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DO ARMISTÍCIO NA UCRÂNIA 
 
 
Em 17 de Dezembro de 2021, o ministério russo dos Negócios Estrangeiros tornou público 
dois projectos de documento contendo as exigências do governo de Moscovo para o 
abrandamento da tensão que então se verificava na fronteira russo-ucraniana – um endereçado 
aos EUA e outro à OTAN –, aos quais era requerida uma resposta escrita. As principais 
reivindicações do governo de Moscovo implicariam: 

 
• A garantia do não-alargamento da OTAN a mais países do leste europeu; 
• A retirada de tropas e equipamentos estrangeiros dos países que se tornaram membros 

da OTAN nos alargamentos de 1999 e 2004; 
• O deslocamento para posições mais afastadas da Rússia dos sistemas de mísseis de 

longo e médio alcance; 
• Que os EUA renunciassem a toda a cooperação militar com a Ucrânia e outros antigos 

países soviéticos que não são membros da OTAN. 
 
Estas ambiciosas exigências não foram aceites e, depois de diversas conversações e ameaças, a 
Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de Fevereiro de 2022, designando essa acção violenta por 
“operação militar especial”. Quando a guerra em curso terminar e se começar a escrever a sua 
história, este pormenor de nomenclatura não deixará de ser devidamente explicado, mas parece 
que já se pode concluir que Moscovo acharia inconveniente admitir que se iria travar uma 
guerra. E, para que houvesse alguma lógica nessa escolha, a dita “operação militar” deveria ser 
de curtíssima duração, circunstância para que concorreria um suposto grande apoio dos 
próprios ucranianos à ideia de integração na Rússia, vista como uma libertação do regime nazi 
de Kiev. 
 
Esta visão cor-de-rosa do governo de Moscovo demorou uns breves dias a desmoronar-se. O 
povo irmão, que, supostamente, deveria receber as tropas russas com “vivas” e flores, revelar-
se-ia um inimigo capaz de oferecer uma feroz resistência. 
 
Não sendo a Ucrânia membro da OTAN, nem os EUA nem a própria organização estavam 
obrigados a ir para a beligerância, embora também não estivessem proibidos de o fazer. A 
decisão política foi, por conseguinte, a de anunciar, ainda antes de 24 de Fevereiro, que os 
países ocidentais não se tornariam beligerantes no caso de a Rússia consumar a ameaça 
de invasão. Em contrapartida, decidiram apoiar o governo de Kiev mediante o fornecimento de 
importantes quantidades de armamento, na sua maioria de carácter defensivo. 
 
No final de Março, era já patente o insucesso da investida russa. Tratava-se de um falhanço 
sem emenda possível, dado que a máquina militar russa não estava preparada para uma guerra 
de longa duração mas, apenas, para uma brevíssima “operação militar especial”. 
 
Uma guerra condicionada 
 
A partir do clamoroso insucesso do Exército Russo às portas de Kiev e do falhanço das 
primeiras tentativas de negociações de paz, começou a consolidar-se – na Ucrânia e nos seus 
aliados – a ideia de que talvez fosse possível recuperar militarmente grande parte do território 
ocupado pelas tropas russas. A história revelar-nos-á, certamente, a medida exacta deste 
pensamento, mas é bem provável que EUA e UE tenham tido, ao mesmo tempo, um certo 
receio do sucesso ucraniano. O primeiro dirigente ocidental a expressar-se nesse sentido foi 



2 
 

Emmanuel Macron, sublinhando, numa altura em que a Ucrânia estava, ainda, em sérias 
dificuldades, que “a Rússia não devia ser humilhada”. Imagine-se o que teria sido dito se, por 
volta do final de 1942, algum político ocidental, perante o início das dificuldades alemãs na 
Rússia, viesse alertar para a necessidade de não humilhar a Alemanha Nazi, porque em tal caso 
se correria o risco de Hitler se tornar ainda mais perigoso! 
 
Não sei se, rebuscando bem na história, encontraremos algum antecedente desta atitude – de ter 
medo de derrotar o inimigo. Talvez não, porque a mesma parece vir associada à possibilidade 
de Putin, sentindo-se humilhado, recorrer ao seu arsenal nuclear (que Hitler ainda não lograra 
possuir). Todavia, este julgamento implica considerar o presidente russo como potencialmente 
louco e, por conseguinte, impróprio para compromissos. Se, inversamente, o julgamento 
apontar para que Putin dispõe de níveis mínimos de sensatez, então deveria dar-se como válida 
a dissuasão nuclear ocidental e tomar decisões apoiadas na possibilidade de empregar o 
superior poder convencional da OTAN. 
 
Como quer que seja, os últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia, com a recuperação 
pelo Exército Ucraniano de significativas partes do território ocupado, veio dar alguma força à 
ideia da vitória militar ucraniana, o que me parece bastante inviável, dadas as restrições 
impostas por Washington. A aptidão militar russa terrestre parece, de facto, fortemente 
reduzida, restando-lhe, porém, a sua quase infindável capacidade missilística e de drones de 
ataque. Assim sendo, ao mesmo tempo que refazia o seu dispositivo em Kherson, dava início a 
uma acção unicamente dirigida contra alvos civis, com o claro propósito de destruir as 
estruturas de produção e distribuição de energia eléctrica e de água, e, de agravar, para 
dimensões bíblicas, a catástrofe humanitária já existente.  
 
Fazem-no, essencialmente, porque sabem que os EUA e a OTAN não autorizam a Ucrânia a 
fazer o mesmo contra alvos russos. E, não autorizam, provavelmente, para não humilhar 
Putin, não vá ele lançar mão de um engenho nuclear. Os ucranianos poderão morrer de frio? 
Podem, a menos que se decidam a negociar e aceitem um armistício na condição de vencidos. 
Os EUA e a OTAN são, nesta fase da guerra, a grande esperança de Moscovo para a 
concretização de uma saída airosa. Com inimigos destes, pensará Putin, ninguém precisa de 
amigos. 
 
Negociações de paz 
 
É a grande emoção do momento. Obter a paz, sentando os beligerantes a uma mesa. Há cada 
vez mais comentadores, militares e civis, a achar que É AGORA a grande oportunidade para a 
paz. Quanto ao grande obstáculo, afirmam alguns comentadores, parece ser o presidente 
Zelenski, que continua a exigir a retirada das tropas russas como condição para “início de 
conversa”. Perante esta intransigência, segundo o major-general Agostinho Costa, em 
declarações à CNN-Portugal, em 20Nov, a Rússia terá mesmo enviado um ultimato à Ucrânia, 
para que esta aceite iniciar negociações até ao fim do corrente mês, sob pena de ainda maior 
dose de ataques às estruturas energéticas. Se tal se confirmasse, seria uma diligência catita: um 
‘ultimato para a paz’, bem ao jeito do que, em Waterloo, o general Colville terá lançado ao 
quadrado onde pelejava Cambronne. 
 
No debate sobre esta questão das negociações de paz, chega a ser comovente olhar para a cara 
dos diversos intervenientes na discussão pública, quase todos muito devotadamente a favor da 
causa da paz. Mas há algo de perturbante nessa abençoada atitude: ninguém se atreve a adiantar 
um esboço de um acordo de paz. Deve ser muito difícil... 
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Explicando melhor: eu, que não tenho procuração de ninguém para o fazer, atrevo-me a dizer 
que, quando um conflito se encontra “empatado” – como parece ser o caso –, só haverá 
negociações se ambas as partes estiverem disponíveis para ceder algo. Imaginemos, então, que 
a parte ucraniana admitia ceder em dois pontos: 
 

• Reconhecer, em definitivo, a anexação da Crimeia; 
• Desistir, por 15 anos, de aderir à OTAN. 

 
Depois de haver oficialmente anexado as quatro regiões ucranianas que ocupou militarmente – 
Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson – alguém tem algum palpite sobre quais as cedências 
que a Rússia estaria disponível a levar para a mesa de negociações? 
 
Na ausência de sugestões sobre hipóteses de propostas da parte russa para a negociação, os 
pacifistas melhor andariam em sugerir a capitulação da Ucrânia. Era mais honesto. 
 
David Martelo – 22 de Novembro de 2022 


