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MAQUIAVEL, EISENHOWER E OS NEGOCIANTES DE GUERRAS 

 
 
 Nicolau Maquiavel – autor, entre outras obras, de O Príncipe e A Arte da Guerra – 
nasceu em Florença, em 3 de Maio de 1469, filho de um advogado sem linhagem aristocrática 
nem fortuna que o notabilizasse. Esteve, também ele, prestes a concluir a licenciatura em 
Leis, o que não chegou a fazer, por ter trocado os estudos pela política activa. Essa decisão 
foi, em grande medida, fruto do entusiasmo com que encarou as mudanças que estavam em 
curso em Florença, como resultado directo dos acontecimentos que se seguiram à invasão 
francesa de Itália, em 1494. Em 14 de Julho de 1498, com apenas 29 anos, foi nomeado, após 
concurso, Secretário da Segunda Chancelaria da República de Florença. Era um cargo onde se 
tratavam, em natural convergência, os negócios da Defesa, do Interior e da Diplomacia, e que 
ocupou, ininterruptamente, até ao final da sua vida política, ocorrida, em 1512, por ocasião 
do regresso dos Médicis ao poder. 
 Comummente reconhecido como fundador da ciência política moderna, Maquiavel foi, 
também, um renomado pensador da problemática militar, circunstância a que não foi 
estranha, naturalmente, a carreira política a que atrás aludimos. 

Antes de entrarmos, propriamente, no assunto deste breve artigo, é conveniente 
evocar os principais contornos da evolução dos aparelhos militares italianos da época em que 
viveu Maquiavel. Na Itália do final do século XV, a sociedade civil, saindo decididamente da 
penumbra medieval para a modernidade do Renascimento, denotava um extraordinário 
dinamismo mercantil e um invulgar brilho cultural. Todavia, os estados italianos, consumidos 
por intermináveis rivalidades, e, mais propensos a gozar as delícias da prosperidade do que a 
valorizar os assuntos da defesa, exteriorizavam, para o resto da Europa, grandes debilidades 
do ponto de vista estratégico. O que se passava então no tocante aos meios de defesa era, 
em boa parte, explicável pelas mudanças em curso na sociedade italiana. No passado, o 
sistema medieval de base agrária e inspiração religiosa impunha aos cavaleiros vassalos, a 
troco da posse da terra, a fidelidade e, em caso de guerra, o serviço militar em favor do 
respectivo suserano. No entanto, nas progressivas sociedades italianas do século XV – onde 
esse sistema se encontrava já quase totalmente substituído por uma economia 
predominantemente mercantil, geradora de vastos recursos financeiros –, já não havia 
condições nem necessidade dessa troca de serviços entre vassalo e suserano, porque o 
dinheiro à disposição dos poderes políticos possibilitava a compra de exércitos. A Itália 
tornou-se, por conseguinte, uma espécie de “terra prometida” para os mercenários de toda a 
Europa, sobretudo suíços e alemães. Será, justamente, esta dependência de exércitos de 
mercenários que irá constituir o elemento mais debilitador dos estados italianos, quando 
confrontados com exércitos que, apesar de registarem já a presença de algumas tropas 
profissionais, mantinham alguma coesão resultante do velho sistema medieval e dos seus 
códigos morais.  

Maquiavel apercebeu-se muito bem das vulnerabilidades políticas que a utilização de 
mercenários sempre haveria de gerar, vindo a escrever, mais tarde, que a profissão das armas 
«nunca algum homem de bem a exerceu como arte sua. Porque nunca será considerado bom 
todo aquele que exerça uma actividade que, para lhe ser sempre útil, seja cobiçosa, 
fraudulenta, violenta e ter muitas particularidades que necessariamente a não fazem digna. 
Nem podem os homens que a usam como arte, tanto os grandes como os pequenos, serem 
feitos de outro modo, porque esta arte os não nutre em tempo de paz. Donde são levados a 

desejar que não haja paz, ou, então, a tirar indevido proveito do tempo de guerra, para, 

depois dela, se sustentarem. E qualquer destas duas hipóteses é imprópria de um homem 
bom. Porque, do querer sustentar-se por longo tempo, resultam os roubos, a violência e os 
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assassinatos que os soldados desse tipo fazem, tanto aos amigos, como aos inimigos; e, de 
não quererem a paz, derivam os enganos com que os capitães induzem aqueles que os 
contratam, de modo a que a guerra se prolongue.»1 
 A modernidade pusera diante do olhar crítico de Maquiavel a evidência de se terem 
criado condições muito favoráveis à existência de um lucrativo negócio à volta do fenómeno 
da guerra, negócio esse que era capaz de exercer a sua influência ao ponto de condicionar as 
decisões políticas dos mais elevados dirigentes dos estados. Esta constatação – além de 
outras relacionadas com a fidelidade, a disciplina e a coesão das tropas – levou-o, nos seus 
escritos, a defender, com ardor, a criação de exércitos nacionais milicianos, recomendação 
essa a que, no entanto, a generalidade dos países europeus só viria a aderir volvidos mais de 
trezentos anos. A partir de então, a conjugação da revolução industrial com o advento dos 
exércitos de massas, favorecendo o estabelecimento de grandes indústrias de armamento, 
produziu as condições para o aparecimento de um novo tipo de negociantes de guerras. 
Chegara a vez dos grandes produtores de armas e equipamentos com aplicação militar se 
infiltrarem nos aparelhos políticos dos estados, procurando gerar as condições para o 
escoamento lucrativo dos seus produtos. Esta questão tornou-se mais evidente após o final 
da 2.ª Guerra Mundial, porque o clima de guerra-fria estabelecido entre os países ocidentais 
liderados pelos EUA e o bloco comunista encabeçado pela URSS proporcionou uma corrida 
aos armamentos nunca dantes vista. 
 O 34.º presidente dos EUA, general Dwight Eisenhower, que, durante a sua notável 
carreira militar, fora comandante supremo das forças aliadas na Europa, durante a 2.ª Guerra 
Mundial, e, mais tarde, ocupou igual função no âmbito da OTAN, teve o extraordinário mérito 
de chamar a atenção dos seus concidadãos para os perigos decorrentes das influências 
veiculadas pelos interesses das grandes indústrias de guerra. Em 17 de Janeiro de 1961, a 
poucos dias de terminar o seu segundo e último mandato como presidente dos EUA, 
dirigindo-se aos americanos, pela rádio e pela televisão, afirmou o veterano general: 
 
 «Até ao último dos nossos conflitos mundiais, os Estados Unidos não possuíam 
indústria de armamentos. Os fabricantes americanos de relhas de charrua também podiam 
produzir espadas, desde que, com o devido tempo, lho requeressem. Mas, agora, já não 
podemos, no âmbito da defesa nacional, arriscar improvisações de emergência; fomos 
compelidos a criar uma indústria de armamentos permanente, de vastas proporções. Além 
disso, três milhões e meio de homens e mulheres encontram-se directamente envolvidos no 
sistema de defesa. Gastamos, anualmente, em segurança militar, mais do que o rendimento 
líquido de todas as empresas americanas. 
 Esta conjunção de um imenso aparelho militar e de uma vasta indústria de 
armamentos é nova na história americana. A sua influência global – económica, política, 
mesmo espiritual – é sentida em todas as cidades, em todas as assembleias estaduais, em 
cada um dos departamentos do governo federal. Reconhecemos a imperiosa necessidade 
deste desenvolvimento. Ainda assim, não podemos deixar de compreender as suas graves 
implicações. [...] 

Nos diversos níveis de governo, devemo-nos acautelar contra a aquisição de uma 
ilegítima influência, seja ela solicitada ou não, por parte do complexo militar-industrial2. As 
condições para a desastrosa emergência de um poder ilegítimo existem e hão-de persistir. 

Nunca devemos permitir que o peso desta combinação ponha em perigo as nossas 
liberdades ou os procedimentos democráticos. Não podemos julgar nada como seguro. Só 
uma cidadania alerta e esclarecida pode forçar a adequada interligação da vasta máquina 
industrial e militar de defesa com os nossos métodos e objectivos pacíficos, de modo que a 
segurança e a liberdade possam prosperar em conjunto.» 
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 No início do corrente ano [2006], esta questão voltou a ser longamente recordada nos 
EUA, em grande parte devido à estreia de um documentário do realizador Eugene Jarecki 
intitulado Why We Fight, o qual se inicia, precisamente, com as imagens do discurso de 
despedida de Dwight Eisenhower. Segundo os relatos da imprensa americana, a película 
procura demonstrar que o complexo militar-industrial americano, mais do que influenciar a 
política do país, tem sido o seu principal configurador. Não faltam, de resto, indicadores 
preocupantes que apontam nesse sentido, entre os quais a forte presença de empresas 
americanas na prestação de serviços às forças militares destacadas no Iraque, serviços esses 
que vão do simples fornecimento de refeições até ao, até há pouco, inimaginável 
desempenho de missões de segurança física, executadas por pessoal civil armado. No filme, o 
ex-analista da CIA Chalmers Johnson, autor de The Sorrows of Empire, referindo-se aos 
resultados da indústria de defesa, no ano fiscal de 2003, afirma convictamente: 
 

«Os lucros subiram, no passado ano, acima dos 25 por cento. Garanto-vos que, quando 
a guerra se torna tão lucrativa, é mais que certo que vamos ter mais.»3 

 
Através de diversas entrevistas, o filme coloca, ainda, a questão da confiança que os 

americanos depositam na sua liderança política no momento de serem enviados para a 
guerra, para concluir que, sobretudo no caso da invasão e ocupação do Iraque, essa confiança 
terá sido usada de forma ilegítima. Na sequência das imagens e das palavras do discurso de 
Eisenhower, aparece no filme o senador republicano John McCain, veterano da Guerra do 
Vietname, pronunciando-se, de forma inequívoca, a propósito do alerta lançado pelo falecido 
presidente: 
 

«Infelizmente, as suas palavras tornaram-se realidade. Ele estava preocupado com a 
possibilidade das prioridades serem determinadas pelos interesses das empresas, em oposição 
aos interesses do país.»4  

 
 Apertando o cerco em torno dos responsáveis pela preocupante situação no Médio-
Oriente, surge, no filme, a neta de Eisenhower, Susan, recordando uma frase do seu avô, 
enquanto presidente: 
 
 «Deus tenha piedade deste país quando alguém que não saiba dos assuntos militares 
tanto como eu sei vier a sentar-se a esta secretária».5 
 
 E nesta afirmação, que muitos julgarão excessiva, encontramos de novo a identidade 
de ideias entre as duas figuras que aqui evocámos, porque também Maquiavel achava que o 
conhecimento profundo das coisas da guerra era atributo primordial de quem ocupasse a 
liderança de um estado, visão essa que ele traduzia na seguinte recomendação: 
 

«É dever de um príncipe, por conseguinte, não ter outro objectivo, nem outra 
preocupação, nem ocupar-se do que quer que se situe fora do âmbito da guerra e da sua 
preparação e conduta, porque ela é a única arte destinada aos que lideram.»6 

 
 É certo que, nos dias de hoje, é impensável que a acção de um chefe de Estado se 
possa circunscrever aos assuntos de defesa, mas, especialmente no caso de uma 
superpotência, parece ser absolutamente essencial que a sua liderança seja exercida por 
alguém que possua sólidos conhecimentos sobre o emprego de forças militares e uma noção, 
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tanto quanto possível rigorosa, do que sejam os custos políticos, económicos e morais do 
desencadeamento de uma guerra. O que o documentário Why We Fight procura demonstrar 
– face aos desanimadores resultados das intervenções norte-americanas no Iraque e no 
Afeganistão – é que, para além de possíveis interferências ilegítimas do complexo industrial-
militar nas decisões políticas, se encontram à frente da administração, num momento de 
particular sensibilidade estratégica, dirigentes que não possuem nem a experiência de 
combate nem os conhecimentos necessários à condução dos negócios da guerra. E, quando 
assim é, os problemas daí resultantes tendem a escapar às soluções políticas à disposição da 
humanidade e resvalam para o âmbito da piedade de Deus, como dizia Eisenhower. 
 
David Martelo (In Jornal do Exército - 2006) 
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