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POR QUE É QUE OS PAÍSES DEMOCRÁTICOS DESEJAM NATURALMENTE A PAZ, E OS EXÉRCITOS 

DEMOCRÁTICOS NATURALMENTE A GUERRA 

 
Alexis de Tocqueville 

 
 
Os mesmos interesses, os mesmos receios e as mesmas paixões que afastam os povos 

democráticos das revoluções afastam-nos igualmente da guerra; o espírito militar e o espírito 
revolucionário debilitam-se ao mesmo tempo e pelas mesmas razões.  

O número sempre crescente dos proprietários amigos da paz, o desenvolvimento da riqueza 
mobiliária, que a guerra devora tão rapidamente, essa brandura de costumes, esse coração 
sentimental, essa disposição para a piedade que a igualdade inspira, essa frieza de pensamento que 
reduz a sensibilidade às poéticas e violentas emoções que nascem entre as armas, todas essas 
causas convergem para extinguir o espírito militar.  

Creio que podemos admitir como regra, geral e constante, que, nos povos civilizados, as 
paixões guerreiras se tornarão mais raras e menos vivas à medida que as condições forem sendo 
mais igualitárias. 

Todavia, a guerra é um acidente ao qual todos os povos estão sujeitos, tanto os povos 
democráticos como os outros. Qualquer que seja o amor que essas nações tenham pela paz, é 
preciso que se mantenham prontas para repelir a guerra. Por outras palavras, que possuam um 
exército.  

A sorte, que favoreceu tão particularmente os habitantes dos Estados Unidos, colocou-os no 
meio de um deserto em que, por assim dizer, não têm vizinhos. Bastam-lhes alguns milhares de 
soldados, o que é uma peculiaridade da América, não da democracia. 

A igualdade das condições – e os costumes, assim como as instituições, que dela resultam – 
não subtrai um povo democrático da obrigação de manter um exército, e o seu exército exerce 
permanentemente uma enorme influência sobre o seu destino. Importa, portanto, descobrir quais 
são os instintos naturais daqueles que o compõem. 

Nos povos aristocráticos, sobretudo naqueles em que o nascimento é o único factor 
determinante da posição social, a desigualdade encontra-se no exército tal como na nação; o oficial 
é o nobre, o soldado é o servo. Um é necessariamente chamado a comandar, o outro a obedecer. 
Nos exércitos aristocráticos, a ambição do soldado tem, portanto, limites muito apertados. 

Mas a dos oficiais tão-pouco é ilimitada. 
Um corpo aristocrático não faz só parte de uma hierarquia; contém sempre uma hierarquia 

no seu seio; os membros que a compõem são colocados uns acima dos outros, de uma certa 
maneira que de todo não varia. Este é naturalmente chamado, pelo seu nascimento, a comandar 
um regimento, e aqueloutro uma companhia; atingindo esses termos finais das suas esperanças, 
param por si mesmos e dão-se por satisfeitos com a sua sorte.  

Além disso, há uma grande razão que, nas aristocracias, atenua o desejo de promoção do 
oficial. 

Nos povos aristocráticos, o oficial, independentemente da sua patente no exército, também 
ocupa uma posição elevada na sociedade; a primeira, a seus olhos, quase nunca passa de um 
acessório da segunda; o nobre, ao abraçar a carreira das armas, obedece menos à ambição do que 
a uma espécie de dever que o seu nascimento lhe impõe. Entra no exército a fim de preencher 
honradamente os anos ociosos da juventude e poder relatar em família e entre os seus pares 
algumas recordações honrosas da vida militar; mas o seu objectivo principal nada tem a ver com 
adquirir, nessa carreira, bens, consideração e poder, porque possui essas vantagens por si mesmo e 
usufrui delas sem sair de casa. 
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Nos exércitos democráticos, todos os militares podem ascender a oficiais, o que generaliza o 
desejo de promoção e alarga os limites da ambição militar quase ao infinito. 

Por seu turno, o oficial não vislumbra nada que o detenha, natural e obrigatoriamente, em 
determinada patente, e cada patente tem um valor imenso a seus olhos, porque a sua posição na 
sociedade depende quase sempre da sua posição no exército. 

Nas democracias, é comum o oficial não ter outros recursos senão o seu soldo e a única 
distinção que pode esperar é a das suas honras militares. Todas as vezes que muda de funções, 
muda igualmente de fortuna e torna-se, de certo modo, outro homem. O que era o acessório da 
existência nos exércitos aristocráticos tornou-se, assim, o principal, o todo, a própria existência. 

Durante a antiga monarquia francesa, só se dava aos oficiais o seu título de nobreza. 
Presentemente, não se lhe dá senão o seu título militar. Essa pequena mudança das formas da 
linguagem é suficiente para indicar que uma grande revolução se produziu na constituição da 
sociedade e do exército. 

Nos exércitos democráticos, o desejo de promoção é quase universal; é ardente, tenaz, 
contínuo; é potenciado por todas as outras aspirações e só se extingue com a vida. Ora, é fácil de 
ver que, de todos os exércitos do mundo, aqueles em que as promoções devem ser mais lentas em 
tempo de paz são os exércitos democráticos. Como o número de vagas é naturalmente limitado, o 
número de concorrentes quase incontável e a lei inflexível da igualdade pesa sobre todos, ninguém 
é capaz de realizar progressos rápidos e muitos não podem, de todo, aspirar a ser promovidos. 
Deste modo, a necessidade de ser promovido é maior e a facilidade de ser promovido menor que 
noutros exércitos.  

Consequentemente, todos os ambiciosos existentes nas fileiras de um exército democrático 
desejam a guerra com veemência, porque a guerra gera vagas e permite enfim que seja violado 
esse direito de antiguidade, que é o único privilégio natural na democracia. 

Chegamos assim a esta consequência singular: de todos os exércitos, os que mais 
ardentemente desejam a guerra são os exércitos democráticos, e que, dentre os povos, os que mais 
amam a paz são os povos democráticos; e o que acaba por ser extraordinário é que a igualdade 
produz, simultaneamente, esses efeitos contrários.  

Os cidadãos, sendo iguais, acalentam todos os dias o desejo e descobrem a possibilidade de 
mudar a sua condição e aumentar o seu bem-estar. É isso que os dispõe a amar a paz, que faz 
prosperar a indústria e permite a cada um levar tranquilamente a cabo as suas pequenas tarefas; e, 
por outro lado, essa mesma igualdade, aumentando o apreço das honras militares aos olhos dos 
que seguem a carreira das armas e tornando as honras acessíveis a todos, faz com que os militares 
sonhem com os campos de batalha. De ambas as partes, a inquietude do coração é a mesma, o 
gosto pelos benefícios é identicamente insaciável e a ambição igual – o meio de a satisfazer é a 
única diferença. 

Essas disposições opostas, da nação e do exército, expõem as sociedades democráticas a 
grandes perigos.  

Quando o espírito militar abandona um povo, a profissão das armas cessa imediatamente de 
ser considerada honrosa, e os militares tombam para a classe mais baixa dos servidores públicos. 
Tornam-se pouco estimados e incompreendidos. Acontece então o contrário do que se via nas eras 
aristocráticas. Já não são os principais cidadãos que entram no exército, mas os inferiores. Só se 
entregam à ambição militar quando nenhuma outra é alcançável. Daqui surge um círculo de causa e 
consequência de que é difícil escapar – a melhor parte da nação evita a carreira militar, porque essa 
carreira não é venerada; e a carreira não é venerada dado que a melhor parte da nação deixou de a 
seguir. 

Portanto, não é de espantar que os exércitos democráticos se mostrem frequentemente 
inquietos, ameaçadores e insatisfeitos com sua sorte, ainda que, por regra, a acomodação física 
seja mais suave neles e a disciplina menos rígida do que em todos os outros. O militar sente-se 
numa posição inferior e o seu orgulho ferido acaba por lhe dar o gosto pela guerra, que o torna 
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necessário, ou o amor às revoluções, durante as quais espera conquistar, de armas na mão, a 
influência política e a consideração individual que lhe são denegadas. 

A composição dos exércitos democráticos faz com que este último perigo seja temível. 
Na sociedade democrática, quase todos os cidadãos têm propriedades a conservar; mas os 

exércitos democráticos são, geralmente, comandados por proletários. A maior parte deles tem 
pouco a perder com os distúrbios civis. A maioria da nação teme, naturalmente, muito mais as 
revoluções do que na época dos regimes aristocráticos; mas os chefes do exército temem-nas 
muito menos. 

Além disso, como nos povos democráticos, conforme atrás referi, os cidadãos mais ricos, os 
mais instruídos, os mais capazes, não professam a carreira militar, acontece que o exército, no seu 
conjunto, acaba por constituir uma pequena nação, à parte, em que a inteligência se encontra 
menos difundida e os hábitos são mais grosseiros do que na grande. Ora, essa pequena nação 
incivilizada possui as armas, e só ela sabe utilizá-las. 

O que aumenta de facto o perigo que o espírito militar e turbulento do exército faz correr 
aos povos democráticos é o temperamento pacífico dos cidadãos; não há nada tão perigoso como 
um exército no seio de uma nação que não é guerreira; o amor excessivo de todos os cidadãos pela 
tranquilidade coloca a Constituição, todos os dias, à mercê dos militares. 

Pode-se dizer, portanto, de uma maneira geral, que, se os povos democráticos têm uma 
natural propensão para a paz, devido aos seus interesses e aos seus instintos, são, todavia, 
continuamente atraídos para a guerra e as revoluções pelos seus exércitos. 

As revoluções militares, que quase nunca são de temer nas aristocracias, são sempre de 
temer nas nações democráticas. Esses perigos devem ser classificados entre os mais temíveis da sua 
existência futura; é preciso que a atenção dos homens de Estado se aplique sem tréguas na procura 
de um remédio. 

Quando uma nação se sente interiormente atormentada pela ambição inquieta do seu 
exército, o primeiro pensamento que se apresenta é dar a essa ambição incómoda a guerra por 
objecto. 

Não é meu propósito falar mal da guerra; a guerra quase sempre enaltece o pensamento de 
um povo e alteia o seu coração. Há casos em que só ela é capaz de parar o desenvolvimento 
excessivo de certas tendências que a igualdade faz nascer naturalmente e em que a guerra se deve 
considerar como antídoto a certas doenças inveteradas a que as sociedades democráticas estão 
propensas. 

A guerra tem grandes vantagens; mas ninguém se deve convencer de que diminui o perigo 
que acaba de ser indicado. Ela apenas o suspende, retornando, ainda mais terrível, depois dela; 
porque o exército suporta com muito maior impaciência a paz depois de ter experimentado a 
guerra. A guerra apenas seria um remédio para um povo permanentemente sedento de glória. 

Prevejo que todos os príncipes guerreiros que ascenderão ao trono no seio das grandes 
nações democráticas descobrirão que lhes será mais fácil vencer com o seu exército do que fazê-lo 
viver em paz depois da vitória. Há duas coisas que um povo democrático sempre fará a muito custo: 
começar a guerra e concluí-la. 

Se, por um lado, a guerra tem vantagens particulares para os povos democráticos, por outro 
lado ela fá-los correr certos perigos que, no mesmo grau, as aristocracias não têm a temer. Citarei 
apenas dois. 

Se a guerra satisfaz o exército, ela perturba e muitas vezes desespera essa multidão 
incontável de cidadãos cujas pequenas paixões necessitam, continuadamente, da paz para se 
sentirem saciadas. Por conseguinte, ela pode originar, sob outra forma, a desordem que deve 
acautelar. 

Não há guerra longa que, num país democrático, não ponha em grande risco a liberdade. 
Não é que seja de temer ver precisamente, em tal país, após cada vitória, os generais triunfantes 
tomarem pela força o soberano poder, ao estilo de Sila e César. O perigo é de outro género. A 
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guerra nem sempre entrega os povos democráticos ao governo militar; mas ela não pode deixar de 
aumentar imensamente, nesses povos, as atribuições do governo civil; ela concentra quase 
automaticamente nas mãos deste a direcção de todos os homens e o controlo de todas as coisas. 
Se não conduz de repente ao despotismo pela violência, lá vai chegar, calmamente, pelos hábitos 
que se criam.  

Todos os que procuram destruir a liberdade no seio de uma nação democrática devem saber 
que o meio mais seguro e mais curto para tal é a guerra. Este é o primeiro axioma da ciência. 

Um remédio aparentemente óbvio, quando a ambição dos oficiais e dos soldados se torna 
temível, consiste em ampliar os quadros a prover, aumentando o exército. Isso alivia o mal 
presente, mas compromete ainda mais o futuro.  

Aumentar o exército pode produzir um efeito duradouro numa sociedade aristocrática, 
porque, nessas sociedades, a ambição militar é limitada a uma só espécie de homens e termina, 
para cada um deles, num certo limite; de tal modo que é possível contentar quase todos os que a 
nutrem.  

Mas, num povo democrático, nada se ganha aumentando o exército, porque o número de 
ambiciosos aumenta sempre, exactamente na mesma proporção que o próprio exército. Aqueles 
cujos desejos forem satisfeitos criando novos cargos logo serão substituídos por uma nova multidão 
que o poder não pode satisfazer, e até os primeiros logo recomeçarão a queixar-se; é que a mesma 
agitação de espírito que reina entre os cidadãos de uma democracia se torna evidente no exército; 
o que se quer aí não é alcançar determinado posto, mas ser continuamente promovido. Se é 
verdade que os desejos não são muito aparatosos, o certo é que renascem sem cessar. Por 
conseguinte, um povo democrático que aumenta seu exército não faz nada mais que atenuar, por 
um momento, a ambição dos homens da guerra; mas ela não tarda a tornar-se mais temível, 
porque os que a sentem são mais numerosos. 

Quanto a mim, penso que um espírito inquieto e turbulento é um mal inerente à própria 
constituição dos exércitos democráticos e que devemos renunciar a curá-lo. Os legisladores das 
democracias não devem obstinar-se a encontrar uma organização militar que tenha, de per si, a 
força de apaziguar e conter os homens da guerra; esgotar-se-iam em esforços inúteis antes de o 
conseguirem. 

Não é no exército que se pode encontrar o remédio para os vícios do exército, mas no país. 
Os povos democráticos temem, naturalmente, a desordem e o despotismo. Trata-se, 

apenas, de fazer desses instintos opções reflectidas, inteligentes e estáveis. Quando os cidadãos 
aprendem finalmente a usar a liberdade de modo pacífico e calmo e sentem os seus benefícios; 
quando adquirem um amor viril à ordem e se sujeitam voluntariamente à regra, esses mesmos 
cidadãos, entrando na carreira das armas, sem saber levam consigo, e como que a contragosto, 
esses hábitos e esses costumes. O espírito geral da nação, penetrando no espírito particular do 
exército, tempera as opiniões e os desejos que a condição militar faz nascer, ou, pela força 
omnipotente da opinião pública, logra contê-los. Tratem de ter cidadãos educados, íntegros e 
livres, e terão soldados disciplinados e obedientes. 

Qualquer lei que, reprimindo o espírito turbulento do exército, tendesse a reduzir, no seio 
da nação, o espírito de liberdade civil e a desvalorizar a ideia do direito e dos direitos, iria, portanto, 
contra seu objectivo. Favoreceria muito mais do que evitaria o estabelecimento da tirania militar. 

Tendo tudo em conta, e seja o que for que se faça, um grande exército, no seio de um povo 
democrático, constituirá sempre um grande risco; e o meio mais eficaz de reduzir esse risco é 
reduzir o exército; mas trata-se um remédio a que nem todos os povos podem lançar mão. 
 

 

Da Democracia na América - Capítulo XXII 

 

Tradução de David Martelo – Agosto de 2016 


