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 É da essência de um exército democrático ser muito numeroso relativamente ao povo 
que o fornece; mais adiante direi porquê. 
 Por outro lado, os homens que vivem em regimes democráticos raramente escolhem a 
carreira militar. 
 Consequentemente, os povos democráticos não tardam a ser levados a renunciar ao 
recrutamento voluntário, preferindo recorrer ao alistamento obrigatório. A necessidade da 
sua condição obriga-os a adoptar este último meio, e, podemos facilmente prever que todos 
o virão a adoptar. 
 Sendo obrigatório o serviço militar, o esforço reparte-se indistinta e igualmente por 
todos os cidadãos. O que, necessariamente, resulta, uma vez mais, da forma de vida dos seus 
povos e das suas ideias. O governo, nesse contexto, pode quase tudo o que quer, desde que 
abranja toda a gente ao mesmo tempo; é a desigualdade do esforço e não o esforço em si que 
faz com que, normalmente, se lhe ofereça resistência. 
 O serviço militar, tocando a todos os cidadãos, faz com que, evidentemente, cada um 
deles permaneça um reduzido número de anos nas fileiras. 
 Assim, está na natureza das coisas que o soldado não esteja senão de passagem no 
exército, enquanto, na maior parte das nações aristocráticas, a condição militar é uma 
profissão que o militar escolhe ou que lhe é imposta por toda a vida. 
 Isto acarreta grandes consequências. Entre os militares que integram um exército 
democrático, alguns dedicam-se à vida militar; mas a maior parte, levados contra vontade 
para as fileiras e sempre prontos a regressar à sua terra, não se consideram como seriamente 
empenhados na carreira militar e só pensam em sair dela. Estes não adquirem as 
necessidades e não partilham mais do que metade das paixões que esta carreira faz nascer. 
Submetem-se aos seus deveres militares, mas a sua alma mantém-se ligada aos interesses e 
desejos que a preenchiam na vida civil. Por conseguinte, não ficam imbuídos do espírito do 
exército; mais depressa transportam para o interior do exército o espírito da sociedade e 
nunca o perdem. Entre os povos democráticos, são os simples soldados que se mantêm mais 
cidadãos; é sobre eles que as tradições nacionais mantêm mais influência e a opinião pública 
maior poder. É através dos soldados que podemos orgulhar-nos de fazer penetrar num 
exército democrático o amor à liberdade e o respeito dos direitos que conseguimos inspirar 
ao próprio povo. Sucede o contrário nas nações aristocráticas, onde os soldados acabam por 
nada terem em comum com os seus concidadãos e viverem no seu meio com estrangeiros e, 
frequentemente, como inimigos. 
 Nos exércitos aristocráticos, o elemento conservador é o oficial, porque somente o 
oficial manteve laços estreitos com a sociedade civil e não nunca deixa de ter vontade de, 
cedo ou tarde, aí reocupar o seu lugar; nos exércitos democráticos, é o soldado, por razões 
em tudo semelhantes. 
 Em contrapartida, acontece frequentemente que, nesses mesmos exércitos 
democráticos, o oficial adquira maneiras e desejos inteiramente diferentes dos da nação. É 
compreensível. 
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 No seio dos povos democráticos, o homem que ascende ao oficialato rompe todos os 
laços que o ligavam à vida civil; sai dela para sempre e não tem qualquer interesse em lá 
retornar. A sua verdadeira pátria é o exército, uma vez que ele nada é senão em resultado do 
posto que ocupa; segue, por conseguinte, o destino do exército, engrandece-se ou apaga-se 
com ele e é apenas através dele que orienta as suas esperanças. O oficial, tendo necessidades 
vincadamente distintas das do país, pode permitir-se ansiar ardentemente a guerra ou 
participar numa revolução, no preciso momento em que a nação mais aspira por estabilidade 
e paz. 
  Não obstante, há causas que nele temperam o espírito guerreiro e inquieto. Se a 
ambição é universal e contínua nos povos democráticos, vimos que raramente é em grande 
escala. O homem que, oriundo das classes secundárias da nação, logrou, percorrendo as 
patentes inferiores do exército, atingir a categoria de oficial, já deu um passo imenso. 
Conseguiu meter o pé numa esfera superior àquela que ocupava no seio da sociedade civil e 
adquiriu direitos que a maior parte das nações democráticas considerarão sempre como 
inalienáveis.1 De boa vontade se detém após esse grande esforço e aspira a desfrutar da sua 
conquista. O receio de comprometer o que possui já enfraquece no seu coração a ambição de 
adquirir o que não tem. Depois de passar o primeiro e maior obstáculo que impedia o seu 
progresso, resigna-se com menos impaciência à lentidão da sua carreira. Este arrefecimento 
da ambição aumenta à medida que, fruto de promoções, entende que tem mais a perder. Se 
não me engano, a parte menos guerreira assim como a menos revolucionária de um exército 
será sempre a dos seus comandantes. 
 O que acabo de dizer dos oficiais e dos soldados não se aplica a uma classe numerosa 
que, em todos os exércitos, ocupa entre eles uma posição intermédia: refiro-me aos 
sargentos. 
 Esta classe de sargentos, que, antes do presente século, não se havia feito notar na 
história, é chamada, a partir de agora, a desempenhar um papel importante. 
 Do mesmo modo que o oficial, o sargento rompeu mentalmente todos os laços que o 
ligavam à sociedade civil; tal como ele, fez da condição militar a sua carreira, e, talvez ainda 
mais do que o oficial, orientou desta única perspectiva todos os seus desejos; mas não 
alcançou ainda, como o oficial, um patamar elevado e sólido onde lhe seja consentido deter-
se e respirar à vontade, esperando que possa chegar mais acima. 
 Pela própria natureza das suas funções, impossíveis de mudança, o sargento está 
condenado a levar uma existência obscura, acanhada, penosa e precária. Da condição militar, 
ainda só enxerga os perigos. Não lhe conhece senão as privações e a obediência, mais difíceis 
de suportar do que os perigos. Suporta tanto mais as suas misérias presentes quanto sabe 
que a constituição da sociedade e do exército lhe consentem a libertação; com efeito, de um 
dia para o outro, pode tornar-se oficial. Então, terá um comando, honras, independência, 
direitos e fruições. Este objecto das suas esperanças não só lhe parece imenso como, antes de 
o alcançar, nunca está seguro de o conseguir. A sua patente não tem nada de irrevogável; 
está dependente, em cada dia, da arbitrariedade dos seus chefes; as necessidades da 
disciplina exigem, imperiosamente, que assim seja. Uma falta leve, um capricho, podem 
sempre fazer-lhe perder, num instante, o fruto de vários anos de trabalhos e canseiras. 
Portanto, até chegar à patente que deseja, é como se não tivesse feito nada. Só, então, é que 
parece que inicia a carreira. No espírito de um homem assim incessantemente espicaçado 

                                                 
1
 A posição de oficial é, com efeito, bem mais garantida nas nações democráticas do que nas outras. Quanto 

menos autónomo o oficial for, mais valor terá comparativamente a sua patente e mais justificação encontrará o 

legislador para lhe assegurar a fruição. (Nota do original) 

 



3 

 

pela sua juventude, pelas suas carências, pelas suas paixões, pelo espírito do seu tempo, pelas 
suas esperanças e temores, não pode deixar de se atear uma ambição desesperada. 
 Por conseguinte, o sargento deseja a guerra. Deseja-a sempre e a qualquer preço, e, se 
lhe recusam a guerra, passa a querer as revoluções que suspendem a autoridade das regras, 
no meio das quais espera, favorecido pela confusão e pelas paixões políticas, afastar o seu 
oficial e tomar o seu lugar; e não é impossível que as faça acontecer, porque exerce uma 
grande influência junto dos soldados, dada a comunhão de origens e de hábitos, embora 
divirjam consideravelmente no respeitante às paixões e aos desejos. 
 Estaríamos errados se pensássemos que estas inclinações diferentes do oficial, do 
sargento e das praças são peculiares de uma época ou de um país. Far-se-ão notar em todas 
as épocas e em todas as nações democráticas. 
 Em qualquer exército democrático, será sempre o sargento a representar o menor 
espírito pacífico e respeitador da ordem do país e será o soldado a representá-lo melhor. O 
soldado levará para as fileiras a força ou a debilidade dos hábitos nacionais e aí fará ver a 
imagem fiel da nação. Se ela é ignorante e frágil, deixar-se-á arrastar para a desordem pelos 
seus chefes, inconscientemente ou contra a sua vontade. Se é esclarecido e enérgico, ele 
próprio os meterá na ordem.   
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