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UNIDOS E DETERMINADOS 
A NÃO CORRER RISCOS 

 
 
 

Nós estamos a dissuadir a Rússia de nos 
destruir, a nós e a vocês. 
Volodymyr Zelensky (Cimeira da OTAN, 29-06-
2022) 

 
 
Faz parte da formação dos chefes militares de todos os exércitos o estudo das campanhas 
militares registadas na história, mesmo daquelas que, como a Guerra do Peloponeso, se 
distanciam de nós por mais de dois mil anos. Em contextos diversos e dispondo de 
incomparáveis armamentos e tecnologias, esse estudo sempre acrescenta à formação dos 
militares uma série de considerações e ensinamentos que parecem ser adaptáveis a todos os 
tempos. Diferentemente, o progresso dos armamentos e de outros equipamentos aconselha que 
se não tente combater a guerra próxima com as regras da anterior, situação que, desde o século 
XIX, tem proporcionado as mais desastrosas surpresas em combate. 
 
Em termos históricos, o conflito que, desde 24-02-2022, constitui uma nova fase da hostilidade 
entre a Ucrânia à Rússia há-de revelar-nos algumas importantes conclusões sobre a utilização 
de novos armamentos e equipamentos, nomeadamente no respeitante a sistemas guiados 
anticarro e antiaéreos. Mas não se tem notado que as inovações ocorridas tenham provocado 
uma surpresa táctica com a dimensão da surgida no início da 1.ª Guerra Mundial, quando a 
superioridade do ‘fogo’ aniquilou a capacidade de ‘movimento’ e conduziu ao impasse da 
guerra de trincheiras. 
 
No aspecto estratégico, porém, tanto a fórmula do início da guerra como alguns dos seus 
desenvolvimentos subsequentes são tão incomuns nas páginas de história militar que nos 
arriscamos a ter de esperar muitos anos por uma explicação entendível de tantas atitudes 
aparentemente heterodoxas. 
 
A Rússia lançou uma ofensiva sobre o território da Ucrânia, com um claro objectivo de 
conquista, medida que lhe conferiria uma “zona tampão” relativamente aos países da OTAN e 
da UE. Não sendo a Ucrânia membro da Aliança Atlântica, nada obrigava os países ocidentais 
a intervir no conflito, embora também não estivessem impedidos de o fazer, caso 
considerassem essa intervenção como estrategicamente indispensável.  
 
Ao se declararem não-beligerantes, os Estados ocidentais aceitaram, previamente, a mais que 
provável derrota da Ucrânia e o êxito político e estratégico do presidente russo. Era tamanha a 
inferioridade do potencial de combate do país invadido que não seria SÉRIO admitir que a não-
beligerância do Ocidente pudesse conduzir a outro resultado. 
 
É verdade que Aliados e Rússia esperavam que tudo se resolvesse em breves dias de combate. 
Quando antecipando a derrocada das defesas de Kiev os americanos ofereceram a Zelensky 
uma fuga para fora do país, tiveram de ouvir como resposta uma negativa firme e o pedido de 
armas e munições. Pouco a pouco, a situação em torno de Kiev foi mudando de figura. Os 
ucranianos aguentavam-se bravamente e a Rússia viu-se forçada a desistir da tomada da capital 
e a concentrar as suas forças na frente do Donbas. A luta prosseguia com extrema violência e 
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impiedosas destruições, agora com extensa utilização de artilharia. Como, na maior parte das 
situações, a vantagem das forças russas era enorme e se mostravam indiferentes às destruições 
dos aglomerados urbanos, foram, a partir de meados de Abril, avançando para oeste. Esta 
movimentação vinha juntar-se aos êxitos conseguidos no Sul da Ucrânia, onde a Rússia se 
apoderou da faixa costeira oriental do país. 
 
Em linguagem militar, considera-se que, numa situação deste tipo, a Rússia está a vencer e a 
desproporção de meios só permite prognosticar, no imediato, o agravamento da desfeita 
ucraniana. O desempenho canhestro das forças russas – que tanto entusiasmou os ocidentais – 
não altera em nada o essencial da avaliação, tal é a diferença de potencial de combate entre os 
dois exércitos em confronto. 
 
Eis senão quando, os aliados ocidentais, despertados do ‘coma cerebral’ a que se haviam 
recolhido há uns bons trinta anos, começaram, perante o bravo comportamento dos soldados 
ucranianos, a anunciar que intensificariam o auxílio em armamento à Ucrânia e que, mesmo 
com os desaires em curso, seria possível levar de vencida o exército invasor. As recentes 
reuniões do G7, na Baviera, e da OTAN, em Madrid, constituíram ocasiões para declarações de 
reforço desta perspectiva. Os Aliados surgiram, assim, unidos e determinados....a não se 
envolverem na guerra, esperando que os ucranianos, com o seu sangue, permitam poupar o 
sangue ocidental. E, sem se perceber com que fundamento, apontam objectivos que o bom 
senso recusa compreender. Quando o primeiro-ministro italiano, Draghi, afirma, em 
consonância com os seus parceiros: “estamos unidos com a Ucrânia; se a Ucrânia perde, todas 
as democracias perdem. Se a Ucrânia perde, será mais difícil sustentar que a democracia é um 
modelo de governação eficaz. Putin não deve vencer”.1 
 
Mas as condições da vitória de Putin foram oferecidas, como atrás foi sublinhado, pelos 
governos ocidentais, ao declararem a sua não-beligerância, ainda antes de 24 de Fevereiro. 
 
Neste contexto, a derrota do Ocidente está muito bem programada. A fabulosa ideia de que, 
com o fornecimento de armas mais potentes à Ucrânia as suas tropas poderiam, dentro de 
algumas semanas, dar início a uma contra-ofensiva e à recuperação do território perdido parece 
ultrapassar todos os limites do optimismo. Se tal se verificasse, tratar-se-ia de um feito de 
armas a ser recordado “para todo o sempre”, como diria Tucídides. A recente acusação do 
ditador da Bielorrússia, Lukashenko, de forças de Kiev terem disparado mísseis contra o seu 
país pode bem ser a aplicação do modelo nazi que fez preceder a invasão da Polónia, em 1939, 
de acusações semelhantes. Uma ameaça sobre Kiev por parte de uma Bielorrússia tornada 
beligerante poderia ser uma cartada decisiva. Putin não faz mais do que gerir a seu favor o 
MEDO dos ocidentais, muito na linha de sucessos com quase cem anos. Em 11 de Setembro de 
1938, em plena crise da Checoslováquia, Winston Churchill escreveria a lorde Moyne: 
 
“Devido à negligência das nossas defesas e à má gestão do problema germânico nos últimos 
cinco anos, parece estarmos muito perto de fazermos uma triste escolha, entre Guerra e 
Vergonha. É minha convicção que escolheremos Vergonha, e só mais tarde Guerra, e em 
termos ainda mais adversos do que actualmente”.2 
 
 
David Martelo – 04-07-2022 

                                                 
1 Corriere della Sera, 27-06-2022. 
2 GILBERT, Sir Martin, Winston Churchill – Biografia, Bertrand Editora, Lisboa, 2002, p. 439. 


