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O FUTURO SOMBRIO DA GRANDE GUERRA 
 
 
Antes de dar início a este curto estudo sobre o futuro da Grande Guerra, julgo que é útil esclarecer o leitor 

acerca do que entendo ser a Pequena Guerra, aplicado, temporalmente, aos conflitos posteriores a 1945. 

Com algumas poucas excepções, a Pequena Guerra é um tipo de conflito armado em que só um dos 

contendores possui poder aéreo e naval e cujo desfecho político, apesar dessa vantagem, tende a ser-

lhe desfavorável. Diferentemente, numa Grande Guerra, ambos os beligerantes dispõem de poder terrestre, 

aéreo e naval. Na maioria dos casos, os conceitos que seguidamente vou apresentar como obsoletos (para a 

Grande Guerra), mantêm-se válidos para a Pequena Guerra. 
 
 
Desde o final da 2.ª Guerra Mundial, em 1945, as intermináveis eclosões do fenómeno da guerra 
não voltaram as assumir os contornos mundiais dos conflitos iniciados em 1914 e 1939. A Arte da 
Guerra, por seu turno, não parou de se enriquecer com progressos tecnológicos que eram 
impensáveis ao iniciar-se a 1.ª Guerra Mundial. Esta, entretanto, já fora uma montra de novidades – 
metralhadora, submarino, avião, TSF, etc. – evolução essa que condicionara profundamente a 
manobra militar, tornando impossível fazer da campanha do Verão de 1914 uma réplica 
modernizada da guerra Franco-Prussiana de 1870. E, também demonstraria como as viaturas 
motorizadas estavam preparadas para substituir um dos elementos mais importantes dos campos de 
batalha nos séculos precedentes – o cavalo. 
 
Na última década, diversos analistas, civis e militares, têm procurado chamar a atenção para a 
atitude dos EUA e da NATO face a um possível conflito de alta intensidade que representa um salto 
para o desconhecido, no qual se tem de vencer um vão de três quartos de século de ausência deste 
tipo de confrontos. 
 
Agora que temos na memória os recentes acontecimentos no Afeganistão, talvez valha a pena virar 
a página sobre os conflitos de baixa intensidade para nos debruçarmos sobre os constrangimentos 
prováveis numa Grande Guerra, isto é, num conflito de características simétricas e de elevada 
intensidade. Estou a pensar, especialmente, numa guerra EUA-China, embora muito do que irei 
abordar pudesse, igualmente, aplicar-se num conflito EUA/NATO-Rússia. E, não excluo a hipótese 
de a versão militar da GUERRA já não ser a forma mais eficaz de obter resultados políticos. Mas 
essa discussão ficará para outra oportunidade. 
 
Procedimentos caídos em desuso 
 
Comecemos, então, pela análise aos procedimentos políticos que antecedem imediatamente a 
guerra. Para o efeito, sigamos o muito citado preceito de Clausewitz, segundo o qual é a “guerra a 
continuação da política, por outros meios”. Esta continuação pressupunha um período de crise, em 
que se transitava da paz para a guerra através de uma declaração de guerra. Tenha-se em 
consideração que este pressuposto formal não é utilizado desde 05-06-1942, data em que os EUA 
declararam guerra à Roménia, à Hungria e à Bulgária, e que, mesmo antes dessa data, alguns 
conflitos importantes iniciaram-se sem esse pró-forma. Entrámos, portanto, numa era em que os 
conceitos de guerra e paz devem ser percebidos como realidades coexistentes. Repare-se como, bem 
recentemente, a Rússia se apoderou da Crimeia e de parte significativa da Ucrânia Oriental, sem 
que houvesse lugar a qualquer declaração de guerra.  
 
Durante o período de crise, os exércitos recorriam à mobilização de reservistas, operação 
demorada, como lento era o início das próprias campanhas. Sendo a mobilização um pressuposto 
importante nos exércitos de massas, o mesmo não se passa nos exércitos contemporâneos, em que o 
potencial de combate decorre muito mais de armas tecnologicamente avançadas – permanentemente 
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prontas a ferir o inimigo – do que do empenhamento de grande quantidade de tropas. Assim, tudo 
leva a supor que da crise se passará ao confronto com os meios em serviço activo. 
 
Na esmagadora maioria das guerras que a História regista, a decisão principal era procurada através 
de uma campanha terrestre, nalguns casos complementada com operações navais e, já no século 
XX, com a crescente introdução do vector aéreo. As ditas campanhas terrestres caracterizam-se pelo 
seu movimento lento, logisticamente pesado e consumidor de vidas humanas, e pela necessidade de 
concentrar meios, criando alvos altamente remuneradores. Num cenário de guerra com a Rússia, a 
área de uma possível campanha terrestre é evidente; num conflito com a China a perspectiva de um 
confronto essencialmente aeronaval domina o pensamento dos estudiosos deste tema. 
 
Os militares que se empenham em visualizar o futuro devem achar que, numa Grande Guerra, 
contra um Grande Opositor, a recriação dos combates da 2.ª Guerra Mundial é uma ideia que não se 
compagina com a precisão das armas modernas, isto é, se a metralhadora de 1914 combinava bem 
com unidades de infantaria inimiga a descoberto; se o enorme gasto de munições de artilharia se 
justificava pela necessidade de saturar o campo de batalha; as armas de precisão modernas tornam 
esta carnificina completamente inútil e superiormente estúpida. A artilharia de campanha tenderá 
a ser considerado um tipo de sistema balístico inadequado para uma Grande Guerra, tal como o 
cavalo relativamente às viaturas motorizadas. 
 
Ficando a campanha terrestre largamente comprometida, tornam-se obsoletos os conceitos de Linha 
de Contacto, Frente, Flancos, Retaguarda, Envolvimento, Rotura de Combate, Retirada, etc. 
 
Para o caixote do lixo da História Militar irão – provavelmente, já terão ido – os objectivos morais 
dos combatentes – Vitória e Glória, porque cada vez mais será possível causar danos ao opositor 
sem arriscar a própria vida e sem demonstrar algo de semelhante a bravura, coragem, liderança, etc. 
Provavelmente, o espírito guerreiro dos povos não será convocado para este conflito. Não se trata 
de um conceito obsoleto; será, principalmente, algo que não se enquadrará nas condições do 
conflito. 
 
No plano naval, há um grande consenso à volta de que a batalha do Mar das Filipinas (19-20 de 
Junho de 1944) terá sido a última batalha naval digna dessa designação. Contrariamente a outras 
situações atrás referidas, a batalha naval, apesar de ter estado ausente dos conflitos dos últimos três 
quartos de século, tem as portas abertas ao seu regresso ao primeiro plano, dadas as características 
tecnológicas e de prontidão permanente dos meios navais. Os EUA e a China possuem as duas mais 
poderosas marinhas de guerra do mundo, o que é logo um factor a ter em conta. Mas também 
oferecem excelentes alvos ao opositor. 
 
A arma aérea, depois do final da 2.ª Guerra Mundial, ainda teve alguma participação importante 
nos combates aéreos (avião contra avião) da Guerra da Coreia (1950-53), mas já foi pouco relevante 
na Guerra do Vietname e nos conflitos do Médio Oriente. Numa Grande Guerra do futuro, vai, 
provavelmente, ser mais empregue como plataforma de sistemas balísticos do que como elemento 
de combate, cara-a-cara com o inimigo. A utilização de meios aéreos não-tripulados completará a 
descaracterização deste ramo das forças armadas. 
 
A modernidade 
 
A evolução tecnológica dos armamentos, fortemente apoiada nos progressos cibernéticos, fez dos 
sistemas balísticos de alta-precisão um factor a ter em conta numa guerra futura. Atrevo-me a dizer 
que essa alta precisão é o FACTOR DECISIVO na modalidade de guerra que pode vir a acontecer. 
Em qualquer disparo de um míssil moderno, o sistema de guiamento pretende assegurar que o alvo 
a atingir seja destruído. 
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Assim, conhecendo-se a posição dos ALVOS a atingir – hoje largamente localizáveis por satélites e 
outras formas de observação aérea –, basta escolher o SISTEMA BALÍSTICO que o deve bater. 
Nestas circunstâncias, conceber zonas de reunião ou cabeças de ponte, como no século XX, torna-
se uma rematada insensatez. 
 

 
 
Surge, então, o TERCEIRO ELEMENTO, isto é, sistemas de tecnologia avançada que se destinam 
a anular ou perturbar a aquisição de objectivos, o sistema balístico inimigo e o seu guiamento. 
 
Temos, por conseguinte, um cenário de guerra triangular, que, de modo simples, pode ser 
representado do modo seguinte: 
 

1. ALVO – qualquer posição, terrestre, marítima ou veículo aéreo cuja destruição signifique 
uma séria perda de potencial de combate para o inimigo, tanto no plano estritamente militar 
como nos planos logístico e moral. 

2. SISTEMA BALÍSTICO – qualquer projéctil guiado disparado de uma posição terrestre, de 
um navio ou de um meio aéreo. 

3. PERTURBADOR – qualquer equipamento com capacidade de neutralizar/sabotar os 
sistemas de comando e controlo do inimigo, designadamente a capacidade de guiamento dos 
meios balísticos, incluindo os escudos antimíssil e as acções de guerra cibernética. 

 
 

 
 
Saber até que ponto podem ser eficazes os Perturbadores dos opositores é, porventura, a maior 
justificação para o título deste artigo. De facto, a designação de “Futuro Sombrio” é meramente 
uma provocação e um desafio ao leitor, porque a Humanidade há-de sempre regozijar-se perante as 
‘angústias’ da Guerra. Mas é mesmo de angústia que se trata. Pensando em termos estritamente 
militares, como se sentiriam os combatentes do século XX – para não recuarmos mais – se, no 
início de uma campanha, tivessem dúvidas sobre se as armas de fogo, chegado o momento de 
combater, disparavam ou não? 
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Aqui, o leitor poderá entender que a realidade está a aproximar-se perigosamente da ficção. Mas é 
isso mesmo. No caso de ainda não ter lido, sugiro a leitura, neste blogue, do artigo DE NOVO “A 
GRANDE ILUSÃO” - A Guerra de 2034, ao qual pode aceder em https://a-
bigorna.webnode.pt/_files/200000936-3ccae3ccb1/DN_Grande%20Ilusão.pdf . 
 
 

 
Força naval chinesa encabeçada pelo porta-aviões Liaoning (Abril/2018) 

 
O caso de Taiwan 
 
Quando diversos generais e almirantes americanos alertam para a inevitabilidade de uma guerra 
com a China, estão mesmo a referir-se a um confronto militar. Isso não exclui, todavia, que outros 
estudiosos da confrontação EUA-China não tenham dessa inevitabilidade uma visão não-militar, a 
qual permite, inclusivamente, alegar que a guerra já está em curso, “por outros meios”. 
 
Mesmo antes de terminado o infausto empenhamento no Afeganistão, já os EUA se encontravam 
numa intensa escalada de acusações mútuas, abrangendo desde os custos fiscais do seu intenso 
relacionamento comercial até às suspeitas sobre as origens da pandemia de Covid-19. Enquanto da 
parte dos EUA se não vislumbra, nos anos mais próximos, a vontade e a capacidade de aquecer a 
crise até aos limites do confronto armado, os actuais detentores do poder em Pequim não deixam de 
apontar a Taiwan e à obrigação moral de proceder à sua reintegração, à semelhança do que foi 
conseguido relativamente a Hong-Kong e Macau. 
 
Se quisermos admitir que essa reintegração acabará por fazer-se, poderemos considerar viável uma 
negociação entre Pequim e Taipé e a resolução pacífica do problema. Convém não ignorar que, 
entre as correntes políticas existentes em Taiwan, há uma que favorece claramente esta solução. 
 
Todavia, se a solução pacífica não se apresentar como provável e a impaciência de Pequim se 
agravar, é admissível que o recurso às armas seja considerado pelos dirigentes chineses. Numa tal 
contingência, a simples ideia de conceber um plano de operações para a conquista da ilha vai chocar 
contra todas as dificuldades que atrás referi. O ideal seria conseguir obter um efeito semelhante ao 
da intromissão russa no Donbass (Ucrânia) e na Crimeia. Para tal, importaria contar com a 
colaboração de taiwaneses e desencadear a acção militar de SURPRESA, tipo golpe-de-mão, para 
criar um facto consumado. 
 
O facto de se terem tornado rotina as incursões de bombardeiros chineses (alguns com capacidade 
nuclear) na zona de defesa aérea de Taiwan estabelece um padrão aparentemente aquém do estado 
de guerra, a partir do qual a China pode montar essa acção de surpresa. Mas essa surpresa ficaria 
dependente da eficácia do sistema PERTURBADOR chinês e da sua capacidade para, durante 
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algumas horas, tornar o dispositivo defensivo taiwanês completamente cego, surdo e mudo. Note-se 
que a novela A Guerra de 2034, de que são autores os americanos Elliot Ackerman e James 
Stavridis – sendo que Ackerman cumpriu como marine, 4 comissões no Iraque e no Afeganistão e 
trabalhou para a CIA, enquanto Stavridis é almirante da Marinha dos EUA e ex-Comandante 
Supremo Aliado na Europa –, é justamente nesta nova realidade que situa as dificuldades das forças 
dos EUA. 
 
Perante um cenário deste tipo, será provável que os EUA acorram a Taiwan, “rapidamente e em 
força”, como se fazia no século XX? Quantos alvos ofereceriam para os mísseis antinavio chineses? 
Usariam armas nucleares? Que perdas humanas – militares e civis – estariam dispostos a aceitar 
para evitar a unificação chinesa? 
 
Estará a Grande Guerra em crise? A Grande, admito que sim, vítima de um progresso tecnológico 
que fere mortalmente a Arte da Guerra; a Pequena, sendo essencialmente humana, está aí para 
continuar. 
 
David Martelo – Setembro de 2021 


