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 Como demonstram todos quantos discorrem sobre a actividade política – e como a 
história, com os seus exemplos, abundantemente nos recorda –, é necessário a quem estabelece 
a fundação de uma república e aí cria as leis sob que há-de reger-se pressupor que todos os 
homens são propensos ao mal e predispostos a, por sua iniciativa, usar a sua malignidade assim 
que lhes surja a oportunidade. E, quando alguma malignidade se oculta durante um certo 
tempo, é por alguma secreta razão, a qual, por não se ter experiência do contrário, não é 
prontamente reconhecida. Mas de a descobrir se encarrega o tempo, o qual, dizem, é o pai de 
toda a verdade. 
 Parecia que, em Roma, uma vez expulsos os Tarquínios, havia uma enorme união entre 
a Plebe e o Senado, e que os nobres tivessem renunciado àquela sua soberba, passando a 
partilhar do ânimo popular e tornando-se suportáveis por quem quer que fosse, ainda que de 
muito baixa condição. Esteve escondido este engano, e também não se descortinou a razão, 
enquanto os Tarquínios foram vivos. Na verdade, os nobres, temendo o rei e receando que 
maltratando a Plebe esta lhes desse o mesmo destino, portavam-se humanamente com ela. Mas 
logo que morreram os Tarquínios e que os nobres deixaram de sentir medo, começaram a 
vomitar contra a Plebe todo o tipo de vitupérios que haviam longamente sustido no seu peito e 
de todas as maneiras que podiam a ofendiam. O que comprova aquilo que atrás afirmei sobre 
os homens nunca fazerem nada de bem senão por necessidade. Mas onde abunda a escolha e se 
consente o abuso da liberdade, todas as coisas mergulham na confusão e na desordem. No 
entanto, diz-se que do mesmo modo que a fome e a pobreza tornam os homens industriosos, 
são as leis que os fazem bons. E, onde uma coisa por si própria funciona bem, não é necessária 
a lei, mas quando esse bom costume falta, a lei é imediatamente necessária. Todavia, 
desaparecidos os Tarquínios, que, com o medo que inspiravam, mantinham o freio aos nobres, 
era necessário pensar numa nova ordem que assegurasse o mesmo efeito produzido pelos 
Tarquínios enquanto reinavam. E, contudo, depois de muitas confusões, rumores e ameaças de 
tumultos que germinaram entre a Plebe e a Nobreza, chegou-se, para segurança da Plebe, à 
criação dos Tribunos. E, investiram-nos de tanta proeminência e autoridade que, 
posteriormente, puderam sempre constituir-se como elo de ligação entre a Plebe e o Senado e 
obviar à insolência dos nobres. 
 
DE COMO FOI A DISSENSÃO ENTRE A PLEBE E O SENADO QUE TORNOU ROMA LIVRE E PODEROSA 

 
 Não quero deixar de discorrer sobre os tumultos que ocorreram em Roma desde a 
extinção dos Tarquínios até à criação dos Tribunos da Plebe e de rebater a opinião de muitos 
que afirmam ter sido Roma uma república tumultuária e envolta em tanta confusão que, se a 
boa fortuna e a virtude militar não tivessem suprido os seus defeitos, teria sido inferior a 
qualquer outra república. Não posso negar que a fortuna e o exército foram o grande 
sustentáculo do seu poderio, mas parece-me que os que assim pensam esquecem que onde há 
bom exército convém que haja boas leis e raramente sucede que não haja boa fortuna. Mas 
vejamos as demais características daquela cidade. Parece-me que aqueles que censuram os 
tumultos entre os nobres e a Plebe criticam, precisamente, aqueles acontecimentos que foram a 
primeira causa da manutenção de Roma em liberdade, dando mais valor aos rumores e à 
gritaria por eles causados do que às consequências positivas a que davam origem. Além disso, 
não têm em conta que em todas as repúblicas existem dois humores diversos – o do Povo e o 
dos grandes – e que todas as leis que se fazem em favor da liberdade derivam da desunião entre 
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eles, como facilmente se pode ver que aconteceu em Roma. É que, dos Tarquínios aos Gracos, 
que foram mais de trezentos anos, as desordens de Roma raramente provocaram o exílio e 
ainda mais raramente o derramamento de sangue. Não podemos, por conseguinte, considerar 
estes tumultos como nocivos nem classificar a república como divisa, porque, durante um 
longo período, como consequência das suas dissensões, não mandou para o exílio mais do que 
oito ou dez cidadãos, pouquíssimos foram mortos e não muitos, ainda, multados. Nem pode ser 
designada, de modo nenhum, com fundamento, como republica desordenada aquela em que se 
registaram tantos exemplos de virtude, porque os bons exemplos provêm de uma boa educação, 
a boa educação das boas leis e as boas leis daqueles tumultos que muitos irreflectidamente 
condenam. Porque, quem examinar com cuidado os resultados dos mesmos, não encontrará que 
tenham provocado algum exílio ou violência em desfavor do bem comum, mas sim leis e 
provisões em benefício da liberdade pública. E, se alguém viesse dizer que os comportamentos 
dos Romanos eram extravagantes e quase ofensivos, que as massas populares gritavam contra o 
Senado e o Senado contra o Povo, que havia correrias desordenadas pelas ruas, que se 
encerravam as lojas, que toda a Plebe saía de Roma e que todas estas coisas eram pavorosas – 
senão de outro modo, para quem as lê –, replicaria que todas as cidades devem dispor de um 
expediente através da qual o Povo possa expressar os seus anseios. E, que isso ainda é mais 
indispensável naquelas cidades em que, nas coisas importantes, se deseje ter em conta a 
opinião do Povo. Assim era no caso de Roma, na qual, quando o Povo pretendia obter uma lei, 
ou levava a cabo alguma das acções anteriormente referidas, ou, então, recusava alistar-se para 
ir para a guerra. De tal modo que, para o aplacar, se tornava necessário satisfazê-lo de alguma 
maneira. E, os desejos dos povos livres raras vezes são perniciosos para a liberdade, porque 
têm a sua origem no facto de serem oprimidos ou do receio de o virem a ser. E, quando fosse o 
caso de tais opiniões serem infundamentadas, sempre havia o remédio do diálogo, desde que 
aparecesse algum homem de bem, que, falando, demonstrasse como os populares estavam 
enganados. E os povos, como afirma Túlio Cícero1, se bem que sejam ignorantes, são sensíveis 
à verdade e cedem facilmente quando um homem digno de confiança lha faz ver. 
Consequentemente, deve ser-se parco nas censuras ao governo romano e considerar que tantos 
resultados benignos saídos daquela república não eram causados senão por óptimas razões. E 
se os tumultos foram o motivo pelo qual foram criados os Tribunos da Plebe, merecem grande 
louvor, porque, para além de darem à administração o quinhão de influência popular, foram 
constituídos para guarda da liberdade romana, como no capítulo seguinte se mostrará. 
 

A QUEM COM MAIS SEGURANÇA SE DEVE ATRIBUIR A GUARDA DA 
LIBERDADE – AO POVO OU AOS GRANDES – E QUAIS TÊM MAIORES RAZÕES PARA 

SE AMOTINAR: OS QUE A QUEREM SUJEITAR OU OS QUE A QUEREM MANTER. 
 
 Aqueles que prudentemente constituíram uma república, entre as coisas mais 
necessárias que estabeleceram, trataram de criar um processo de guardar a liberdade. E, 
consoante este processo é criado, dura mais ou menos a vida em liberdade. E, como em cada 
república existem homens poderosos e gente do povo, colocou-se a questão de saber nas mãos 
de quais deles seria mais prudente colocar a dita guarda. No caso dos Lacedemónios e, já no 
nosso tempo, no dos Venezianos, esse encargo foi atribuído aos nobres, mas em Roma foi 
depositado nas mãos da Plebe. 

Consequentemente, justifica-se que analisemos a questão de saber qual das repúblicas 
fez a escolha mais acertada. E, se recuássemos até às inerentes razões, haveria algo a dizer 
relativamente a cada uma das soluções, mas se nos detivéssemos no estudo dos respectivos 
resultados, constataríamos que a liberdade durou mais tempo em Esparta e Veneza do que em 
Roma. E, passando às razões de cada processo, começando pela parte respeitante aos Romanos, 

                                                 
1 Mais conhecido simplesmente por Cícero, foi um destacado filósofo, estadista e renomado orador. 
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veríamos que se justificava pelo facto de acharem que a guarda de uma coisa deve ser 
outorgada àqueles que menos vontade têm de a usurpar. E, não há dúvida de que, considerando 
os propósitos dos nobres e dos plebeus, se verá naqueles um desejo grande de dominar e nestes 
somente o de não serem dominados, e, por conseguinte, maior vontade de viver livres, sendo 
menos de esperar que a usurpem do que os grandes. Assim sendo, se couber aos populares a 
guarda da liberdade, é natural que o façam com maior desvelo, porque, não a podendo 
corromper, não permitem que outros a corrompam. Por outro lado, os que defendem a solução 
espartana e veneziana sustentam que quem coloca essa guarda nas mãos dos poderosos realiza 
duas boas obras: uma, porque, desse modo melhor lhes satisfazem a ambição, e, tendo uma 
maior influência nos assuntos da república, por terem este bastão na mão, ficam com razões 
para um maior contentamento; outra, porque assim se retira uma parcela de poder ao ânimo 
inquieto da Plebe, o qual classificam como razão de infinitas dissensões e desordens numa 
república e propícia a impelir os nobres a qualquer acto desesperado que, com o tempo, 
produza perniciosos efeitos. E, dão como exemplo a mesma Roma onde, tendo os Tribunos da 
Plebe esta autoridade na mão, não lhes bastou disporem de um Cônsul Plebeu e insistiram em 
ter ambas as coisas. E, a seguir, reclamaram a Censura2, o Pretor3 e todos os graus de poder da 
cidade. E, nem isto lhes bastou, porque, imbuídos do mesmo furor, começaram, com o tempo, 
a adular aqueles homens que achavam estar em condições de abater a Nobreza, o que deu 
origem à ascensão de Mário e à ruína de Roma. E, na verdade, quem discorresse bem sobre 
uma e outra coisa, poderia ter dúvidas sobre qual a melhor solução para a guarda da liberdade, 
não sabendo que tipo de homens fosse mais nocivo a uma república: aquele que pretende 
manter as posições adquiridas ou aquele que ambiciona obter o que não tem. 

Por fim, quem tudo analisar com perspicácia, chegará à seguinte conclusão: ou a 
finalidade é a constituição de uma república da qual resulte um império, como Roma; ou se 
trata, apenas, de uma república que se satisfaça com a sua manutenção como tal. No primeiro 
caso, é necessário proceder em todos os aspectos como em Roma; no segundo, convém imitar 
Veneza e Esparta, pelas razões já aduzidas e como no capítulo seguinte se dirá. 

Mas para voltar a discorrer sobre quais são numa república os homens mais nocivos – 
se os que desejam alcançar o poder ou se os que temem perder o que já possuem –, digo que, 
tendo Marco Menénio sido nomeado Ditador e Marco Fúlvio comandante da cavalaria, ambos 
plebeus, para investigarem certas conjuras contra Roma ocorridas em Cápua, foi-lhes 
acrescentada, pelo Povo, a autoridade para inquirir quem, na própria Roma, por ambição e 
recorrendo a modos ilegais, procurava alcançar o consulado e outros cargos da cidade. E, tendo 
parecido aos nobres que tal autoridade tivesse sido conferida ao Ditador com o propósito de os 
visar, espalharam por Roma que não eram os nobres que procuravam os cargos por ambição e 
formas ilegais, mas sim os plebeus, os quais, carecendo da legitimidade do sangue e da virtude, 
pretendiam, por vias ilegais, alcançar essas posições. E, muito particularmente, acusavam o 
Ditador. Foi tal a amplitude desta acusação que Menénio, depois de ter proferido um discurso e 
de se ter lamentado das calúnias lançadas pelos nobres, depôs a ditadura e submeteu-se ao juízo 
do Povo. Depois, tendo sido julgado, foi absolvido, mas, durante o julgamento, muito se 
discutiu sobre qual fosse mais ambicioso – o que quer manter ou o que quer alcançar –, porque 
facilmente uma e outra apetência podem ser razão de enormes tumultos. Todavia, na maior 
parte das vezes são causados por quem já possui, porque o medo de perder provoca neles a 
mesma vontade que existe naqueles que desejam alcançar. Porque, aos homens, não parece que 
possuem com segurança o que têm se não forem capazes de obter algo mais pertencente a 
outros. E, é evidente que, possuindo muito, podem, com maior eficácia e menor esforço, fazer 
as alterações desejadas. Além disso, pode também dizer-se que o seu comportamento 
incorrecto e ambicioso acende, nos peitos dos que não possuem, a vontade de possuir, para se 
                                                 
2 Magistratura que na antiga Roma recenseava a população, velava pela moral e pelos bons costumes e estabelecia 
os impostos. 
3 Magistrado da antiga Roma encarregado da administração da justiça ou do governo de uma província. 
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vingarem dos adversários, espoliando-os, ou para poderem, eles também, entrar na posse 
daquelas riquezas e daqueles cargos que vêem ser mal empregues pelos outros. 
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