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DA UTILIDADE DA DISSUASÃO 
 
 
 

E, não acreditem que isto acaba assim. Não, não é mais 

do que o início do ajuste de contas. Não é mais do que o 

primeiro trago, o antegosto de um amargo golpe que 

nos será apresentado, ano após ano, a menos que, 

recuperando por um supremo esforço a nossa saúde 

moral e a nossa força material, nos ergamos de novo 

para defender a liberdade, como fazíamos outrora.  
Winston Churchill 

 
 
Para os estudiosos de História Militar, o conflito russo-ucraniano, em curso desde 24 de 
Fevereiro de 2022, tem apresentado, desde os seus primórdios, um conjunto de características 
de que quase não havia notícia em guerras anteriores. 
 
Prelúdio 
 
Assim, ainda antes da invasão, pudemos assistir a algumas situações perfeitamente incomuns: 
 

• A Rússia, sabendo que todos os movimentos de tropas são imediatamente detectáveis 
através de fotografia por satélite, levou a cabo uma demonstração de força ao longo da 
fronteira russo-ucraniana e, inclusivamente, a partir de outro país – a Bielorrússia; 

• Enquanto a OTAN e os EUA, perante o visionamento das fotografias, deduziram que a 
Rússia preparava uma invasão da Ucrânia, tanto o presidente Putin como o ministro 
dos Negócios Estrangeiros Lavrov haveriam de se queixar do histerismo ocidental, 
garantindo que não haveria nenhuma invasão e que os ucranianos eram um povo-irmão 
da Rússia; 

• Pela sua parte, a Rússia manteve durante 3 meses quase 200.000 homens em regime de 
campanha, junto à fronteira ucraniana, em condições de extremo desconforto, 
sobretudo tendo em consideração as temperaturas baixas que se verificavam, 
circunstância que só pode ter sido altamente desgastante do ponto de vista do moral 
das tropas; 

• Grande parte dessas tropas desconhecia que, àquelas semanas de exercícios, se seguiria 
uma operação de autêntica guerra, contra um opositor de alguma envergadura; 

• Quanto ao objectivo último da invasão, as declarações de Putin acerca da inexistência 
de uma nação ucraniana e da sublinhada semelhança entre os povos russo e ucraniano 
permitiam antecipar que a solução óptima para o final do conflito seria a anexação total 
da Ucrânia. 

 
Do lado ocidental – OTAN e UE – também se registaram comportamentos bem longe de uma 
linha estratégica ortodoxa. Não só revelaram ao mundo as informações, habitualmente 
consideradas secretas, sobre as movimentações das forças russas, como se apressaram a 
divulgar que, se viesse a haver guerra, os países das duas organizações não iriam enviar tropas 
para combater na Ucrânia ao lado das forças locais. 
 
Justificava-se esta atitude com o temor de uma intervenção dos aliados ocidentais poder 
conduzir a uma 3.ª Guerra Mundial e, quiçá, a um conflito nuclear. Uma atitude sensata? Será 
aceitável e sensato dizer que, se a Grã-Bretanha e a França, em Setembro de 1939, após Hitler 
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ter invadido a Polónia, NÃO tivessem declarado guerra à Alemanha, talvez não tivesse havido 
a 2.ª Guerra Mundial? 
 
Como quer que seja, pode bem considerar-se que a DISSUASÃO NUCLEAR funcionou, mas 
só funcionou a favor da Rússia. Putin parece que nunca temeu que a invasão pudesse levar o 
Ocidente até ao limite do confronto nuclear. 
 
Invasão 
 
Bem-sucedida na dissuasão do Ocidente, a Rússia deu início à invasão da Ucrânia, sendo 
“bombardeada” com um extenso pacote de sanções económicas e financeiras, ainda assim com 
a originalidade de se terem mantido os fornecimentos de combustíveis à Europa Ocidental, 
representando uma receita diária de cerca de mil milhões de dólares. Não vai ser fácil aos 
historiadores desta guerra explicar às gerações vindouras que os mesmos países que 
rapidamente enviaram armas para auxiliar a resistência ucraniana continuaram a atufar os 
cofres da Rússia com as fortunas que permitiam alimentar a guerra a que platonicamente se 
opunham. 
 
A atenção do mundo começou, então, por se concentrar nas operações que, aparentemente, 
visavam a conquista da capital Kiev, para, a partir daí, proceder a uma mudança de poder e à 
liquidação política de qualquer resistência. A ideia parecia boa, mas a execução da manobra 
revelaria uma grande inépcia das tropas russas, cujas acções, nas imediações de Kiev e noutras 
parcelas do território ucraniano, produziram perdas de vidas humanas, estragos importantes em 
diversas infra-estruturas e um enorme fluxo de refugiados, que procuraram rumar a oeste em 
números que já ultrapassaram os 4 milhões de pessoas. Acabariam por retirar-se da região de 
Kiev, estando em curso o reforço da região do leste (Donbas), onde esperarão travar a batalha 
decisiva. 
 

O notável desempenho das Forças Armadas ucranianas pode ter constituído 

um acontecimento de impacto político totalmente inesperado – para Putin e 

para a OTAN. 

 
Para a Rússia, tratar-se-ia de um fiasco estratégico decorrente de um trabalho paupérrimo das 
suas agências de intelligence. Para um país liderado por um homem proveniente deste ramo de 
“negócios”, é de admitir que tenha constituído uma ferida particularmente dolorosa. A 
consequência imediata – e não menos dolorosa – verificar-se-ia no plano das baixas (mortos, 
feridos, desaparecidos e prisioneiros) sofridas pelas Forças Armadas da Rússia, que terão 
atingido já valores classificáveis como catastróficos. 
 
Historicamente, constata-se a presença de uma componente de tragédia no empenhamento 
militar russo, frequentemente associada à inépcia de comando e aos subsequentes desastres em 
campanha.1 As sucessivas formas de autocracia que têm dominado o poder em Moscovo 
parecem impedir um funcionamento racional da máquina militar, mesmo quando ela tem à sua 
disposição os equipamentos e as armas tecnologicamente mais avançadas. 
 
Para a OTAN, a inesperada resistência dos ucranianos como que foi plasmando a atitude 
política. De uma expectativa de rápida capitulação, os países do Ocidente começaram a 
interrogar-se se não seria de apostar no insucesso militar russo. Para tanto, aumentaram e 

                                                 
1 Sugerimos a leitura, neste blogue, dos artigos 1905 – A BATALHA DE TSUSHIMA (Secção Militar – Guerra 
Naval) e AGOSTO DE 1914 A ORIENTE - DO INÍCIO DA GUERRA À BATALHA DE TANNENBERG (Secção 
Militar – 1.ª Guerra Mundial). 
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aceleraram o envio de armas e munições para a Ucrânia e, no caso do presidente Biden, tornou-
se mais contundente a linguagem utilizada para com a liderança russa, uma linguagem mais 
própria de países à beira da rotura diplomática total. 
 
Na edição de 4 de Abril do Washington Examiner, o general Wesley Clark, ex-comandante 
supremo da OTAN, referindo-se aos ucranianos, era citado como tendo afirmado para a CNN: 
 

Nós, americanos, temos assessorado, durante anos, povos que, verdadeiramente, não 

queriam bater-se. Refiro-me aos afegãos e aos iraquianos... e, antes deles, aos vietnamitas, 

mas esta gente quer lutar. Sabem como fazê-lo. Temos de lhes prestar atenção e de lhes 

fornecer aquilo de que necessitam para vencer. 

 
Para vencer! Não tardou a haver notícia de outras sensibilidades, americanas e europeias, 
assustadas com a ideia de que uma derrota de Putin poderia ser um “mal maior”, que poderia 
levá-lo a um acto de desespero. É claro que, com este tipo de pensamento político, não vale a 
pena ensinar estratégia nem pensar em dissuasão. Há uma parte do pensamento político que já 
está, à partida, completamente dissuadido. 
 
A guerra em directo 
 
Por fim, importa fazer algumas considerações sobre a parte da guerra que nos é apresentada 
nos media. A guerra na Ucrânia é, para todos os efeitos, uma “guerra em directo”. As imagens 
de destruição e dor que nos têm chegado constituem algo de novo, proporcionado por 
tecnologias relativamente recentes. Ajuda a diminuir a quantidade de mentiras próprias da 
guerra e dá-nos um pouco mais de dados irrefutáveis. Mas não anula, nem aproximadamente, a 
desinformação que os contendores utilizam como arma. 
 
Esta realidade tem-se manifestado nos países do Ocidente pela difusão de diversas formas de 
opinião relativas às origens e ao andamento do conflito. No nosso país, tem sido muito 
comentada a prestação de alguns militares reformados nos debates sobre a guerra que ocorrem 
diariamente nos principais canais de televisão. Essa onda de ‘comentários aos comentadores’ 
tem tido como principal motivo uma alegada simpatia de alguns deles pelas posições de Putin. 
Admitindo que possa formar-se tal opinião, importa salientar como somos felizes por haver, 
em Portugal, liberdade para tanto. Na Rússia não há. E esse é um dos sinais da nossa 
superioridade moral. 
 
 
David Martelo – 13 de Abril de 2022  


