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O que torna os exércitos democráticos mais fracos do que os outros exércitos 

ao entrar em campanha e mais temíveis quando a guerra se prolonga 

 
Alexis de Tocqueville 

 
 

Qualquer exército que entra em campanha após uma longa paz corre o risco de ser 
vencido; qualquer exército que tenha feito a guerra prolongadamente tem grandes 
probabilidades de vencer: essa verdade é particularmente aplicável aos exércitos 
democráticos.  

Nas aristocracias, a condição militar, proporcionando uma carreira privilegiada, é 
honrada mesmo em tempo de paz. Por isso a ela se consagram os homens de grande talento, 
grande inteligência e de grande ambição; o exército encontra-se, em todos os aspectos, ao 
nível da nação; muitas vezes até o supera. 

Já vimos como, pelo contrário, nos povos democráticos a elite da nação se afastava 
pouco a pouco da carreira militar para procurar, por outros caminhos, a consideração, o 
poder e, sobretudo, a riqueza. Depois de uma longa paz – e nas épocas democráticas as pazes 
são longas –, o exército é sempre inferior ao próprio país. É nesse estado que a guerra o vai 
encontrar; e, até a guerra o mudar, existe um risco para o país e para o próprio exército. 

Tive a ocasião de fazer ver como, nos exércitos democráticos em tempo de paz, o 
princípio da antiguidade constituía a lei suprema e inflexível da promoção. Essa circunstância 
não decorre apenas, conforme sublinhei, da constituição desses exércitos mas da própria 
constituição do povo, e assim será sempre. 

Além disso, como nesses povos o oficial só vale alguma coisa no país pela sua posição 
militar, da qual retira toda a sua consideração e todo o seu bem-estar, só requer a passagem 
à reserva ou é reformado pelo exército nos limites extremos da vida.  

Resulta dessas duas causas que, quando após um longo período de paz um povo 
democrático pega finalmente em armas, estão velhos todos os chefes do seu exército. Não 
me refiro apenas aos generais, mas também aos oficiais subalternos, a maioria dos quais não 
foram promovidos ou só muito lentamente puderam progredir. Se examinarmos um exército 
democrático, após uma longa paz, veremos com surpresa que todos os soldados estão perto 
da infância e todos os chefes em declínio; de tal modo que os primeiros carecem de 
experiência e os segundos de vigor.  

Esta é uma grande causa de reveses; porque a primeira condição para bem conduzir a 
guerra é ser jovem; não ousaria dizê-lo, se o maior capitão dos tempos modernos não o 
tivesse afirmado. 

Essas duas causas não agem da mesma maneira sobre os exércitos aristocráticos. 
Como, neles, a promoção se dá muito mais por direito de nascimento do que de 

antiguidade, é sempre possível encontrar, em todas as patentes, um certo número de 
homens jovens que trazem para a guerra toda a primeira energia do corpo e da alma.  

Além disso, como os homens que buscam as honras militares num povo aristocrático 
têm uma posição garantida na sociedade civil, raramente esperam que a aproximação da 
velhice os surpreenda no exército. Depois de terem consagrado à carreira das armas os anos 
mais vigorosos da sua juventude, eles próprios se retiram, indo passar nos seus lares o 
remanescente da sua idade madura. 

Uma paz prolongada não apenas deixa os exércitos democráticos repletos de oficiais 
idosos, como também dá a todos os oficiais hábitos de corpo e de espírito que os tornam 
pouco habilitados para a guerra. Quem viveu por muito tempo no meio da atmosfera 
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sossegada e tépida dos costumes democráticos submete-se dificilmente aos trabalhos rudes e 
aos deveres austeros que a guerra impõe. Se não perde completamente o gosto pelas armas, 
adquire, no mínimo, hábitos de vida que o impedem de vencer.  

Nos povos aristocráticos, a languidez da vida civil exerce uma influência menor sobre 
os costumes militares, porque, nesses povos, é a aristocracia que conduz o exército. Ora, uma 
aristocracia, por mais mergulhada que esteja nas delícias da vida, tem sempre várias outras 
paixões além do bem-estar, e, de bom grado, sacrifica momentaneamente o seu bem-estar, 
para melhor satisfazer essas paixões. 

Mostrei como, nos exércitos democráticos, em tempo de paz, é extrema a lentidão das 
promoções. Os oficiais, inicialmente, suportam esse estado de coisas com impaciência; 
agitam-se, inquietam-se e desesperam; mas, com o tempo, a maioria deles tende a resignar-
se. Os que têm maiores ambições e mais recursos saem do exército; os outros, adequando 
enfim os seus gostos e os seus desejos à mediocridade da sua sorte, acabam considerando a 
condição militar sob um ponto de vista civil. O que mais apreciam é a comodidade e a 
estabilidade que a acompanham; sobre a garantia dessa pequena fortuna, moldam toda a 
imagem de seu futuro e nada mais desejam senão poder desfrutá-lo sossegadamente. Assim, 
uma longa paz não só recheia os exércitos democráticos de velhos oficiais como confere, 
frequentemente, modos de veteranos aos que ainda estão na flor da idade. 

Mostrei, igualmente, como, nas nações democráticas, em tempo de paz, a carreira 
militar era pouco honrada e pouco procurada. 

Esse desfavor público é um peso enorme sobre o espírito das tropas. O ânimo dos 
militares fica como que vergado por ele; e, quando finalmente a guerra chega, não são 
capazes de recobrar prontamente a sua elasticidade e o seu vigor.  

Uma semelhante causa de abatimento moral não se manifesta de todo nos exércitos 
aristocráticos. Neles, os oficiais nunca se sentem depreciados aos seus próprios olhos nem 
aos dos seus semelhantes, porque, independentemente de sua grandeza militar, são grandes 
por si mesmos.  

Ainda que a influência da paz se fizesse sentir da mesma maneira sobre os dois tipos 
de exércitos, os resultados seriam também diferentes. 

Quando os oficiais de um exército aristocrático tiverem perdido o espírito guerreiro e 
a ambição de se promoverem pelas armas, resta-lhes ainda um certo respeito pela honra da 
sua ordem e o velho hábito de serem os primeiros e de darem o exemplo. Mas, quando os 
oficiais de um exército democrático deixam de manifestar o amor à guerra e a ambição 
militar, então nada mais resta.  

Creio, por conseguinte, que um povo democrático que empreende uma guerra após 
uma paz prolongada se arrisca muito mais a ser vencido; mas não se deve deixar abater 
facilmente pelos reveses, porque as probabilidades de sucesso do seu exército aumentam 
com a própria duração da guerra. 

Quando a guerra, ao prolongar-se, arranca por fim todos os cidadãos aos seus 
tranquilos trabalhos e leva à ruína os seus pequenos empreendimentos, as mesmas paixões 
que os faziam dar tanto apreço à paz volvem-se para as armas. A guerra, depois de ter 
destruído todas as indústrias, torna-se na grande e única indústria, e é só para ela que então 
se dirigem, de toda a parte, os desejos ardentes e ambiciosos que a igualdade faz nascer. É 
por isso que essas mesmas nações democráticas, que tanta dificuldade têm em ir para os 
campos de batalha, por vezes aí levam a cabo coisas prodigiosas, quando, finalmente, é viável 
meter-lhe as armas na mão. 

À medida que a guerra atrai cada vez mais todos os olhares para o exército, que a 
vemos criar em pouco tempo grandes reputações e grandes fortunas, a elite da nação segue a 
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carreira das armas; todos os espíritos naturalmente empreendedores, briosos e guerreiros, 
gerados não só na aristocracia mas no país inteiro, são por ela empolgados.  

Sendo imenso o número dos que concorrem às honras militares e dado que a guerra 
impele rudemente cada um para o seu posto, acabam sempre por se revelar grandes 
generais. Uma guerra prolongada produz sobre um exército democrático o que uma 
revolução produz sobre o próprio povo. Ela rompe as regras e faz aparecer todos os homens 
excepcionais. Os oficiais cujo ânimo e cujo corpo envelheceram na paz são afastados, retiram-
se ou morrem. No lugar deles, acotovela-se uma multidão de homens jovens, já endurecidos 
pela guerra, e cujos desejos a mesma ampliou e inflamou. Estes querem subir a qualquer 
preço e sem cessar; depois deles, vêm outros que têm paixões e desejos idênticos; e, depois 
desses, ainda outros, sem outros limites senão os da dimensão do exército. A igualdade 
possibilita a todos a ambição, e a morte encarrega-se de fornecer a todas as ambições as 
necessárias oportunidades. A morte estreita incessantemente as fileiras, cria vagas, fechando 
e abrindo a carreira. 

Aliás, há entre os costumes militares e os costumes democráticos uma relação oculta 
que a guerra descobre.  

Os homens das democracias têm, naturalmente, o desejo apaixonado de adquirir 
depressa os bens que cobiçam e de os desfrutar comodamente. A maioria deles adora o risco 
e teme muito menos a morte do que a penúria. É com esse espírito que dirigem o comércio e 
a indústria; e esse mesmo espírito, por eles transportado para os campos de batalha, leva-os, 
de bom grado, a expor sua vida para obter, rapidamente, os louros da vitória. Não há 
grandezas que mais satisfaçam a imaginação de um povo democrático do que a grandeza 
militar, grandeza brilhante e súbita que se obtém sem trabalho, não arriscando senão a 
própria vida. 

Assim, enquanto o interesse e os gostos afastam da guerra os cidadãos de uma 
democracia, os seus hábitos de espírito preparam-nos para a travar com sucesso; tornam-se 
naturalmente bons soldados, logo que é possível arrancá-los dos seus empregos e do seu 
bem-estar.  

Se a paz é particularmente prejudicial aos exércitos democráticos, a guerra assegura-
lhes, portanto, vantagens que os outros exércitos nunca conseguem ter; e essas vantagens, 
embora pouco sensíveis de início, a longo-prazo não podem deixar de lhes garantir a vitória.  

Um povo aristocrático que, lutando contra uma nação democrática, não conseguir 
derrotá-la nas primeiras campanhas, arrisca-se sempre a ser por ela vencido. 
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