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UM INSETO NOVO e estranho surgiu na campina à mar-
gem do rio Arno, em Florença, no verão de 1498.  Essas 
lagartas de corpo dourado tinham uma face humana — 
nariz e dois olhos —, enquanto na cabeça se via uma au-
réola dourada e uma pequena cruz. Rapidamente, ficaram 
conhecidas como as “lagartas do frei Girolamo”. 

“Frei Girolamo” era Girolamo Savonarola, um caris-
mático frade dominicano de olhos verdes, natural de Fer-
rara, que nos seis anos anteriores tinha dominado a vida 
espiritual e política de Florença com seus sermões de fogo 
e enxofre. Em 1498, entretanto, seu poder hipnótico so-
bre a cidade havia sido destruído. Excomungado pelo papa 
Alexandre VI no verão de 1497, ele foi enforcado na praça 
principal da cidade menos de um ano depois, na manhã 
de 23 de maio de 1498, como punição por, nas palavras 
de um cronista, “ter incitado discórdias em Florença e dis-
seminado doutrina que não era completamente católica”.¹ 
Arrancado do patíbulo, seu corpo foi queimado na foguei-
ra; em seguida, as cinzas foram atiradas da Ponte Vecchio 
sobre as águas do Arno, escorrendo rio abaixo para o lu-
gar onde, poucas semanas depois, as lagartas apareceram 
misteriosamente.

Savonarola não foi o único “acidente” em Florença 
em maio de 1498. Dois padres dominicanos foram enfor-
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cados ao lado dele, enquanto outros seguidores de Savo-
narola — conhecidos por seus adversários como piagnoni 
(resmungões) — tiveram destino igualmente desagradável. 
O aliado político mais poderoso do frade, Francesco Valori, 
foi assassinado com um golpe de foice; a flecha de uma besta 
matou a esposa de Valori. Dezenas de outros piagnoni foram 
multados ou tiveram os direitos políticos cassados, e muitos 
frades do mosteiro de San Marco, onde Savonarola servia 
como superior, foram mandados para o exílio. Até mesmo o 
sino de San Marco, apelidado de resmungão, não escapou do 
ataque: foi arrancado da torre e após ter recebido chicotadas 
em praça pública também foi varrido de Florença. 

A retaliação atingiu os altos escalões do governo, 
como a Signoria — conselho dirigente da cidade —, ini-
ciando um expurgo imediato dos simpatizantes de Savo-
narola de seus cargos. Todos os dez membros do Dieci di 
Libertà e Pace (Dez da Liberdade e da Paz) que cuidavam 
da política externa foram exonerados,  assim como os 
oito homens que compunham o Otto di Guardia (Oito 
da Guarda), comitê encarregado da justiça criminal. 
Também perdeu o emprego um oficial da chancelaria 
chamado Alessandro Braccesi. Seu substituto foi um 
iniciante na política, de 29 anos, chamado Nicolau Ma-
quiavel. Vinte e nove — a idade de votar — era muito 
pouca idade para alguém ocupar um cargo de tamanha 
importância. Muitos rapazes em Florença viviam sob a 
autoridade dos pais até 24 anos, e alguns não obtinham 
a maioridade legal antes dos 28. Maquiavel, porém, 
compensaria sua juventude e inexperiência com um in-
telecto excepcional e uma educação impecável, além de 
muita energia e ambição. 
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Maquiavel nasceu em Florença em maio de 1469, 
como primogênito de Bernardo Maquiavel, e de sua espo-
sa Bartolomea. “Eu nasci na pobreza”, ele escreveria mais 
tarde, “e muito cedo aprendi a economizar em vez de gas-
tar”.² Como muitas coisas que ele escreveu, essa confissão 
parece um tanto exagerada. Sua mãe descendia de uma 
família tradicional e respeitada, enquanto seu pai vinha 
de um clã próspero que por muitas gerações foi proprietá-
rio de grandes quantidades de terra nas colinas onduladas 
cobertas de vinhedos, ao sul de Florença. É verdade que 
Bernardo Maquiavel não chegava a ser um homem rico. 
Certa vez, ele descreveu a si mesmo numa declaração de 
imposto como sendo alguém “sem ocupação lucrativa”.³ 
Mas morava numa casa ampla no bairro de Santo Spiri-
to, em Florença, próximo a ponte Vecchio, e possuía uma 
fazenda fora de Florença na localidade de Sant’Andrea in 
Percussina, repleta de vinhedos, pomares de maçã, olivais 
e animais de criação. Suas propriedades no campo, mais 
adiante, incluíam uma taberna e um açougue. 

Bernardo Maquiavel se preparou para uma carrei-
ra jurídica, mas consolidou-se como tabelião. Entretan-
to, gozava de reputação em Florença como um cérebro 
jurídico de primeira. Tornou-se amigo do chanceler de 
Florença, um acadêmico eminente chamado Bartolomeo 
Scala, que o recrutou como um especialista em leis, em 
1483, para a elaboração do tratado Diálogo sobre Leis 
e Julgamentos Legais. Porém, o traço mais marcante de 
Bernardo era a paixão pelos livros. Sua educação formal 
o teria levado a estudar latim, aperfeiçoar a caligrafia e 
aprender como redigir testamentos e contratos de ne-
gócios e matrimônio. Sua mente se dirigiu com mais 
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intensidade para os assuntos humanos do que aquela pa-
pelada toda poderia sugerir, e, em 1470, ele estava imer-
so na literatura clássica. O tratado de Scala pode ter-lhe 
feito bem ao apresentá-lo a  autores como Platão, Justino, 
Cícero e Lactanius. Bernardo adquiriu para sua bibliote-
ca pes soal, às vezes a custo muito alto, edições de autores 
como Livy e Ma crobius; e quando não podia comprar os 
livros, pegava  empres tado de  instituições como a biblio-
teca do convento de Santa  Croce. Uma de suas relíquias 
mais queridas era uma edição da História de Roma de 
Livy que ganhara ao compilar um catálogo de nomes de 
lugares para o  impressor florentino da obra. Onze anos 
depois, em 1486, ele mandou o volume ser encadernado 
em couro e pagou o encadernador com garrafas de vinho 
tinto de sua fazenda. 

Mas Bernardo não estava sozinho na reverência pelos 
livros clássicos e pela história. Uma preocupação intensa 
com a cultura do mundo antigo havia colocado Floren-
ça na linha de frente das novas descobertas intelectuais e 
artísticas — o que mais tarde ficou conhecido como “hu-
manismo”, que transferiu a ênfase da teologia para os estu-
dos mais seculares que foram o fundamento da literatura 
clássica. O mandachuva da Chancelaria Florentina entre 
1375 e 1406, um acadêmico chamado Coluccio Salutati, 
afirmava que os textos clássicos podiam transmitir lições 
importantes sobre a moral contemporânea e a vida polí-
tica, lições estas não encontradas na Bíblia. Ele e seus se-
guidores abordaram os textos dos antigos de uma maneira 
diferente, tratando-os como se fossem manuais repletos de 
sabedoria prática sobre a vida diária. Eles acreditavam que 
as obras dos antigos gregos e romanos poderiam ensinar, 
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entre outras coisas, como educar melhor as crianças, fazer 
um discurso, tornar-se um bom cidadão ou governar um 
estado — atividades e ocupações que poderiam fazer uma 
pessoa (e uma sociedade) feliz e próspera. 

Os humanistas ofereceram aos europeus do século 
XV uma nova maneira de enxergar o mundo e o homem 
que nele vivia. Eles buscaram inspiração, entre outras fon-
tes, nos filósofos gregos como Protágoras, para quem “o 
homem é a medida de todas as coisas”. Para os cristãos 
medievais, o governo, as leis e a moral da sociedade eram 
estabelecidos por Deus, mas para os humanistas do século 
XV, assim como para os gregos e romanos, essas institui-
ções foram feitas pelo homem e, como tal, eram passíveis 
de exame e sujeitas a mudança. Embora muitos humanis-
tas fossem cristãos convictos, seus interesses estavam mais 
nos assuntos humanos do que nos valores transcendentais. 
Acima de tudo, eles valorizavam o clássico em detrimento 
da visão cristã da natureza humana: o homem era visto 
não como corrompido pelo pecado original e necessitado 
de salvação através da graça de Deus, mas como um ser 
livre, criativo e autodeterminado, capaz ao mesmo tempo 
da mais alta razão e da mais rasteira das paixões.

Bernardo parece ter decidido fazer com que seu filho 
recebesse os benefícios da cultura humanista que brotava 
em Florença, mesmo que os custos fossem altos. Três dias 
depois de seu décimo sétimo aniversário, Nicolau começou 
a aprender latim com um professor do bairro conhecido 
como Maestro Matteo, que dava aulas numa casa próxima 
à ponte Santa Trinitá, próximo da residência dos Maquia-
vel. Em poucos anos, ele estava estudando matemática e 
escrevendo em latim sob a tutela de um professor mais 
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conceituado, Paolo da Ronciglione. Um mestre de grande 
reputação, Paolo era amigo e colega do grande acadêmico 
humanista Cristoforo Landino, autor de um comentário 
sobre a obra de Dante, publicado em 1481, que impres-
sionou os padres da cidade de Florença a tal ponto — esse 
era o tratamento respeitoso que os poetas e acadêmicos 
recebiam naqueles dias — que ele foi presenteado com um 
castelo. 

Maquiavel, então, aparentemente ingressou na insti-
tuição em que Landino dava aulas de poesia e oratória, o 
Studio Fiorentino, uma universidade fundada em 1348, 
mas transferida para Pisa em 1473. De fato, nada se sabe 
ao certo sobre a escolaridade de Maquiavel, mas parece se-
guro acreditarmos que ele floresceu na vibrante atmosfera 
intelectual do Studio. Maquiavel era uma companhia en-
cantadora. Supõe-se que era fisicamente sem atrativos, de 
constituição frágil, lábios finos, queixo fraco, bochechas 
sugadas e os cabelos pretos quase raspados. Porém, tinha 
uma inteligência aguda e um entusiasmo contagiante; a 
maioria de seus retratos — embora feitos postumamente 
— mostra um sorriso irônico emanando de seus lábios. 
Ainda que fosse um leitor voraz dos clássicos, também 
se dedicaria a interesses menos elevados como o jogo e 
a companhia de prostitutas. De acordo com um amigo, 
ele “abundava em charme e comicidade”, enquanto ou-
tro contou que suas piadas e senso de humor faziam todo 
mundo “levantar de seus assentos às gargalhadas”. Ficou 
conhecido como “Machia”, um jogo de palavras com mac-
chia, significando uma mancha ou uma nódoa: referência 
aos estragos provocados por sua língua afiada e seu cérebro 
irreverente. 
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O Studio teria dado a Maquiavel um fundamento 
sólido naquele cardápio de disciplinas humanistas como 
retórica, gramática, poesia, história e filosofia. Um texto 
que ele parece ter estudado muito, já que copiou à mão 
o poema de 7.400 linhas, foi De rerum natura (Sobre a 
natureza das coisas), do filósofo romano Lucretius — o 
único manuscrito do texto havia sido redescoberto e trazi-
do de volta à Florença em 1417. O jovem Maquiavel deve 
ter se enchido de curiosidade pelo argumento central de 
Lucretius: que o medo e a superstição religiosa deveriam 
ser banidos por meio da aplicação da razão e de um estudo 
profundo da natureza.4

Maquiavel se interessava por poesia e filosofia. Três 
poemas escritos durante sua juventude foram reunidos 
num livro de poesia ilustrado com desenhos do  pintor 
Sandro Botticelli. O livro inclui também dez  poemas de 
Lorenzo de’ Medici (chamado de “o Magnífico”), que 
tinha sido o governante de fato em Florença, de 1469 
— coincidentemente, o ano do nascimento de Maquiavel 
— até sua morte em 1492. Os Medici eram a família mais 
rica e poderosa de Florença. O avô de Lorenzo, Cosimo 
de’ Medici, filho do banqueiro mais rico da Europa, fora 
o verdadeiro senhor de Florença em 1434, após destituir 
o governo existente. A família então manteve o controle 
da cidade por seis décadas, respeitando as instituições da 
república, mas concentrando todo o poder nas mãos de 
seus adeptos. 

Cosimo e Lorenzo haviam sido generosos mecenas 
das artes, além de sustentarem igrejas e palácios, e finan-
ciaram a famosa Academia Neoplatônica que se reunia 
nos arredores de Florença, na Villa di Careggi. O grau de 
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proximidade entre Maquiavel e os Medici permanece no 
terreno das conjunturas. Maquiavel parece ter sido, pelo 
menos por um período, membro do círculo de estudiosos 
humanistas, artistas e filósofos (um grupo prestigiado que 
incluía o jovem Michelangelo) mantido por Lorenzo. Um 
dos poemas de Maquiavel chegou mesmo a ser dedicado 
a Giuliano de’ Medici, filho caçula de Lorenzo, que devia 
ser um adolescente quando os poemas foram reunidos no 
princípio da década de 1490. Qualquer que tenha sido a 
natureza da associação, ela foi dramaticamente interrom-
pida em 1494, quando uma revolta popular contra Piero 
(conhecido como Lo Sfortunato, o Desafortunado), o ar-
rogante e incompetente filho mais velho de Lorenzo, obri-
gou os Medici a partir para o exílio. 

Perto dos 30 anos, Maquiavel tinha encontrado a car-
reira na qual desenvolveria seus muitos talentos. A política 
estava em seu sangue. Nos dois séculos anteriores, muitos 
membros do clã haviam ocupado cargos na vida políti-
ca de Florença. Nada menos que 13 membros da família 
Maquiavel tinham chegado em algum momento ou outro 
ao mais alto cargo da vida cívica, o de  gonfaloniere (porta-
estandarte) da Justiça. A carreira mais marcante havia sido 
a de Giovanni Maquiavel, um contemporâneo de Dante 
que foi eleito para cargos altos em várias ocasiões, apesar 
de ter assassinado um padre e ser acusado de estupro. Os 
outros Maquiavel que fizeram história foram Francesco e 
Girolamo, primos de segundo grau de Bernardo: ambos 
foram decapitados por terem feito oposição ao regime to-
talitário de Cosimo de’ Medici. 

Apesar da sina de seu clã, Nicolau parece ter mer-
gulhado com entusiasmo na política nos meses turbulen-
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tos antes da queda de Savonarola. No princípio de 1498, 
ele concorreu ao posto de primeiro secretário da Signoria, 
uma função que dava apoio administrativo para o conse-
lho diretor da república. Disputando com outros três can-
didatos, ele não conseguiu votos suficientes, possivelmente 
devido às suas credenciais antissavonarola.5 Mas os ventos 
de mudança sopraram a favor, entregando-lhe o cargo 
mais cedo do que esperava. Três meses mais tarde, logo 
depois da morte de Savonarola e da perseguição violenta 
aos piagnoni, ele conseguiu um resultado mais feliz. Em 28 
de maio de 1498, o Conselho dos Oitenta, a quem cabia 
a indicação dos embaixadores da república e de outros ofi-
ciais, nomeou-o para o importante e conceituado cargo de 
segundo chanceler. Pela necessidade de confirmação, seu 
nome foi enviado para uma assembleia de aproximada-
mente 3 mil cidadãos conhecida como Grande Conselho 
do Povo. Lá, Maquiavel encontrou novamente três adver-
sários para o posto, mas, desta vez, em 19 de junho, foi 
eleito para ocupar o que restava do mandato de dois anos 
de Alessandro Braccesi. O homem cujo nome se tornaria, 
séculos mais tarde, sinônimo de governo impiedoso e au-
tocrático, chegou ao poder pela força dos votos, alçado por 
seus camaradas cidadãos. 

Florença, uma cidade com cerca de 50 mil pessoas den-
tro de seu anel de muros, havia se organizado como uma 
república no rastro da expulsão dos Medici em 1494. O 
Grande Conselho do Povo era a pedra fundamental da re-
pública, uma assembleia de homens florentinos acima de 
29 anos, que detinha o direito de votar sobre legislação e 
eleger servidores públicos propostos pela Signoria, o braço 
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executivo do governo. A Signoria era constituída por oito 
signori (senhores) e o chefe oficial do governo, o gonfalo-
niere da Justiça. Esses nove homens elaboravam a política 
da república em harmonia com vários comitês, como o 
Dez da Liberdade e da Paz e o Oito da Guarda. Toda a 
correspondência — cartas, relatórios, tratados — era pre-
parada pelos secretários na chancelaria. 

A Chancelaria Florentina não era um órgão buro-
crático comum. Por mais de um século, passaram por lá 
as mentes mais brilhantes de Florença: poetas, historiado-
res, mestres de latim e grego. A correspondência oficial do 
governo, toda feita em latim, era do mais alto nível, com 
Coluccio Salutati tendo iniciado a prática de redigir os do-
cumentos oficiais com citações clássicas e alusões. Esta tra-
dição de excelência literária foi mantida com competência 
pelo chanceler eleito em 1498, Marcello Virgilio Adriani, 
um especialista em grego que, além de sua função na chan-
celaria, dava aulas de poesia e retórica no Studio Fiorenti-
no. O talento de Alessandro Braccesi também havia sido 
requisitado: ele escrevera três volumes de poesia em latim 
e traduzira para o italiano a Historia de duobus amantibus 
(ou História de dois amantes), de Aeneas Silvius Piccolo-
mini, um conto de paixão adúltera escrito em 1440 pelo 
homem que mais tarde se tornaria o papa Pio II.

Por volta de 1498, trabalhavam na chancelaria entre 15 
e vinte secretários, quase todos escrivãos ou professores hu-
manistas. Metade ficava sob a supervisão do primeiro chance-
ler, que cuidava das relações exteriores. Os demais atendiam 
o segundo chanceler, um posto criado em 1437 para ajudar 
a lidar com a correspondência do governo, que era cada vez 
maior. Como segundo chanceler, Nicolau  Maquiavel cui-
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dava, pelo menos na teoria, dos problemas domésticos. En-
tretanto, os chanceleres eram usados pela Signoria, sempre 
preocupada com os gastos públicos, como representantes 
enviados para países vizinhos, com alguma autoridade, mas 
sem a pompa e as verbas de uma verdadeira embaixada. Além 
disso, o segundo chanceler dava apoio administrativo para os 
Dez da Liberdade e da Paz, o gabinete que supervisionava 
as relações internacionais. E, em 14 de julho, com apenas 
um mês no comando da chancelaria, Maquiavel foi indicado 
oficialmente como secretário dos Dez, uma posição que o 
forçaria a trocar a cadeira de sua escrivaninha e os relatórios 
internos pela sela de um cavalo e por viagens para o exterior, 
junto com os enviados florentinos e embaixadores. Nicolau 
estava prestes a ganhar o mundo.

O salário de Maquiavel como segundo chanceler 
era de 128 florins, uma soma confortável, mas distante 
do luxo, se comparada à média do que ganhava por ano 
um artesão conceituado em Florença — entre oitenta ou 
noventa florins. Ele tinha um número de assessores, entre 
eles o amigo Biagio Buonaccorsi e um escrivão chamado 
Agostino Vespúcio, primo do navegador Américo Ves-
púcio. Todos esses funcionários ocupavam um escritório 
apertado na ala norte do segundo andar do Palazzo della 
Signoria, a imponente construção em forma de fortaleza 
que servia como sede do governo de Florença.* Para che-

* Prezando o rigor histórico, eu me refiro a esta construção — hoje 
conhecida como Palazzo Vecchio — como Palazzo della Signoria, seu 
nome durante o período de Maquiavel no cargo. Ganhou o nome 
atual, “palácio velho”, quando os Medici compraram o Palazzo Pitti 
em 1549, e a família abandonou a Piazza della Signoria (que anterior-
mente usaram como corte), transferindo-se para o “palácio novo” ao 
lado sul do Arno. 



18

gar a esse escritório era preciso atravessar um salão muito 
maior, a Sala dei Gigli (salão dos lírios), que servia como 
sala de jantar dos signori. O salão dos lírios tinha uma 
decoração sofisticada, incluindo uma porta de entrada em 
mármore e um forro dourado. A estátua de mármore de 
Davi, esculpida por Donatello, dominava o ambiente, e as 
paredes eram decoradas com afrescos de santos do primei-
ro professor de Michelangelo, Domenico Guirlandaio. 

Havia também uma outra peça de decoração no salão 
dos lírios. Em torno do ano 1400 uma Roda da Fortuna 
tinha sido pintada sobre uma das portas, acompanhada de 
um soneto que falava do perigo de se colocar a confian-
ça na volúvel e caprichosa deusa Fortuna.6 Muitos devem 
ter considerado este aviso oportuno, depois da destitui-
ção dramática de Savoranola e seus seguidores. A sorte, 
no entanto, parecia estar sorrindo para Nicolau Maquiavel 
quando, no verão de 1498, ele se preparou para dar seus 
primeiros passos nos corredores do poder. 


