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De como, muitas vezes, o povo, enganado por uma falsa ideia de bem, acaba 

por contribuir para a sua própria ruína; e de como as grandes esperanças e as 

atraentes promessas facilmente o entusiasmam 
 

Nicolau Maquiavel 

 
 
 
 Tomada que foi a cidade dos Veios, formou-se no povo romano a opinião de que seria 
coisa útil para a cidade de Roma que metade dos Romanos para lá fosse habitar, 
argumentando que, por ser aquela cidade rica em terrenos férteis, cheia de edifícios e 
próxima de Roma, poderiam, desse modo, enriquecer-se metade dos cidadãos romanos, não 
perturbando, dada a contiguidade do local, nenhuma acção governativa. Mas essa opinião 
pareceu, ao Senado e aos Romanos mais sábios, tão inútil e tão prejudicial que abertamente 
diziam ser preferível a morte a consentirem tal deliberação. De tal modo que, sendo o 
assunto submetido a discussão, assanhou-se tanto a plebe contra o Senado que ter-se-ia 
chegado ao confronto físico e corrido sangue se o Senado não se tivesse protegido mediante 
a intervenção de alguns velhos e estimados cidadãos, cujo prestígio, reconhecido pela própria 
plebe, não os deixou levar por diante a sua insolência. Há aqui dois aspectos a realçar. O 
primeiro é que o povo, muitas vezes, enganado por uma falsa imagem de bem, ambiciona 
algo que irá provocar a sua própria ruína. E se não lhe for mostrado com clareza o que é mau 
e o que é bom, por alguém em quem tenha confiança, fica a república exposta a infinitos 
perigos e danos. E, quando o destino faz com que o povo não tenha fé em ninguém, como por 
vezes acontece, por ter sido enganado no passado – pelas circunstâncias ou pelos homens –, 
é inevitável a ruína. Diz Dante, a este propósito, na sua obra De Monarchia

1, que o povo grita 
muitas vezes Viva a nossa morte! e Morra a nossa vida! Desta inacreditável atitude resulta 
que, por vezes, nas repúblicas, ficam por tomar as boas decisões, como atrás dissemos que 
sucedeu com os Venezianos, quando, atacados por numerosos inimigos contra eles coligados, 
não puderam tomar a decisão de fazer com que alguns deles se tornassem aliados, 
restituindo algumas das conquistas feitas (por causa das quais lhes haviam declarado guerra e 
se havia constituído a conjura de príncipes contra Veneza) antes que se consumasse a sua 
ruína. 
 Portanto, considerando aquilo que é fácil e aquilo que é difícil para convencer um 
povo, pode fazer-se a seguinte distinção: se o que se vai propor apresenta, à primeira vista, 
ganho ou prejuízo; ou se parece ser um acto magnânimo ou vil. E, quando, nas coisas que se 
colocam diante do povo, parece ser visível o lucro, ainda que, no fundo, se esconda um 
prejuízo, ou quando parecem magnânimas, embora encubra a ruína da república, será 
sempre fácil convencer a multidão. Em contrapartida, torna-se sempre difícil persuadir da 
conveniência de uma decisão que pareça envolver cobardia ou prejuízo, ainda que conduza a 
uma situação proveitosa ou de salvação do Estado. Isto que disse é confirmado por inúmeros 
exemplos, romanos e estrangeiros, modernos e antigos. Porque foi deste engano que surgiu, 
em Roma, a ideia errada acerca de Fábio Máximo2, o qual não logrou convencer o Povo 
romano de que era útil para a república conduzir a guerra com cautela, sustendo o ímpeto de 

                                                 
1
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 Quinto Fábio Máximo – Cônsul romano (275-203 a.C.), cognominado de O Temporizador, devido às suas 
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Aníbal sem se empenhar em batalhas decisivas, porque aquele povo considerava cobarde 
essa decisão, não conseguindo vislumbrar nela a sua verdadeira utilidade. Fábio, por seu 
turno, também não tinha argumentos bastantes para o demonstrar. E cegam-se de tal modo 
os povos com as opiniões associadas à valentia que – se bem que o Povo romano tivesse 
cometido aquele erro de dar autorização ao comandante da cavalaria de Fábio para travar 
batalha, contra a vontade do Cônsul, e que dessa autorização quase tivesse resultado a 
derrota romana, se não fosse a prudência com que Fábio a logrou remediar – não lhe bastou 
esta funesta experiência, pois ainda fez Cônsul a Varrão, não por causa dos seus 
merecimentos, mas tão-somente por ter corrido todas as praças e lugares públicos de Roma a 
prometer que derrotaria Aníbal, desde que lhe dessem poder para tanto. Do que resultou o 
confronto de Cana e a quase ruína de Roma. 
 Quero ainda acrescentar, a este propósito, outro exemplo romano. Estava Aníbal em 
Itália, havia oito ou dez anos, tendo causado a morte de muitos Romanos por todo aquele 
território, quando veio ao Senado Marco Centénio Pénula, homem vilíssimo3 (tendo, embora, 
alcançado uma patente na milícia), o qual se oferecia para, caso lhe dessem a devida 
autoridade, organizar um exército de homens voluntários, em qualquer região de Itália por 
ele escolhida, com o qual, em curto espaço de tempo, lograria aprisionar ou matar Aníbal. 
Esta proposta pareceu ao Senado algo temerária. No entanto, pensando que se o pedido 
fosse negado e, depois, essa recusa viesse a ser do conhecimento do povo poderia dar origem 
a algum tumulto, rancor e malquerença contra os senadores, decidiram conceder o que 
Marco Centénio Pénula pedia, preferindo arriscar as vidas de todos os que o seguissem do 
que provocar novas indignações por parte do povo, convictos de que tal decisão seria bem 
aceite e de como seria difícil tentar dissuadi-lo. Seguiu ele, portanto, acompanhado por uma 
multidão indisciplinada e desorganizada, ao encontro de Aníbal. E, logo ao primeiro contacto, 
foi, juntamente com os que o acompanhavam, derrotado e morto. 
 Na Grécia, na cidade de Atenas, não logrou Nícias4, homem sério e prudentíssimo, 
persuadir aquele povo de que era um erro tremendo autorizar a expedição contra a Sicília. 
Tomada essa deliberação, contra a vontade dos mais sábios, não tardou a provocar a ruína de 
Atenas. Cipião, quando foi feito Cônsul, expressou o desejo de conquistar a província de 
África, prometendo a ruína de Cartago. Como o Senado recusou a sua pretensão, devido ao 
parecer negativo de Fábio Máximo, ameaçou fazer a proposta directamente ao Povo, 
sabendo muito bem como esse tipo de decisões agradam às massas populares. 
 Poderia acrescentar, a este propósito, alguns exemplos da nossa cidade, como foi 
quando o senhor Hércules Bentivogli, comandante das tropas florentinas, juntamente com 
António Giacomini, depois de terem derrotado Bartolomeu d'Alviano, em San Vincenti, foram 
empenhar-se em Pisa, expedição decidida pelo povo devido às promessas de vitória 
proferidas pelo senhor Hércules, apesar de muitos cidadãos sábios a terem vivamente 
desaconselhado. Mas foi em vão, impulsionados que estavam por aquela vontade 
generalizada, fundada nas audazes promessas do comandante. 
 Digo, portanto, que não há forma mais fácil de arruinar uma república onde o povo 
tenha autoridade do que pô-lo em situação de poder decidir sobre uma operação militar 
aparentemente gloriosa, porque, onde o povo for chamado a dar opinião, sempre será no 
sentido de a aceitar, e, quem for de opinião contrária, nunca logrará pôr-lhe algum remédio. 
Todavia, se destas situações resulta a ruína da cidade, ainda mais vezes resulta a ruína pessoal 
dos cidadãos que são mandados executar essas empresas, porque, tendo o povo previsto 
uma vitória, quando o resultado é uma derrota não atribui a responsabilidade do fracasso 
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nem à fortuna nem à falta de meios do comandante, mas sim à sua cobardia ou 
incompetência, o qual, na maior parte das vezes, paga com a sua vida ou se vê encarcerado, 
como sucedeu com inúmeros capitães cartagineses e a muitos atenienses. E nem os salva 
qualquer vitória que tenham tido no passado, porque tudo a presente perda anula, como 
aconteceu com o nosso António Giacomini, o qual, não tendo conquistado Pisa, como o povo 
tinha antecipado e ele prometido, caiu em tal desgraça popular que, não obstante os seus 
infinitos bons desempenhos no passado, sobreviveu mais por humanidade dos que detinham 
o poder do que por alguma outra razão, vinda do meio do povo, que o defendesse. 
 
Tradução de David Martelo 
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