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FABRIZIO COLONNA E A MILÍCIA VIRTUOSA 
 

Nicolau Maquiavel 

 
 

Em 1516, Nicolau Maquiavel começou a frequentar as reuniões académicas dos jardins do 
palácio Rucellai (Orti Oricellari), autêntico cenáculo literário da Florença daquela época. Foi nos 
jardins de Cosimo Rucellai que, entre o final de Agosto e os primeiros dias de Setembro de 1516, 
com o condottiero Fabrizio Colonna como palestrante, decorreu a reunião cuja memória virá a ser 
publicada sob o título A Arte da Guerra. 

Num claro contexto revivalista do Renascimento, o cenário histórico que serve de suporte 
às críticas de Maquiavel na sua Arte da Guerra é o da Península Itálica do final do século XV e 
início do século XVI. Na sequência da invasão francesa de 1494, uma tremenda crise, militar e 
moral, instala-se na sociedade italiana, interrompendo um período de grande prosperidade e 
extraordinária notoriedade cultural. É desse cenário de bem-estar, nada dado às coisas da guerra, 
que Fabrizio Colonna, já no final do último capítulo do livro, traça o cruel retrato quando afirma: 

 
 

Se bem vos recordais, Cosimo, haveis-me dito que não compreendíeis a razão pela 
qual, sendo eu, por um lado, acérrimo partidário da antiguidade e muito crítico daqueles 
que, nas coisas de gravidade, a não imitam, por outro lado, não a tivesse imitado nas 
coisas da guerra em que me tenho ocupado. A essa pergunta vos respondi que os homens 
que querem fazer uma coisa devem, antes de mais, preparar-se adequadamente para a 
saber executar, de modo a poder pô-la em prática quando chegar a ocasião. Se eu saberei 
ou não organizar a milícia, segundo os antigos métodos, é coisa cujo julgamento deixo a 
todos vós que, sobre tal matéria, longamente me haveis ouvido dissertar. Podeis imaginar 
quanto tempo consumi a meditar sobre estas questões, e, também, conjecturar sobre a 
vontade que tenho de as pôr em prática, o que, naturalmente, teria feito, se alguma vez 
me tivesse sido dada ocasião para tal. No entanto, para vos tirar qualquer dúvida e para 
minha justificação, quero, ainda, dar-vos a conhecer as minhas razões, e, de caminho, 
referirei tudo quanto prometi demonstrar-vos: as dificuldades e as facilidades existentes, 
actualmente, relativas a uma tal imitação. Digo, portanto, que, nos dias de hoje, nenhuma 
acção que entre os homens possa ser levada a cabo é mais fácil de adaptar aos modos 
antigos do que a organização da milícia, embora apenas para aqueles que são príncipes de 
estados vastos, que permitam reunir, de entre os seus súbditos, ao menos quinze a vinte 
mil jovens. Por outro lado, não há nada de mais difícil para quem não disponha de tais 
meios. Para que possais entender melhor este assunto, é preciso recordar que os grandes 
capitães são objecto de louvor por duas especiais razões. Uma é que, com um exército 
organizado debaixo de uma sólida disciplina, lograram obter grandes êxitos, como 
sucedeu com a maior parte dos cidadãos romanos e outros que comandaram exércitos, os 
quais não tiveram que se preocupar com outra coisa senão em mantê-los em boa ordem e 
conduzi-los com segurança. A outra razão é que, não só tiveram que superar o inimigo, 
mas, antes de tal acontecer, foram forçados a criar, do nada, o seu exército, treinando-o e 
disciplinando-o, o que, sem sombra de dúvida, os torna bem mais credores de elogios do 
que aqueles que se limitaram a operar virtuosamente com exércitos antigos e 
experimentados. Neste segundo grupo encontramos Pelópidas e Epaminondas1, Túlio 
Hostílio, Filipe da Macedónia, pai de Alexandre, Ciro, rei dos Persas, e Graco2. Todos estes 

                                                 
1 Pelópidas e Epaminondas – Generais tebanos da guerra contra Esparta (sec. IV a.C.). 
2 Tibério Semprónio Graco (163-133 a.C.) – Homem de estado e tribuno romano. 
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tiveram, primeiro, de levantar o seu exército, de o treinar e organizar, e, só então, com ele 
combater. Puderam fazê-lo porque, seguramente, tinham méritos para tal, mas, também, 
porque dispunham de súbditos que, para o efeito, puderam mobilizar. No entanto, numa 
sociedade medrosa, plena de homens corruptos e desabituados de qualquer tipo de 
obediência, jamais seria possível que algum deles, ainda que sendo dotados de excelsas 
qualidades, lograsse operar algo de louvável. Em Itália, não basta, por conseguinte, saber 
governar um exército feito. Primeiro, é preciso saber como fazê-lo, e, depois, como 
comandá-lo. E isto só é viável nos grandes estados, onde, por haver elevada população, os 
príncipes dispõem dos meios para tal. 

Não tem sido esse o meu caso, que nunca comandei, nem posso comandar, senão 
exércitos estrangeiros, constituídos por homens que devem obediência a outros, que não 
a mim. Quanto ao ser ou não possível, em tais condições, introduzir alguns dos métodos 
por mim hoje recomendados, é coisa que, agora, deixo ao vosso julgamento. Como 
poderia eu obrigar estes soldados que agora temos a carregar mais armamento do que o 
habitual, mais a ração para dois ou três dias e a ferramenta de sapa? Como poderia eu 
fazê-los cavar trincheiras ou permanecer, diariamente, muitas horas debaixo de armas, 
nos combates simulados, para depois me servirem de alguma coisa nos combates 
verdadeiros? Como seria possível fazê-los abster-se do jogo, da lascívia, das imprecações, 
das insolências que todos os dias praticam? Como conseguiria reduzi-los a níveis de 
disciplina, obediência e reverência que tornassem possível que uma árvore carregada de 
maçãs, no meio de um acampamento, se encontrasse e se deixasse intacta, como se lê 
que nos exércitos antigos tantas vezes sucedia? Que coisa posso eu prometer-lhes, 
mediante a qual, com a devida reverência, os leve a amar-me ou a temer-me, quando, 
uma vez terminada a guerra, não mais têm comigo qualquer relação? De que posso eu 
fazê-los sentir vergonha, se nasceram e cresceram sem saber que coisa seja a honra? 
Porque haviam eles de me respeitar, se nem sequer me conhecem? Por qual Deus ou 
santos podia eu pedir-lhes um juramento de fidelidade? Por aqueles que adoram, ou por 
os que continuamente blasfemam? Que adorem algum não é do meu conhecimento, mas 
sei muito bem que a todos blasfemam. Como posso crer que respeitem os compromissos 
feitos com aqueles que a toda a hora desprezam? Como podem aqueles que desprezam 
Deus ser respeitadores dos homens? Que instituições saudáveis podíeis esperar de 
semelhante estado de coisas? E se me viésseis dizer que os Suíços e os Espanhóis são 
bons, confessaria que, de facto, são muito melhores do que os Italianos, mas, se haveis 
prestado atenção à minha argumentação e as cotejardes com os procedimentos de ambos 
os povos citados, notareis que ainda lhes faltam muitas coisas para atingirem a perfeição 
dos antigos. Os Suíços, com a prática, fizeram-se naturalmente bons soldados, devido ao 
que hoje vos disse; os Espanhóis, por clara necessidade. Isto, porque, militando num país 
estranho, e, sendo para eles evidente que eram obrigados a vencer ou morrer, tornaram-
se eficazes. Mas é uma eficácia em grande parte imperfeita, porque nela nada mais há de 
bom senão o facto de se terem habituado a esperar o choque do inimigo com a ponta dos 
piques e das espadas. E, quanto àquelas qualidades que lhes faltam, não haveria ninguém 
apto a ensiná-los, e, muito menos, se não fosse usando o seu idioma. 

Mas voltemos aos Italianos, os quais, por não serem regidos por príncipes sábios, 
não lograram adoptar nenhum tipo recomendável de organização militar, e, não tendo 
sido forçados por uma necessidade, como a que tiveram os Espanhóis, também não 
chegaram lá por sua própria iniciativa. De maneira que continuam a ser a vergonha do 
mundo. 

Mas a culpa não é dos povos. É, sim, dos príncipes que os governam, os quais, de 
resto, foram bem castigados, sofrendo severas penas pela sua ignorância e acabando por 
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perder ignominiosamente o estado, sem, ao menos, darem algum exemplo virtuoso. 
Querem provas do que acabo de dizer? Considerai quantas guerras assolaram Itália, desde 
a invasão do rei Carlos VIII de França até aos nossos dias. Sendo normal que as guerras 
produzam homens aguerridos e prestigiados, no caso italiano, quanto mais elas foram 
grandes e sangrentas, mais fizeram perder a fama do povo e dos seus príncipes. Daqui 
devia concluir-se que a organização existente não era, e continua a não ser, de qualidade, 
e, quanto às organizações modernas usadas noutros países, não houve ninguém que as 
soubesse adoptar. Não pensem que alguma vez será possível readquirir o prestígio das 
armas italianas a não ser através da via que eu aqui defendi e sob a égide daqueles que 
governam os estados de maiores dimensões, porque essa via se pode pôr em prática 
usando homens simples, rudes e honrados, não através de malandrins, vagabundos e 
estrangeiros. Nem nunca encontrarão um bom escultor que creia poder fazer uma bela 
estátua de um pedaço de mármore mal esboçado, mas fá-lo-á, sem dúvida, de qualquer 
pedaço em bruto. 

Pensavam os nossos príncipes italianos, antes de experimentarem os golpes da 
guerra ultramontana, que a um príncipe bastasse saber citar um escritor a preceito, 
escrever uma bela carta, mostrar argúcia e oportunidade nos discursos, saber tecer uma 
intriga, ornar-se de gemas e oiro, dormir e comer com maior esplendor do que qualquer 
outro, ter em torno de si as mais belas mulheres, comportar-se com os súbditos com 
avareza e soberba, dissolver-se no ócio, conceder por favorecimento as patentes da 
milícia, desprezar quem se atrevesse a sugerir um caminho louvável, querer que as suas 
palavras fossem responsos de oráculo. Nem se davam conta, aqueles mesquinhos, de que 
se preparavam para ser presa de qualquer um que os viesse atacar. Foi esta a origem da 
grande estupefacção de 1494, das fugas súbitas e das perdas miraculosas. E, assim, três 
poderosos estados que existiam em Itália foram por diversas vezes saqueados e 
devastados. Mas o que é mais lamentável é que aqueles que nos restam continuam no 
mesmo erro e vivem na mesmíssima desordem, e, não consideram que aqueles que 
antigamente desejavam conservar o seu trono faziam e mandavam fazer todas aquelas 
coisas de que até agora vos falei, e que o seu estudo consistia em preparar o corpo para as 
incomodidades e o ânimo para não recear os perigos. Daqui resultava que César, 
Alexandre e todos aqueles homens e príncipes excelentes eram os primeiros de entre os 
combatentes, andavam armados a pé, e, se calhava perderem o estado, também queriam 
perder a vida. Deste modo, viviam e morriam virtuosamente. E se neles, ou em parte 
deles, se podia gerar uma ambição desmedida de poder, não há notícia de que, alguma 
vez, lhes aparecesse alguma moléstia ou qualquer outra coisa daquelas que tornam os 
homens delicados e mansos. Se estas coisas fossem lidas e meditadas pelos príncipes de 
hoje, seria impossível que não alterassem a sua forma de vida e que as suas províncias não 
vissem mudar a fortuna. 

Como, no início desta exposição, vos haveis lamentado da vossa ordenança, digo-
vos que, se a tivésseis organizado como eu recomendei e ela não tivesse dado boa conta 
de si, então, com toda a razão poderíeis lamentar-vos. Todavia, se ela não se encontra 
organizada e treinada nos termos que preconizei, é a milícia que pode queixar-se de vós, 
que haveis produzido um aborto, não uma figura perfeita. Os Venezianos e o duque de 
Ferrara ainda começaram com a experiência da milícia, mas não a levaram por diante, o 
que sucedeu por defeito deles e não dos seus homens. Por isso vos afirmo que o primeiro 
daqueles que hoje possuem estados em Itália que decidir enveredar pela via que propus, 
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será, antes de qualquer outro, senhor desta província3, e, estar-lhe-á reservado um papel 
como o do reino da Macedónia, o qual, com a entronização de Filipe – que tinha 
aprendido, com os exércitos do tebano Epaminondas, a forma de organizar um exército, 
enquanto o resto da Grécia se entretinha no ócio e assistia à récita de comédias –, se 
tornou, com a sua organização e os seus exercícios, de tal modo poderoso que, em poucos 
anos, totalmente a ocupou, deixando a seu filho Alexandre os fundamentos que lhe 
permitiram fazer-se príncipe do mundo. Consequentemente, todo aquele que despreza 
estes pensamentos, se for príncipe, estará a desprezar o seu próprio trono, e, se é 
cidadão, a sua cidade. 

Quanto a mim, queixo-me da natureza, a qual, ou não me devia ter feito sabedor 
destas coisas, ou, então, me devia dar os meios para as poder concretizar. Não penso, 
agora, sendo já velho, poder, ainda, ter alguma ocasião para o fazer. Foi por isso que fui, 
convosco, de uma total abertura, porque, sendo jovens e cultos, podereis, quando for o 
caso de concordardes com o que disse, em devido tempo colocar esses conhecimentos ao 
serviço dos vossos príncipes, ajudando-os e aconselhando-os. Não quero é assustar-vos ou 
desanimar-vos, porque esta província parece ter nascido para ressuscitar as coisas mortas, 
como se tem visto com a poesia, a pintura e a escultura. Mas no que a mim diz respeito, 
devido ao adiantado dos anos, não alimento grandes esperanças. E, verdadeiramente, se 
no passado a fortuna me tivesse concedido um estado bastante grande para semelhante 
empresa, acredito que, num breve espaço de tempo, teria mostrado ao mundo o valor das 
instituições antigas. E não tenho dúvida de que o teria dilatado com glória ou perdido sem 
desonra. 

 
 
Tradução de David Martelo 
 
 

Leitura complementar  

                                                 
3 Embora a palavra província possa ser entendida como região, território ou nação, é provável que Maquiavel estivesse 
a querer significar toda a península itálica, ou, pelo menos, o que dela restaria excluindo os territórios sob domínio da 
Igreja Romana. O exemplo de Filipe da Macedónia que, a seguir, dá, parece sugerir isso mesmo. 


