Prefácio

Ao longo da história, líderes militares enfrentaram o dilema de formular o plano tático correto para conseguir a vitória no campo de batalha.
Muito depende da preparação para esse momento: ter as estruturas de força
e o poderio corretos, níveis adequados de treinamento e moral ou ocupação das posições mais vantajosas. Contudo, quando a luta começa, os comandantes devem buscar usar as forças à sua disposição de forma decisiva.
Neste livro nós examinamos e depois analisamos, em uma série de
estudos de caso, 25 das táticas mais importantes empregadas em terra,
mar e ar. Elas são ilustradas com exemplos de todo o planeta e ao longo
da história, de modo a demonstrar o valor duradouro de cada uma
delas. Embora grande parte do atual debate intelectual sobre a guerra
se concentre no que é novo, ou mesmo “pós-moderno”, estamos ansiosos para mostrar que – a despeito de mudanças óbvias em armamento,
tecnologia e mobilidade – certas técnicas e certos princípios decisivos
aplicados com sucesso nos confrontos militares do passado ainda hoje
são relevantes. Como muitas obras de história militar se concentram
de forma limitada no Ocidente, selecionamos exemplos de espectro o
mais amplo possível e tentamos chamar atenção para algumas batalhas
menos conhecidas. Nossa intenção é destacar a função de cada conceito
tático em seu contexto histórico.
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Como autores, combinamos nossas áreas de conhecimento e pesquisa acadêmica, de modo que Rob Johnson escreveu os segmentos sobre
guerra na Idade Moderna, Michael Whitby ofereceu contrastes e comparações com exemplos do período antigo e John France se concentrou
em batalhas da Era Medieval.
Rob Johnson, Michael Whitby e John France

Vencer no campo de batalha:
os objetivos e princípios da guerra

Quais são as táticas de guerra mais bem-sucedidas empregadas no
campo de batalha ao longo das eras? E o que podemos aprender com
elas hoje? Táticas são as técnicas e os planos de curto prazo utilizados
para superar o inimigo, normalmente quando em contato próximo,
incluindo as habilidades e manobras que melhor utilizam as próprias
forças. Táticas fazem parte do quadro de uma estratégia, que é o plano
de longo prazo ou ideia condutora, envolvendo a administração e a
manobra de forças e ativos em uma campanha bélica, com o objetivo
de ter sucesso. Este livro estuda o conceito de tática por intermédio de
uma série de análises de casos.
A história militar não pode oferecer fórmulas de sucesso garantido na guerra moderna, mas um exame das técnicas e manobras de
comandantes do passado revela padrões e princípios que podem ser
instrutivos. Um estudo atento dos grandes teóricos da guerra também
pode ser esclarecedor. Talvez o mais antigo deles seja o estrategista
chinês Sun Tzu, considerado o autor do influente e ainda amplamente
lido A arte da guerra, embora sua época – e mesmo sua existência – seja
incerta. Dois dos mais famosos teóricos da guerra estiveram ligados, de
formas diferentes, a Napoleão. Antoine-Henry, depois barão de Jomini
(779-869), lutou nos exércitos napoleônicos e esteve presente na Bata11
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lha de Austerlitz. O prussiano Carl von Clausewitz (780-83), cuja obra
mais famosa foi traduzida como Da guerra, serviu durante as guerras
revolucionárias e napoleônicas e foi profundamente influenciado pela
experiência de combater Napoleão.

Os princípios da guerra
O barão de Jomini de fato sugeriu que não era possível uma teoria da
estratégia e que, para obter a vitória no campo de batalha, as decisões
dos comandantes tinham de se basear em uma combinação de intuição,
experiência e compreensão dos princípios da guerra.¹ Os preceitos mais
comuns, no campo de batalha ou fora dele, podem ser resumidos assim:
O objetivo. Uma política ou meta clara e coerente é a primeira prioridade.
Isso também demanda uma correlação de objetivos e meios de modo a
que uma vitória militar coincida com a conquista de um objetivo político.
Ofensiva. A vitória depende de tomar e manter a iniciativa por intermédio da ação ofensiva, mas também demanda uma clara identificação do
centro de gravidade do inimigo e sua derrota ali (ver ). Mesmo quando
obrigado a uma postura defensiva,
deve-se buscar todas as oportunidades de desequilibrar o inimigo e retomar a iniciativa, já que é muito difícil
conseguir a vitória com uma postura
puramente reativa.
Alexandre o Grande compreendia que
todas as manobras deviam ser executadas
com disposição ousada; isso e sua motivação
pessoal garantiram a ele um dos maiores
impérios do mundo.

Iluminura de um manuscrito do
final do século XIV sobre a Batalha
de Bouvines: os ousados ataques
aos flancos e a ação disciplinada
da cavalaria francesa deram a
vitória a Filipe Augusto.

Cooperação. A coordenação de aliados e objetivos, armas e logística é
um componente fundamental do sucesso.
Concentração de força. Clausewitz, talvez o estrategista ocidental mais
conhecido, argumentou que a concentração de força era, isoladamente,
o princípio de guerra mais importante, já que garante a superioridade
local em um ponto geográfico crítico (ver 3). Num plano mais amplo,
isso também implica que combater mais de um inimigo de cada vez é
algo a ser evitado, devendo-se buscar dividir as forças inimigas.
Economia de força. A distribuição eficaz dos recursos exige boa administração, mas isso é especialmente importante se um comandante pretende
conseguir a vitória em um conflito breve e decisivo em vez de arriscar
uma longa e desgastante guerra de atrito. A exceção a isso é a estratégia
do insurgente, que demanda preservação de pessoal, enquanto o inimigo
é esgotado em um período prolongado.
Manobra, surpresa e dissimulação. Para Sun Tzu a mais elevada arte da
guerra consistia em produzir uma vitória sem recorrer absolutamente às
armas, e isso podia ser conseguido com uma combinação de manobra,
dissimulação e boa coleta de informações. A manobra para a posição
certa torna possível todos os outros princípios.
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Segurança. A boa segurança é fundamental de modo a evitar ser enganado, mas também é imperativo ser capaz de avaliar as forças e fraquezas
do inimigo, seus movimentos e até mesmo suas prováveis intenções.
Conflitos entre Estados são inevitáveis em função de interesses opostos,
mas num plano mais amplo algumas guerras ou batalhas podem ser
evitadas recorrendo-se a segurança, diplomacia, dissimulação, dissuasão
e manobra.
Simplicidade. Considerando-se a complexidade dos conflitos e a necessidade de reagir a – bem como iniciar – operações, planos simples têm
maior chance de sucesso.

Clausewitz: Da guerra
Um guia pragmático mas refletido de operações de campo de batalha
pode ser encontrado nos escritos de Carl von Clausewitz.² Sua obra, publicada postumamente, é complexa e pode algumas vezes parecer contraditória. Contudo, é claro que Clausewitz estava ansioso para analisar a
guerra em um nível bem mais profundo do que as táticas e manobras simples de sua própria época. Ele argumentava que a guerra era fundamentalmente violência sem limites naturais, e, consequentemente,
seu único propósito era produzir combates. A guerra, observou ele, é uma extensão da vontade política com a
utilização de outros meios, e afirmar a disposição
de um exército é o objetivo de uma campanha.
Postergação, dissimulação e ardis com frequência podem ser perda de tempo, já que não produzem conclusões decisivas.
Em seus escritos, Carl von Clausewitz
capturou a essência da guerra em sua
época, mas suas ideias ainda ecoam hoje.

