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CARTA DE MAQUIAVEL A FRANCESCO VETTORI 
(10-12-1513) 

 

 

 Ao findar o ano de 1494, a deposição de Pedro de Medici do Senhorio de Florença 

deixou o poder nas mãos do frade dominicano Jerónimo Savonarola, que encarnava um tipo de 

oposição obstinada contra os excessos de luxo a que a corte dos Medici habituara a cidade. O 

seu estilo de governo, de inspiração fundamentalista, acarretou-lhe, a breve trecho, diversas 

inimizades e a ruptura com a Santa Sé, que não hesitou em classificá-lo de herege. Condenado à 

morte, terminaria os seus dias em 23 de Maio de 1498. 

 Foi na sequência destes últimos acontecimentos que Maquiavel iniciou a sua carreira 

política, ao serviço do novo regime republicano então instaurado. Em 14 de Julho de 1498, com 

apenas 29 anos, foi nomeado, após concurso, Secretário da Segunda Chancelaria da República 

de Florença. Todavia, quando, em 1512, sob a égide do papa Júlio II, se constituiu a Liga Santa, 

para fazer regressar os Medici ao poder, Maquiavel abandonou as funções públicas e não iria 

escapar às perseguições políticas resultantes da mudança. Durante um ano, ficou proibido de sair 

de território florentino, e, em Fevereiro de 1513, suspeito de envolvimento numa conspiração, 

chegou mesmo a ser encarcerado durante alguns dias e submetido a torturas. No retiro a que se 

submeteu nos meses seguintes, na casa de campo de Santa Andrea in Percussina, próximo de 

San Casciano, mergulhado no sombrio cenário da derrota pessoal, dá início a um período de 

grande actividade literária.  

 No final desse ano – e ainda na condição de proscrito – Maquiavel escreve a que é hoje 

considerada uma das cartas mais célebres da literatura epistolar italiana, endereçada ao 

embaixador florentino junto da Santa Sé, Francesco Vettori, de quem era amigo e compadre. 

Nesse texto, o grande pensador florentino revela com extrema candura o seu dia-a-dia de 

exilado, descrevendo um comportamento que, em propositado contraste, oscila entre o de um 

rude camponês toscano e o do intelectual que não se resigna a deixar de sonhar, ainda que o faça 

acordado e consciente de uma precária condição a que deseja ardentemente pôr cobro. Essa carta 

é, também, o primeiro documento a revelar a adiantada preparação da sua obra O Príncipe. Eis o 

texto da carta de Maquiavel a Vettori: 

 

  

 

 Magnífico embaixador.  

 

 As graças divinas nunca chegam tardiamente. Digo isto porque parecia-me que havia 

não direi perdido mas visto sumir a vossa graça, dado o longo tempo que haveis estado sem 

me escrever
1
; e tinha dúvidas sobre qual pudesse ser a razão. Todas as que me vinham à 

mente considerava de pouco valor, salvo aquela em que me interrogava se não teríeis deixado 

de escrever-me por alguém vos ter escrito a dizer que eu não fosse bom curador das vossas 

cartas. Sabia que, exceptuando Filippo
2
 e Paolo

3
, ninguém mais as tinha visto. Reouve a vossa 

graça pela vossa última [carta] de 23 do mês passado, a qual me deixou contentíssimo por ver 

quão ordenada e tranquilamente desempenhais esse cargo público; e exorto-vos a continuar 

assim, porque quem deixa os seus interesses pelos interesses dos outros sacrifica-se sem deles 

gratidão alguma perceber. E, uma vez que a fortuna tudo quer dominar, é preciso deixá-la agir, 

estarmos quietos e não a contrariarmos, e esperar a ocasião em que permita aos homens fazer 
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 Paolo Vettori, irmão do destinatário desta carta. 
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qualquer coisa; será, então, a altura de aumentar o vosso esforço, de estardes mais atento a 

todos os assuntos e de eu me ir embora desta aldeia e dizer: aqui estou! Não posso, portanto, 

querendo pagar-vos na mesma moeda, dizer-vos nesta carta senão o que é a minha vida; e se 

julgardes que é comparável com a vossa, de bom grado a trocarei. 

 Estou no campo; e, desde que se verificaram aquelas minhas últimas desventuras, não 

estive, ao todo, vinte dias em Florença. Até agora, tenho caçado tordos com as minhas 

próprias mãos. Levantava-me antes de amanhecer, preparava as armadilhas e punha-me a 

andar com um saco de gaiolas às costas, que mais parecia Geta quando voltava do porto 

carregado com os livros de Anfitrião; caçava pelo menos dois e no máximo seis tordos. E assim 

estive todo o mês de Setembro. Depois, este divertimento, embora tolo e estranho, acabou-se, 

para grande pena minha. Dir-vos-ei como é agora a minha vida. Levanto-me de manhã, ao 

nascer do sol, e vou para um bosque meu que mandei cortar, onde estou duas horas a 

examinar o trabalho do dia anterior e a passar algum tempo com os lenhadores, os quais têm 

sempre alguns conflitos entre eles ou com os vizinhos. E, a propósito deste bosque, terei de 

vos contar várias coisas curiosas que me aconteceram com Frosino e Panzano e com outros 

que queriam desta lenha. Frosino, particularmente, mandou buscar várias carradas de lenha 

sem me dizer nada; e, na altura do pagamento, queria descontar dez liras que, segundo ele, eu 

lhe devia há quatro anos, por me ter ganho à cricca
4
, em casa de Antonio Guicciardini. Comecei 

por barafustar e queria acusar de ladrão o carroceiro que tinha vindo buscar a lenha. 

Entretanto, entrepôs-se Giovanni Machiavelli, o qual nos reconciliou. Batista Guicciardini, 

Filippo Ginori, Tommaso del Bene e outros cidadãos, quando o vento norte começou a soprar, 

vieram pedir-me uma carrada. A todos prometi alguma e a Tommaso mandei uma, a qual, uma 

vez chegada a Florença, talvez fosse metade, porque a empilhá-la lá se encontrava ele com a 

mulher, a serva e os filhos, que parecem o Gaburra quando, às quintas-feiras, com aqueles 

seus criados, dá bordoadas num boi. De tal modo que, apurado o lucro, disse aos outros que 

não tinha mais lenha; e todos levaram a mal, sobretudo Battista, que arrola este facto entre as 

outras desventuras de Prato. 

 Saindo do bosque, vou a uma fonte e daqui a um arvoredo onde preparei armadilhas 

para caçar pássaros. Tenho comigo um livro, de Dante ou Petrarca, ou de um destes poetas 

menores, como Tibullo, Ovídio ou semelhantes. Leio sobre as suas paixões e amores e aqueles 

seus amores fazem-me recordar os meus. E, por um momento, sou feliz com estes 

pensamentos. Caminhando estrada fora, vou, então, à hospedaria. Falo com os que passam, 

peço as últimas notícias das suas terras e tomo conhecimento de diversas coisas, observando 

os diferentes gostos e os estranhos devaneios dos homens. Entretanto, chega a hora do 

almoço, e, com a minha família, como aqueles alimentos que esta pobre terra e o mísero 

património me consentem. Depois de comer, volto à hospedaria: aqui, habitualmente, 

encontro o hospedeiro, o carniceiro, o moleiro e dois oleiros. Com estes me acanalho por todo 

o dia, jogando a cricca e o tric-trac, do que resultam mil discussões e infinitas altercações, com 

palavras injuriosas; e, na maior parte das vezes, brigamos por um vintém e chegam a ouvir-nos 

gritar em San Casciano. Assim envolvido nestas ocupações rudes e ordinárias, tiro do cérebro o 

mofo e alivio a malignidade desta minha sorte, ao mesmo tempo que me apraz que ela me 

calque desta maneira, para ver se se envergonha. 

 

 Chegada a noite, volto para casa e entro no meu escritório, à porta do qual dispo 

aquelas vestes quotidianas e plebeias, cheias de lama e de lodo, e me visto com panos reais e 

nobres; uma vez decentemente vestido, dou entrada nas antigas cortes dos homens de 

antanho, nas quais, amistosamente acolhido, me nutro daquele alimento que é o único que me 

serve e para o qual vim ao mundo. E, naquelas cortes não me envergonho de falar com os 

                                                 
4
 Jogo de cartas. 



 3 

notáveis e de os interrogar sobre as razões das suas acções. E eles, tal é a sua benevolência, 

não deixam de responder-me. Durante quatro horas, não sinto qualquer enfado; esqueço toda 

a angústia, não temo a pobreza, não me inquieta a morte: todo o meu ser se transfere para 

aqueles encontros. E, como Dante afirma que não há ciência sem registar o que se percebeu, 

tomei nota das coisas relevantes que escutei naquelas conversas e compus um opúsculo, De 

principatibus, no qual aprofundo, tanto quanto posso, as reflexões acerca deste assunto, 

tratando da natureza dos principados, de que tipos são, como se conquistam, como se mantêm 

e porque é que se perdem. E, dado que algumas vezes haveis prezado os meus escritos, este 

não deverá desagradar-vos. E, a um Príncipe, e sobretudo a um Príncipe novo, deveria ser de 

grande utilidade. Por isso o dedico à magnificência de Giuliano.
5
 Filippo Casavecchia já o leu. 

Poderá informar-vos tanto do livro como das conversas que com ele tive, embora esteja 

permanentemente a completá-lo e a aperfeiçoá-lo. 

 Haveis, magnífico embaixador, manifestado a vontade de que eu deixasse esta vida e 

fosse para junto de vós gozar os benefícios da vossa. Fá-lo-ei de qualquer modo, mas o que me 

ocupa neste momento são certos problemas que conto resolver dentro de seis semanas. O que 

me suscita algumas dúvidas é estarem lá os Soderini, e indo para junto de vós, serei obrigado a 

visitá-los e a falar com eles. Duvido é que, ao regressar, em vez de me apear do cavalo à porta 

de casa o venha a fazer no Palazzo del Bargello.
6
 Porque, ainda que este Estado tenha um 

enorme fundamento e grande segurança, é, no entanto, novo e, consequentemente, 

desconfiado. Nem faltam os sabichões que, para darem nas vistas, como Paolo Bertini, poriam 

os outros em perigo, deixando para a mim o cogitar na forma de me livrar de sarilhos. Rogo-

vos que me desfaçais este temor e, então, partirei dentro do prazo já mencionado. 

 Falei com Filippo acerca deste meu opúsculo, sobre se era conveniente oferecê-lo ou 

não [a Giuliano]; e, sendo conveniente, se seria melhor que lho levasse eu ou vo-lo mandasse. 

A não lho oferecer, deixar-me-ia o receio de que Giuliano acabasse por o não ler e que esse 

Ardinghelli
7
 colhesse os louros deste meu último trabalho. A oferecê-lo me compelia a 

necessidade que me atormenta, porque estou a consumir-me e não posso continuar assim por 

muito tempo sem que me torne desprezível por indigência, para além do desejo que teria de 

que estes senhores Medici começassem a utilizar-me, mesmo que tivesse que começar por 

rolar calhaus; porque, se não ganhasse os seus favores, só teria de me queixar de mim próprio. 

E, por esta obra, se fosse lida, se veria que os quinze anos em que estudei a arte de governar o 

Estado não os passei dormindo nem jogando. E, cada um deveria encontrar utilidade em servir-

se de alguém que, à custa [da experiência] de outros, se tornou especialista na arte de 

governar. E, da minha lealdade não se deveria duvidar, porque, tendo sempre dado provas de 

fidelidade, não é agora que vou aprender a violá-la. Quem tem sido fiel e honesto durante 

quarenta anos, que é quantos tenho de vida, não vai mudar de natureza. Da minha fidelidade e 

da minha honestidade é bastante prova a pobreza em que vivo.  

 Desejaria, portanto, que me escrevêsseis a dizer o que houverdes por justo acerca da 

matéria supra. Cumprimentos. Sede feliz. 

 

Nicolau Maquiavel em Florença, 10 de Dezembro de 1513 

 

 

Traduzido por David Martelo – Dezembro de 2015 
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 Maquiavel escreveria O Príncipe pensando em dedicá-lo a Giuliano de Medici, mas a sua inesperada morte 

acabaria por inviabilizar essa intenção. Transferiu-a, então, para o jovem Lorenzo de Medici, duque de Urbino, 
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