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DA ENGENHOSA E FIDALGA IDEIA DE 

NÃO HUMILHAR O AGRESSOR 

 
 

O valor está nesse lugar intermediário 

entre a covardia e a imprudência. 

MIGUEL DE CERVANTES, O engenhoso 
fidalgo D. Quixote de La Mancha 

 
 
No Outono de 2021, ao iniciar-se a parte essencialmente militar da crise que oporia a Rússia à 
Ucrânia, a diplomacia ocidental (OTAN+EU+Reino Unido) pretendeu fazer crer que, em caso de 
invasão, daria ao país invadido um grande apoio. Foram preparadas diversas sanções económicas e 
financeiras e os EUA foi mesmo ao ponto de informar o governo de Moscovo de que forneceria 
armas ao governo de Kiev, de modo a que este pudesse defender-se da prevista agressão. 
 
Em termos estritamente militares, esta leitura da determinação em travar a agressão russa podia 
revelar um SÉRIO empenhamento da parte do Ocidente em fazer frustrar os desígnios do presidente 
Putin, MAS ficou irremediavelmente comprometida quando a todas as declarações de apoio se 
juntou a decisão de não participar nos combates. Adiantou-se, então, que esta atitude, aparentemente 
plena de prudência, se fundamentava na cautela de não dar azo a uma escalada para um conflito 
nuclear. 
 
Quando, em 24 de Fevereiro de 2022, a Rússia deu início à invasão da Ucrânia, ficou bem claro que, 
enquanto o Ocidente havia sido dissuadido pelo armamento nuclear à disposição de Putin, o 
armamento nuclear à disposição dos EUA, Reino Unido e França não dissuadira o invasor de 
consumar a agressão. A História dirá, um dia, se se tratou de prudência ou, simplesmente, da clássica 
confrontação entre o medo e a audácia. 
 
Apesar da enorme desproporção de meios a favor das forças armadas russas e da imediata 
demonstração do elevado grau de destruição de pessoas e bens causado pelos combates, a hipótese de 
uma guerra curta resultante de um rápido sucesso das forças invasoras esfumou-se em pouco tempo. 
Para tal, convergiram dois factores que não eram generalizadamente esperados: uma resistência 
extremamente valorosa das forças ucranianas e uma inépcia militar russa bem superior ao que seria 
expectável. 
 
Até meados de Abril, o surpreendente comportamento das forças ucranianas foi gerando nos 
dirigentes políticos ocidentais – com especial destaque para os dos EUA e da OTAN – a optimística 
ideia de que, intensificando o fornecimento de armas à Ucrânia e a qualidade ofensiva das mesmas 
seria possível alcançar uma dinâmica de contra-ofensiva capaz de obrigar as tropas russas a um recuo 
de indisfarçável derrota e à aceitação de negociações com vista ao restabelecimento da paz. Mas, 
atenção, nada de fazer fogo para território russo! Ah! Se o Raúl Solnado ainda fosse vivo, a matéria 
que teria para nos deliciar com o seu humor cáustico! 
 
Mas tudo isto, sublinhe-se, sem que alguma vez deixasse de ser evidente que, apesar do valor dos 
combatentes ucranianos, quem estava a ganhar a guerra no terreno eram os russos. Depois do início 
da ofensiva no Donbas, a disparidade de meios de artilharia de campanha e missilística manifestou-se 
de modo tão evidente que “mete dó” assistir ao desenvolvimento das operações. As destruições de 
edifícios e morte de civis e militares, as consequências de índole económica – como é o caso da 
exportação de cereais – ainda não nos livraram de ter de conviver com a ideia tonta de que se 
mantêm condições para uma vitória militar sobre a Rússia. 
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Tendo em consideração a superioridade de meios convencionais de que dispõem os países ocidentais, 
então, se era assim tão importante cercear as intenções de Vladimir Putin, teria bastado – naqueles 
dias de Fevereiro em que Moscovo negava a intenção de invadir a Ucrânia – que a OTAN lançasse o 
aviso de que, em caso de invasão da Ucrânia, as suas forças se juntariam à defesa do país. A 
intervenção das forças aéreas da OTAN seria mais do que suficiente para reequilibrar o potencial 
relativo de combate entre os dois partidos. 
 
O mais provável é que, em tais condições, não tivesse havido invasão. O que, diga-se, também não 
comprometeria o “salvamento da face de Putin”, uma vez que ele acabara de declarar que a Rússia 
não tinha a intenção de invadir a Ucrânia. 
 
Mas não, ter semelhante atitude podia conduzir a uma 3.ª Guerra Mundial, que seria, por certo, uma 
guerra nuclear. Este raciocínio levanta sérias dúvidas sobre a atitude do Ocidente quando (e se) Putin 
vier a atacar um país da OTAN. Acciona-se o artigo 5.º ou aplicam-se sanções, de modo a não correr 
um risco de um conflito nuclear?  
 
Foi por um receio comparável que, em 1936, os Aliados não quiseram opor-se pela força à 
militarização da Renânia, pelas tropas alemãs, em violação do Tratado de Versalhes. Teria ficado 
bem barato, quando comparado com a tragédia de 1939-45. Desse momento de suprema cobardia 
histórica, Winston Churchill deixar-nos-ia este apontamento: 
 

Em França, o choque foi brutal. Serraut e Flandin foram tentados a decretar imediatamente a 
mobilização geral. Se tivessem estado à altura das suas funções, tê-lo-iam feito e, desse modo, 
também teriam obrigado os outros países a segui-los. Para a França, era uma questão de vida ou de 
morte. Mas reconheceram-se incapazes de agir sem o apoio efectivo da Grã-Bretanha. É uma 
explicação, mas não é uma desculpa. A decisão era vital para a França, e qualquer governo francês 
digno desse nome deveria ter tomado a decisão, baseando-se nas obrigações dos tratados. Nesses 
anos de facilidades, os ministros franceses de governos efémeros ficavam frequentemente felizes 
por encontrar desculpa para o seu próprio pacifismo no pacifismo da Grã-Bretanha. Como quer que 
seja, não receberam da parte dos Britânicos nenhum incentivo para resistir à agressão germânica. 
Pelo contrário, se hesitassem em agir, os seus aliados ingleses não hesitariam em desaconselhá-los 
a qualquer acção. Todo o dia de domingo se passou em conversações telefónicas agitadas entre 
Londres e Paris. O governo de Sua Majestade exortou os Franceses a esperarem, a fim de os dois 
países poderem agir conjuntamente, após terem examinado seriamente a situação. Um caminho de 
veludo para bater em retirada! 
 
As respostas oficiosas de Londres eram desanimadoras. Lloyd George apressou-se a dizer: “Na 
minha opinião, o maior crime de Hitler não foi o ter violado um tratado, dado que foi provocado”. 
Acrescentou que “esperava que mantivéssemos o sangue-frio”. A provocação a que ele aludia era, 
provavelmente, o facto dos Aliados não se terem desarmado mais do que já tinham feito.1 

 
Por que será que os ditadores, quando agridem, têm sempre alguém do outro lado que se lembra de 
dizer que, coitadinhos, “foram provocados”? 
 
Para coroar um extenso molho de tontices, só faltava mesmo que, neste cenário de derrota e de falta 
de vontade de assumir riscos, o presidente da França, Emmanuel Macron, nas vestes de um D. 
Quixote de L’Élysée, viesse defender a engenhosa e fidalga ideia de que o Ocidente não devia 
humilhar Putin. 
 
Bem, pelo andar da carruagem, esta ideia tem o sucesso garantido. 
 
 
David Martelo – 15-06-2022 

                                                 
1 CHURCHILL, Winston, The Second World War – The Gathering Storm, pp. 173-174. 


