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DAS GUERRAS DE REPUTAÇÃO 
 
 
 

Uma invasão contra um povo exasperado e pronto 

a todos os sacrifícios, que pode contar com o apoio, 

em homens e dinheiro, da parte de um vizinho 

poderoso, constitui uma empresa espinhosa.  
Antoine-Henri Jomini, Compêndio da Arte da 

Guerra 

 
O que me leva a dar o primeiro conselho é que 

nenhum comandante deve fazer uma coisa 

mediante a qual, logo no início, e sem que haja 

remédio, comece a arruinar a sua reputação, a 

qual, perdendo-se, faz ter em menos apreço as 

outras ordens que venha a dar e destroça o ânimo 

da guarnição. 
Nicolau Maquiavel, A Arte da Guerra 

 
 

Na sua famosa obra Compêndio da Arte da Guerra, Antoine-Henri Jomini lista no seu capítulo 
I – Da Política e da Guerra, o que considera serem os dez principais tipos de guerra:  
 

1) Defensivas para reivindicação de direitos 

2) Politicamente defensivas e militarmente ofensivas 

3) De conveniência 

4) Com ou sem aliados 

5) De intervenção 

6) De invasão por espírito de conquista ou outras causas 

7) De opinião 

8) Nacionais 

9) Civis e de religião 

10) Duplas e do perigo de empreender duas guerras ao mesmo tempo 

 
Relativamente à guerra que decorre actualmente na Ucrânia, facilmente a poderíamos inserir 
no título 6), e, com alguma imaginação, ainda seria possível descobrir motivações para alguns 
dos outros tipos considerados. Todavia, os quase duzentos anos que nos separam da mais 
divulgada obra de Jomini consentem o atrevimento de conjecturar um novo tipo de guerra, 
eventualmente mais de acordo com as motivações que terão levado a Rússia a invadir o seu 
vizinho ucraniano. 
 
De facto, o discurso do presidente Putin – sobretudo a partir de 2012/2013 – exprimiu sempre 
um grande ressentimento perante o Ocidente, acusando este de menosprezar a Rússia, negando-
lhe o estatuto de grande potência a que, historicamente, teria direito. O emprego da força 
militar seria, por conseguinte, uma AFIRMAÇÃO de poderio, tendente a recuperar o prestígio 
perdido no seguimento da dissolução da União Soviética. Daí a conjectura que aqui faço, no 
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sentido de considerar o presente conflito como catalogável num tipo de Guerras de 
Reputação. 
 
Aceite este pressuposto, é expectável que uma guerra para afirmação de um poderio 
incontestável decorra, desde o seu início, de forma fulminante, e tenha, consequentemente, 
uma duração curta. 
 
Da guerra resultante da invasão da Ucrânia – completados 6 longos meses de destruição e 
morte –, não parece resultar nenhuma forma de reforço da reputação da Federação Russa e das 
respectivas Forças Armadas. As atitudes iniciais – primeiro negando a intenção de invadir e, 
posteriormente, apresentando uma justificação política para a invasão em inconstantes tons – já 
não se enquadravam bem numa acção de reforço da reputação. Logo depois, a negação do 
termo “guerra”, substituído por “operação militar especial”, mais sugeria a certeza de tudo se 
consumar num curtíssimo espaço de tempo, o que, sendo compreensível, tinha mesmo de se 
concretizar, sem o que se entraria, imediatamente, no plano do insucesso militar. 
 
É certo que eram grandes as expectativas de um rápido triunfo da parte das Forças Armadas 
russas. O cenário que apoiava esse prognóstico, no entendimento do governo de Moscovo, 
havia sido descrito nos termos seguintes: 
 

• Em 2013, Putin declarara que a Eurásia era uma grande zona geopolítica onde o 
“código genético” da Rússia e os seus diversos povos seriam defendidos contra o 
“extremo liberalismo de estilo ocidental”; 

• Em Julho de 2021, o presidente da Rússia anunciava que “os russos e os ucranianos 
eram um só povo”; 

• Nas vésperas da invasão, Putin descrevia a Ucrânia como “uma colónia com um regime 
fantoche”, onde a Igreja Ortodoxa era perseguida. 

 
Do ponto de vista militar, evidenciavam-se significativas condições favoráveis ao invasor: 
 

• Grande superioridade de meios militares; 
• Presença no território a invadir de diversos ucranianos dispostos a colaborar com o 

invasor; 
• Apoio de outro país vizinho – a Bielorrússia; 
• Grande apoio interno e implacável repressão dos discordantes; 
• Declaração prévia de não-beligerância dos países da UE e da OTAN, manietados pela 

sua dependência energética relativamente à Rússia. 
 
O que se passou desde 24 de Fevereiro de 2022 até à data em que escrevo mostra-nos o 
desenvolvimento de uma campanha militar sem rasgo, violenta e cruel, com avanços 
conseguidos à custa de perdas humanas e materiais inconcebíveis. Tudo isto tendo como 
adversário um povo que, supostamente, nem seria uma verdadeira nação e que deveria receber 
os invasores como seus libertadores. 
 
As elevadas perdas em oficiais-generais, os danos que as Forças Armadas ucranianas lograram 
causar à frota russa do Mar Negro, a incapacidade para obter a supremacia aérea no Teatro de 
Operações e a necessidade de recorrer, cada vez mais, a equipamentos do tempo da Guerra 
Fria, são indícios claros da ‘reprovação’ a que as Forças Armadas da Federação Russa se 
submeteram no teste de afirmação de uma ideia de GRANDEZA. Não há, sequer, exemplos de 
especial bravura da parte das forças russas ou de acções militares dignas de um exército 
vitorioso. 
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Entretanto, a ausência de liberdade de imprensa na Rússia tem permitido a divulgação de 
estudos de opinião que, alegadamente, comprovam o grande apoio do povo russo à “operação 
militar especial” em curso na Ucrânia. Esta aparente quietude na retaguarda foi recentemente 
sacudida quando os veraneantes de Moscovo, que gozavam as amenidades do sol da Crimeia, 
se viram na contingência de abandonar apressadamente o seu local de férias, ao constatarem, 
pessoalmente, os efeitos das acções de sabotagem das forças ucranianas. 
 
A opacidade da informação russa para o exterior dá-nos a certeza de que ainda não sabemos 
tudo sobre estes seis meses de conflito. O debate que podemos acompanhar em Portugal e nos 
media ocidentais dá-nos, apenas, uma parte da verdade. Um dos poucos aspectos positivos 
desse debate é o podermos constatar que, na generalidade dos países ocidentais, tem sido dada 
voz, oral e escrita, a diversos cidadãos que se têm demarcado das posições oficiais. Aliás, 
desde 1939, sempre houve um sector da opinião ocidental que apoiou todas as invasões levadas 
a cabo pela Rússia. Ainda bem que, do ponto de vista da liberdade de expressão, assim 
continua a ser, também, no Portugal de Abril. Todavia, é desse mesmo espírito de Abril que 
vale a pena recordar o que escreveu Melo Antunes, no documento O “Movimento”, as Forças 

Armadas e a Nação, apresentado na reunião do MFA, em Cascais, em 05-03-1974, no qual, a 
certo ponto, a propósito da guerra que decorria em Angola, Guiné e Moçambique, lembrava 
“que se torna cada vez mais patente a impossibilidade, por parte das Forças Armadas, de 
atingir os objectivos que lhe são impostos por um poder, que não aceita sequer a evidência de 
não possuir os meios da sua política. 
 
Sim, o que vimos nestes seis meses de guerra na Ucrânia é, justamente, o desenvolvimento de 
um projecto político-militar que parece demonstrar que a Rússia não possui, igualmente, os 
meios da sua política, pelo que, perante a globalidade das nações, dificilmente melhorará a sua 
REPUTAÇÃO. 
 
 
David Martelo – 23 de Agosto de 2022  


