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DA VITÓRIA, COMO BEM DE DUVIDOSA UTILIDADE 
 

 

O filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel deixou-nos esta curiosa advertência: “A 

história ensina-nos que ninguém aprende com a história”. Os acontecimentos relacionados com 

a situação criada pela invasão da Ucrânia pelas tropas da Federação Russa estão a proporcionar 

um exemplo sonante da previsão de Hegel. 

 

De facto, para quem teime em buscar na história a argumentação adequada para analisar os 

onze meses de guerra até agora decorridos, detectam-se, ainda, circunstâncias verdadeiramente 

invulgares, que tornam deveras difícil sugerir desenvolvimentos inspirados em conflitos do 

passado. Apesar disso, atrevo-me a iniciar esta divagação seleccionando contextos que, mesmo 

depois de onze meses de guerra, considero possuírem um carácter estável: 

 

• A Rússia detém uma enorme superioridade de meios em relação à Ucrânia, tanto em 

pessoal como em armamento; 

• O Ocidente, apesar do evidente interesse geopolítico de oposição à agressão, declarou 

prontamente a sua não-beligerância e desencadeou uma série de sanções económicas e 

financeiras contra a Rússia; 

• A Ucrânia, não pertencendo a nenhuma aliança, recebeu imediatamente do Ocidente 

euro-atlântico (União Europeia, OTAN, Reino Unido) promessas de auxílio material e 

financeiro para reforço da sua defesa, as quais se têm concretizado através de enormes 

fornecimentos de material de guerra, meios financeiros e outras formas de apoio. 

 

Este quadro de não-beligerância do Ocidente – sobre o qual os historiadores muito terão de se 

debruçar – explica que a Rússia esteja, presentemente, “a ganhar a guerra”, uma vez que 

conquistou e ocupa quase 20% do território ucraniano. 

 

O panorama geral do conflito haveria de sofrer algumas perturbações operacionais algo 

inesperadas, sobretudo motivadas por um comportamento surpreendentemente eficaz das 

defesas ucranianas e pela menos surpreendente inépcia do comando russo. Como resultado de 

alguns desaires das tropas invasoras, começou a emergir a ideia tonta de que o conflito poderia, 

contra todas as expectativas, terminar por uma vitória ucraniana, mesmo mantendo-se a não-

beligerância dos aliados ocidentais. 

 

Esta possibilidade parece ter conduzido algumas das principais potências ocidentais ao 

desenvolvimento de um temor geopolítico que resulta de associarem um sucesso ucraniano a 

uma atitude desesperada do presidente Putin, que poderia materializar-se pelo emprego de 

armas nucleares. Dito de outro modo, a vitória poderia ser perigosa. O presidente da França, 

Emmanuel Macron veio mesmo alertar para a inconveniência de “humilhar a Rússia”, como se 

fosse expectável que uma derrota pudesse não vir associada ao sentimento de humilhação.  

 

Este temor tem condicionado visivelmente o modo de actuar das forças ucranianas, as quais 

estão (ou parecem estar) impedidas de utilizar algumas formas de acção ofensiva: 

 

• Não podem (não devem) lançar meios balísticos para o território russo nem, muito 

menos, procurar uma incursão terrestre no mesmo; 

• Tem-lhe sido negado, pelos seus aliados, o fornecimento de carros de combate 

modernos e de mísseis de longo alcance. 

 



2 

 

Esta realidade é bem comparável a um desafio de futebol em que o rectângulo de jogo estivesse 

inclinado e no qual a Ucrânia só pudesse jogar no seu meio-campo. 

 

 
 

 

Nas últimas semanas, durante as quais as frentes de combate pouco se têm movido, a Rússia 

decidiu fazer uma ESCALADA na violência do conflito, sem qualquer receio de uma 

retaliação. De facto, passou a dar prioridade aos meios balísticos de grande alcance, visando a 

destruição de objectivos civis – centrais eléctricas e de distribuição de água –, com o que, sem 

correr riscos, procura infligir pesados danos, físicos e morais, à população ucraniana. 

 

Pelas regras dos conflitos contemporâneos, parece que seria legítima a retaliação da parte da 

Ucrânia, visando alvos de idêntico valor no território da Federação Russa e colocando a 

população local perante as imagens de destruição e o consequente desconforto daí decorrentes, 

com a previsível diminuição do apoio à guerra na Ucrânia. 

 

Não sei como os historiadores irão registar esta inusitada situação, na qual um dos contendores 

parece um canídeo preso por uma trela e que está impedido de morder para além do 

comprimento da mesma. Tudo isto porque se teme a ESCALADA do conflito, outra ideia 

difícil de encontrar na história, antes do conflito da Coreia (1950-1953). E, é para a aceitação 

de uma situação deste tipo que o temor ocidental parece orientar a sua política. 

 

Recentemente, perante o incremento na qualidade dos materiais de guerra fornecidos à Ucrânia 

pelos aliados ocidentais, assistimos a outra atitude com escassas semelhanças com guerras do 

passado. Vyacheslav Volodin, presidente da Duma (câmara baixa do parlamento russo), achou 

que era apropriado dizer que essas entregas de armas levariam a uma retaliação “com armas 

mais poderosas” e, por conseguinte, a uma “catástrofe global”. Como se, nessa matéria, tivesse 

a Rússia a “última palavra”, como tiveram os EUA em 1945. 

 

Mas este discurso parece produzir algum efeito. De facto, na recente cimeira de Davos, o 

chanceler Scholz evitou qualquer referência ao fornecimento à Ucrânia dos carros de combate 

Leopard 2, sublinhando: “Queremos evitar que a situação actual se converta numa guerra entre 

a Rússia e a OTAN” reflectindo, exemplarmente, os efeitos do MEDO e a pouca 

disponibilidade para correr riscos. 

 

Consequentemente, confirma-se que não há pressa nenhuma. Mas enquanto tudo se adia e a 

agressão se consolida, paira no ar o infausto odor a Munique-1938.  

 

Hegel tinha razão. 

 

David Martelo – 24 de Janeiro de 2023 

 


