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DAS GUERRAS DE INTERVENÇÃO1 
 

Antoine-Henri Jomini 
 
 
 De todas as guerras que um Estado possa empreender, a mais conveniente e a que mais 
vantagens lhe proporciona é, sem dúvida, a guerra de intervenção num conflito que já está em 
curso. A explicação é fácil de compreender: um Estado que intervém deste modo coloca na 
balança todo o peso do seu poderio em conjunto com o da potência ao lado da qual se vai bater; 
faz a sua entrada na guerra quando assim o deseja e assim que se lhe depara o momento mais 
oportuno para proporcionar uma acção decisiva aos meios que decide empenhar. 
 Consideraremos dois tipos de intervenções: a primeira é aquela em que um Estado 
procura intrometer-se nos assuntos internos dos seus vizinhos; a segunda é a que se destina a 
intervir, com oportunidade, no plano das suas relações externas. 
 Os publicistas nunca lograram pôr-se de acordo quanto ao direito de intervenção 
interior. Não discutiremos com eles no plano do direito, mas diremos que se trata de uma 
situação que tem ocorrido amiudadas vezes. Os Romanos ficaram a dever uma grande parte da 
sua grandeza a este tipo de intervenções e o império da Companhia Inglesa da Índia não se 
explica senão deste modo. É claro que as intervenções interiores nem sempre resultam. A 
Rússia deve, em boa parte, o desenvolvimento do seu poder à intervenção que os seus 
soberanos conseguiram levar a cabo na política da Polónia; a Áustria, pelo contrário, esteve à 
beira da perdição por ter pretendido intervir nos assuntos internos da Revolução Francesa. 
Todavia, este tipo de considerações não faz parte do nosso objectivo. 
 A intervenção nas relações externas dos seus vizinhos apresenta um maior grau de 
legitimidade e é, talvez, mais natural e vantajosa. Com efeito, se podemos duvidar do direito de 
um Estado se intrometer no que se passa no foro interno dos outros, também temos de lhe 
conceder o direito de se opor a que esses outros consintam situações de instabilidade e de 
desordem que sejam susceptíveis de alastrar até ele. 

Há três motivos que podem determinar a intervenção nas guerras exteriores dos seus 
vizinhos: o primeiro é a existência de um tratado de aliança ofensiva e defensiva que impõe o 
socorro de um aliado; o segundo é a manutenção do que se designa por equilíbrio político, 
convenção dos séculos modernos, tão admirável quanto essencialmente simples, e que, no 
entanto, foi demasiadas vezes ignorada, precisamente por aqueles que deveriam ser os seus 
apóstolos mais fervorosos2; o terceiro motivo é o de aproveitar uma guerra já em curso, não só 
com a finalidade de evitar consequências danosas mas também para obter vantagens através da 
intervenção. 

A história oferece inúmeros exemplos de potências que entraram em declínio por terem 
desprezado estes princípios: que um Estado entra em decadência assim que sofre as 

consequências do engrandecimento desmesurado de um Estado rival; e que um Estado, mesmo 

sendo de segunda ordem, pode tornar-se no árbitro do equilíbrio político, sempre que saiba, 

no momento oportuno, colocar o seu peso na balança que mede esse equilíbrio. É o bastante 
para demonstrar a vantagem das guerras de intervenção, sob o ponto de vista da alta política. 

No que respeita ao ponto de vista militar, é claro que um exército que aparece como 
terceira parte num conflito já em curso passa a ter um papel preponderante. A sua influência 
será tanto mais decisiva quanto maior for a importância que a sua posição geográfica conferir 
relativamente à das duas potências já em guerra. Vejamos um exemplo. No Inverno de 1807, 

                                                 
1 Este artigo foi escrito em 1829. (Nota do tradutor) 
2 Acreditar na possibilidade de um equilíbrio perfeito seria absurdo. Não podemos pretender senão um equilíbrio 
relativo e aproximativo. O princípio da manutenção do equilíbrio deve constituir a base da política, tal como a arte 
de empenhar o maior número de forças possível no ponto decisivo constitui o princípio regulador da guerra. 
Escusado será dizer que o equilíbrio marítimo é uma parte essencial do equilíbrio político europeu. 
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Napoleão cruzou o Vístula e aventurou-se até às muralhas de Königsberg, deixando a Áustria à 
sua retaguarda e tendo todo o poderio do império russo diante de si. Se a Áustria, a partir da 
Boémia, tivesse lançado um exército de 100.000 homens na direcção do Oder, teria sido, 
segundo todas as probabilidades, o fim do todo-poderoso Napoleão, uma vez que o seu 
exército teria imensas dificuldades em voltar ao Reno e tudo leva a crer que não o teria 
conseguido. A Áustria preferiu esperar até poder elevar os efectivos do seu exército a 400.000 
homens. Dois anos depois, passou então à ofensiva com este impressionante volume de meios 
e foi vencida, enquanto com 100.000 homens, empenhados no momento oportuno, teria 
decidido mais seguramente e mais facilmente o destino da Europa. 

Se as intervenções são de duas naturezas diferentes, as guerras que daí resultam são, 
também, de diversos tipos. 

 
1.º Podereis ter de intervir como força auxiliar, como consequência de tratados 

anteriores, através de corpos secundários cuja forma se encontra determinada. 
2.º Podereis ter de intervir, como parte principal, para apoiar um vizinho mais fraco, a 

quem ides defender o território, o que leva o teatro de guerra para longe das vossas fronteiras. 
3.º Podereis ter de intervir, também, como parte principal, num caso em que estais 

próximo do teatro da guerra, o que pressupõe uma coligação de diversas grandes potências 
contra uma. 

4.º Finalmente, podereis ter de intervir num conflito já em curso ou antes da declaração 
de guerra. 

 
Quando a nossa intervenção se processa através de um contingente medíocre, na 

sequência do que estipula um tratado, não passamos de um acessório, sendo as operações 
dirigidas pela potência principal. Mas quando intervimos no seio de uma coligação e com um 
exército de grande envergadura, o caso muda de figura. 

As oportunidades militares destas guerras são variadas. O exército russo, durante a 
Guerra dos Sete Anos, era, no fundo, uma força auxiliar da Áustria e da França. Todavia, foi 
parte principal no Norte, até à ocupação da velha Prússia pelas suas tropas. Mas enquanto os 
generais Fermor e Soltikov conduziram o exército até ao Brandeburgo, fizeram-no apenas no 
interesse austríaco. As suas tropas, projectadas para longe da sua base, encontravam-se à mercê 
de uma boa ou má manobra dos seus aliados. 

Expedições para longínquas paragens, como esta, expõem-se a sérios perigos e são, 
geralmente, muito delicadas para o general comandante do exército. Dessa realidade, as 
campanhas de 1799 e 1805 forneceram tristes provas, que lembraremos quando tratarmos 
destas expedições em termos estritamente militares (artigo 29). 
 Destes exemplos, podemos concluir que as expedições para longas distâncias podem, 
com grande probabilidade, criar graves problemas aos exércitos nelas envolvidos, mas, em 
contrapartida, conferem para o país a vantagem de não poder ser facilmente invadido, dado que 
o teatro da guerra se desloca para longe das suas fronteiras. Deste modo, o que representa para 
o general comandante um sério motivo de cuidado redunda, neste caso, num bem para o 
Estado. 
 Nas guerras desta natureza, o fundamental é: escolher um comandante do exército que 

seja, simultaneamente, político e militar; definir rigorosamente com os aliados a quota-parte 

que cada um deve assumir nas operações; e, por fim, determinar um objectivo que esteja em 

harmonia com os interesses comuns. Foi por menosprezo destas precauções que a maior parte 
das coligações falharam ou que tiveram de lutar penosamente contra uma potência no seu todo 
inferior, mas mais unida. 
 O terceiro tipo de guerra de intervenção ou de oportunidade, acima mencionado – 
aquele que, numa palavra, consiste em intervir com todo o potencial disponível na proximidade 
da própria fronteira –, é mais favorável que os outros. Trata-se da situação em que a Áustria se 



3 
 

encontrava em 1807, mas na qual não soube tirar partido da sua posição. Outro tanto se pode 
dizer da situação em que o mesmo país se viria a encontrar em 1813. Vizinha da Saxónia, onde 
Napoleão acabava de reunir as suas forças, a Áustria tinha à sua mercê o flanco do dispositivo 
francês. Nessa oportunidade, colocar no prato da balança um exército de 200.000 homens era 
quase uma garantia de sucesso. O império de Itália e a influência sobre a Alemanha, perdidos 
ao longo de quinze anos de derrotas, foram reconquistados em dois meses. Nesta intervenção, a 
Áustria tinha pela frente não apenas uma oportunidade política mas também uma conjuntura 
militar a seu favor – um resultado duplo que consubstancia o mais elevado grau de vantagens a 
que os chefes de um Estado podem aspirar. 
 O gabinete de Viena foi tanto mais bem-sucedido quanto é certo que a sua intervenção 
não só era da natureza das que mencionámos no artigo 3.º – isto é, bastante próxima das suas 
fronteiras para permitir o maior empenhamento de meios –, como, ainda, se efectuava quando 
já estava em curso uma guerra, na qual a Áustria entrava com todo o potencial de meios de que 
dispunha e no momento em que mais lhe convinha. Esta dupla vantagem é de tal modo 
decisiva que vimos não apenas as grandes monarquias mas mesmo pequenos Estados 
tornarem-se preponderantes ao saberem aproveitar uma tal oportunidade. Para o demonstrar, 
bastarão dois exemplos. Em 1552, o eleitor Maurice de Saxe ousou declara-se abertamente 
contra Carlos V, senhor de Espanha, de Itália e do Império Germânico e vencedor de Francisco 
I de França, país onde cravava as suas garras. Esta revolta, que leva a guerra até ao coração do 
Tirol, travou o grande homem que tudo ameaçava devorar. Em 1706, o duque da Sabóia, Vítor 
Amadeu, ao declarar-se contra Luís XIV, mudou o rumo dos acontecimentos em Itália, 
forçando a retirada do exército francês desde as margens do rio Ádige até às muralhas de 
Turim, onde sofreu a sangrenta catástrofe que haveria de imortalizar o Príncipe Eugénio3. 
Quantos homens de Estado parecerão pequenos àqueles que tenham meditado sobre estes dois 
acontecimentos e sobre as transcendentes questões a que eles se encontram ligados! 
 Já falámos suficientemente da importância e das vantagens destas intervenções de 
oportunidade. O número dos exemplos poderia ser infinitamente multiplicado, mas isso não 
iria acrescentar nada de significativo à convicção dos nossos leitores. 
 
 
Este texto constitui o artigo 5.º do capítulo I da obra Compêndio da Arte da Guerra 
 

 
 
Tradução de David Martelo 

                                                 
3 François-Eugène, Príncipe de Savoie-Carignan (1663-1736). [Nota do tradutor] 


