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Os exércitos aliados, que são o outro tipo de exércitos inúteis, são os que resultam de 

um pedido de auxílio a outro país para que, com as suas tropas, venha ajudar à vossa defesa, 
como fez, ainda há pouco tempo, o papa Júlio II, o qual, tendo constatado, na campanha contra 
Ferrara, a triste figura feita pelas suas tropas mercenárias, resolveu recorrer a forças aliadas, 
acordando com Fernando, rei de Espanha, a ajuda do seu exército. O empenhamento destes 
exércitos, nestas condições, pode ser útil e proveitoso para eles próprios, mas são, para quem 
os chama, quase sempre prejudiciais. Porque, perdendo, ficais derrotado; vencendo, dele ficais 
prisioneiro. E, ainda que de casos destes esteja a história antiga cheia, não quero afastar-me 
deste exemplo recente do papa Júlio II, cuja decisão não podia ser menos desprovida de riscos, 
porque, para obter Ferrara, deixou tudo nas mãos dum estrangeiro. Mas a sua boa fortuna fez 
com que acontecesse uma terceira situação que o poupou à colheita do fruto da sua desastrada 
decisão. É que, tendo os aliados espanhóis sido derrotados em Ravena, e, tendo surgido os 
Suíços, que correram com os vencedores – contra toda a expectativa, sua e dos demais –, 
acabou por não ficar prisioneiro dos inimigos, dado terem fugido, nem dos seus aliados, por ter 
logrado vencer com outras tropas que não as deles. Os Florentinos, estando totalmente 
desarmados, conduziram dez mil franceses para Pisa, com o fim de a conquistar. Com essa 
decisão, correram mais riscos do que em qualquer outro momento da sua história. O imperador 
de Constantinopla1, para fazer frente aos seus vizinhos, enviou para a Grécia dez mil turcos, os 
quais, finda a guerra, se não dispuseram a abandonar o país, acontecimento que marcou o início 
da servidão da Grécia aos infiéis. 

Por conseguinte, a todo aquele que deseje não sair vencedor se aconselha o recurso a 
esses exércitos, porque conseguem ser muito mais perigosos do que os mercenários. É que, 
com tropas aliadas, a ruína é certa: estão coesas e obedecem a um poder externo. Com os 
mercenários, a hipótese de vos causarem dano, após terem derrotado o inimigo, é coisa que 
requer mais tempo e oportunidade, uma vez que não constituem um corpo unido e por vós 
foram contratados e pagos. Do total, um terço a que tenhais dado funções de comando não 
consegue, de repente, granjear tanta autoridade que vos possa ameaçar. Em suma, nos 
mercenários há a temer a indolência, nos aliados a virtude. 

Assim sendo, os príncipes sábios sempre evitaram estes exércitos e recorreram às suas 
próprias tropas, preferindo a derrota com os seus do que a vitória com os de fora, considerando 
não ser verdadeira vitória a que se obtém com as armas alheias. Nunca me cansarei de apontar 
como exemplo a César Bórgia e às suas acções. Este duque entrou na Romagna com tropas 
aliadas, todas de nacionalidade francesa, e com elas tomou Imola e Forli. Mais tarde, porém, 
parecendo-lhe que essas tropas não eram de confiar, virou-se para os mercenários, achando 
que, desse modo, corria menos riscos. Foi assim que contratou Orsini e Vitelli. Depois, com o 
andar das operações, achando-os suspeitos, infiéis e perigosos, acabou por os licenciar, optando 
por utilizar apenas as suas próprias tropas. E, é possível, facilmente, ver a diferença entre um e 
outro destes exércitos, tendo em atenção a reputação de que gozava o duque, sucessivamente, 
no tempo dos Franceses, no de Orsini e Vitelli, e, finalmente, quando ficou com os seus 
soldados e completamente senhor de si próprio. Ver-se-á que foi sempre em crescendo e nunca 
foi tão estimado como quando todos puderam constatar como era seguro das suas tropas. 

Não desejava sair dos exemplos italianos do passado recente. Todavia, não quero omitir 
o caso de Híeron de Siracusa, ao qual já anteriormente me referi. Como então recordei, logo 
que foi promovido pelos siracusanos a chefe do exército, constatou que a milícia de 

                                                 
1 João VI Cantacuzeno, durante a guerra civil contra os partidários de João V Paleólogo (1341-1346). 



2 
 

mercenários existente não era de grande utilidade, por ser constituída por aventureiros como os 
nossos italianos. E, parecendo-lhe que não os podia conservar nem convinha despedir, mandou 
fazê-los em pedaços e conduziu a guerra com os seus homens e não com os de fora. Quero 
lembrar, ainda, uma passagem do Antigo Testamento aplicável a este tema. Oferecendo-se 
David a Saul para ir bater-se com Golias, provocador filisteu, Saul, para o animar, dispôs-se a 
fornecer-lhe as suas armas e couraças. David, depois de com elas se equipar, recusou-as, 
dizendo que, com todo aquele material, não se podia valer convenientemente de si próprio e, 
portanto, iria enfrentar o inimigo com a sua funda e a sua faca. 

Concluindo, as armas dos outros ou vos ferem pelas costas ou vos pesam demasiado ou 
vos tolhem os movimentos. Carlos VII, pai do rei Luís XI, tendo, com fortuna e virtude, 
livrado a França dos ingleses, deu-se bem conta da necessidade de possuir exército próprio e 
ordenou que, no seu reino, se criassem ordenanças de cavalaria e de infantaria. Mais tarde, o 
filho Luís dissolveu as de infantaria e passou a alistar mercenários suíços, erro esse que, 
seguido pelos monarcas subsequentes, criou – como agora é possível comprovar2 – uma 
situação perigosa para o reino. É que, tendo conferido prestígio às tropas suíças, deslustrou 
todas as suas próprias tropas, acabando com as de infantaria e vinculando as de cavalaria à 
manobra dos suíços. Deste modo, acostumados a operar com os suíços, perderam a capacidade 
de vencer sem eles. Daí resulta que, para fazer frente aos suíços, os franceses sozinhos são 
insuficientes, e, contra terceiros, sem suíços, não dão provas de grande mérito. Por 
conseguinte, os exércitos da França têm sido mistos, parte de mercenários e parte de tropas 
próprias, forças essas que, em conjunto, são muito melhores do que sendo apenas constituídas 
por aliados ou por mercenários, mas muito inferiores às compostas só de nacionais. E, basta 
lembrar o exemplo que apresentei, porque o reino de França seria insuperável se a organização 
criada por Carlos VII tivesse sido aumentada ou preservada. Mas a pouca prudência dos 
homens, quando optam por uma solução que, de início, parece boa, não consente que se 
apercebam do veneno escondido que ela transporta, conforme já atrás referi a propósito do 
doente com tísica. 

Consequentemente, aquele que num principado não for capaz de detectar um mal à sua 
nascença, não é verdadeiramente sábio. E, a bem poucos é concedido este dom. E, se se 
considerasse a primeira razão da ruína do império romano, verificar-se-ia que tudo principiou 
com o alistamento dos soldados godos, porque logo começaram a enfraquecer as forças do 
império romano e toda a virtude que se ia perdendo como que se trasladava para eles. 

Concluo, portanto, dizendo que, sem possuir exército próprio, nenhum príncipe pode 
estar seguro. Pelo contrário, fica dependente da fortuna, não dispondo de virtude que, na 
adversidade, o possa defender. E foi sempre opinião e doutrina dos homens sábios «quod nihil 
sit tam infirmum aut instabile quam fama potentiae non sua vi nixa»3. E, os exércitos próprios 
são aqueles que são compostos pelos vossos súbditos, cidadãos ou criados, sendo que, todos os 
outros, ou são de aliados ou são mercenários. E, a forma de organizar exércitos próprios será 
algo fácil de concretizar se se tiverem em conta os ensinamentos dos quatro que atrás 
mencionei4, e ver-se-á, ainda, como Filipe, pai de Alexandre Magno, e muitas repúblicas e 
principados se armaram e organizaram, a cujos exemplos por inteiro me remeterei. 
 
O presente texto constitui o capítulo XIII de O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. 
 

 
Tradução de David Martelo 
                                                 
2 Em 1513, quando o exército francês pôs cerco a Novara, as tropas de infantaria suíças, a soldo de Maximiliano 
Sforza, saíram das suas posições defensivas e atacaram de surpresa o inimigo, infligindo-lhe uma pesada derrota, 
estimada em 5.000 mortos, outros tantos feridos e a captura da maior parte da artilharia gaulesa. 
3 Não há nada de mais instável nas coisas humanas do que a fama de uma potência não apoiada por uma força 

própria. 
4 Maquiavel refere-se a César Bórgia, Híeron de Siracusa, Carlos VII de França e o pastor David. 


