouro188.  

 

1.10. O ordenamento: juramento, armas, desfiles, missas e soldos segundo a 

Provvisione prima per le fanterie, del 6 diciembre 1506 

 

É relevante para todo este modo de pensar o ordenamento voltado à montagem 

das milícias, a forma, e o cuidado que Maquiavel tem em detalhar cada responsabilidade e 

atividade a ser exercida pelos Nove oficiais bem como, o tipo de pagamento e montantes 

devidos a cada função189 exercida no decorrer do ano190. Neste scritto politico Maquiavel 

destaca a importância de não poder ser escolhido [eletto] para o comando da tropa homem 

nascido em vicariato, capitania ou podestade de mesma origem de seus comandados nem ser 

dada a prerrogativa deste de comandar uma tropa de determinada localidade onde detenha 

casa ou propriedades191; reforçando mais uma vez que se pensa a respeito da importância da 

distância e da impessoalidade exigidas para o comando dos exércitos192: “[...] Non si possa 

eleggere per connestabile, o per governatore di dette bandiere ciascuno che sai natio di quel 

vicariato, capitanato o potesteria, donde fussino gli uomini che gli avessino ad essere dati in 

governo, o che in detto luogo o luoghi avesse casa o potessione[...]”. No scritto Provvisioni 

per il magistrato de’ nove determinam-se, por exemplo, as datas de rodízio dos conestaboli 

entre bandeiras e províncias, forçando o rompimento de qualquer vínculo pessoal destes com 

                                                 
187 Destacando neste scritto que, sob uma determinada bandeira, somente poderão estar homens nascidos na 
referida podestade; isto conforme destacado também no La cagione dell’ ordinanza. 
188 Maquiavel mencionará no scritto politico de 1512 “La cagione dell’ordinanza, dove la si truovi, et quel che 
bisogni fare. Post Res Perditas” mais uma vez a obrigatoriedade da figura do leão (o Marzocco de Florença) e a 
numeração na bandeira de forma a facilitar sua identificação por parte do soldado. Ibidem, p.407. 
189 Aos Nove oficiais delega-se o poder de eleger e enviar seus comissários para fora da podestade ou capitania – 
por tempo determinado e com remuneração – com a responsabilidade de alistar novos homens bem como, 
inspecionar exercícios e paradas militares. Para o conestabole, foi definido apenas um soldo mensal que não 
deveria ultrapassar doze ducados de ouro para um trabalho que consistia na inspeção e revista periódica de todos 
os homens conscritos, organização de sua formação e prática dos exercícios militares conforme descrito nas 
Provvisioni della repubblica di Firenze per instituire il magistrato de’ nove ufficiali dell’Ordinanza e Milizia 
fiorentina, dettate da Niccolò Machiavelli. Ibidem, p. 411. 
190 O mês militar estava definido em 36 dias, enquanto que o total dos homens conscritos deveria somar no 
mínimo trezentos soldados.   
191 Exigência semelhante encontra-se no “Provvisioni della repubblica di Firenze per instituire il magistrato de’ 
nove ufficiali dell’Ordinanza e Milizia fiorentina, dettate da Niccolò Machiavelli”.   
192 In: Provvisioni della repubblica di Firenze per instituire il magistrato de’ nove ufficiali dell’Ordinanza e 
Milizia fiorentina, dettate da Niccolò Machiavelli.    



59 

a tropa; a esta determinação segue-se um impedimento de comando do conestabile sobre 

região previamente comandada sem o prévio cumprimento do período de quarentena193. 

Determinam-se também nas Provvisioni os trabalhos periódicos e burocráticos de 

militarização das funções dos Nove oficiais responsáveis pelas atualizações dos cadernos dos 

homens conscritos, permitindo-se o acréscimo ou subtração de soldados em determinados 

períodos. No que tange à autoridade concedida aos Nove, foi-lhes dado o poder de exigir dos 

governantes dos povoados, prefeitos das comunas e outras localidades, uma listagem com os 

nomes de homens com idade de quinze anos ou mais, sob a pena de chibatada contra o 

governante que omitir cidadão apto ao serviço junto à milícia194. É estabelecida também a 

possibilidade de escolha de um secretário nascido na região de comando de um condestável, 

fazendo jus a um ducado de ouro ao mês195; cabendo a cada companhia inscrita sob uma 

bandeira eleger por si só comandantes de pelotão na proporção máxima de um comandante 

para cada dez conscritos.  

Maquiavel, a esta altura do scritto Provvisioni per il magistrato de’ Nove, 

incorpora a questão de delação para descobrimento de fraudes nas listagens196, enquanto 

estabelece a exceção de obrigatoriedade de se arregimentar homens de mais de cinqüenta 

anos, e define a baixa aos de sessenta anos de idade ou mais “(...) Non possino forzare di 

nuovo a scriversi alcuno che passi l’età d’anni cinquanta, se non in caso di necessità; né 

possino degli scritti forzare alcuno a militare quando arà passato l’età d’anni sessanta”197.  

Nas Provvisioni della repubblica di Firenze per instituire il magistrato de’ nove 

ufficiali dell’Ordinanza e Milizia fiorentina, dettate da Niccolò Machiavelli delegam-se as 

responsabilidades dos Nove oficiais no provimento de armamento e fardamento [petto di 

ferro] aos seus homens. Aqui Maquiavel, pode-se argumentar, preocupa-se em mostrar à 

sociedade que a milícia é parte integrante desta, e que todos os cidadãos são, em última 

análise, responsáveis pelo seu estabelecimento e sucesso. Vê-se em seguida nas Provvisioni a 

                                                 
193 A “quarentena” foi estipulada em prazo de dois anos. Mais adiante, Maquiavel estabelece o período de 
exclusão por três anos da milícia da República Florentina do condestável cassado por alguma razão. Ibidem, pp. 
413-416. 
194 Com periodicidade anual e data para estas atividades fixada em 1º de novembro. Ibidem, p. 414. 
195 “Debbino ad ogni conestabile eleggere um cancelliere, che tenga conto degli uomini scritti sotto di lui, e che 
sai natio di quelli luoghi che arà in governo detto conestabile; e da tutte quelle potestarie e luoghi che saranno 
sotto um medesimo conestabile. Sai dato per suo salario a detto cancelliere um ducato d’oro il mese, in modo 
che non gli tocchi l’anno più che dodici ducati d’oro di salario.” Ibidem, pp. 414. 
196 “(...) E per potere meglio ritrovare le fraudi di dette portate, debbino tenere in ogni pieve, o altra símile 
chiesa principale di quelli luoghi dove saranno uomini descritti, o dove ne volessino scrivere di nuovo, um 
tamburo, il quale si apra almeno ogni due mesi una volta per chi parrà a detti ufficiali, e quelli che vi fussino 
trovati notificati, posino subito essere scritti, etiam fuori del tempo sopraddetto di calendi novembre”. Ibidem, p. 
414. 
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definição da periodicidade semestral dos desfiles das bandeiras nos territórios Florentinos198, 

a obrigatoriedade da participação dos conscritos, as autoridades que devem participar, a 

celebração de missa solene para todos os presentes, bem como, os termos do juramento às 

normas estabelecidas - definindo ainda no caso de ausência a multa de vinte soldos, ou crime 

sujeito a castigos e reparações nos casos de ausências superiores ao período de um ano: 

 

“(...) Qualunque degli scritti, come di sopra, non comparirà alle mostre ordinate nel 
modo soprascritto, s’intenda essere e sia, per ogni volta che sarà trovato assente 
sanza legittima cagione, condannato in soldi venti, e essendo uno medesimo trovato 
assente sei volte in un anno, cominciando l’anno il dì di calendi di novembre, 
diventi el peccato suo criminale, e sia gastigato in persona ad arbitrio di netti Nove 
ufficiali, e nondimeno debbi pagare tutto quello che, secondo le cose di sopra 
disposte, fussi tenuto pagare per non si essere trovato alla rassegna”199. 

Como forma de impedir a concentração de poderes nas mãos dos Nove oficiais, as 

Provvisioni della repubblica di Firenze per instituire il magistrato de’ nove ufficiali 

dell’Ordinanza e Milizia fiorentina, dettate da Niccolò Machiavelli estabelecem que o 

comando destes homens, na guerra ou em qualquer outra ação armada, se dê sob os magnifici 

Dieci di libertà e pace200. Enquanto que o pagamento do soldo a cada homem deva ficar a 

cargo do responsável na comuna de Florença, garantindo a distribuição de prêmios por 

serviços prestados a cargo dos Senhores, seus venerabili Collegi201, os magnifici Dieci di 

libertà e pace, e os Nove ufficiali202.  

 

1.11. A guerra, e o fortalecimento da Ordenança pela Provvisione seconda per le milizie 

a cavallo, del 30 di marzo 1512 

 

Nas Provvisioni per il magistrato de’ nove determinam-se as formas da liderança 

dos conestaboli sobre todos os seus soldados durante os conflitos ou guerras. Define-se que 

aos respeitáveis Dez cabe indicar e eleger os comandantes das collonelli, colunas de soldados 

                                                                                                                                                        
197 Ibidem, p. 414. 
198 Garante-se, ao menos, seis bandeiras para a província da Toscana “non potendo raccozzare per nostra nella 
provincia di Toscana meno di sei bandieri”. Ibidem, p. 414. 
199 Ibidem, p. 417 
200 Dez da liberdade e paz. 
201 Veneráveis Colégios. 
202 Na ausência do Magistrato de’ Dieci (Magistratura dos Dez), o pagamento deve ficar a cargo dos Otto di 
guardia e balìa e a dois terços dos ditos magistrados juntos reunidos em número o suficiente. Percebe-se então a 
clara preocupação de divisão de poderes e de autonomia nos referidos desembolsos dado a relevância dos 
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formadas por algumas companhias [schiera di soldati formata da più compagnie], que 

manterão o posto enquanto durar a ação em questão. Estabelecem-se também a autoridade de 

um governante ou oficial no que tange ao julgamento de atos criminais entre os soldados, ou 

estes mesmos atos cometidos pelos soldados contra cidadãos, quando fora do campo de 

batalha. Sendo que, no que tange às ações quando dos delitos cometidos em situação de 

guerra, define-se julgamento a ser conduzido pelos Nove ou autoridade, governante ou oficial 

competentes, num claro intuito de criar-se um “tribunal de guerra”.  

Assim encontram-se previstos nas Provvisioni os crimes capitais da deserção, do 

uso indevido da bandeira, da ação de qualquer capitão voltada ao seu interesse privado com o 

uso incorreto da bandeira, ou mesmo da incitação de rebeliões e reuniões causadas por 

inimizade por parte dos soldados – que resultam na condenação de três ou mais conscritos. 

Para o julgamento determina-se o Consiglio dei Quaranta – Supremo Tribunal da República 

de Florença203 - como responsável, em linha com os procedimentos e julgamentos dos Oito 

[Otto] e dos Conservadores das Leis [de’ Conservatori delle leggi] – magistratura judiciária 

da República204. Nas Provvisioni Maquiavel institui a figura do capitão da guarda do campo e 

do distrito de Florença [capitano di guardia del contado e distretto di Firenze], a ser 

escolhido [eletto] pelos mesmos mecanismos dos demais comandantes da República, e com a 

atribuição de comando de pelo menos trinta homens conscritos e armados [balestrieri a 

cavallo] e cinqüenta veteranos com soldo vitalício [provvigionati]. Cabe a este capitão da 

guarda do campo e do distrito de Florença205 obedecer aos Nove oficiais, magistrado ou 

comissário sob o comando do exército Florentino. Concluem-se impositivamente as 

Provvisioni com a obrigatoriedade da observância, pelos Nove oficiais, de todas as resoluções 

nela detalhadas sob a pena de multa individual de vinte e cinco florins largos de ouro [pena de 

fiorini venticinque larghi di oro], e por cada vez que tais disposições não forem observadas206. 

Especifica-se que todas as determinações das Provvisioni devem ocorrer na presença dos 

                                                                                                                                                        
montantes envolvidos para tais gastos na manutenção das milícias. Nove oficiais. Ibidem, p. 411. 
203 Note-se que este Supremo Tribunal inspira-se na instituição análoga da magistratura veneziana.  
204 Ibidem, p. 418. 
205 Maquiavel preocupa-se com a ingerência política na manutenção da ordem militar ao estabelecer que, para o 
cargo de capitão da guarda do campo e do distrito de Florença, o indicado não poderá ser cidadão da cidade, do 
campo, do distrito de Florença, tão pouco de região localizada a menos de 40 milhas desta: “Non si possa 
eleggere per detto capitano alcuno della città, contado o distretto di Firenze, né di terra propinqua al dominio 
fiorentino a quaranta miglia”. Ibidem, p. 417. 
206 As Provvisioni deixam claro neste momento que tais procedimentos serão aplicados pelos Conservadores das 
Leis [Conservatori dele leggi], cabendo também ao secretário dos Nove ter sempre em mãos (escrito em um 
livreto) tais normas a serem sempre observadas e disponíveis durante as audiências; e também que tal 
procedimento deverá ser observado e obrigatoriamente seguido pelo Secretário sob pena de multa de cinquenta 
florins largos de ouro [pena de fiorini cinquanta larghi di oro], além de pena de ser submetido aos 
Conservadores das leis [Conservatori dele leggi].  
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magníficos e eminentes Senhores, observando-se ainda assim a necessidade da presença do 

primeiro Segretario [primo cancelliere dela Signoria]. De forma separada Maquiavel trata das 

demais deliberações resultantes de suas determinações e que devem ser tomadas sob a égide 

do Conselho dos Oitenta [consiglio degli Ottanta] ou do Conselho Maior [consiglio 

Maggiore], demandando a presença do Segretario delle Trate [cancelliere delle Trate].  

 

1.12. Das letras às armas 

 

Segundo Ridolfi (2003), o ano de 1506 é particularmente relevante por apresentar 

Maquiavel pela primeira vez “como um homem de letras se torna um homem de guarda”207. 

Torna-se possível perceber um novo discurso (e, então, como o pensador transforma a sua 

escrita) através da leitura atenta de sua primeira obra literária em rimas impressa, scritti 

letterari in versi [escritos literários em versos], chamados I Decennali208 de 1504. Percebe-se 

aindaa como uma novidade, logo de princípio, a forma como o dedica I Decennali aos 

Florentinos:  

 

“(...) Leggete, Alamanno, poi che voi lo desiderate, le fatiche di Italia di dieci anni e 
la mia di quindici dì. So che v’increscerà di lei e di me, veggendo da quali infortunii 
quella sai suta oppressa, e me aver voluto tante gran cose infra sì brevi termini 
restringere. So ancora escuserete l’uno e l’autro: lei collaa necessità del fato, e me 
colla brevità del tempo che mi è in simil ozi concesso. E perché voi, col mantenere 
la libertà di un de’ suoi primi membri, avete suvvenuto a lei, son certo suvverrete 
ancora a me dele sue fatiche recitatore; e sarete contento mettere di questi mia versi 
tanto spirito, che del loro gravissimo subietto e della audienzia vostra diventino 
degni. Valete”209. 

Na segunda Commissarìe junto à Corte do Papa Júlio II em 1506, onde se 

estabelece até 20 de outubro, dia da chegada em Imola do novo embaixador Florentino 

destacado para o posto em Roma, Francesco Pepi210, Maquiavel descreve com mais detalhes 

os feitos militares do Papa Júlio II do que movimentos políticos. Um exemplo deste tipo de 

discurso é a carta Ghiribizzi scripti in Perugia al Soderino endereçada a Giovan Battista 

Soderini que anteciparia os Discorsi e, até mesmo, Il Principe por sua importância na 

                                                 
207 RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, p. 109. 
208 I Decennali. Publicado com o auxílio de Agostino Vespucci. 
209 MACHIAVELLI, Niccolò. I decennali. In: Machiavelli.Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura 
di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Milano: Grandi 
Tascabili Economici Newton, 1998, p. 815. 
210 Missão esta iniciada em final de agosto até fim de outubro daquele ano e que o levaria à Úmbria e à 
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consolidação do pensamento maquiaveliano211. Pode-se efetuar uma reflexão a respeito do 

tema da guerra extraindo deste Ghiribizzi scripti in Perugia al Soderino um discurso novo e 

valioso, e em princípio confirmar, portanto, uma clara mudança na sua escrita o que, para 

alguns estudiosos, seria resultado de um período de “amadurecimento” do seu pensamento212, 

a seguir: 

 

“(...) Hannibale et Scipione, oltre alla disciplina militare, che nell’uno et nell’altro 
excelleva equalmente, l’uno con la crudeltà, perfidia, inreligione mantenne e suoi 
exerciti unitili in Italia, et fecesi admirare da’ popoli, che, per seguirlo, si 
rebellavano da e Romani; l’altro, com la pietà, fedeltà et religione, in Spagna hebbe 
da quelli popoli el medesimo séguito; et l’uno et l’altro hebbe infinite victorie.”213 

A forma analítica encontrada neste fragmento do Ghiribizi a Soderino revela 

Maquiavel efetuando comparações com o general cartaginês e o romano da Antiguidade 

Haníbal e Scipião, referentes à adoção de diferentes modelos de disciplina militar. Observam-

se aqui diferenças que poderiam mesmo não convergir na sua essência, mas que obtêm o 

mesmo sucesso junto ao exército e ao povo dominado. Este exemplo será, em seguida, 

comparado às ações de diversos personagens como Lorenzo de’ Medici e Giovanni 

Bentivogli, que fizeram uso das armas de forma muito diferente, mas obtendo o mesmo 

resultado. A preocupação maquiaveliana neste momento é como Florença pode deter o poder 

e o controle de seus domínios através de uma política de desarmamento do povo dominado, 

ou mesmo através de armamento deste mesmo povo (caso haja condição e objetivo claros 

para armá-lo), como foi o caso de Giovanni Bentivogli:  

 

“(...) Ma, perché non si usa allegare e Romani, Lorenzo de’ Medici disarmò el 
popolo, per tenere Firenze; messer Giovanni Bentivogli, per tener Bologna, lo 
armò; e Vitelli in Castello et questo duca d’Urbino nello stato suo disfeciono le 
forteze, per tenere quelli stati; el conte Francesco in Milano et molti altri le 
edificorno nelli stati loro, per assicurarsene.”214 

                                                                                                                                                        
Romagna. 
211 Publicados com o título de Ghiribizzi scritti in Raugia al Soderini [‘Conjecturas’ escritas em Ragusa a 
Soderini] com data provável de janeiro de 1513 quando Soderini encontrava-se exilado em Ragusa, mas muito 
aceito como tendo sido escrita em Perugia entre 13-21 de setembro de 1506, o que torna surpreendente muitos 
dos conceitos do Discursi e do Il Principe. RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São 
Paulo: Musa, 2003, pp. 357-359. 
212 RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, p. 109. 
213 MACHIAVELLI, Niccolò. I decennali. In: Machiavelli. Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura 
di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Milano: Grandi 
Tascabili Economici Newton, 1998, p. 899. 
214 Idem, p. 899. 
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Maquiavel continua sua carta – e conclui um argumento - citando o modo de governar 

do imperador Tito “Tito imperadore, quel dì che non benificava uno, credeva perdere lo 

stato; qualchun altro, lo crederrebele perdere el dì che facessi piacere ad qualchuno”215 para, 

então inferir sobre as ações do Papa Julio II, que decidiu por servir-se dos préstimos do 

capitão Marcantonio Collonae e de suas tropas, conforme prometido pelos florentinos, de 

forma a reforçar suas ações216. Assim, Maquiavel em carta ao Conselho dos Dez sobre as 

ações deste papa afirma que “Se vencer Bolonha, não perderá um instante para tentar coisa 

maior, e se acredita que, se desta vez a Itália não dominar quem planejou devorá-la, nunca 

mais o fará”217.  

Pode-se argumentar que a carta de Maquiavel a Giovan Batista Soderini vai-se 

mostrando rica em argumentos e colocações que não se viam presentes ainda em nenhum dos 

I primi scritti politici ou cartas, como a teoria do “riscontro”218 que somente aparecerá em Il 

Principe: 

 

“(...) Io credo che, come la Natura há facto ad l’huomo diverso volto, così li habbi 
facto diverso ingegno et diversa fantasia. Da questo nascie che ciascuno secondo lo 
ingegno et fantasia sua si governa. Et perché da l’autro canto e tempi sono varii et 
li ordini dele cose sono diversi, ad colui succedono ad votum e suoi desiderii, et 
quello è felice che riscontra el modo del procedere suo com el tempo, et quello, per 
opposito, è infelice che si diversifica com le sue actioni da el tempo et da l’ordine 
dele cose. Donde può molto bene essere che dua, diversamente operando habbino 
uno medesimo fine, perché ciascuno di loro può conformarsi com el riscontro suo, 
perché e’ sono tanti ordini di cose quanti sono provincvie et stati. Ma, perché e 
tempi et le cose universalmente et particularmente si mutano spesso, et li huomini 
non mutono le loro fantasie né e loro modi di procedere, adcade che uno há um 
tempo buona fortuna et uno tempo trista. Et veramente, chi fussi tanto savio che 
conoscessi e tempi et l’ordine dele cose et adcomodassisi ad quelle, harebbe sempre 
buona fortuna o e’ si guarderebbe sempre da la trista, et verrebe ad essere vero che 
‘l savio comandassi alle stelle et a’ fati. Ma, perché di questi savi non si truova, 
havendo li huomini prima la vsita corta, et non potendo poi comandare ala natura 
loro, ne segue che la Fortuna varia et comanda ad li huomini, et tiègli sotto el giogo 
suo”219  

                                                 
215 Ibidem, pp. 899-890. 
216 Maquiavel citará a figura do capitão Marcantonio Collona no seu scritti politici “Consulto per l’elezione del 
capitano delle fanterie di ordinanza fiorentina” [Parecer para a escolha [elezione] do capitão das infantarias da 
ordenança Florentina] de maio de 1512. RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: 
Musa, 2003, p. 117. 
217 Idem, p. 117. 
218 Sobre I ‘Ghirbizzi’ a Giovan Battista Soderini, ver Stella LAROSA, Il Tema Dell’Occasione tra Ghiribizzi 
Politici e Deformazioni Comiche: La Lettera di Machiavelli a Luigi Guicciardini dell’8 Dicembre 1509. In: 
Machiavelli senza i Medici (1498-1512). Scrittura del Potere / Potere della Scrittura. Atti del Convegno di 
Losanna 18-20 novembre 2004. A cura di Jean-Jacques Marchand. Salerno Editrice. Roma. 2006, pp. 263-285. 
219 MACHIAVELLI, Niccolò. Il Principe. In: Machiavelli.Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura 
di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Milano: Grandi 
Tascabili Economici Newton, 1998, pp.6-55. 
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Nesta obra não apenas são inseridos novos conceitos e pensamentos, que se encontram 

também presentes em obras posteriores, mas é aprofundada a análise argumentando-se que: 

 

“(...) Giova ad dare reputatione ad uno dominatore nuovo la crudeltà, perfidia et 
inreligione in quella provincia dove la humanità, fede et religione è lungo tempo 
abbundata, non altrimenti che si giovi la humanità, fede et religione dove la 
crudeltà, perfidia et inreligione è regnata um pezo; perché, come le cose amare 
perturbano el gusto, et le dolci lo stuchano, così li huomini infastidiscono del bene, 
et del male si dolgono”220.  

Logo após a chegada do novo embaixador de Florença junto ao Papa Julio II em 

outubro de 1506, Maquiavel retorna a Florença de forma a presenciar a nomeação dos Nove 

Funcionários do Recrutamento e da Guarda Florentina, que seria o primeiro corpo 

formalmente instituído de funcionários designados para tratar especificamente das questões 

militares de governo. Neste momento escreve um preâmbulo à Provvisione, cujo título era 

Discorso dell’ordinare lo stato di Firenze alle armi221 e que, pode-se inferir, busca justificar a 

necessidade de destinação de verbas para os Nove222.  

É possível que em princípio a Provvisione seconda per le milizie a cavallo, del 30 di 

marzo 1512 é uma ode de Maquiavel ao seu exaustivo trabalho de montagem da milícia223, e 

também que se trate de um scritto que defende a necessidade do aumento e o fortalecimento 

da Ordenança, face aos recentes acontecimentos que colocavam em risco o alto grau de 

liberdade e de segurança de que Florença usufruía e que Maquiavel via em risco, dada a 

qualidade dos poderosos que governavam os estados italianos de então. Destacam-se no texto 

as forma como em apenas um parágrafo, este cenário - bem como todos os elogios e riscos 

tratados – é apresentado de forma concisa e objetiva: 

 

“Considerato i magnifici ed eccelsi Signori di quanta sicurtà e riputazione sia stata 

e sia alla vostra repubblica la Ordinanza dele fanterie, e pensando continuamente i 

                                                 
220 MACHIAVELLI, Niccolò. Ghiribizi scripti in Perugia al Soderino. In: Machiavelli. Tutte le Opere storiche, 
politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima 
Edizione. Grandi Tascabili Economici Newton. Milano: 1998, p. 900. 
221 Do ordenamento militar de Florença. 
222 Deliberação de 12 de janeiro de 1507. Destaca-se aqui que este Nove seria presidido por ele mesmo, fato este 
que o fará acumular ainda as funções de chanceler da Segunda Chancelaria e Secretário do Conselho dos Dez. 
In: RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, p. 360.  
223 Ridolfi afirma que, no período compreendido entre 4 de março e 17 de abril de 1507, Maquiavel concentrava-
se na montagem da milícia - escrevendo e alistando soldados em diversas localidades - bem como na revista às 
tropas. Idem, pp. 360-361. 
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modi di render più securo el domínio fiorentino e il presente stato e libertà; mossi 

massimamente dalle cose che al presente corrono, e dalle qualità de’ potenti che 

oggi maneggiano gli stati d’Italia; giudicano esser necessario accrescere e 

fortificare detta Ordinanza”224  

A Provvisione seconda per le milizie a cavallo, del 30 di marzo 1512 detalha as 

ações e modificações que Maquiavel considera essenciais para o fortalecimento e 

consolidação da força militar. Ele o fará primeiramente lançando mão de um dos mais 

importantes argumentos, que é o de deixar a Ordenança pronta para a defesa de Florença de 

forma a desencorajar a ação dos inimigos e aumentar a confiança dos súditos“dove il bisogno 

li chiami; e com tale ordine, tòrre animo alli inimici, crescer fede a’ sudditi, e sicurtà e 

fermezza allo stato vostro”225. Torna-se importante destacar aqui que, manter esta força em 

prontidão exige primeiramente, pensa Maquiavel, o seu fortalecimento (como instituição) e 

sua autoridade e liberdade no agir sempre que a questão da defesa dos territórios (Florentinos) 

estiver em questão. A Provvisione solicita, por conseguinte, a autorização para alistar homens 

para militar a cavalo e cobrir os territórios sob o domínio de Florença segundo as mesmas leis 

e ordenamentos estipulados para a infantaria. Por fim, articula-se – também utilizando um 

raciocínio importante - esta força à infantaria em linha com a Provvisione prima per le 

fanterie, del 6 diciembre 1506, encontrada nas Provvisioni della repubblica di Firenze per 

instituire il magistrato de’ nove ufficiali dell’Ordinanza e Milizia fiorentina, dettate da 

Niccolò Machiavelli. 

Determina-se que os Nove mantenham sob suas bandeiras um corpo de 500 

soldados montados – cavaleiros – chamados de cavalaria ligeira [cavalli leggieri], atendendo 

à determinação - sob pena de multa e seguindo mais uma vez o modus operandi proposto por 

Maquiavel - de portar nos desfiles suas armas ofensivas, de forma a demonstrar, como se 

poderia supor em uma primeira avaliação, força para os cidadãos que os observavam na 

marcha. Foi imposta também uma limitação no porte de lança, obrigatoriedade que exclui os 

comandantes dos esquadrões [capi di squadra] e um número máximo de dez por cento de seus 

homens; cabendo ainda aos Nove cumprir as determinações de montagem do corpo de 

cavaleiros em número de 500 homens até o final daquele ao de 1512, ou seja, criando um 

claro ordenamento mais uma vez observando a Provvisione prima per le fanterie, del 6 

                                                 
224 MACHIAVELLI, Niccolò. Provvisione seconda per le milizie a cavallo, del 30 di marzo 1512. In: 
Machiavelli.Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino 
Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Milano: Grandi Tascabili Economici Newton, 1998, p. 418. 
225 Ibidem, p. 418.  



67 

diciembre 1506. Estabelecem-se também os montantes devidos por parte dos Nove de forma a 

cobrir despesas dos conscritos na cavalaria com os cavalos, que deveriam totalizar até doze 

ducados de ouro por ano sendo que, a título de soldo, determina-se o pagamento de um florim 

de ouro por ano; caberia ainda aos capitães de bandeira [capitani di bandiera] e comandantes 

de esquadrão [capi di squadra], o dobro destes mesmos valores estipulados, sendo o número 

desses capi di squadra limitado a cinco para cada grupo de cem homens. 

Detalha-se na continuidade da Provvisione seconda per le milizie a cavallo, del 30 

di marzo 1512 a metodologia a ser empregada no controle e no pagamento dos conscritos, dos 

capitães das bandeiras e dos comandantes de esquadrão. Determina-se para tanto o registro 

(descrição) em listas de todos os homens que participariam dos desfiles, as características de 

registro dos cavalos pela cor de seu pelo e marcas226, bem como valor de cada animal. 

Estipula-se que o Segretario dos Nove procederia então com os registros no livro Bandeiras 

de Cavalos [Bandiere di cavalli], que serviriam de base para o envio dos soldos e pagas nos 

momentos oportunos. No dia determinado dos pagamentos, a responsabilidade pela 

arregimentação de todos os conscritos ficaria a cargo do governante da localidade que, 

juntamente com o sargento [mariscalco] e o comandante dos cavaleiros [condottiere] ou 

representante designado pelos Nove, fariam a identificação de cada homem segundo a lista e 

efetuariam os pagamentos227.  

Em vista disso Maquiavel busca estipular no parágrafo seguinte da Provvisione 

seconda per le milizie a cavallo, del 30 di marzo 1512: “Chi non comparirà ala mostra, e non 

avrà scusa legittima, perda, quando sai appuntato per la prima volta, il ducato solamente 

dela sua paga”. Assim, tornam-se claras as necessárias punições (neste caso o cessamento da 

paga por falta) seguidas da perda da paga e da aplicação de multa de três liras na reincidência 

a serem impostas sempre que os procedimentos esperados por parte de cada conscrito não 

fossem cumpridos adequadamente228.  

                                                 
226 “notino i cavalli loro per peli e segni”. 
227 Pode-se analisar que implicitamente encontram-se presentes na Provvisione exceções a estas regras no 
momento do pagamento dos cavaleiros, talvez uma forma que Maquiavel buscava de englobar em seus 
detalhamentos todas as possíveis situações e, ao mesmo tempo, reduzir - ao máximo possível - o escopo de 
possibilidades de não cumprimento destas ordens por parte de um soldado pertencente ao dito regimento. 
228 Importante observar como Maquiavel busca em um texto brevíssimo cobrir todas as possibilidades de tipos de 
ocorrências com os arregimentados. Neste sentido, veremos claramente as regras e suas aplicações e exceções - 
caso a caso - incluindo as justificativas aceitáveis [le scuse legitime] para as ausências, ou seja, as permitidas 
pelos Nove, ou a doença. Neste último caso, por exemplo, há inclusive a manutenção da paga de um ducado ao 
conscrito cumprida a exigência do atestado de doença a ser entregue pelo pároco de sua paróquia, claramente 
explicitado nas Provvissioni “o quando sai malato; com questo però, che essendo malato, debba mandare uno 
col suo cavalo e com la fededella sua malattia fatta per le mani prete suo parrocchiano”. Ibidem, p. 420. 
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Anote-se também que a referida Provvisione apresenta a determinação clara e 

detalhada de apresentação dos cavalos ao governante, comandante e sargento, sempre que 

estes forem trocados, para aceitação ou não por parte destes, e consequente inscrição na lista e 

posterior informação à magistratura dos Nove. No que se refere aos pagamentos e ao controle 

dos gastos e valores desembolsados, Maquiavel determina que os conscritos quando em 

guerra, deverão ser pagos e reunidos da mesma forma que os demais soldados da cavalaria 

ligeira de Florença, cabendo aos Nove providenciar e enviar a lista dos homens em tal 

situação aos oficiais da Conduta [ufficiali dela Condotta]. Assim, os pagamentos efetuados 

pelos Nove nestes casos somente poderiam ocorrer após aprovação dos eminentes senhores e 

seus veneráveis Colégios – então existentes ou por dois terços dele – cabendo ao provedor da 

magistratura dos Nove229 os efetivos desembolsos nos locais designados, mantendo o rigoroso 

registro destas operações em livro específico para este fim. Define-se também a obrigação de 

prestar contas ao Tesouro Comunal [camarlingo del Monte] de todo dinheiro recebido no 

período, a ser devolvido ao Oficial do Tesouro Comunal, impedindo-se sua utilização a não 

ser para os pagamentos:  

 

“ed i danari che gli avanzerrano in mano per detto conto, li debba subito pagare e 

rimettere al camarlingo del Monte; né si possa per detti spettabili Nove detti danari, 

o alcuna parte di essi, per via retta o indireta, o sotto alcuno quesito colore, 

convertire in altro uso che di sopra si dica”230.  

No parágrafo seguinte da Provvisione garante-se ao cavaleiro conscrito na 

cavalaria ligeira de Florença o montante de dez florins de ouro em ouro [dieci larghi d’oro in 

oro] como forma de pagamento antecipado – colocando então cada cavaleiro como devedor 

de seu provedor. Com base neste procedimento, e uma vez retornando da guerra para sua 

casa, tornar-se-ia imediatamente devedor do adiantamento. E outra vez retornando para a 

guerra, os novos débitos seriam então cancelados.  

Conclui-se em princípio que, tal procedimento permite “prender” ou mesmo, 

“amarrar”, o cavaleiro às armas, criando como consequência um vínculo que acabaria por 

impedir a dispensa de um conscrito sem que este efetue o total reembolso de seus débitos 

junto aos Nove. Maquiavel destaca também a possibilidade de dispensa a qualquer momento 

– desta vez por decisão conjunta de dois terços dos Senhores, dos Colégios e dos Nove – de 

                                                 
229 Proveditore del detto magistrato de’ Nove.   
230 Ibidem, p. 420. 
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qualquer conscrito por motivo justo bem como, a possibilidade do cancelamento de parte ou 

do todo de seus débitos, tornando esta regra ainda mais sofisticada e dinâmica. A Provvisione 

determina ainda o mesmo procedimento para o caso do conscrito morto em batalha, que passa 

a fazer jus ao cancelamento de seus débitos231 salvo alguns casos descritos como não 

sucetíveis a tal benefício.  

Maquiavel argumenta em seguida sobre as garantias e regras que a magistratura 

dos Nove determina para o uso do cavalo em batalha aplicáveis em algumas situações 

específicas, cujo objetivo, poderíamos inferir, seria o de limitar os custos de manutenção da 

bandeira para a própria comuna “massime a fine che le compagnie si mantenghino sempre a 

casvallo senza altra spesa del comune di Firenze”232.  

As Provvisioni concluem com alguns princípios233 como a obrigatoriedade da 

rotatividade dos condottieri e dos conestaboli da infantaria entre as bandeiras a cada três anos 

(e sempre no mês de novembro), a obrigatoriedade de alistamento de homens oriundos dos 

limites da sede de cada bandeira e a elaboração da relação dos dois mil homens conscritos nas 

bandeiras da ordenança em uma periodicidade de três anos (e a contar de todo primeiro de 

novembro), de forma a informar República de Florença.  

Na primavera de 1509 uma nova guerra começa a tomar corpo na Itália com a 

formação de uma ampla aliança entre o rei da França, o imperador Maximiliano, o papa Julio 

II e o rei de Aragão. O imperador alemão desce as montanhas italianas em direção a Veneza 

“Mas a sua invasão, tardia, irresoluta, ridícula, não produziu outro efeito senão perder parte 

do que exércitos alheios haviam conquistado para ele”234. Fracassado em seus feitos, e sem 

contribuir com algo de positivo na guerra, o imperador deixa Verona após não conseguir 

negociar a paz com Veneza. Desde o seu retorno à Itália destas Legazioni na Alemanha, até o 

efetivo fim da guerra de Florença contra Pisa em 4 de junho de 1509, Maquiavel concentra 

                                                 
231 O cancelamento apenas poderia ser aplicado nas seguintes situações: no caso de morte fora do campo de 
batalha, no caso de banimento, ou no caso de prisão que o impedisse de servir na guerra por qualquer outro 
motivo. Cabendo à magistratura dos Nove autorizar a aplicação de punição nesses três casos, obrigando os 
herdeiros ou sucessores do cavaleiro a honrar os seus débitos. In: MACHIAVELLI, Niccolò. Provvisione 
seconda per le milizie a cavallo, del 30 di marzo 1512. In: Machiavelli.Tutte le Opere storiche, politiche e 
letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. 
Milano: Grandi Tascabili Economici Newton, 1998, p.418. 
232 Com relação às regras: a primeira exige o pagamento por parte de dois terços do valor do cavalo registrado no 
caso de sua morte ou ferimento; a segunda coloca a obrigatoriedade dos demais membros da bandeira de doarem 
recursos - até determinado limite - para os casos de reposição de um cavalo morto ou colocado fora de ação por 
qualquer outro motivo que impeça o cavaleiro de utilizá-lo. Com relação às regras ficaria também impedido, sob 
pena de multa, o empréstimo do cavalo para outrem por prazo superior a dois dias, sem exceções. Idem, p. 420. 
233 Alguns princípios já presentes na primeira provisão para as infantarias. 
234 Ibidem, p. 420. 
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seus trabalhos junto aos soldados, aprendendo in loco o dia a dia dos exércitos em seus 

acampamentos235. Pode-se inferir que Maquiavel apesar de acumular admiração e desafetos 

em Florença obtém também reconhecimento, como descrito em carta de Filippo Casavecchia, 

Comissário Florentino membro do Orti Oriccelari e seu amigo de 17 de junho de 1509: 

“(...) Mil benefícios vos venham da mui grande aquisição desta nobre cidade, que 

em verdade se pode dizer que à vossa pessoa se deveu, ou em mui grande parte... 

Não acredito que e vossa filosofia jamais tenha que ver com loucos, pois sábios não 

há tantos que bastem, vós me entendeis. A cada dia vos descubro o maior profeta 

que jamais tiveram os hebreus, ou outros povos. Nicolau, Nicolau, em verdade vos 

digo que não posso dizer o que gostaria de dizer.”236 

 

1.13. Do “uomo bellicosissimo” ao “ottimo principe” 

 

No scritto Discorso sopra le cose della Magna e sopra l’Imperatore237 Maquiavel 

inicia o relato datando-o em referência ao Rapporto delle cose dela Magna238 especificando, 

entretanto, que não reportaria as coisas da Alemanha mas, apenas, da natureza da pessoa do 

imperador Maximiliano que, segundo ele, tratava-se de um “...uomo gittatore del suo sopra 

tutti gli altri che a’ nostri tempi o prima sono stati; il chef a che sempre há bisogno, né 

somma alcuna è per bastargli in qualunque grado o fortuna si trovi”239. 

Em seguida volta ao tema também já mencionado no mesmo Rapporto de 1508, 

procurando dar ênfase ao caráter e à personalidade volúvel do imperador Maximiliano, dado 

sua incapacidade de ouvir as pessoas corretamente e de, portanto, tomar as decisões mais 

adequadas. Continua esta introdução analítica a respeito desta controversa personalidade 

descrevendo-o como detentor de enorme talento e exímio comandante militar. Neste 

momento, ao descrevê-lo como “uomo belicosissimo” muito afeito às armas, bom condutor de 

seu exército, sempre zeloso da justiça e da ordem para com os seus homens, resistente e 

corajoso nos perigos, pode-se assumir que Maquiavel evoca que tal virtude – ser um “uomo 

belicosíssimo” – se sobreporia integralmente às suas fraquezas, não lhe tirando a condição de 

                                                 
235 Maquiavel entra, juntamente com seus batalhões e comissários Florentinos, em Pisa durante ato solene após a 
tomada da cidade.   
236 RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, p. 360. 
237 “Discurso sobre as coisas da Alemanha e sobre o imperador” de agosto-setembro de 1509. In: 
MACHIAVELLI, Niccolò. Discorso sopra le cose della Magna e sopra l’Imperatore. In: Machiavelli.Tutte le 
Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni 
Integrali. Prima Edizione. Milano: Grandi Tascabili Economici Newton, 1998, pp. 441-442. 
238 “Relatório sobre as coisas da Alemanha e sobre o imperador” de junho de 1508. Idem, p. 435-441. 
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“ottimo principe”.  

Conclui o relato pessoal retratando o imperador como sendo de fácil trato pessoal, 

apesar de não cumpridor de sua palavra: “È vario, perché oggi vuole una cosa e domani no; 

non si consiglia con persona, e crede ad ognuno; vuole le cose che non può avere, e da quelle 

che può avere si discosta, e per questo piglia sempre i partiti al contrario”240. Maquiavel 

continua a reflexão sobre a tendência de Maximiliano em mudar sempre de opinião (incapaz 

de conjecturar sobre o futuro), o que o enfraqueceria no trato de questões diplomáticas nas 

Legazioni externas: “Questo fa difficili le legazioni appresso di lui, perché la più importante 

parte che abbia un oratore que sai fuori per un principe o repubblica, si è conietturare bene 

le cose future, così dele pratiche come dei fatti.” Em seguida, conclui o breve Discorso 

posicionando-se face à importância de um diplomata saber antecipar-se aos fatos e bem 

explicá-los aos seus superiores de forma que estes últimos possam precaver-se, tomando as 

devidas ações necessárias no devido tempo: “…perché chi le coniettura saviamente, e le fa 

intendere bene al suo superiore, è cagione che il suo superiore si possa avanzare sempre com 

le cose sue, e provvedersi ne’ tempi debiti”241.  

De forma a trabalhar este último argumento Maquiavel colocará as questões da 

guerra [guerra] e dos acordos [pratica] em perspectiva. Segundo sua argumentação “... guerra 

tem a ver com os homens, com o dinheiro, com o governo e com a sorte; e quem tem mais 

dessas coisas, deve-se crer, vencerá a guerra”242. Neste sentido e sabendo disso faz-se 

necessário que os homens (embaixadores, diplomatas) saibam quem poderá vencê-la de forma 

a prevenirem-se de suas consequências, costurando acordos.  

Continuando o argumento, Maquiavel afirma que todos os partícipes no conflito 

entre o imperador Maximiliano e Veneza obtêm os resultados de suas tratativas mais ligadas à 

sorte sendo, entretanto, valisosíssimo aos embaixadores Florentinos compreender qual o 

verdadeiro objetivo do imperador, e serem também capazes de descobrir (prever) seu desejo, 

seu estado de ânimo, propiciando o avanço ou recuo naquelas circunstâncias. Estes pontos são 

colocados da seguinte maneira: “...quello che e’ voglia, dove sai volto l’animo suo, e che cosa 

sai per farlo ritirare indietro o andare innanzi”243. Assim, uma vez certo das verdadeiras 

                                                                                                                                                        
239 Idem, p. 441. 
240 Ibidem, p. 441.  
241 Ibidem, p. 441. 
242 “la guerra si ha a misurare con le genti, con il danaro, com il governo, e con la fortuna; e chi ha più di 
queste cose si ha a credere che vincerà...” In: Discorso sopra le cose della Magna e sopra l’Imperatore. Ibidem, 
p. 441. 
243 Ibidem.  
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intenções do imperador, Maquiavel conclui tratando do papel a ser exercido pelos 

embaixadores em Commissarìe: decidir pela temporização ou ação [vedere se gli è più a 

proposito temporeggiare che concludere].  

Pode-se reconhecer no discurso de Maquiavel Segretario no Ritratto delle cose 

dela Magna de 1512 muitas de suas idéias já presentes nos seus scritti desde 1508. Identifica-

se neste scritto o renascer e o aprofundamento do seu primeiro relato sobre a Alemanha, sobre 

os alemães [popoli della Magna], e sobre o imperador Maximiliano; resultado de sua enorme 

experiência profissional adquirida de suas funções na Chancelaria e de seus aprimoramentos 

na questão da montagem da infantaria e – posteriormente – da cavalaria de Florença. Assim, 

de início reconhece-se um Maquiavel preocupado em relatar a respeito do poder da 

Alemanha, de sua riqueza e da sólida situação financeira de cada uma de suas comunas244.  

Maquiavel conclui o relato elogioso a respeito da capacidade dos alemães [popoli 

della Magna] de poupar245 e de serem, portanto, hábeis na estocagem de víveres e lenha para 

um ano de consumo, assim como matérias primas para a produção de suas indústrias da 

seguinte forma: “E hanno in questo uno ordine belíssimo, perché hanno sempre in publico da 

mangiare e bere e ardere per uno anno; e così da lavorar ele industrie loro”246. Em seguida e 

em um não menos elogioso discurso a respeito dos hábitos dos soldados, valorizará o fato dos 

homens estarem sempre armados, treinados e pouco afeitos aos jogos em dias de festas, lhes 

atraindo mais o gosto pelos exercícios com as armas [scoppietto...picca] e portanto mais 

tendendo a disputar entre si honrarias e prêmios247.  

Do relato dos soldados, o autor passa a elogiar os hábitos simples do cidadão 

comum na Alemanha [popoli della Magna], que gastam pouco levando uma vida simples, e 

produzindo manualmente o suficiente para vendas de mercadorias com as quais suprem, 

inclusive, a Itália. Primeiro, pode-se argumentar que todo o discurso de Maquiavel a respeito 

do tipo de vida levado pelos alemães justificaria, por um lado, o pouco interesse destes em 

entrar em Guerra e, por outro, as dificuldades encontadas pelo imperador Maximiliano 

durante suas empreitadas na Itália. Segundo haveria, em uma sociedade com tais 

                                                 
244 Esta abordagem do ‘aspecto financeiro’ é colocada pela primeira vez nos scritti politici. 
245 Pouco propensos a gastar. 
246 Ibidem. 
247 Um aprofundamento desta questão encontra-se em Costa (1977), que analisa a forma como Maquiavel vê 
com certa admiração o povo alemão “I tedeschi sono ricchi, perché non spendono il loro danaro per soddisfare 
le esigenze del lusso, ma solo le prime necessità della vitta...”, assim o trato contido do dinheiro, a vida 
comedida e os gastos feitos unicamente para o atendimento das necessidades primordiais de sua existência como 
características importantes. In: COSTA, G. Le antichità germaniche nella cultura italiana da Machiavelli a 
Vico. Serie Studi I. Istituto Italiano per gli Studi Filosofoci. Napoli: Bibliopolis, 1977, pp. 47-48. 
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características, uma menor tendência de seus cidadãos comuns de abrir mão de uma vida rude 

e livre em detrimento da guerra “E così si godono questa loro rozza vita e libertà: e per 

questa causa non vogliono ire ala guerra se non sono soprappagati e questo anche non 

basterebbe lorro, se non fussino comandati dalle loro comunità”248. Portanto, segundo este 

discurso, convencer um alemão nestas condições a entrar em guerra exigiria como 

contrapartida um pagamento muito alto - fato este que demandaria certa destreza do 

imperador para convencê-los: “E però bisogna a uno imperadore molti più danari che a uno 

altro príncipe, perché, quanto meglio stanno li uomini, peggio volentieri escono ala 

guerra.”249  

 

1.14. O não guerrear e a negação da ajuda. A ajuda e a não manutenção da promessa. A 

manutenção da promessa e o adiamento da promessa dada 

 

Nos dois primeiros relatos a respeito da experiência alemã, Maquiavel afirma que 

as dificuldades do imperador em obter união das forças de seu país decorrem de um complexo 

jogo de forças entre as comunas, os príncipes, e do alemão, seja este cidadão comum [popoli 

della Magna] ou soldado muitas vezes não harmoniosas. E apesar do poder da Alemanha 

existir em razão de seus homens, riquezas e armas, este mesmo poder se mostra muito mais 

presente nas comunidades que entre seus príncipes. No Ritratto dele cose dela Magna de 1512 

Maquiavel trata da falta de interesse das comunas e dos príncipes em querer a grandeza do 

imperador “Ma né l’una né l’autra vorrebbe la grandezza dello imperadore” situação esta que 

exige, segundo o autor, algumas ações concretas por parte deste mesmo imperador de forma a 

criar condição de obediência destes popoli della Magna como haviam feito os reis de França.  

Segundo o Rapporto, o imperador da Alemanha não consegue a união necessária 

do popoli della Magna que tanto precisa. Portanto, Maquiavel defende que, com relação aos 

príncipes, faz-se necessário enfraquecê-los, fomentando a inimizade existente entre as 

comunas e os suíços, dado a suposta inexistência de interesse por parte dos príncipes em 

ajudar o imperador. Segundo, o imperador deve submeter as comunas aos seus interesses e 

manobrá-las a seu modo e, terceiro, manter uma tratativa amigável com os suíços. A análise 

                                                 
248 MACHIAVELLI, Niccolò. Ritratto delle cose della Magna. In: Machiavelli.Tutte le Opere storiche, politiche 
e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. 
Milano: Grandi Tascabili Economici Newton, 1998, pp. 442. 
249 Idem, p. 442.  
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pessimista de Maquiavel fica clara no trecho a seguir: 

 

“Tanto che, considerato tutte queste disunioni in comune, e aggiuntovi poi quelle 

che sono tra l’un principe e l’altro e l’una comunità e l’altra, fanno difficile questa 

unione dello Imperio, di che uno imperadore arebbe bisogno”250 . 

Entretanto, e apesar de Maquiavel afirmar que o poder da Alemanha reside muito 

mais nas comunidades do que nos príncipes “La potenzia dela Magna si tiene certo più assai 

essere nelle comunità che nelli principi”251 a força das ações militares do imperador alemão 

na frente de guerra externa não deixa, em princípio, transparecer a sua fraqueza interna que, 

neste caso, seria a inexistência da ajuda destes mesmos príncipes. Neste sentido, ao qualificar 

o poder da Alemanha como grande, mas de pouca valia [E però l ala potenzia è grande, ma in 

modo da non se ne valere] dado principalmente este estado de divisões internas, pode-se 

concluir – em princípio – que Maquiavel (ao mesmo tempo) “empobrece” este mesmo 

poder252.  

Para exemplificar esta imagem dúbia encontra-se, no parágrafo seguinte, uma 

crítica às forças das milícias alemãs que, apesar de bem providas de cavalos e armamentos, 

não obtêm grande êxito em um combate contra italianos ou franceses. Para Maquiavel a 

escassez de armaduras e ausência de proteção no corpo tornava as forças alemãs frágeis ao 

primeiro ataque e enfraquecia o poder das cavalarias: 

 

“(...) Le gente d’arme tedesche sono assai ben montate di cavagli, ma pesanti, e alsì 

sono molto bene armate in quella parte che usano armare. Ma è da notare che in 

uno fatto d’arme contro a Italiani o Franzesi non farebbono prova; non per la 

qualità delli uomini, ma perché non usano alli cavalli armadura di nessuna sorte; la 

sella piccola, debile e sanza arcioni, in modo che ogni piccolo urto li getta a 

terra”253. 

Depois de criticar a debilidade da cavalaria - que seria o ponto forte e a força mais 

importante de uma batalha – Maquiavel levanta a questão das armaduras dos combatentes: 

                                                 
250 Ibidem, p. 443. 
251 Ibidem, p. 444.  
252 O pensar de Maquiavel a respeito do poder deste império decorre – obviamente - de sua perspectiva como 
observador externo; o que permitiria, em princípio, afirmar que ele compreendia existir um ‘distanciamento’, 
gerador de uma certa ‘miopia’ face ao que os popoli della Magna realmente percebiam sobre seu imperador a 
partir de sua perspectiva interna. 
253 Ibidem, p. 444. 
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“Ed ècci uma altra cosa che li fa più deboli: cioè che dal corpo in giuso, cioè cosce e gambe, 

non armono punto” para, então, concluir seu retrato a respeito duas outras falhas deste 

grupamento. Primeiro afirma que aqueles homens não resistem ao ataque de armas curtas 

[arme corte] em razão da mencionada ausência de proteções em algumas partes de seu corpo, 

permitindo que qualquer infante, com muito pouco esforço, os derrube dos cavalos inflinja 

ferimentos. Segundo que, dado seu peso avantajado, os soldados movimentam- as montarias 

com dificuldade: “e poi nello agitarsi i cavalli per la gravezza loro male reggono”.  

Em seguida a esta descrição dos soldados alemães, Maquiavel compara-os aos 

suíços, cuja menor estatura, porte e sem armamento (ou menos armados) apresentam-se mais 

ágeis no trato das armas a cavalo: “ma non si armono, o pochi, com altro che com la picca o 

daga, per essere più destri, espediti e leggeri” e que, por estas características, têm como 

inimigo a artilharia. Com relação às demais armas dos inimigos, o autor relata que os suíços 

se diziam preparados para enfrentá-las dado a sua ótima formação em campo aberto. 

 

1.15. O Comando: Aprofundamento da ordem e do controle sobre as ordenanças no 

scritto “Consulto per l’elezione del capitano delle fanterie di ordinanza fiorentina” 

de maio de 1512 e no scritto “Sul modo di ricostituire l’ordinanza” 

 

“La novità rappresentata dalla creazione dell’Ordinanza imponeva di trovare un 

nuovo tipo di figura istituzionale che, estendendo le sue competenze in ambito civile, 

si potesse occupare di problemi di ordine pubblico: un ruolo che poteva essere 

garantito da quella tradizione dei bargelli straordinari usati da Dieci com diverse 

funzioni e poteri più o meno ampli...”254 

Pode-se argumentar que I primi scritti politici de Maquiavel a partir de 1510 

expressariam sua clara percepção a respeito dos desafios que se apresentavam à Florença no 

início do século XVI tanto na gestão de políticas pública, quanto para a necessária reforma da 

maneira como exercia sua política externa. Sendo que, com relação a este último aspecto, há 

neste período da obra de Maquiavel uma clara defesa da necessidade de uma nova forma de 

exercício da diplomacia florentina, fragilizada frente à complexa realidade dos inúmeros 

conflitos que eclodiam na península itálica e crescente presença de novos atores; então 

                                                 
254 GUIDI, A. Un Segretario Militante. Politica, diplomacia e armi nel Cancelliere Machiavelli. Bologna: 
Società Editrice Il Mulino, 2009, p. 307. 
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representados pelos emergentes estados da Europa. Ainda Segretario da Senhoria, do 

Conselho dos Dez, e do Conselho dos Nove em 1510, Maquiavel vê-se envolvido com os 

acontecimentos na frente de guerra externa de Florença então em conflito com França e o 

Papado. Apesar do Papa Julio II já ter resolvido seus assuntos mais importantes pendentes 

com a República de Veneza, o imperador Maximiliano ainda pendia de solução junto a este 

mesmo estado. O certo é que uma Veneza forte, juntamente com a força de outras cidades 

italianas, servia como bastião contra as investidas francesas no território Florentino, o que 

acabava por reter o crescente poder de França na Itália. Uma vez enviado à Lyon para 

negociar a paz entre o Papa255 e o Rei de França naquele ano, Maquiavel elabora importante 

comentário ao Conselho dos Dez256. Já no ano seguinte vê-se muito ocupado com diversas 

Commissarìe na Itália e preocupado em montar uma cavalaria para compor, juntamente com a 

infantaria, uma força mais segura contra os riscos decorrentes desta possível guerra entre 

França e o Papa Julio II257.  

Nos Scritti sull’ordinanza, e particularmente no scritto politico Consulto per 

l’elezione del capitano delle fanterie di ordinanza fiorentina de maio de 1512, Maquiavel 

reflete logo de início a respeito da importância da nomeação a capitão de Iacopo Savelli para 

tratar das questões referentes à organização e valorização da infantaria e da ordenança 

florentinas. Pode-se argumentar que, segundo suas primeiras palavras logo no início do scritto 

politico, a ausência de critério no comando da infantaria e da ordenança poderia levar à 

desorganização e desestruturação das forças: “Nessuna cosa può disordinare o vituperar le 

fanterie ed Ordinanza vostra, quanto essere comandate indiscretamente”258. Sob este ponto 

de vista, a sociedade florentina corria o risco de eventual desordem no campo: “Ancora 

nessuna cosa può farvi portare pericolo, quanto avere poco ordine nel capo vostro”259 e com 

base nestes argumentos colocados de forma a justificar a nomeação de Iacopo Savelli, 

Maquiavel inicia seu parecer tratando da suposta empatia dos condestáveis pelo referido 

                                                 
255 “Tampouco antes ele gostou deste Papa, porque com certeza nem com cólera nem com ímpetos podia compor 
seu modelo de príncipe, e do governo dos padres ele não gostava porque tinha estragado tanto a religião de 
Cristo como a sua outra religião, o estado, e porque, para concluir, como Florentino e como italiano, detestava a 
grandeza temporal da Igreja”. In: RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 
2003, p. 362.  
256 “Acreditem Vossas Senhorias, tanto quanto acreditam no Evangelho, que se entre o Papa e Esta Magestade 
houver guerra não poderemos deixar de nos declarar a favor de uma das partes”. Idem. 
257 Sendo que, para tanto, enxerga-se a questão do comando da infantaria e da ordenança como cruciais tanto 
para organização, quanto para a valorização destas forças perante os cidadãos florentinos, além de necessário 
para a obtenção do respeito por parte do inimigo externo.  
258 MACHIAVELLI, Niccolò. Consulto per l’elezione del capitano delle fanterie di ordinanza fiorentina. In: 
Machiavelli.Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino 
Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Milano: Grandi Tascabili Economici Newton, 1998, p. 421. 
259 Idem, p. 421. 
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signor em detrimento de duas outras figuras, Ceccoto ou il Guicciardino,  afirmando que “i 

connestabili lo adoreranno, lui li vezzeggerà, perchè conosce chi e’ sono, conosce i fanti”260, 

ou seja, este primeiro seria o comandante ideal para dar comando à infantaria.  

Logo em seguida no parecer, e de forma a referendar a escolha de Iacopo Savelli, 

Maquiavel busca em três outras figuras de sua época - Alessandro Nasi, Antonio Giacomini e 

Niccolò Capponi - suporte para sua opção e justificativa para seus elogios defendendo, 

inclusive, que este signor teria inclusive capacidade de comando de todo o exército 

[l’esercito] de Florença. Neste Momento, vê-se Maquiavel colocar em perspectiva duas outras 

qualidades exigidas de um comandante geral de exército que era, por um lado, a capacidade 

em deter a obediência dos infantes sob sua ordem e a garantia de manutenção da união dos 

comandados em campo:  

“Questo capitano di fanterie, quando voi non faceste altro capitano generale, vi 

ordina in tutto, o in gran parte, l’esercito vostro; perché avendo ad ubbidienza i 

fanti e la sua compagnia, ed essendoci i cavalli di ordinanza, egli com il 

commissario avrà un tanto esercito da loro, che sono per tenere um campo unito”261 

.  

 

Além das qualidades descritas acima, o comandante geral deve despertar também 

a confiança dos florentinos e sem ofender aos mercenários. Para tanto argumenta-se a respeito 

do fato de Veneza, cujo homem de confiança e capitão de seus infantes Giovambattista 

Nomaggio e o condottiere Alviano serem pagos a soldo o que justifica – segundo este 

raciocínio - a defesa da contratação dos serviços de Iacopo Savelli também para o caso 

Florentino. Nesta mesma argumentação Maquiavel lança mão de outro importante aspecto: o 

risco incorrido por Florença decorrente da ausência de um capitão dos mercenários que, 

segundo seu posto de vista, deveria ganhar gradativo poder sem, com isso, inspirar 

desconfiança ou ofender alguns dos grandes príncipes de armas [gran principi].  

Por fim, Maquiavel lança mão do argumento-chave segundo o qual a posição de 

capitão dos mercenários não causaria inveja aos demais mercenários “perché qui non è grado 

che dia alterazione alle altre genti d’arme”262 e de que o condottiere Iacopo Savelli era 

pessoa jovem, quando comparado aos condottieri Collona ou Muzio Collona - que traziam 

                                                 
260 Ibidem, p. 421. 
261 “esercito” [exécito]. Ibidem, p. 421. 
262 Cita-se aqui como exemplo o descontentamento interno em Veneza decorrente da nomeação pelo Papa Julio 
II de Marcantonio Collona capitão das infantarias, apesar de sua avançada idade. Ibidem, p. 422. 
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históricos passíveis de lamentações e surpresas 263 - sendo que, portanto, o consiglio degli 

Ottanta deveria ponderar a respeito destes pontos apresentados e decidir sobre a referida 

indicação: 

 

“Dipoi voi avete di due ragioni condottiere, vecchi e nuovi; i nuovi quando trovino 

questo grado dato, non avranno cagione né di dolersi, né di maravigliarsi; tra’ 

vecchi non ci è chi sia per dire cosa alcuna, se non Muzio; e costui è bene che se ne 

vadia”264 . 

Maquiavel conclui então o Consulto per l’elezione del capitano dele fanterie di 

ordinanza fiorentina com duas recomendações: 

 Primeira, dar o posto de capitão das infantarias a Iacopo Savelli, isto de forma a 

possibilitar a Florença usufruir - na eventualidade de uma situação de enfrentamento - de suas 

qualidades, virtù, coragem, poder de decisão e capacidade de comando “Dandogli questo 

grado, voi fate particolare esperienza dela virtù, dell’animo, del consiglio e del governo 

suo”265. Sabe-se que a virtù é um conceito central no pensamento de Maquiavel que não pode 

ser vista desvinculada da capacidade do dirigente político de compreender o sentido secreto 

das coisas, adaptando seu agir às circunstâancias, mudando com elas para agarrar e dominar a 

fortuna266. Fortuna esta, reforça-se, que em Maquiavel encontra-se também presente na 

racionalidade da ação política, no uso inteligente dos meios disponíveis e na capacidade de 

decisão que juntos possibilitam o êxito da ação humana.  

Segunda, decisão tomada, testar as capacidades de Iacopo Savelli no comando 

dado suas preocupações para com o bem da cidade e medo ‘la paura’ da possibilidade de uma 

debandada da ordenança durante uma batalha.  

Quanto ao risco da debandada, Maquiavel o coloca em perspectiva em razão da 

falta de capacidade de outro comandante em conseguir exercer liderança da tropa florentina 

como ela se encontrava organizada, “Quel che mi muove è il bene dela città, e la paura che io 

ho che facendosi capo, l’Ordinanza non disordini, non avendo in capo uomo di reputazione 

che le sappia difendere e comandare e un’altra ragione ci è, ch’io vi dirò a boca”267 para 

                                                 
263 “...o que deve ser sempre evitado e, se possível, mantido a distância.” 
264 Ibidem, p. 422. 
265 Ibidem, p. 422. 
266 Segundo Ames, uma virtù “como dona de tudo”, de ser vontade, energia, capacidade de querer e de fazer com 
determinação. In: Maquiavel. A Lógica da Ação Política. Cascavel: EDUNIOESTE, 2002, p. 42 et seq. 
267 MACHIAVELLI, Niccolò. Consulto per l’elezione del capitano delle fanterie di ordinanza fiorentina. In: 
Machiavelli.Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino 
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então concluir pela recomendação de tal nomeação a capitão das infantarias pelo consiglio 

degli Ottanta. 

 

1.16. Da defesa da liberdade. E de como é sempre bom manter os homens esperançosos 

e ter o que lhes prometer quando precisamos deles 

 

No scritto Sul modo di ricostituire l’ordinanza268 Maquiavel analisa a questão da 

reconstrução, ou reorganização, da ordenança face às demandas e novo cenário em Florença. 

Trata-se de um scritto politico no qual Maquiavel Segretario concilia sua experiência com a 

introdução de conceitos como “autoridade”, “ordenamento”, “ordem”, “resignação’, 

“esperança” e “aptidão”, que acreditava serem cruciais para a remontagem da ordenança. Isto 

colocado, pode-se em princípio argumentar a existência, no referido scritto, de um discurso 

que objetiva apenas, como Maquiavel mesmo enfatiza no início, relatar o que considera fazer 

- face ao que ele julga ser necessário - de forma a retomar a organização da ordenança. O que 

significa, nas palavras de Maquiavel “Dirò solo, quando e’ si volle ordinare, quello che fu 

iudicato necessario fare, et quello che io iudico bisogni fare hora, volendolo riadsummere”269 

Inicia-se o scritto com um relato a respeito da decisão de se fetuar a divisão do 

estado Florentino por bandeiras segundo limites territoriais. Assim, cada domínio da 

podestade deteria uma bandeira sob a qual os combatentes a pé - independentemente de seu 

número - seriam alistados. A bandeira, por sua vez, seria comandada por cidadão detentor de 

insígnia pública [cittadino stessi con el segno publico] morador do castelo da podestade, 

evitando rivalidade entre os castelos caso o domínio da podestade tivesse mais de um. Este 

comando também exigiria, segundo a organização original, que estes combatentes alistados 

fossem reunidos periodicamente no verão (uma única vez por mês) e no inverno (a cada dois 

meses) cabendo ao condestável salário de nove ducados, e dez salários por ano, somado a dois 

ducados por mês a mais por todos os domínios comandados, sendo estes dois ducados pagos 

em rateio pelos próprios domínios. Prevê-se também a existência de um auxiliar com salário 

um florim mensal que deve morar no mesmo local do condestável que responsabilizar-se pela 

lista dos homens alistados270. 

                                                                                                                                                        
Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Milano:Grandi Tascabili Economici Newton, 1998, p. 422. 
268 “Sobre o Modo de Reconstruir a Ordenaça” de 1512.   
269 MACHIAVELLI, Niccolò. [Sul modo di ricostituire l’ordinanza]. Idem, p. 422. 
270 Torna-se importante destacar o fato deste scritto aglutinar diversos valores e “mandamentos’ de Maquiavel 
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Em seguida, Maquiavel preocupa-se em defender um grande número de homens 

conscritos por vilarejos de forma a dar respeitabilidade e capacidade de defesa aos mesmos, 

para depois enfatizar a importância dos homens alistados serem os mais capazes e aptos [più 

cappati et più apti]. Segundo seus argumentos, o maior defeito da antiga ordenança era 

principalmente o fato destes homens serem pouco numerosos e mal armados, ou em suas 

palavras, “io direi solo questi dua cioè che fussino li scripti stati pochi, et non bene 

armati”271. Neste estágio do scritto Maquiavel combate o pensamento reinante de então: no 

qual se alegava ser pouco vantajoso o alistamento de homens contra a vontade destes. Sendo 

assim o uso da força (com certa parcimônia) por parte dos príncipes, combinado com 

autoridade e reverência, deveriam conseguir impor aos seus súditos suas vontades, criando um 

ambiente que “de certo modo” impediria – pela obrigatoriedade - a recusa por parte de um 

convocado.  

Neste sentido, o chamamento do príncipe para a batalha deveria causar no súdito a 

vergonha da recusa face ao necessário temor [reverentia]. Somado a isto, defende-se no 

scritto a prática do alistamento por gerar união entre os homens além de trazer consigo o 

sentimento de segurança aos vilarejos. Maquiavel coloca o primeiro argumento da 

obrigatoriedade criada a partir de uma combinação de valores e ações da seguinte maneira: 

 

“Et però bisogna cappare quelli che altri vuole; dipoi, ad farli stare contenti, non 

bisogna né tucti preghi né tucta forza, ma quella autorità et reverentia che ha ad 

havere el principe ne’ subditi sua; di che ne nascie che coloro che, essendo 

domandati se volessino essere soldati, direbbono di no, sendo richiesti, vengono 

sanza recusare; in modo che, ad levarli poi per ire alle factioni, quelli che sono 

lasciati indreto l’hanno per male: donde io concludo che tanta volontà troverrete 

voi in trentamila che in seimila”272 . 

Com relação aos gastos afirma-se que um condestável é preferível ao mercenário 

isto porque, apesar do custo ser semelhante entre eles, há menor gastos com armas - sendo 

portanto necessário apenas alguns condestáveis a mais e algumas lanças. Com relação aos 

períodos em que os condestáveis se encontram em casa, Maquiavel defende o não pagamento 

de soldos ou o benefício da isenção do serviço militar, mas o simples reconhecimento por 

parte das autoridades florentinas em retribuição ao seu empenho, combinado com promessa 

                                                                                                                                                        
presentes em scritti anteriores da Ordinanza.   
271 Idem, p. 423. 
272 Ibidem. p. 423. 
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de dispensa reservada apenas ao indivíduo que tenha feito “alguma obra virtuosa’ [qualche 

opera virtuosa], e desta forma então evitando conflitos com os demais homens alistados nos 

distritos ou nos campos. Neste sentido, promete-se a dispensa como prêmio, e esta se torna 

uma moeda de troca importante na lida com os homens, conforme afirmação no scritto: “Et 

poi, sempre fu bene tenere l’huomini in speranza et havere che promettere loro, quando e’ si 

há bisogno di loro”273 . No que se refere ao tipo de homem a ser escolhido para a tarefa, 

Maquiavel defende que se faça segundo critério do porte físico ou pela capacidade de ação. 

                                                 
273 Ibidem, p. 423. 
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CAPÍTULO II 

A Política e a Administração dos Domínios em I primi scritti 

politici de Maquiavel 

 

2.1. Pisa deve ser mantida com as fortalezas, Pistóia com os partidos 

 

“Nel Discorso sopra Pisa l’impianto razionalistico è forte, ma ancora statico ed 

organizzato in dicotomie come “o la forza o lo amore”: Pisa si arrenderà o “per 

assedio” o per capitolazione volontaria. Unico riferimento ad um sapere 

tendenzialmente storico, ma ancora schiacciato sul presente (“e’ presenti tempi”), è 

il ‘fresco exemplo de’ Viniziani’. Da questo punto di osservazione, scialbo appare 

anche lo scritto su pistoia, dove abbiamo il confronto fra la situazione di Pisa e 

l’analogo pericolo di Pistoia. Il “Valentinese” compare come um’incognita, um 

elemento di disturbo, senza che se ne traggano per ora conseguenze di rifelssione 

politica. Gli aspetti esemplari dela vicenda di Pistoia non emergono quindi ora, ma 

saranno elaborati e resi espliciti in seguito...”274 

As questões relativas à Pisa - desde as dificuldades em dominá-la até as enormes 

dificuldades em mantê-la sob o julgo da República - haviam sido, à época, motivo de muito 

aprendizado para os florentinos. Pode-se então inferir que Maquiavel traz com seus scritti 

politici, e em especial o Discorso fatto al magistrato dei deici sopra le cose di Pisa de 1499, 

precisos ensinamentos sobre como, e quando, proceder com uma campanha militar. Sabe-se, 

entretanto, que menos de um ano após a tomada de Pisa, os florentinos já vinham encontrando 

muitas dificuldades para manter a cidade apenas com o uso da força. Em Pistóia a situação era 

estruturalmente bem diferente, mas suficientemente semelhante (no que tange à característica 

da crise e à capacidade de manutenção do julgo florentino sob a população local,) de forma 

que os partidos que detinham o poder de Florença já não mais conseguiam mantê-la sob 

controle. Ridolfi (2003) descreve que, em agosto de 1500 durante a sua legação à França, 

Pistóia era dividida pelos ódios seculares das facções há muito ali existentes275. Por um lado 

existiam os Panciatichi, que vinham sendo expulsos pelos Cancellieri, e que faziam uso de 

                                                 
274 MONTEVECHI, A. Passato e presente in alcuni scrtitti politici minori di Machiavelli. In: Machiavelli senza 
i Medici (1498-1512). Scrittura del Potere / Potere della Scrittura. Atti del Convegno di Losanna 18-20 
novembre 2004. A cura di Jean-Jacques Marchand. Roma: Salerno Editrice, 2006, p. 353. 
275 RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, p. 61. 
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ações violentas e armadas bem como - e não raro - incendiavam, depredavam e matavam 

como forma de retaliação contra os primeiros. E tudo isto, complementa “(...) como se fosse 

uma guerra ordinária, com auxílios estrangeiros”276. Somado a esta crise em Pistóia, havia a 

instabilidade política em Florença, onde cidadãos Florentinos se dividiam no apoio de uma ou 

de outra facção, o que acabava por alimentar as facções em Pistóia; ou seja, entender esta 

crise externa exigiria primeiramente a compreensão das razões pelas quais se observou um 

relativo enfraquecimento de posições internas na própria República. Maquiavel mostra 

sutilmente como a ausência de união na frente interna de um estado poderia – em princípio – 

alimentar rebeliões externas ou mesmo enfraquecer a tomada de decisão voltada a combatê-

las. Percebe-se este ensinamento sutilmente colocado no Discorso fatto al magistrato dei deici 

sopra le cose di Pisa quando a questão de Pistóia será refletinda na preocupação do pensador 

a respeito da situação interna da República florentina. Maquiavel argumenta que a solução 

definitiva para este tipo de conflito dependente de uma reorganização interna das forças 

políticas em Florença. De tal modo que clama pela necessidade de tempo até que os 

florentinos pudessem se organizar política, social e militarmente antes de deterem capacidade 

de solução para problemas externos nos quais se viam envolvidos.   

Logo após o seu retorno de França em 1500 e num cenário de rebeldia e 

convulsão social, Maquiavel é enviado em Legazione a Pistóia como comissário dotado de 

“amplissima autorità”277. A oportunidade de participação em um conflito político e militar 

somada às incertezas decorrente dos embates em Pistóia oferecem excelente laboratório para 

o amadurecimento de idéias militares que o scritto De rebus pistoriensibus apresentará 

através da visão maquiaveliana do papel do exército no contexto e nos conflitos político 

internos de Florença.  

Analisando os fatos, pode-se destacar que, por um lado, havia a figura de 

Giovanni Bentivoglio, príncipe de Bolonha quem tomava partido dos Canciellieri enquanto os 

Vitelli e os Orsini – que estavam do lado de César Bórgia – militavam pelos Panciatichi278. 

Maquiavel relata a gravidade desta convulsão social no scritto enfatizando logo no início que 

                                                 
276 Ibidem, p. 61. 
277 Maquiavel é enviado em missão a Pistóia no dia 2 de fevereiro de 1500. Da documentação disponível 
referente a esta Commissarìe existe apenas um diploma outorgado pela Senhoria juntamente com a destinação de 
dois florins para custeio da viagem. Seu trabalho àquela época já ganhava características diversas sob a forma de 
missões a cavalo (para a resolução da convulsão em Pistóia), enviado a Casina, ou em missão a Siena, ou focado 
em suas tarefas na Chancelaria. Em março de 1502, escreve De rebus pistoriensibus tratando desta experiência. 
MACHIAVELLI, Niccolò. De rebus pistoriensibus. In: Machiavelli. Tutte le Opere storiche, politiche e 
letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. 
Milano: Grandi Tascabili Economici Newton, 1998, pp. 370-372. 
278 Os Panciatichi acabariam sendo expulsos de Pistóia em 17 de agosto de 1500.   
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“Egli è cosa notissima come d’agosto 1500 e Panciatichi furno cacciati di Pistoia da e 

Canciellieri, et come dipoi seguirno uccisioni et ruine gravissime in detrimento dell’altra 

parte”279 para, em seguida, analisar entre março e abril de 1501 a forma como o governo de 

Florença perdera o controle da situação em Pistóia e que, naquele momento, refletia no risco 

de descontrole da situação em Pisa: 

 

“(...) et venne la cosa in tanto, che questa Signoria haveva perduta interamente la 
obbedienza et della città et del contato; tale che quelli signori che sederno el marzo 
et lo aprile hora fa l’anno pensorno ad ogni modo di rimediarvi, dubitando che, 
procedendo la cosa così non seguissi di Pistoia come di Pisa.[...]”280 

 

2.2. “Da potere usare la forza, quando la fussi suta di bisogno” 

 

Em razão do excesso de convulsões sociais e obstáculos presentes em Pistóia e 

que impediam o absoluto controle da situação, Florença decide pelo envio de suas forças 

militares - após incansáveis consultas políticas internas junto aos venerabili Collegi e 

spettabili Octo281 - de forma a colocar ponto final no imbróglio que havia se tornado a 

ocupação daquela cidade. Forças estas compostas pelo comissário Niccolò Antinori, cavalaria, 

mercenários, soldados, e seis peças de artilharia prontas para serem postas em ação caso fosse 

necessário. Surtido o efeito desejado, e tomado o controle da cidade, os Florentinos buscaram 

então controlá-la politicamente e até permitir - por um breve período - o retorno de 

Panciatichi e de Cancellieri282.  

Encontra-se no scritto De rebus pistoriensibus um testemunho de Maquiavel 

sobre os acontecimentos em Pistóia que trata do momento em que todos os comissários 

voltam para Florença e a cidade dominada encontra-se controlada por apenas dois 

governantes, mas sem as forças militares: “Et dipoi, non dopo molto tempo, tornatosene qui 

tutti e commissarri et rimasa quella terra solo com li dua rectori et sanza forze”283. Este fato 

aparentemente simples é crucial na análise do restante do scritto, isto por dar o tom dos riscos 

                                                 
279 Idem, p. 371. 
280 Ibidem, p. 371. 
281 Veneráveis Colégios, formados pelos gonfaloneiros das companhias e pelos 14 “Homens Bons”. Respeitáveis 
Oito, responsáveis pela defesa e política exterior. Ibidem, p. 371. 
282 Período este que, aliás, será interrompido com a chegada à porta de Pistoia da figura do el Valentinese, Cesare 
Borgia, o Duque Valentino (1475-1507), liquidando parte da força militar Florentina instalada na cidade.   
283 Ibidem, p. 371. 
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políticos e militares envolvidos nesta suposta “retirada” das forças de controle sobre 

determinado estado sem um planejamento efetivo, ou mesmo sem a análise dos riscos 

envolvidos. Maquiavel aqui reflete, portanto, a respeito da reviravolta do controle efetivo de 

Pistóia enxergando esta possibilidade como apenas possível de ocorrer através da retomada de 

uma ação mais ofensiva sobre aquela cidade, cuja instabilidade política e social exigiria três 

ações com características bem específicas: 

Primeira, uma intervenção de Florença por vias políticas através do envio de um 

novo comissário florentino na figura de Tommaso Tosinghi que deteria pleno controle da 

cidade: “(...) si concluse che fusse prima da insignorirsi bene della città et in modo che la si 

potessi comandare”284;  

Segunda, o imperativo envio de tropas pagas seguida de decisão tomada 

politicamente em Florença e o consequente estabelecimento de força militar na cidade: 

 

“(...) Onde ch’e nostri excelsi Signori, sanza mettere tempo in mezo, hanno ordinato 
che in Pistoia, insino a’ 17 dì del presente mese, si truova 700 fanti in facto et 90 
balestrieri ad cavallo; et ad Pagolo da Parrano che si truova com 40 balestrieri ad 
cavallo ad Pescia, si è mandato la pagha at ordinato ubbidischa ad li commissarii 
di Pistoia”285. 

Terceira, buscar o restabelecimento da ordem visando o fim dos tumultos sociais, 

punindo a delinquência, e retirando todas as outras artilharias, armas públicas e bastiões da 

cidade. Isto de forma a eliminar da cidade dominada todo e qualquer foco de resistência, dado 

a não mais presença dos Panciatichi e Canciellieri em Pistóia, o que leva Maquiavel a 

concluir o scritto com a frase “(...) in modo che drento non è per haversi difficultà alcuna ad 

exquire tucto quello che per voi sarà deliberato”286 dando assim como completa a sua ação 

proposta. 

No Sommario de’ Pistolesi de 1502 há duas partes distintas e que apresentam o 

pensamento de Maquiavel com relação à situação de Pistóia após os conflitos: na primeira 

parte, Sommario della ciptà 287, há duas claras preocupações de como deveria ser 

providenciada a reintegração de populares pistoienses ao convívio na cidade. Primeiramente, 

e neste sentido, como havia sido expluso o grupo mais pacífico representado pelos 

Panciatichi, em oposição aos Canciellieri, Maquiavel afirma que se fazia necessário a 

                                                 
284 Ibidem, p. 371. 
285 Ibidem, p. 372. 
286 Ibidem, p. 372. 
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reintegração de populares ligados a este grupo concomitantemente a algum tipo de benefício 

financeiro – como, por exemplo, a isenção de impostos – de forma a recompensar pela 

situação em que se encontravam: 

 

“(...) Rimectere in Pistoia tucti li homini populari che sono fuori colla parte 
panciatica, cioè quelli che desiderano la quiete; et quelli che che havessino sanza 
loro colpa ricevuto danno et sieno miserabili, si pensi di ricompensarli in qualche 
modo... , fussi da ritirarli costì nella ciptà et farli per un tempo di dieci anni exempti 
di graveze et di gabelle, perché più facilmente potessino posare lo animo”288.  

Outra preocupação está na constituição de um governo que acalme os ânimos da 

população e reorganize a vida na cidade. Governo este que deveria orientar-se por origem e 

hábitos populares “Fare um governo et vivere populare” e com características próprias que 

Maquiavel descreve tanto na sua forma quanto no tamanho.289 Isto feito, segundo a descrição 

do autor, ofereceria garantias de estabilidade da paz para a cidade, ou segundo suas próprias 

palavras: “et questo crederremo fussi la fermeza et stabilità della loro quiete.” Como 

resultado propõe, ainda, providenciar ressarcimentos aos cidadãos de Pistóia em decorrência 

dos danos causados durante as batalhas para, finalmente, concluir a respeito da importância de 

penalizar todo levante ou insurreição por armas que eventualmente viessem a ocorrer. 

Em seguida Maquiavel trata da importância do desarmamento do estado 

conquistado de forma a conter todo e qualquer risco de insurreição contra os Signori e na 

segunda parte, Sommario de’ Pistolesi Sommario del contato290, afirma, logo de início, que: 

“d’arme né levarsi in modo alcuno, se non quando fussino comandati dalli nostri excelsi 

Signori”291 deixando claro a sua impressão a respeito do processo de desarmamento como 

crucial para a manutenção da estabilidade no estado controlado292.  

Da importância do processo de criação de um “novo” 293 estado propõe-se o 

aniquilamento de todo conflito do estado então governado pelo seu novo Signore, defendendo 

                                                                                                                                                        
287 Sumário da cidade. 
288 Ibidem, p. 372. 
289 “...tenendo questo modo: che per li commissarii si eleggessi al presente e Priori, Collegi et Consiglio, che in 
numero sono homini 111, e quali si eleggessimo per 4 mesi, et che nel tempo loro havessino a riformare la ciptà 
et fare li loro squittini di homini populari, nominato per expresso quelli che per nissuno modo vi havessino ad 
intervenire...” Ibidem, pp. 372-373. 
290 Sumário do campo. 
291 Ibidem, p. 373. 
292 Para Maquiavel, o povo dominado somente deve guerrear caso seja do lado dos dominadores e sob suas 
ordens, assim como se deve impedir o retorno de cidadãos banidos do território impondo-se punições severas aos 
seus eventuais acolhedores.   
293 Maquiavel não lança mão do termo “novo” ao referir-se ao estado, seria apenas uma maneira de designar uma 
realidade diferente vivida sob o julgo dos dominadores.   
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a presença de um chefe da administração comunal – Sindici – com autoridade local e que seja 

fiel à Senhoria de Florença. Assim, Maquiavel trata das questões das terras e da população no 

campo nesta segunda parte do scritto Sommario de’ Pistolesi com o devido cuidado, ao 

propor o apaziguamento dos ressentimentos de uma parcela dos pistoienses através da 

restituição de suas terras e bens na forma como se encontravam antes de 1499; isto somado ao 

estabelecimento de regras de ressarcimento contra os danos causados nos períodos de guerras 

a serem avaliados pelo administrador comunal. Maquiavel evidencia como uma de suas 

maiores preocupações no scritto a insatisfação existente no campo ao redor de Pistóia. Ao 

preocupar-se com a possibilidade de insurgência no campo, Maquiavel trata do risco de 

instabilidade no entorno da cidade que arruinaria os esforços e planos descritos 

principalmente voltados à sua pacificação e dominação. 

 

2.3. A primeira Legazione e os ensinamentos do estado e da Igreja 

 

Conforme relata Ridolfi (2003) a Senhoria desejava que suas desculpas e queixas 

ao episódio da tomada de Pisa chegassem à corte francesa em Nevers antes que as dos demais 

envolvidos no conflito. Maquiavel e Francesco della Casa são enviados, por um lado, com 

objetivo de narrar e explicar os fatos acontecidos ao rei e, por outro lado, demonstrar que 

Florença não tinha recursos para dar continuidade à guerra e muito menos arcar com os custos 

dos soldados designados para a empreitada. Em resumo, na verdade, propunha-se aos 

franceses darem continuidade à campanha contra Pisa, comprometendo-se a República 

florentina com um futuro reembolso dos dispêndios efetuados. A chegada dos enviados ao 

destino em França se deu com uma fria recepção por parte de George de Amboise, chamado 

Roano, poderoso Cardeal Arcebispo de Rouen e por Luís XII294. Esta pouco acalorada 

recepção daria o tom de todo este período de negociações entre os enviados Florentinos e os 

franceses que prontamente rechaçam a proposta apresentada ao rei295: 

 

 “(...) Três coisas principalmente o rei reprovava aos Florentinos: de não terem 
querido seguir a campanha de Pisa para recuperar a sua honra com o dinheiro 

                                                 
294 Maquiavel referia-se ao Arcebispo George de Amboise como Roano. E esta será a forma como este 
personagem aparecerá nos seus escritos.   
295 Período complexo que demandaria de Maquiavel muito mais que simples perspicácia e determinação (não em 
razão apenas da dificuldade do Commissarìe) devido ao fato dos interesses serem absolutamente díspares entre 
Florença e França. In: RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, p. 55. 



88 

deles,... não desejarem reconhecer a paga dos suíços depois que estes deixaram o 
cerco; não quererem receber, depois da experiência feita, outras tropas do rei.”296  

 

Este período de 6 meses em França foi um período árduo onde Maquiavel reclama 

de sua baixa remuneração, das dificuldades de diálogo com o rei e com o arcebispo, e os 

equívocos de Florença a respeito do que efetivamente pensavam os franceses a respeito da 

questão de Pisa297. Do lado pessoal, sabe-se que Maquiavel obtém em princípio um vago 

compromisso da Chancelaria para o aumento de sua remuneração, o que o colocaria no 

mesmo patamar de seu companheiro Francesco della Casa. Entretanto, dado os relatos e cartas 

escritas, percebe-se que Maquiavel estava bem mais empenhado na tarefa de acompanhar a 

corte francesa em suas peregrinações e buscar (a um enorme esforço) uma solução para a sua 

missão a despeito da falta de dinheiro, ausência empenho de Florença em mandar novo 

embaixador e do descontentamento dos franceses com a falta de uma solução. Neste ínterim, 

em 10 de agosto daquele ano, os emissários acompanham a corte francesa de Rouen a 

Montargis, e desta a Melun e em seguida a Blois, mas sem a companhia de Francesco della 

Casa298. Paralelamente ao seu intenso trabalho junto à corte francesa, Maquiavel escrevia em 

suas cartas aos magistrados em Florença a respeito de três pontos: a importância do uso da 

prudência e da sabedoria, a necessidade dos Florentinos de se esquecerem dos ressentimentos 

para com a França, e de tratar com cautela diante do poder do rei.  

No outono de 1500, Maquiavel, juntamente com a corte então sediada na cidade 

de Nantes, se desloca com o intuito de falar com Roano e lhe comunicar a chegada do novo 

embaixador então designado por Florença299. Segundo Ridolfi (2003), neste diálogo 

Maquiavel demonstra toda sua preocupação com o tamanho e a influência da Igreja que, ao 

agir como poder paralelo dentro de um estado, seria, então, capaz de enfraquecê-lo300. 

Demonstrava também sua preocupação com o assédio dos Bórgia sobre a região da Romanha 

e com as movimentações de Valentino sobre Rímini e Pêsaro, enquanto Roano relatava 

asperamente suas preocupações com estes mesmos acontecimentos. Doze anos mais tarde, 

                                                 
296 Idem. 
297 Maquiavel retornaria a Florença em 14 de Janeiro de 1501.   
298 Francesco della Casa parte para Paris para “cuidar da alma e do corpo” enquanto Maquiavel transferia-se 
junto com a corte francesa para Blois. Aparentemente neste período, e sem a presença do companheiro, 
Maquiavel buscará a todo custo equilibrar-se entre as posições defendidas por Roano e pelo rei Luís XII 
demonstrando habilmente sua capacidade como estrategista e fazendo a todo instante suas interpretações e 
considerações a respeito das questões dos estados. Este ponto será de extrema valia em uma análise futura do 
pensamento de Maquiavel no trato com o poder de outros estados. In: RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau 
Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, pp. 55-57. 
299 Este embaixador seria Pier Francesco Tosinghi, comissário Florentino na guerra contra Pisa; e que havia 
partido de Florença em 16 de outubro daquele ano. Idem, p. 57. 
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Maquiavel trará este diálogo no capítulo III d’O Príncipe: 

 

“Portanto, o rei Luís perdeu a Lombardia por não ter cumprido nenhum dos termos 

observados por outros que tomaram províncias e as conservaram. Não é milagre isto, 

mas coisa normal e razoável. Sobre esse assunto, conversei longamente com o 

cardeal de Ruão, em Nantes, quando o Valentino (como era chamado popularmente 

Cesare Borgia, filho do papa Alexandre) ocupava a Romanha. Dizendo-me o cardeal 

que os italianos não entendiam de guerra, respondi-lhe que os franceses não 

entendiam de estado porque, se entendessem, não teriam permitido que a Igreja 

alcançasse tanta grandeza. Por experiência, viu-se que o fortalecimento da Igreja e 

da Espanha na Itália foi causado pela França, e que a ruína da França foi causado por 

elas. De onde se extrai uma regra, quenunca ou raramente falha: arruína-se quem é 

instrumento para que outro se torne poderoso, porque esse poder é dado ou pela 

astúcia ou pela força e ambas são suspeitas a quem se torna poderoso”301. 

 

Esta prudência de Maquiavel no trato destes assuntos durante sua estada em 

França acabou por gerar certo contentamento na Corte francesa propiciando a chegada a um 

acordo: “Assim, os franceses finalmente se decidiram prometer a famosa paga aos suíços... as 

divergências já tinham se reduzido a termos toleráveis e Maquiavel na corte vivia dias 

melhores”302. De Nantes, sabe-se que Maquiavel acompanha a corte francesa até Tours, para 

em seguida retornar a Florença, chegando ao seu destino em 14 de janeiro de 1501, com uma 

bagagem política e um conhecimento adquirido em seis meses de trabalhos que fomentariam 

três de seus escritos: De natura Gallorum303, Notula per uno che va ambasciadore in 

Francia304 e o Ritratto di cose di Francia305. 

 

2.4. “Sou mais ávido de dinheiro do que de sangue” 

 

                                                                                                                                                        
300 Ibidem, p. 57. 
301 Com relação à citação de Maquiavel no Príncipe, ver “O Principe”, Capítulo III “Dos principados mistos”. 
MAQUIAVEL, N. O Príncipe. São Paulo: Martins Fontes, 2001, pp.15-16. 
302 RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, p. 59. 
303 “Sulla natura dei Galli” ou “Sobre a natureza dos gauleses” do período compreendido entre 1501 e 1503, 
provavelmente depois do retorno da delegação francesa, o que segundo Ridolfi (2003), o dataria de abril de 
1501.   
304 “Nótula para alguém que será embaixador em França” escrito em 1503.   
305 “Retrato das coisas da França” escrito entre 1510-1512. 
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Deve-se reconhecer que a experiência de Maquiavel em França foi valiosa e I 

primi scritti politici representativos desta experiência junto à corte francesa são exemplos 

desta sua capacidade de observar, relatar, refletir sobre e aprender com os acontecimentos à 

sua volta. O scritto De natura Gallorum inicia-se com a visão de imediatismo que – pode-se 

assumir - resulta de seu convívio junto aos círculos dos poderes político, religioso e militar 

com os quais conviveu desde os acontecimentos da guerra de Pisa e que culminaram com sua 

Legazione em França. Diante do fato inexorável de sua estada de seis meses em França pode-

se de maneira indiscutível assumir que Maquiavel aprende e pondera com esta experiência 

seu pensamento estratégico e – certamente – de longo prazo, face à realidade das coisas, os 

objetivos desejados e os riscos imediatos presentes nas relações e nas decisões das pessoas. 

Portanto, quase sempre, o convencimento naquele cenário fez-se necessário e isto não poderia 

ser diferente do pensar do rei de França, de Roano, ou dos soldados suíços envolvidos na 

batalha interessados apenas nos ganhos financeiros imediatos vindos de Florença306. 

 Na primeira linha do pequeno De natura Gallorum encontram-se claramente 

estes dois cenários. Por um lado, a guerra de Pisa e, de outro, a batalha para convencer o rei 

de França - bem como os seus conselheiros - da necessidade de ajuda cujo objetivo de 

Maquiavel – como seria possível supor - seria a consolidação das ações em Pisa e a aliança 

com França voltada ao pensamento e estratégia político-militar de médio e longo prazo. Não 

há como provar que este escrito político tenha sido feito imediatamente após a empreitada em 

França. Isto porque há indícios pelo seu conteúdo, como a referência a Cesare Borgia307, que 

muito se presenciou depois da estada fora de Florença, e que poderia ser também analisado 

sob a ótica da visão de Maquiavel sobre os franceses. De forma que, ao afirmar no scritto que 

“Stimono tanto l’utile e til danno presente, che cade in loro poça memoria delle iniurie o 

benefitti passati, et poça cura del bene o del male futuro”308 Maquiavel inicia um tratado com 

base em uma experiência pessoal que, apesar de lançar juízo a respeito de um povo, e 

literalmente fazê-lo de forma criteriosa, destaca objetivamente as más qualidades como algo 

por ele vivenciado e experimentado309. Somado a estas impressões Maquiavel destaca 

também outros pontos vistos como positivos a respeito dos franceses, como a humildade 

                                                 
306 Importante destacar que, logo após o seu retorno de França, no outono de 1501, Maquiavel se casa com 
Marietta Corsini, mulher de origem popular com quem terá sete filhos. Idem, p. 63. 
307 Cesare Borgia liderou a campanha contra Florença em 1501.   
308 MACHIAVELLI, Niccolò. De natura Gallorum. In: Machiavelli.Tutte le Opere storiche, politiche e 
letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. 
Milano: Grandi Tascabili Economici Newton, 1998, p. 424. 
309 Exemplos das opiniões e da visão de Maquiavel a respeito dos franceses encontramos muito claramente 
pontuados nos trechos “Sono varii et leggieri”, “sono nimici del parlare romano”, que transparecem a imagem 
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“Sono humilissimi nella captiva fortuna” e o fato de serem vistos como vencedores ”Hanno 

fede de di vincitore”, mas como sendo característica percebida por outros, logo não 

necessariamente observada por ele. Importante destacarmos que, apesar de tratar-se de um 

scritto politico repleto de adjetivos e modos de comportamento de um povo De natura 

Gallorum é ao mesmo tempo incisivo e claro, oferecendo uma visão particular e unilateral de 

Maquiavel a respeito dos franceses, mas que não abandona a sua universalidade ao afirmar 

que “Chi vuole condurre uma cosa in corte, li bisogna assai danari, gran diligentia, et buona 

fortuna”, claríssimo, portanto.  

E conforme relata Ridolfi (2003), o breve convívio com os franceses, aliado à 

maior familiaridade com a língua em alguns aspectos enriqueceu o pensamento político de 

Maquiavel, isto porque “(...) um enriquecimento de seu espírito foi, de qualquer forma, um 

benefício a mais que trazia dessa viagem junto com a bagagem das observações anotadas mais 

na mente do que no papel. Ritratti delle cose di Francia, inclusive as breves notas De natura 

Gallorum,... encontraram nutrição, não forma, nessa primeira legação gálica”310. O biógrafo 

vai ainda mais adiante nesta sua análise ao afirmar, então, que os frutos desta empreitada não 

amadureceram logo e, mais do que frutos, a experiência francesa foi a semente que – junto 

com novas experiências neste campo – acabou por germinar “um dia no espírito e no 

pensamento de Maquiavel”311. 

 A visão de Maquiavel presente no scritto De Natura Galorum é algo aplicável 

sempre que se tratar de negociação e empreitada junto aos governos de estados, e não se 

restringe certamente, e apenas, ao caso francês. E este amadurecimento do discurso político e 

posteriormente militar bem como, sobre o tema da guerra que são juntos objeto deste estudo, 

só são possíveis de serem compreendidos se estudados com base na compreensão dos 

acontecimentos históricos que ocorreram à volta deste pensador, e da forma como foram por 

ele interpretados e transformados em seus escritos em lições. Razão pela qual, a perfeita 

compreensão do contexto histórico não permite apenas o entendimento e o encadeamento do 

discurso maquiaveliano apenas, mas contribui para o enriquecimento e leitura de seus 

escritos. Não raro, entretanto, é importante destacar um contraponto: da mesma forma que a 

identificação e compreensão histórica se fazem necessárias no entendimento das lições 

políticas de Maquiavel, a grandeza destes mesmos escritos descartam por completo a 

                                                                                                                                                        
de inconstância e de leviandade, combinadas ainda com a sua suposta animosidade para com a língua latina.   
310 RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, p. 60. 
311 Idem, p. 60. 
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necessidade desta datação. Isto colocado, os escritos políticos podem ser estudados sob esta 

ótica histórica, mas não presa, restrita de forma alguma à mesma. 

 

2.5. De como comportar-se como embaixador em França 

 

Pode-se, de certa forma, entender o scritto politico Notula per uno che va 

ambasciadore in Francia como um manual de boas maneiras para um diplomata em primeira 

Legazione ao exterior. Tal constatação está apoiada no modelo de escrita de Maquiavel onde a 

sua experiência na Chancelaria é colocada a título de ensinamento. Assim, apesar de refletir 

sobre suas experiências de vida e acontecimentos presenciados na Chancelaria Florentina, o 

scritto é como muitos de seus textos ao relatar o do dia a dia da corte visitada. O scritto é um 

tratado a ser estudado como um primoroso manual político-diplomático principalmente por 

ser absolutamente prático, direto na sua forma, objetivo na sua totalidade e, acima de tudo, 

imperativo312. 

Um exemplo deste estilo e que seria marcante neste estágio da obra maquiaveliana 

está na passagem do terceiro parágrafo do referido scritto quando o autor dá conselhos ao 

possível designado: “E sebben voi non volessi anche partirei l dì seguente, è bene far questo 

atto subito, e ricevere l’ ora consueta, che sarà la mattina seguente...”313 ou quando, no 

parágrafo seguinte, aconselha restringir a entrada na sala de audiência outros membros da 

comitiva exceto a figura do Segretario, e passa então a dar todas as orientações a respeito do 

local e do cerimonial exigido na Magistratura dos Dezesseis: “Dentro al magistrato de’ 

Sedici, si vuole avvertire la famiglia vostra, che non entri alcuno de’ vostri, eccetto il vostro 

cancelliere, cioè nella stanza dell’audienza”314 Para em seguida e em primeira pessoa 

explicar as razões de tais orientações dado  sua experiência: “Questo dico perché già s’è 

trovato qualcuno che ha voluto usare presunzione di entrar là, com poca reputazione 

dell’oratore”315. 

Este discurso continua para culminar no encontro com Giovanni Bentivoglio e 

                                                 
312 O modo imperativo fica muito claro nos conselhos e orientações fornecidas pelo autor logo no início de como 
obter as audiências e sobre as cerimônias exigidas. 
313 MACHIAVELLI, Niccolò. Notula per uno che va ambasciadore in Francia. In: Tutte le Opere storiche, 
politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima 
Edizione. Milano:Grandi Tascabili Economici Newton, 1998, p. 425. 
314 Idem, p. 425. 
315 Ibidem, p. 425. 
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acrescentar que, na volta da audiência e sem contar, àquela altura, com a companhia dos 

demais membros da comitiva, encontrar-se-ia com algumas figuras, quando deveria proceder 

com alguns agrados e seguir alguns procedimentos:  

 

“ne verrà subito la turba de’ 

...Trombetti 

Pifferi, ovvero Tamburini 

del signor magnifico Giovanni, aequis portionibus, grossi 20.”316 

Deste ponto em diante o scritto Notula per uno che va ambasciadore in Francia 

se converte em claro e objetivo manual de como proceder como diplomata em algumas 

ocasiões em lugares como Milão317, chegando por fim a aconselhar (em primeira pessoa)318 

todos os demais procedimentos a serem seguidos pelos acompanhantes nas hospedarias locais 

ou em cidades francesas como Ruen e Lyon. Neste seu relato Maquiavel chega a mencionar 

detalhes do dia a dia de sua estada nestes locais como a existência de ratos319, e de como o 

diplomata deve proteger seus pertences e alimentos: 

 

“(...) I vostri servitori abbino cura, per tutti li alloggiamenti farete, allá roba; 

eguardino i panni e gli stivali da’ topi, cioè appicchino altro i vostri stivali: che, 

benché questa sia cosa minima a ridicula, pure expertus loquor.”320 

 

2.6. Força e prudência: a salvação do estado 

 

“Il che io non posso credere che sia, veggiendovi Fiorentini liberi, et essere nelle 

mani vostre la vostra libertà. Alla quale credo che voi harete quelli respetti che ha 

                                                 
316 Giovanni Bentivoglio, príncipe de Bolonha, que será também citado por Maquiavel “Istorie Fiorentini – 
Libro VII, XV”. Com relação ao valor do pagamento, o “grosso” era moeda de prata cunhada à época carolíngia, 
dividida em 12 denari. Ibidem, p. 426. 
317 Maquiavel explicita com que moeda deve-se pagar e viajar, com quais moedas transacionar ou não, e os 
cuidados gerais no trato com o dinheiro. Ou quando defende a necessidade de envio, com um dia de 
antecedência, de portador com o objetivo de avisar - ao Grande Mestre, Charles D’Amboise, senhor de 
Chaumont e Governador de Milão - da chegada da comitiva.   
318 “por pura experiência”, no original: “pure expertus loquor”.   
319 No original, “da’ topi”.   
320 Ibidem, p. 427. 
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hauto sempre chi è nato libero et desidera viver libero”321. 

Quanto mais Valentino se movimentava buscando aumentar suas conquistas 

territoriais, seu poder político e econômico, mais os Florentinos temiam sua óbvia e incômoda 

presença. Somado a isto, era claro à época a necessidade de Florença de buscar a retomada de 

Pisa através da impopular provisão de soldados a um custo político que preocupava em muito 

o Conselho. E foi neste cenário que viria a ser aprovada, e submetida ao Gonfaloneiro, a 

criação de um dízimo junto à sociedade florentina (incluindo o Clero) destinado a prover os 

recursos necessários para financiar a empreitada.  

Maquiavel escreve a respeito deste fato no Parole da dirle sopra la provvisione 

del danaio, facto um poco di proemio et di scusa322 como um chamamento aos seus 

compatriotas na medida em que defende – e pela primeira vez de forma muito enfática - a 

necessidade de conservação e defesa da integridade e da liberdade de Florença através da 

constituição de uma força militar, evitando assim sua ruína bem como, de suas províncias: 

“...;et chi ha observato le mutationi de’ regni, le ruine delle provincie et delle città, non le ha 

vedute causare da altro che dal mancamento delle armi o del senno”323. 

O scritto vai gradualmente – em um crescendo bem característico do autor - 

defendendo o uso da força, ou melhor, a necessidade da provisão de uma estrutura militar que 

pudesse eventualmente ser utilizada. Na realidade, mais do que uma estrutura, trata-se de uma 

instituição que Maquiavel afirma ser crucial para a manutenção da liberdade dos estados: “Et 

di nuovo vi replico che, sanza forze, le città non si mantegono, ma vengolo al fine loro”324. 

Colocada a defesa deste ponto, Maquiavel passa então a refletir sobre outro ponto-chave: o 

destino do estado desprotegido. Para o pensador, pouco resta de futuro a um estado 

desprotegido senão o abandono de seus próprios habitantes e, ainda pior, a escravidão pelas 

forças opressoras “El fini è o per desolatione, o per servitù”325 de forma que pode-se 

interpretar o estabelecimento e fortalecimento das forças militares como um aviso ao cidadão 

do risco presente em cada uma de suas escolhas326.  

Partindo de um relato histórico, o scritto menciona as três formas de governo - 

regime monárquico absoluto, aristocracia e democracia - passando pelo relato de fatos vividos 

                                                 
321 “Parole da dirle sopra la provvisione del danaio, facto um poco di proemio et di scusa”. Idem, p. 380. 
322 Ibidem, p 380.  
323 Ibidem, p. 378. 
324 Ibidem, p. 378. 
325 Ibidem, p. 378. 
326 No caso em questão, o objetivo de Maquiavel era o de assim avisar ao “Florentino livre, detentor de sua 
própria liberdade”.   
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por Florença no segundo parágrafo, até as claras advertências (em primeira pessoa) presentes 

do terceiro parágrafo. Pode-se assumir que o seu objetivo parece ser - unicamente - o de 

enunciar os conceitos “le forze... prudentia”327 como essenciais para a salvação do estado328. 

Em seguida, entretanto, oferece-se ao leitor uma continuidade da análise histórica efetuando 

uma crítica a respeito da situação Florentina em particular. Assim, toma-se de exemplo os 

desgovernos que afligiam os domínios da Florença de então como Pistóia, Romanha e Barga 

para apresentar uma nova lição: a necessidade do estado saber governar seus cidadãos 

garantindo segurança, condição mais do que necessária para evitar o descontrole político, os 

distúrbios sociais, ou os conflitos armados. Enfim, para Maquiavel ao governar e defender, os 

governos recebem em troca a fidelidade de seus cidadãos e, ainda assim, evitam o risco de 

levantes entre seus súditos nas províncias: 

 

“... Non ci inganniamo appartito; examiniamo, un poco, bene e casi nostri et 
cominciamo ad guardaci in seno: voi vi troverrete disarmati, vedrete e subditi vostri 
sanza fede; et ne havete, pochi mesi sono, facto la experienza. Et è ragionevole che 
sia così, perché gli huomini non possono et non debbono essere fedeli servi di quello 
signori, da el quale e’ non possono essere né difesi, né corretti... Né gli possete 
chiamare vostri subditi, ma di coloro che fieno e primi ad assaltarli”329. 

 

Conforme destaca Cabrini (2006), na última parte do scritto Parole da dirle sopra 

la provvisione del danaio, facto um poco di proemio et di scusa Maquiavel posiciona as 

questões da circunstância “circostanze” e das situações “situazioni’ face à emergência (ou 

imediata necessidade) do provimento dos recursos para o estabelecimento de tal estrutura 

militar. Neste sentido a necessidade de “fazer” os movimentos a tempo contrapõem-se aos 

danos de ”não fazê-los”, sob o risco de “la variazione della fortuna”. Ao mencionar a 

importância de se aprender com o exemplo de Constantinopla: “...E’ se debbe molti di voi 

ricordare quando Gonstantinopoli fu preso dal Turcho...” cuja incapacidade de seu imperador 

de obter recursos financeiros e apoio de seus próprios cidadãos acabou por culminar com sua 

queda frente aos turcos em 1493, Maquiavel argumenta - com um exemplo análogo, e numa 

dimensão trágica – objetivando foçar os florentinos a uma imediata reflexão a respeito dos 

riscos então presentes de uma catástrofe semelhante ocorrer para Florença330. Retorna, aqui, 

                                                 
327 ‘força’ e ‘prudência’.   
328 São muito peculiares as colocações de Maquiavel neste parágrafo ao colocar em primeira pessoa seus 
conselhos ao seu público de então “Io ve lo protexto. Non dite poi: - E’ non mi fu detto.” Ibidem, p. 378. 
329 Ibidem, pp. 378-379. 
330 “All’effetto di massima suggestione emotiva affifato all’evocazione della catastrofe di Costantinopoli, che 
rimane in sospenso come un’ombra minacciosa proiettata sull’avvenire della stessa Firenze...” CABRINI, A.M. 
Le Forze Mescolate con la Prudenza. In: Machiavelli senza i Medici (1498-1512). Scrittura del Potere / Potere 
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então, aquele argumento fundamental da liberdade no discurso maquiaveliano; o pensador 

conclui assim o scritto na forma de uma conselho em primeira pessoa “Il che io non posso 

credere che sai, veggiendovi Fiorentini liberi, et essere nelle mani vostre la vostra libertà. 

Alla quale credo che voi harete quelli respetti che há hauto sempre chi è nato libero et 

desidera vivier libero” que se embute de um clamor e uma advertência aos senhores 

florentinos. Ou, como defende Montevecchi (2006), é evidente o ensinamento de Maquiavel 

no final deste scritto que “contrapponendo alla saggezza del governante che sa e prevede il 

futuro la voluta ignoranza e pigrizia dei cittadini (di Firenze e di Constantinopoli).”331 

 

2.7. As virtudes de um imperador - equilíbrio entre liberdade e inconstância e a política 

interna de um Império. Ou, de como a fraqueza demonstrada é uma das mais fortes 

armas contra quem a demonstra, segundo os três scritti sobre a Alemanha de 1508, 

1509 e 1512. 

 

Em nova legação à Alemanha a partir de 9 de agosto de 1507 Maquiavel oferecerá, 

além de valiosa reunião de cartas a Florença escritas, e muitas vezes com a possível 

participação de Francesco Vettori, impressões importantes sobre este breve contato com o 

mundo germânico. De sua estada relativamente longa e conturbada na Alemanha até junho do 

ano seguinte, têm-se três I primi scritti politici: Rapporto delle cose dela Magna. Fatto questo 

dì 17 giugno 1508; Discorso sopra le cose della Magna e sopra l’Imperatore e Rittrato delle 

cose della Magna. 

No Rapporto delle cose della Magna Fatto questo dì 17 giugno 1508 Maquiavel 

descreve um imperador com muitos recursos e meios incapaz de organizá-los para obter seus 

objetivos. Objetivos estes que, segundo o relato, podem não ser os seus, mas dos conselheiros 

aos quais ele se deixa influenciar. Trata-se de um scritto politico com características muito 

peculiares. Para compreendê-lo melhor e posicioná-lo segundo o pensamento dos estudiosos 

de Maquiavel, pode-se citar Jean-Jacques Marchand em seu Niccolò Machiavelli, I Primi 

scritti politici332 que afirma:  

                                                                                                                                                        
della Scrittura. Atti del Convegno di Losanna 18-20 novembre 2004. A cura di Jean-Jacques Marchand. Roma: 
Salerno Editrice, 2006, pp. 347-349. 
331 MONTEVECCHI, A. Passato e presente in alcuni scritti politici minori. In: Machiavelli senza i Medici 
(1498-1512). Scrittura del Potere / Potere della Scrittura. Atti del Convegno di Losanna 18-20 novembre 2004. 
A cura di Jean-Jacques Marchand. Roma: Salerno Editrice, 2006, pp. 347-349. 
332 A. Capata também faz referência ao mesmo pensamento de Marchand para situar historicamente este scritto 
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“(...) I motivo per i quali il Rapporto fu composto sono probabilmente legati alle 
ragioni di politica interna...questo scritto non corresponde per niente a quello che si 
potrebbe chiamare um resoconto di missione. Infatti, come demonstra il piano 
stesso dello scritto, lo scopo del Machiavelli è di andare al di là dele consuete 
relazioni superficial degli ambasciatori fiorentini: cominciando com uma 
descrizione e um’analisi tradizionale dela situazione, giunge alla constatazione che 
la maggior parte degli avvenimenti rimangono incomprensibili e contraddittori; 
viene allora affermata la necessità di un’investigazione piú seria delle cause dei 
fatti recenti, il cui risultato dovrà fornire l’única base possible per una politica 
coerente”333. 

 

Ou seja, por um lado pode-se argumentar tratar-se de um scritto único na maneira 

como Maquiavel relataros fatos ocorridos e na forma como efetua os relatos para o leitor, 

extrapolando a análise dos acontecimentos de sua Legazione na Alemanha. Trata-se de um 

scritto peculiar, quase um longo discurso em primeira pessoa e inicialmente bastante 

descritivo. O scritto inicia com um primeiro grande parágrafo onde o autor descreve alguns 

fatos históricos em partes, como que passasse ensinamentos prévios ao leitor antes de 

aprofundar-se efetivamente no seu objetivo. O primeiro parágrafo inicia-se analisando os 

fatos ocorridos a partir de 1499, isto com a submissão de Gênova à França do rei Luís XII e 

os procedimentos de viagem do rei da Alemanha à Itália a fim de receber do papa a coroa 

imperial. Maquiavel reflete a respeito da incapacidade do imperador alemão de perceber que 

não poderá contar com os venezianos (ou com outros na Itália) de forma a garantir a 

segurança de sua viagem, isto em razão de Veneza ter perdido Genova para os franceses e por 

não acreditar na existência de gratidão dos venezianos para com a Alemanha conforme, 

inexplicavelmente, o imperador pensava existir. No scritto, Maquiavel reflete a respeito da 

questão da incapacidade de entender a necessidade e expectativas dos outros povos face ao 

pedido de auxílio, argumento recorrente neste momento de seu pensamento.  

Em seguida ao detalhamento histórico, Maquiavel aborda o risco de se ter uma 

visão equivocada a respeito da gratidão e amizade de outrem, apesar de não mencionar o 

termo “gratidão”, utilizado de forma subentendida como artifício para dar força à questão da 

suposta amizade. No scritto afirma-se que “di modo che parendo all’Imperatore aver loro 

levato la guerra d’addosso, credeva al tutto che lo dovessero riconoscere, e usò dire, che in 

                                                                                                                                                        
de Maquiavel e traçar um comparativo deste com os demais. MACHIAVELLI, Niccolò. In: Machiavelli.Tutte le 
Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Milano: 
Edizioni Integrali. Prima Edizione. Grandi Tascabili Economici Newton, 1998, p. 435.  
333 MARCHAND, Jean-Jacques. Niccolò Machiavelli, I Primi Scritti Politici (1499-1512). Padova: Editrice 
Antenore, 1975, p. 165.  
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Italia ‘non habebat amicos praeter’ Venetos”334. O imperador, portanto e a despeito dos 

conselhos obtidos na Dieta em nome do império do qual ele fazia parte, juntamente com os 

demais príncipes da Alemanha, faz uso de número reduzido de homens para tal empreitada na 

Itália. Empreitada esta que objetivava três coisas: obter apoio dos seus supostos aliados 

venezianos, controlar firmemente os suíços e, finalmente, extrair do papa e de outras 

Senhorias da Itália uma boa quantidade de recursos. Neste sentido Maquiavel relata: “l’una, 

l’aversi guadagnato i Viniziani, de’ quali mai diffidò infino all’ultimo; (...) l’altra, aver fermi 

gli Svizzeri; la terza, aver trato dal Pontefice, e da altri d’Italia, buona quantità di danari.”335 

Trata-se assim de um relato a respeito das dificuldades do imperador Maximiliano 

em conseguir o apoio dos venezianos, levando Maquiavel a concluir que: “a fraqueza 

demonstrada é uma das mais fortes armas contra quem a demonstra”. Deste modo, segundo 

tal interpretação, a recusa de Veneza deu-se em razão da inexistência de componentes 

necessários para uma efetiva aliança entre os estados que justificassem tal empreitada ao lado 

do imperador como, por exemplo, a necessidade de defesa mútua, o medo do ataque externo, 

ou a conquista de algo, ou seja: “per che le compagnie di stato si fanno, che sono, o per esser 

difeso, o per paura di non esser offeso, o per guadagno”336. Somado a esses argumentos que 

eram contrários aos desejos do imperador, havia também – segundo Maquiavel – a percepção 

em Veneza da tal aliança com o imperador Maximiliano representar uma despesa e um perigo 

(ou risco) que apenas geraria lucro para o lado do imperador, como aparece claramente no 

scritto “ma vedano d’entrare in uma compagnia, dove la spesa e il pericolo era oro, ed il 

guadagno d’altri”337.  

Impotente face à indefinição veneziana, o imperador Maximiliano reage, e reúne 

por 19 dias a partir de 8 de janeiro de 1508 uma Dieta em Bolzano (Buggiano)338 na qual é 

decidido o fornecimento de tropas para a empreitada na Itália e defesa de seu país - que não 

poderia ficar desprotegido durante o período de batalha. Maquiavel neste ponto do scritto 

efetua uma crítica a respeito do fracasso do imperador em suas primeiras batalhas que acaba 

por forçar a assinatura de uma trégua em 6 de junho com os venezianos e lhe custou o Friul. 

Além disso, marca fortemente o risco das forças não próprias – do imperador e do Império – e 

                                                 
334 MACHIAVELLI, Niccolò. Rapporto delle cose della magna. Fatto questo dì 17 giugno 1508. In: 
Machiavelli.Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino 
Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Milano: Grandi Tascabili Economici Newton, 1998, p. 436. 
335 Idem, p. 436. 
336 Ibidem, p. 438. 
337 Ibidem, p. 438. 
338 Terra que pertenceu a seu tio Sigismondo d’Asburgo, Duque do Tirol, que abdicou em 1490 em favor de 
Maximiliano. Ibidem, p. 436. 
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neste caso ele os chama de desertores, afirmando: “perché per l’Imperatore, e per le genti 

dell’imperio non mancò che si perdesse, ché tutte ne’ maggiori pericoli dela guerra si 

partivano, venuta la fine de’ loro sei mesi”339. Conclui apresentando os riscos existentes por 

não serem os mesmos os objetivos do Império e os do imperador, por um lado, e por não 

serem os mesmos os objetivos dos soldados e os do imperador, que acabaram por abandoná-lo 

no meio da guerra dado que já havia acabado o prazo de seis meses de serviço. Pode-se aqui 

neste estágio do scritto perceber de forma subentendida o relato de um imperador fraco e 

desrespeitado, objetivo este bem mais claro quando Maquiavel abre parêntesis para relatar a 

fala de Luca Rinaldi, Bispo de Trieste340:  

 

“(...) L’Imperatore non chiede consiglio a persona, ed è consigliato da ciascuno; 
vuol fare ogni cosa da sé, e nula fa a suo modo, perché non ostante che non 
iscuopra mai i suoi segreti ad alcuno sponte, come la matéria gli scuopre, lui è 
svolto da quelli ch’egli ha intorno e ritirato da quel suo primo ordine; e queste due 
parti, la liberalità e la facilità, che lo fanno laudare a molti, sono quelle cho lo 
ruinano”341.  

 

No Rapporto delle cose dela Magna percebe-se um posicionamento bem 

característico na forma como Maquiavel reflete a respeito das ações do imperador, sua 

aparente desordem na maneira de agir, seus repetidos pedidos de auxílio aos seus príncipes de 

forma a atenderem suas necessidades e constantes convocações de Dietas: ou seja, trata-se de 

um relato de uma fraca autoridade, uma incapacidade de colocar em prática seus planos de 

guerra, uma dependência de recursos financeiros cedidos por outrem, e não pelo interesse ou 

lealdade destes em ajudá-lo – mas que não é de todo unicamente decorrência de um defeito do 

imperador Maximiliano. Assim sendo, Maquiavel afirma que “perché i popoli suoi, per esser 

liberti e ricchi, non sono tirati né da bisogno né da alcuna affezione: ma lo servono per il 

comandamento dela loro comunità e per il loro prezo”342.  

Pode-se então interpretar segundo esta análise que o povo alemão somente se 

organiza para a guerra segundo interesses financeiros (os pagamentos feitos) e, se fazem mais 

caros, e se recusam a lutar senão por preços muito mais altos que o normal “e non vogliono 

                                                 
339 Ibidem, p. 436. 
340 Luca Rinaldi, Pre’ Luca, embaixador do imperador Maximiliano, conhece Maquiavel na legação ao Tirol em 
1508. Além de ser citado neste scritto L’Esperienza di Alemagna, Rapporto delle cose della Magna, será 
também citado n’O Príncipe.   
341 Ibidem, p. 438. 
342 Ibidem p. 438. 
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ire ala guerra se tu non gli soprappaghi”343, ou do que se poderia acreditar razoável. Em 

seguida, poderíamos também identificar no discurso de Maquiavel uma espécie de “aviso” ao 

imperador Maximiliano: sua desordem, suas frequentes necessidades e pedidos, sua escassa 

autoridade e suas frágeis resoluções acabavam por enfraquecer suas ações e encarecer os 

serviços que lhe são necessários contratar. Neste sentido, Maquiavel afirma que, mesmo sob 

pagamento, os alemães somente se prontificavam a lutar sob as ordens das comunas “(...) e 

questo anco non li basterebbe, se le comunità non li comandassero”. Dado o aviso e feita a 

análise da situação na Alemanha, Maquiavel a compara esta à situação interna de Espanha (e 

de outros povos com outras características) para tratar do argumento da necessidade do 

temperamento das virtudes do imperador ao afirmar que: “e però all’Imperatore bisogneria 

molti più danari che al re di Spangna, o ad altri che abbia i popoli suoi altrimenti fatti.” 

Conclui-se, portanto, como significativa a forma como Maquiavel avalia e 

desenvolve a partir deste personagem real, uma figura que ele chamará de ottimo principe. 

Figura esta de um imperador que precisa saber temperar seu comportamento e personalidade 

com demais características de governante. Importante perceber então que as virtudes 

desejadas de um ótimo príncipe, e defendidas por Maquiavel neste scritto poderiam ser 

apenas em parte encontradas no imperador em questão: habilidoso comandante militar, líder 

garantidor de justiça e ouvinte de seu povo “sarebbe um huomo perfettissimo, perché egli è 

perfetto capitano, tiene il suo paese com giustizia grande, facile nelle udienze e grato, e molte 

altre parti da ottimo principe”344. Entretanto, apesar de infinita virtude “Ha infinite virtù” 

presente no caráter do imperador este ainda precisaria conseguir “equilibrar” o uso da 

liberdade “la liberalità’, por um lado, e a facilidade com que muda de opinião “la facilità, che 

lo fanno laudare a molti”, por outro, está buscando caracterizar um governante capaz de 

atingir os seus objetivos ou, em suas palavras, “giudica ognuno che gli riuscirebbe ogni 

cosa”.  

A estas características pessoais, Maquiavel analisa e pondera a respeito das 

questões geográfica e política da Alemanha citando as divisões internas entre o imperador, 

seus príncipes, as comunas “le comunità” e os suíços “gli Svizzeri” considerados segundo ele 

inimigos de toda a Alemanha. Como não há união entre o imperador, seus príncipes e as 

comunas “E par forse cosa strana a dire che gli Svizzeri e le comunità siano inimiche, 

tendendo ciascheduno di loro ad um medesimo segno di salvar ela libertà e guardarsi da’ 

                                                 
343 Ibidem, pp. 438-439. 
344 Ibidem, p. 439. 
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principi”345 disputa-se, portanto, um jogo de forças complexo que coloca este mesmo 

imperador aliado aos suíços, em detrimento de seus próprios príncipes. Ademais, segundo o 

scritto, encontra-se unicamente no ódio do imperador pelos seus príncipes a essência do 

descumprimento - por parte destes - da promessa feita na Dieta quando haviam sido 

prometidos dezenove mil homens necessários à sua empreitada; deixando-o apenas com cinco 

mil soldados, conforme relata ceticamente no scritto, “Conoscesi questo da avergli promesso, 

come è detto di sopra, la Dieta diciannovemila persone, e non se n’esser mai viste tante che 

aggiungano a cinquemila.” 

Maquiavel ainda culpa a ganância pessoal e a forma como o imperador toma seus 

riscos como duas outras razões pela falta de apoio junto aos seus para, então, analisar a falta 

de unidade da Alemanha em razão da fragmentação de poder concentrado nas comunas e não 

nas figuras dos príncipes, ou melhor, da existência de duas figuras distintas de príncipes. Por 

um lado, estão, os príncipes temporais “temporali’ que dividiam seu poder entre outros 

príncipes nas comunas “comunità” segundo os princípios hereditários próprios e 

encontravam-se subjulgados pelo poder imperial com o apoio das comunas, portanto, não 

oferecendo perigo ao imperador. Por outro lado estão os príncipes espirituais “spiritual” que 

nada mais são, segundo Maquiavel, que principi ecclesiastici, figuras incapazes de exercer 

poder em razão de sua condição de força encontrar-se fragmentada em cidades sedes de 

dioceses. Por fim, Maquiavel apresenta sua visão a respeito da problemática da política 

interna da Alemanha em razão da existência das chamadas comunas livres e imperiais 

“comunità franche e imperiali” – cidades livres – que ele caracteriza como sendo “...il nervo 

di quella província, dove è danari e ordine”346. Ou seja, cujo objetivo político restringe-se à 

mantenção de sua própria liberdade e não o provimento de auxílio ao imperador, tanto por 

desinteresse quanto por impossibilidade.  

Pode-se concluir que o scritto Rapporto delle cose dela Magna. Fatto questo dì 17 

giugno 1508 oferece uma visão deste cenário interno da Alemanha deixando muito claro a 

força – ou importância - que Maquiavel trata da divisão interna na Alemanha entre as 

comunas e o pensamento de seus príncipes. Segundo o ponto de vista dos italianos na corte do 

imperador Maximiliano, estaria claro o apoio à proposta de junção de forças interna dos 

comandantes e homens segundo o que havia sido discutido na Dieta de Constança. Do ponto 

de vista na Alemanha, por outro lado, a divisão política do país reflete a insatisfação e a 

                                                 
345 Ibidem, p. 439. 
346 Ibidem, p. 441. 
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discrepância de poder entre as comunas e os príncipes, o que impossibilitando qualquer 

movimento coordenado que objetive um interesse comum, primeiramente pela ausência deste 

último e, por fim, pela diferença de benefícios advindos de tal ação par acada uma das partes. 

Ou, segundo suas palavras “(...) e dove il premio abbia ad essere ineguale, gli uomini mal 

volentieri igualmente spendono”347. Neste sentido, para as comunas existe o consenso de que 

com a conquista de regiões na Itália gera-se poder e benefícios apenas aos príncipes, capazes 

de desfrutá-las impossibilitando, consequentemente, ações em conjunto simplesmente por 

inexistir a percepção de recompensas que igualmente atendessem a ambos os envolvidos. 

 

2.8. Um estado centralizado, uma infantaria fraca. Uma cavalaria forte e diversas 

figuras de defesa: as lições do scritto Ritracto di cose di Francia 

 

Concluído em 1512, o scritto politico Ritracto di cose di Francia348 é um trabalho 

de Maquiavel que se seguiu à sua terceira temporada junto à corte francesa do Rei Luís XII, 

no período compreendido entre os meses de julho e dezembro de 1510. Depois desta estada, 

Maquiavel ainda voltaria à França pela quarta vez seguida de uma passagem por Pisa a fim de 

participar do concílio dos cardeais contrários ao Papa Julio II e cujo objetivo seria o de 

“indurli a lasciare il territorio fiorentino”. Trata-se de um scritto bastante pormenorizado, e 

poderia facilmente ser identificado como trabalho descritivo elaborado por um diplomata em 

Legazione no exterior devido principalmente à sua riqueza de detalhes a respeito da 

sociedade, seu funcionamento, o relato de alguns fatos históricos, a descrição geográfica e as 

peculiaridades de alguns de seus atores mais importantes. Além destas características, trata-se 

de um scritto longo comparado com outros I primi scritti politici, e oferece uma visão muito 

particular – e também crítica – a respeito da França e da natureza dos franceses. Neste 

sentido, discorre-se com certa sagacidade sobre esta sociedade, relata-se características de sua 

geografia e estrutura de defesa, seu sistema de tributos, as receitas do reino, suas riquezas, as 

características de seus senhores, a organização de sua nobreza ou então o modo de agir de sua 

Igreja. Com relação ao poder do rei e do reino de França traz uma análise sistemática, 

especialmente no que tange ao papel exercido pela sucessão hereditária dos primogênitos do 

baronato na França de então, juntamente com o papel exercido pelas distintas figuras do rei e 

da Coroa francesa.  

                                                 
347 “quando a recompensa tende a ser desigual, os homens a contragosto gastam igualmente”. 
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Maquiavel efetua então estas suas considerações citando, já no início do texto, a 

questão da Coroa introduzindo o termo “sucessão por sangue”349 – ou sucessão hereditária - 

pontuando-o como elemento-chave da superioridade da monarquia francesa face ao que via na 

Alemanha ou mesmo em diversas partes da Itália naquele momento. O scritto inicia com uma 

afirmação que não apenas serve de base para toda esta sua argumentação como, também, 

incita à leitura, forçando de imediato a comparação com o que seus pares na Itália 

vivenciavam em termos de unidade e forma do poder então exercido em Florença. Neste 

sentido afirma “A Coroa e os reis de França são hoje mais fortes, ricos e mais poderosos do 

que jamais foram dentre todas as regiões que se falará a seguir”350. Isto colocado, o autor 

parte em seguida para a afirmação da vantagem desta estrutura hereditária que, na ausência de 

herdeiros – ou seja, filhos do rei – exige que toda a riqueza da Coroa, bens e posseções 

acabem por ficar com esta, e não com as pessoas, aumentando consequentemente o seu 

poder351. De forma a exemplificar este fato, Maquiavel diz: 

 

“E como isso acabou por acontecer com muitos reis, a Coroa acabou por 
enriquecer-se muito por causa dos muitos domínios por ela recebidos, como o 
ducado de Anjou, e agora como acontecerá com o atual rei Luís XII, que por não ter 
filhos homens, caberá à Coroa o ducado de Orleans e o estado de Milão. De modo 
que todas as boas terras de França pertencem hoje à Coroa e não são propriedades 
privadas dos barões”352. 

Ou seja, a obediência destes ditos barões à Coroa acaba por conferir autoridade ao 

rei de França que, segundo o autor, concentra poder em um território unido unicamente sob 

sua égide; portanto sob uma realidade diferente de quando o poder repartido entre os nobres 

dos diversos condados e ducados acabam por permitir ou mesmo facilitar, de uma forma ou 

de outra, o ataque de inimigos estrangeiros ao território francês.  

Portanto, segundo esta argumentação, a submissão ao Rei e união à Coroa resulta 

                                                                                                                                                        
348 “Retrato das Coisas da França”. 
349 No original: “successione del sangue”.   
350 “La corona e gli re di Francia sono oggi più gagliardi, ricchi e più potenti che mai fussino, per le infrascritte 
ragioni”. MAQUIAVELLI, N. Ritratto di cose di Francia. In: CAPATA, Alessandro. Machiavelli. Tutte le 
Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni 
Integrali. Grandi Tascabili Economici Newton. Milano. Italia. Prima Edizione, 1998, p. 427. 
351 No scritto, Maquiavel exemplificará o caso do ducado de Anjou, unido à Coroa francesa em 1480 sob o 
reinado de Luís XI, e que aconteceria com os domínios compreendidos pelo ducado de Orleans e o estado de 
Milão dado que Luís XII também naão deixaria herdeiros homens.   
352 “Essendo intervenuto questo a molti re, la corona viene a essere arrichita assai per li molti stati che li sono 
pervenuti, come il ducato d’Angiò e al presente come interverà a questo re, che per non avere figli mastii, 
perverrà ala corona il ducato d’Orliens e lo stato di Milano; in  modo che oggi tutte le buone terre di Francia 
sono dela corona e non de’ privati baroni”. MAQUIAVELLI, N. Ritratto di cose di Francia. In: CAPATA, 
Alessandro. Machiavelli. Tutte le Opere storiche, politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un 
saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima Edizione. Milano: Grandi Tascabili Economici Newton, 
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da combinação de quatro fatores. Primeiro, em razão da Coroa deter (em última análise) a 

efetiva posse das terras em França. Segundo, em razão do poder encontrar-se centralizado na 

figura do Rei - legítimo representante da Coroa – e assim poder ser exercido por unanimidade 

em todo o território francês. Terceiro, em razão dos mais poderosos barões de França serem 

nobres de “sangue real e ascendência nobiliárquica”353 o que permite que todos se 

mantenham, em última análise “unidos à Coroa, esperando que eles mesmos possam, ou seus 

filhos, alcançá-la. E o ato de rebelar-se ou tornar-se inimigo da Coroa poderia prejudicar mais 

do que ajudar”354. Por fim, Maquiavel relata no scritto que o poder francês cabe apenas ao 

primogênito das famílias dos barões da França e nunca são divididos entre todos os herdeiros. 

Todos estes fatores juntos acabam, segundo Maquiavel, por gerar o enfraquecimemento 

gradual e lógico das posições dos diversos ricos e poderosos, colocando-os necessária e 

naturalmente sob a autoridade do Rei.  

Neste momento pode-se argumentar que Maquiavel abre uma nova perspectiva de 

análise para a discussão a respeito da habilidade francesa em combate dado as características 

de sua forte cavalaria composta pelos não primogênitos nobres - filhos de senhores com 

ambição de tornarem-se nobres. Importante destacar que, a despeito dos poucos elogios e das 

muitas críticas que faz aos franceses como, por exemplo, classificá-los como inexperientes 

“porque há muito tempo não enfrentam uma guerra”355, “ignóbeis”356, ou mesmo “submissos 

aos nobres e são tão reprimidos em toda iniciativa que acabam sendo covardes”357 esta parte 

do scritto é valiosa para apresentar uma visão voltada à importância da ordenação das milícias 

nos campos.  

Maquiavel critica a infantaria francesa por sua fraqueza e, também, por sua 

incapacidade de conseguir impedir - junto com a cavalaria - uma ação mais eficiente contra os 

eventuais inimigos através de diversos pontos de seu território e, neste sentido, a incapacidade 

do rei de França em proceder com o ordenamento de suas milícias acaba por forçá-lo a 

contratar forças suíças ou alemãs para a defesa de seu território. Por outro lado reflete sobre as 

dificuldades de invasão do território francês por seus vizinhos a partir de suas peculiaridades 

geográficas, a saber: os Pirineus no sul com a Espanha, os Alpes a leste com a Itália e 

                                                                                                                                                        
1998, p. 427.  
353 “Sangue reale e della linea”.   
354 “E per questo ciascuno si mantiene unito colla corona, sperando o che lui proprio o li figliuoli suoi possino 
pervenire a quel grado. E il rebellarsi o inimicarsela potria più nuocere che giovare”. In: Ritratto di cose di 
Francia. Idem, p. 428. 
355 “perché è gran tempo che non hanno avuto guerra”. Ibidem, p. 428. 
356 “ignobili’. Ibidem, p. 428. 
357 “sottoposti a’ nobili e tanto sono in ogni azione depresi che sono vili”. Ibidem, p. 428. 
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curiosamente a contenção a França e Flanders ao norte em razão das ligações comerciais e da 

dependência deste último por mercadorias francesas e por interesse de seu importante 

comércio de manufaturados em território Françês. Com relação aos suíços ao leste, Maquiavel 

apresenta as dificuldades existentes em razão das características daquela região montanhosa, 

que dificultaria os lanceiros e o manuseio das cavalarias suíças contra os franceses. A 

Inglaterra, por outro lado, é apresentada como o inimigo que não mais apresenta perigo, 

apesar de já ter sido temido. E por fim, relata a problemática da defesa do sul da França 

através do mediterrâneo, que estaria garantida pelos portos e inúmeros navios e sob a 

responsabilidade do Almirante da França.  

No decorrer do scritto menciona a presença de figuras que fariam o papel de 

defesa e manutenção da ordem no dia a dia da sociedade francesa com todas as suas 

peculiaridades e particularidades. Em princípio, pode-se entender neste relato que Maquiavel 

posiciona todas as figuras em um mesmo plano, como que subordinadas ao poder de um rei 

que por sua vez encontrar-se-iam, naturalmente, levadas a defendê-lo e, consequentemente, a 

proteger o reino. Como exemplo destas figuras na estrutura da sociedade francesa de então, 

tem-se o caso das guarnições espalhadas pelo reino cujas localizações são decididas pelo rei, 

sendo que todas as regiões são guarnecidas também por peças de artilharia e arqueiros, 

guardas de corpo do rei e capitães, além de guardas de infantaria composta de cem soldados 

alemães. Somado a estes, Maquiavel relata a existência dos cavaleiros da Ordem de São 

Miguel, responsáveis pela defesa da Coroa além da figura do franco arqueiro - posicionado 

em cada paróquia da França - cuja responsabilidade era a de manter um bom cavalo e 

armadura para responder prontamente a qualquer ataque ao reino.  

A invasão espanhola de 20 de agosto de 1512 leva Maquiavel pela primeira vez a 

um cenário de guerra. Vê-se forçado a reunir soldados de forma a enfrentar o retorno dos 

Medici a Florença como cidadãos comuns e a conviver com o fato da posição de Ganfaloneiro 

ter sido transformada em temporária358. Os acontecimentos de 1512 acabam por fomentar - 

com o apoio dos Medici - uma revolta com soldados e povo em Florença, enquanto que os 

Palleshi destituiriam um a um os magistrados e as liberdades populares fortalecendo 

indiretamente os opositores da República. Cassados a partir de 18 de setembro deste mesmo 

ano, os membros do Conselho dos Nove da Guarda, acabou por extinguir o Corpo de Guarda 

criado por Maquiavel, a Assembleia Maior anulada, enquanto que Piero Soderini, o grande 

                                                 
358 Deixando de ser vitalícia e passando a ser restrita a catorze meses através de escolha [elezione] pela 
Assembléia Maior. 
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aliado de Maquiavel, via-se condenado à prisão domiciliar.  

Nesta situação de conflito instaurado, Maquiavel serve fielmente e, por curto 

período de tempo, ao governo dos Medici apesar de ser unânime entre os estudiosos desta fase 

da história Florentina que ele perdera sua autoridade. Primeiro em decorrência de suas 

posições políticas e cujos scritti e cartas tanto atestavam. Segundo, em razão de suas conexões 

com os acontecimentos e com o confisco dos bens desta família em 1494. Assim, em 

novembro daquele ano, como resultado deste ambiente pouco promissor para as suas 

convicções como homem político e público dado as características do novo regime que se 

instalarta em Florença, Maquiavel teve cassado o cargo na Segunda Chancelaria bem como, o 

cargo de Segretario do Conselho dos Dez: 

 

“Nell’ agosto del 1512 le truppe spagnole al seguito del cardinale Giovanni de’ 
Medici entrarono in Toscana; il 31 agosto Pier Soderini fuggì da Firenze; il 16 
settembre i ripresero il potere. Com delibere dela Signoria del 7 e del 10 novembre 
Nicolò Machiavelli fu destituito da ogni incarico, condannato per um anno al 
confinoentro il domínio e obbligato a pagare uma mallevadoria di mille fiorini 
d’oro. Tra la fine dell’ ottobre e l’inizio del novembre del 1512 scrisse l’appelo Ai 
Palleschi, in cui tentava di ingraziarsi il nuovo regime”359.  

 

Para Marchand, o scritto Ai palleschi de 1512 ao mesmo tempo em que busca 

uma maneira de dar demonstrações da fidelidade de Maquiavel ao novo governo que se 

instalara em Florença com o retorno dos Médici360, discute um tema muito diverso dos 

anteriores que, para alguns estudiosos seria a defesa da memória de seu protetor Soderini após 

sua pouco gloriosa fuga de Florença a Ragusa. Maquiavel poderia também estar agindo em 

interesse próprio, afirmando sua fidelidade ao novo regime e, ao mesmo tempo, adveretindo 

aos Palleschi a não difamar Soderini, sob o risco de favorecer os contrários à república e aos 

Médici.  

Com seus cargos de Chanceler da Segunda Chancelaria e de Segretario do 

Conselho dos Dez cassados, Maquiavel acabou por se recolher forçosamente em Sant’Andrea 

in Percussina, burgo próximo de Florença, por um período de relativo isolamento da política 

e sociedade Florentinas, com restritos recursos financeiros e muitos desenganos para com as 

figuras com as quais havia se relacionado em sua vida até então361. Como destaca Ridolfi 

(2003), dado a sua impossibilidade de conquistar a simpatia de Lorenzo de’ Medici, 

                                                 
359 RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: Musa, 2003, p. 431. 
360 A partir de 12 de setembro de 1512.   
361 Idem, p. 203. 
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Maquiavel busca por outras vias consolo e formas para dar vazão ao seu engenho participando 

mais ativamente dos encontros literários no chamado Jardim Rucellai362. Com a morte de 

Lorenzo de’ Medici363 em 4 de maio de 1519 e com a morte seguida do mecenas Cosimino 

Rucellai logo em seguida, Maquiavel verá o cardeal Giulio de’ Medici364 chegar a Florença 

com a função de apaziguá-la e ordená-la, abrindo espaço para seu retorno à vida pública365 

quase que concomitante ao restabelecimento de sua imagem junto ao papa Leão X366. 

                                           

                                                 
362 Orti Oricellari, Hortos, ou Jardins da Família Rucellai. Ponto de reuniões de alguns jovens expoentes e 
homens de letras de Florença ou de passagem pela cidade. Dentre os assíduos frequentadores, poderíamos citar 
além do próprio Cosimo Rucellai, Luiggi Alamanni, Franceschi da Diacceto, Franceschi Diaccentino, Iacopo 
Nardi, Filipo de’Nerli, Batista della Palla, Antonfrancesco degli Albizzi e a figura de Zanobi Buondelmonti em 
cuja casa Maquiavel viria a conhecer Ariosto. Período este a partir de 1518 que então seus trabalhos escritos 
passam a ganhar aparência mais literária. RIDOLFI, Roberto. Biografia de Nicolau Maquiavel. 8ª ed. São Paulo: 
Musa, 2003, p. 194. 
363 Lorenzo de’ Medici (1492-1519), duque de Urbino, tomara o poder em Florença no ano de 1513, quando 
passa a ser designado Lorenzo II.  
364 Giulio de’ Medici, futuro Papa Clemente VII, eleito em 18 de novembro de 1523. 
365 Segundo Ridolfi, o restabelecimento da figura de Maquiavel deveu-se primeiramente ao empenho de seu 
companheiro dos encontros literários do Jardim Rucellai, Battista dela Palla, em Roma junto ao Papa Leão X, 
admirador de encontros do gênero e em seguida devido ao seu esforço na destinação de verba Papal para os 
trabalhos literários de Maquiavel. Idem, pp. 206-209. 
366 A condução de Maquiavel à Universidade de Florença em setembro de 1520, e cujo reitor era o próprio 
Cardeal Medici e seu cunhado Franceso del Nero, ocorre sob a condição de “escrever os anais, ou seja, a História 
das coisas feitas pelo Estado e pela Cidade de Florença”, segundo breve carta endereçada a Franceso del Nero, e 
escrita de próprio punho por Maquiavel, entre os dias 10 de setembro e 7 de novembro de 1520. 
MAQUIAVELLI, N. Ritratto di cose di Francia. In: CAPATA, Alessandro. Machiavelli. Tutte le Opere storiche, 
politiche e letterarie. A cura di Alessandro Capata con un saggio di Nino Borsellino. Edizioni Integrali. Prima 
Edizione. Milano: Grandi Tascabili Economici Newton, 1998, p. 950. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 “Tutte le città, le quali mai per alcun tempo si son governate per principe soluto, 
per ottimati, o per populo, come si governa questa, hanno aúto per defensione loro 
le forze mescolate com la prudenza: perché questa non basta sola e quelle, o non 
conducono le cose, o condute non le mantegano. Sono dunque queste due cose el 
nervo di tutte le signorie che furno o che saranno mai al mondo...” 
 

MACHIAVELLI, N. Parole da dirle sopra la provisione del 
danaio, facto um poco di proemio et di scusa. 
 

 

A milícia da Ordenança Florentina nasce a partir de um programa claro e com 

objetivos concretos inserido nos debates políticos da República no início do século XVI: 

como a emergência da reconquista de Pisa, a necessidade de criação de uma força militar fixa 

(não mercenária) voltada à defesa de Florença e a administração de eventual crise interna ou 

enfrentamento de forças estrangeiras. Assim, a criação da milícia não atende, portanto, de 

todo ou absolutamente, um objetivo puramente teórico, ou mesmo doutrinário, face às 

inúmeras guerras na península itálica de então367. Conforme defende Najemy (2007), o debate 

a respeito do estabelecimento da milícia ocorre em razão de diversos interesses da classe 

política florentina voltados ao controle dos poderes político e econômico local emergindo, 

outrossim no alvorecer de uma crise militar (guerra contra Pisa) e em meio a uma percepção 

geral – de muitos dos seus cidadãos comuns, burguesias e nobreza - de que Florença vivia sob 

uma força de defesa fraca e incapaz de defendê-la em um momento de conflito. Seu efetivo 

estabelecimento, baseado no projeto apresentado por Maquiavel juntamente com Soderini e 

Giacomini, torna-se, portanto, realidade apenas com o desenrolar da crise militar de 1505 e os 

incessantes debates junto às lideranças políticas locais368. 

Buscou-se nesta dissertação analisar o nascimento da milícia a partir do 

pensamento de Maquiavel Segretario que, contando ou não com o apoio dos cidadãos 

florentinos369, enxergava no seu estabelecimento e aprimoramento meio de abolir o uso de 

forças mercenárias e auxiliares tão comuns na República Florentina do período. Somado a 

isto, encontram-se em I primi scritti politici de Maquiavel Segretario uma percepção das 

desigualdades existentes na Florença de então, cujo exercício de cargos políticos via-se 

                                                 
367 Ver pp. 31-34. 
368 NAMEJY, J.M. Machiavelli, the militia, and Guicciardini’s accusation of tirany. In: Della tirania: 
Machiavelli con Bartolo. A cura di Jérémie Barthas. Firenze: Leo S. Olschki Editore, MMVI., 2007, p. 88. 
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restrito à alta burguesia, expondo o caráter aristocrático daquele regime político vigente370. 

Neste sentido mais amplo, a reflexão maquiaveliana a respeito do estabelecimento da milícia 

posiciona-se face ao indivíduo que, à época, inicia a modelagem de seu próprio destino - ser 

dinâmico em uma escola de cidadania calcada sobre valores universais como valorização do 

respeito às leis, manutenção da ordem, orgulho cívico e patriotismo (valores irrevogáveis e 

indispensáveis à manutenção da liberdade em Florença,) mesmo que para tanto fosse 

necessário o conflito armado371.  

Com estas problemáticas em mente, Maquiavel expõe em seus I primi scritti 

politici os desafios que se apresentavam a Florença na gestão das políticas públicas no início 

do século XVI concomitantemente a uma defesa da necessidade de uma nova forma de 

diplomacia. Diplomacia esta, que se caracterizava por ser frágil frente à complexidade da 

realidade e dos conflitos pelos quais a República passava e que exigiam maior grandeza para 

enfrentar os crescentes conflitos decorrentes do jogo político e de força dos novos atores – 

representados pelos estados emergentes da Europa – na península itálica de então. Ao 

participar ativamente em Commissarìe na Itália - exercendo importante papel no desenrolar da 

crise representada pela guerra com Pisa - e de outras importantes tarefas através das Legazioni 

ao exterior, Maquiavel Segretario testemunha, in loco, momentos cruciais da história da 

República mostrando-se hábil na análise de muitas das questões diplomáticas, militares e 

políticas perante altos membros da sociedade florentina372. Neste sentido, seu pensamento, 

sua análise e seus conselhos presentes em I primi scritti politici explicitam fatos marcantes 

das negociações políticas, das guerras, dos personagens e dos desafios que Florença 

enfrentava, inaugurando, portanto, um novo discurso estratégico-militar e político que 

ultrapassa o simples relato. Em princípio, encontra-se nesses scritti reflexão sobre os conflitos 

internos entre as facções políticas de Florença e sobre os embates de força com os demais 

reinos, ducados e repúblicas inimigas existentes à época na própria península itálica e cuja 

preocupação centrava-se na forma como ações políticas e militares deveriam se dar, face às 

decisões políticas ou defensivas tomadas por Florença373. Pode-se, assim, em I primi scritti 

politici reconhecer uma nova forma de pensar a ação política (por parte dos governantes) e o 

                                                                                                                                                        
369 Um dos apoiadores foi Antonio Tebalducci Giacomini, Comissário florentino na guerra contra Pisa em 1505. 
370 Regime este cuja igualdade, de direito, dos cidadãos restringia-se à lei e aos direitos iguais no acesso aos 
cargos oficiais da República, seja ao popolo minuto e sottoposti ou ao popolo grasso, à pequena burguesia, ou à 
grande burguesia o que, de fato, não ocorria. Ver, p. 22.  
371 Ver pp. 22-23. 
372 Ver pp. 17-18. 
373 Encontra-se em Maquiavel clara preocupação com os desafios representados pelos conflitos de interesses de 
Florença com os grandes reinos de França e Espanha. Ver, p. 17.  
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exercício diplomático como soluções para a (inevitabilidade da) guerra, sejam em razão das 

questões internas ao estado, ou forças e circunstâncias externas (e fora de controle) a este 

mesmo estado.  

Nesta dissertação identificou-se, igualmente, segundo Maquiavel, a forma como o 

estabelecimento e fortalecimento da Ordenança Florentina determinam o sucesso de um 

conflito armado exigindo, em seguida, o controle e a administração dos territórios 

conquistados com vista ao bem público - o que, nitidamente, clama pelo seu estabelecimento 

e consequente fim da dependência de exércitos mercenários. Exigindo-se assim a definição de 

novos papeis a cada um dos atores políticos da República, partícipes ou não da cosa publicca, 

fossem estes nobres, súditos, membros da Igreja, demais cidadãos florentinos ou habitantes de 

seus territórios, todos vistos como sujeitos ativos no processo político. Razão pela qual se 

percebe nos scritti sull’ ordinanza374 um claro enredamento do pensamento de Maquiavel a 

respeito do papel da milícia que (de um objetivo central militar) alarga-se também em direção 

a um objetivo administrativo e cívico (a redução dos problemas da insubordinação e da 

deserção observados no início de sua constituição). A partir daí, vê-se Maquiavel descrever 

uma função para o soldado no jogo político florentino baseado na ordem fundada a partir da 

justiça concomitantemente a uma identificação entre o cívico e o militar - o homem da cidade 

e o homem do campo-soldado375.  Assim, haveria na idéia maquiaveliana de constituição de 

um exército forte a aspiração do estabelecimento de uma escola de cidadania que não apenas 

instruiria os soldados para guerra, mas, antes, incutiria nestes a importância do respeito às leis 

e à ordem, indispensáveis à manutenção do estado, eficiente e de valor; pressupostos de 

criação de um cidadão virtuoso. Outrossim e com base nestes argumentos, posiciona-se a 

respeito da intenção de Maquiavel em definir um claro papel político e administrativo para 

estes cidadãos virtuosos o que, em princípio, extrapolaria o dever de defender a pátria, de tal 

modo que o desenvolvimento natural deste pensamento desembocaria também em direção à 

realidade – à época premente - de gestão de todo o território Florentino.  

Em I primi scritti politici a constituição de milícias e a ação da guerra seriam 

decisões a serviço da liberdade dos cidadãos em Florença, “che sia approvata la necessità 

dell’ordinanza” onde, ao estado, caberia necessariamente a estratégia face às novas 

empreitadas decorrentes deste compromisso posto que todo o seu progresso e conquistas 

futuras dependeriam da manutenção desta liberdade. Assim, Maquiavel defende e esboça as 

                                                 
374 Ver p. 20. 
375 Conceito de justiça este, que evocaria valores da antiguidade como parte de um interesse político maior de 
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diretrizes e estratégias defendendo claramente a idéia de que “quem pensa império, reino, 

principado, república e homens comandando, está pensando em justiça e armas”376. Uma vez 

esgotada a argumentação sobre as causas que justificam a estratégia proposta de 

estabelecimento da milícia a partir do campo Maquiavel reflete - face à fraqueza militar de 

Florença – sobre a importância de exercício de controle dos territórios externos, ou seja, de 

não armar os distritos e, mais especificamente, aqueles onde já existam fortalezas, sob o risco 

de “se rebelarem contra seu senhor desarmado”. A organização da milícia da Ordenança a 

partir do campo – segundo ordine et modo377 - por fim, visa estabelecer um colchão de defesa 

entre a cidade e os distritos, segundo o recebimento de suas insígnias, armas, da divisão dos 

combatentes por tipo de arma e da nomeação dos seus comandantes.  

Pode-se então argumentar que o estabelecimento da milícia como fomentador - e a 

mudança política, como resultado da guerra - somente podem ser compreedidos como 

fenômenos interrelacionados caso seja possível interpretar liberdade em Maquiavel 

Segretario como acontecimento político baseado na ampla defesa do estado contra ameaças 

externas e plena resolução de seus conflitos intraterritoriais. Assim sendo e não obstante as 

dificuldades que se apresentam para a criação da milícia florentina forte e eficiente voltada 

para a defesa do território da República, Maquiavel reafirma que, estabelecida tal condição, 

amadurece-se a relação de confiança entre estes mesmos cittadini soldati sendo-lhes dado o 

direito de desempenhar um papel político e administrativo nos territórios dominados. 

Argumenta-se, assim, que estaria na incapacidade da República de identificar, apoiar, ou 

garantir os direitos desta classe de cidadãos, a raíz do fracasso da empreitada militar e 

também a razão por detrás da interrupção do processo de fortalecimento das milícias civis.  

 

 

                                                                                                                                                        
defesa da pátria. Ver p. 20. 
376 Ver p. 51. 
377 Ver p. 52. 
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