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DE COMO OS HOMENS, EMBORA SE ENGANEM NAS QUESTÕES GERAIS, 

NÃO O FAZEM NAS PARTICULARES 

 
Nicolau Maquiavel 

 
 Estando o Povo romano, como acima se disse, desgostoso da dignidade consular, e pretendendo 
que os homens plebeus também pudessem ser designados Cônsules ou que a autoridade destes fosse 
diminuída, a Nobreza, para não macular a autoridade consular, escolheu uma via intermédia, dizendo 
satisfazer-se com a criação de quatro Tribunos com competência consular, os quais pudessem ser, 
indistintamente, plebeus ou nobres. Contentou-se a plebe com esta proposta, parecendo-lhe que assim 
extinguia o Consulado e garantia o acesso da sua gente ao cargo público mais elevado. No entanto, deu-
se um acontecimento notável: é que, quando chegou a altura de se escolherem estes Tribunos, e podendo 
os escolhidos ser todos plebeus, o Povo romano escolheu todos eles dentre os nobres. O que levou Tito 
Lívio a fazer o comentário seguinte: «Quorum comitiorum eventus docuit, alios animos in contentione 

libertatis et honoris, alios secundum deposita certamina in incorrupto iudicio esse»
1. Analisando as 

possíveis causas desta escolha, sou levado a crer que os homens se enganam bastante quando se trata de 
questões gerais, mas não tanto quanto às questões particulares. À Plebe romana parecia, como conceito 
geral, que era merecedora do Consulado, por ser a maior parte da população da cidade, por ser 
submetida a maiores perigos durante as guerras e por ser quem, com os seus braços, mantinha Roma 
livre e a tornava poderosa. E, como dissemos, parecendo-lhe razoável esta sua aspiração, esforçou-se de 
todas as formas para obter essa autoridade. Mas quando a Plebe teve de ajuizar as qualidades dos seus 
pares, numa perspectiva individual, deu conta da sua generalizada fragilidade e concluiu que nenhum 
deles merecia, por si só, aquilo que em conjunto lhe parecia merecer. De tal sorte que, envergonhando-se 
deles, decidiu escolher aqueles que mereciam o cargo, decisão essa que causou grande espanto em Tito 
Lívio e o levou a tecer o seguinte comentário: «Hanc modestiam aequitatemque et altitudinem animi, ubi 

nunc in uno inveneris, quae tunc populi universi fuit?»
2. 

 Para confirmar o que fica dito, pode acrescentar-se outro exemplo notável, ocorrido em Cápua, 
depois de Aníbal ter derrotado os Romanos em Cana. No seguimento dessa derrota, toda a Itália 
mergulhou em grande convulsão. Cápua denotava também grande inquietação, devido ao ódio existente 
entre o povo e o Senado. Era então supremo magistrado Pacúvio Calano, o qual, reconhecendo que havia 
um elevado risco daquela cidade se revoltar, decidiu empenhar-se em reconciliar a Plebe com a Nobreza. 
E, tomada esta decisão, fez reunir o Senado e confrontou os seus membros com o ódio que o povo lhes 
votava e os perigos que corriam de por ele serem todos chacinados e entregue a cidade a Aníbal, sem 
que os Romanos tivessem forma de se opor. Acrescentou, depois, que, se o deixassem resolver esta 
crise, trataria de promover a união. Para tal, pretendia encerrá-los no palácio e dar autoridade ao povo 
para lhes impor penas, esperando, com este gesto, poder salvá-los. Tendo os senadores aceite a sua 
opinião, chamou Pacúvio Calano o povo, tendo, previamente, confinado o Senado no palácio. Ao povo, 
disse que era chegado o tempo em que lhes seria permitido domar a soberba da Nobreza e vingar-se das 
injúrias dela recebidas, uma vez que os detivera debaixo da sua custódia. Todavia, como julgava que não 
desejassem que a cidade ficasse sem governo, era necessário, querendo condenar à morte os senadores 
existentes, designar outros para os seus lugares. Para esse efeito, tinha colocado os nomes de todos os 
senadores numa bolsa e iria começar a tirá-los, na presença do povo. E, assim que fosse encontrado o 
respectivo sucessor, os mandaria executar, um após outro. Tendo tirado o primeiro nome, levantou-se 
um enorme burburinho, sendo vituperado pela sua soberba, crueldade e arrogância. E, tendo Pacúvio 
pedido que indicassem o substituto, caiu um pesado silêncio entre a multidão. Passado um certo tempo, 
foi sugerido o nome de um homem da Plebe, a cuja indicação uns começaram a assobiar, outros a rir e 
outros, ainda, a dizer mal dele, por isto e por aquilo. E, prosseguindo, o mesmo aconteceu com os outros 
sugeridos, todos eles considerados indignos para o cargo de senador. De maneira que Pacúvio aproveitou 

                                                 
1 O resultado daquelas eleições mostra que uma coisa é o espírito da luta pela liberdade e outra a calma reflexiva para 

julgar, após o fim de uma contenda. 
2 Tanta modéstia, equidade e grandeza de ânimo, que então foi de todo o povo, encontrar-se-ia hoje num só homem que 

fosse? 
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a ocasião para dizer: uma vez que julgais que é perigoso a cidade ficar sem Senado e que não chegais a 
um acordo para a substituição dos Senadores, penso que a melhor solução é a de vos reconciliardes com 
eles, porque este temor em que os Senadores têm estado tê-los-á tornado mais humildes, pelo que estou 
certo de que aquela humanidade que antes buscáveis neles, agora, a podereis encontrar. E, tendo sido 
obtido o sugerido acordo, garantiu-se a unidade do Estado. E, aquele erro em que laboravam, logo foi 
superado pela necessidade de resolver um assunto nos seus aspectos particulares. Engana-se, portanto, o 
povo, em termos gerais, quando tem de julgar as coisas e os seus acidentes, mas acabam por reconhecer 
o seu erro quando as analisam pormenorizadamente. Depois de 1494, tendo os senhores da cidade3 sido 
expulsos de Florença e não estando instituída nenhuma forma de governo, mas sim uma certa ambiciosa 
licença, e, andando as coisas públicas de mal a pior, muitos populares, antevendo a ruína da cidade e não 
vislumbrando outra razão, atiravam as culpas para cima da ambição de alguns poderosos, acusando-os 
de alimentarem as desordens para, depois, poderem erguer um Estado à medida dos seus desígnios, no 
qual a liberdade seria suprimida. E, andavam esses populares pelas lojas e pelas praças dizendo mal de 
muitos cidadãos, ameaçando que, se alguma vez viessem a fazer parte da Senhoria, revelariam a sua 
maquinação e lhes aplicariam o devido castigo. Acontecia, frequentemente, que algum destes críticos 
lograva ascender à suprema magistratura, e, assim que chegava a esse cargo, como passava a estar mais 
próximo dos acontecimentos, percebia melhor as razões das desordens, os perigos que provocavam e a 
dificuldade em remediá-las. E, constatando como os tempos, e não os homens, eram a causa das 
desordens, mudavam de ânimo e de conduta, porque o conhecimento das situações particulares lhes 
abolia aquela crença que, na análise global do problema, haviam pressuposto. De modo que, aqueles que 
inicialmente, quando cidadãos comuns, o tinham ouvido vociferar e depois, na suprema magistratura, o 
viam quieto, convenciam-se de que essa atitude não resultava do melhor conhecimento das coisas, mas 
sim porque se tinha deixado enganar e corromper pelos grandes. E, sucedendo isto a muitos homens e 
por diversas vezes, deu azo ao surgimento de um provérbio que dizia: estes têm uma maneira de ver as 

coisas na praça e outra no palácio. Considerando, portanto, tudo quanto discorremos, vê-se como se 
pode rapidamente fazer abrir os olhos ao povo, encontrando maneira de, quando estiver enganado na 
discussão geral de qualquer assunto, o fazer apreciar os aspectos de pormenor, como fez Pacúvio em 
Cápua e o Senado em Roma. Creio, também, que se possa concluir que um homem prudente nunca deve 
recusar os juízos populares nas questões particulares que respeitem à distribuição de cargos e honrarias, 
porque só neste aspecto é que o povo se não engana. E, se alguma vez se engana, é coisa tão rara que se 
enganarão mais vezes os poucos homens que tivessem de fazer semelhantes nomeações. Não creio que 
seja supérfluo mostrar, no capítulo seguinte, a forma pela qual o Senado procurava desenganar4 o povo 
sobre as nomeações que fazia. 
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3 Maquiavel refere-se à família Médici. 
4 Entenda-se desenganar como uma forma de convencer para evitar o erro. 


