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RESUMO 
 
A Ucrânia tornou-se uma região instável, atormentada por conflitos e ressentimentos 

nacionalistas, incentivados de fora de suas fronteiras. A interferência da Federação 

Russa no conflito da Ucrânia, em 2014, trouxe à tona o que muitos consideram como 

um novo conceito de guerra, conhecido no mundo ocidental pelo nome de guerra 

híbrida ou guerra de nova geração. Sob uma perspectiva historiográfica militar, este 

trabalho pretende mostrar como desenvolveu-se a estratégia russa para a consecução 

dos seus objetivos políticos, moldados pelo pensamento geopolítico eurasiano que 

orientou as ações de Putin que levaram ao conflito. Além disso, busca mostrar por que 

a Ucrânia, que teve sua formação territorial umbilicalmente ligada à Rússia, se fez 

vítima indefesa dos objetivos políticos de Putin, e como suas vulnerabilidades foram 

exploradas militarmente. Procura evidenciar que as ações militares convencionais não 

deixaram de existir, mas foram aplicadas de uma nova forma e em sinergia com as 

não militares, fornecendo contribuições cujo estudo será útil para a Doutrina Militar 

brasileira. 

 
 
Palavras-chave: Guerra Híbrida; Estratégia; Rússia; Ucrânia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Ukraine has become an unstable region, plagued by nationalist conflicts and 

resentments, encouraged from outside its borders. The interference of the Russian 

Federation in the conflict in Ukraine in 2014 has brought to the fore what many consider 

a new concept of war, known in the Western world as hybrid warfare or new generation 

warfare. From a military historiographical perspective, this paper intends to show how 

the Russian strategy for the attainment of its political objectives, shaped by the 

Eurasian geopolitical thought that guided the actions of Putin that led to the conflict, 

was developed. In addition, it seeks to show why Ukraine, which had its territorial 

formation umbilically linked to Russia, became a defenseless victim of Putin's political 

objectives, and how its vulnerabilities were exploited militarily. It seeks to show that 

conventional military actions did not cease to exist, but were applied in a new way and 

in synergy with non-military ones, providing contributions whose study will be useful 

for the Brazilian Military Doctrine. 

 

Key words: Hybrid Warfare; Strategy; Russia; Ukraine. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

A interferência da Federação Russa no conflito da Ucrânia, em 2014, trouxe à 

tona o que muitos consideram um novo conceito de guerra, conhecido no mundo 

ocidental pelo nome de guerra híbrida ou guerra de nova geração. O que se viu foi a 

combinação sinérgica de ações de forças convencionais e irregulares, realizando 

operações de informação, de guerra eletrônica e de guerra cibernética, gerando 

efeitos no campo de batalha bem maiores do que se realizadas por meio do combate 

convencional. 

As ações russas foram além do uso exclusivo da força militar, empregando 

largamente outros instrumentos do Poder Nacional na busca de objetivos políticos, 

muitas vezes de forma velada, reduzindo o tempo de reação da comunidade 

internacional. 

A intenção ucraniana de assinar o acordo de associação e livre comércio com 

a União Europeia e sua aproximação com a aliança militar do Ocidente fizeram os 

estrategistas russos, incluindo Putin, formular planos para garantir o controle de 

Moscou sobre o leste da Ucrânia e sobre a Crimeia.  

Esses planos consagraram o uso dessa forma de guerra, conhecida como 

guerra híbrida. Embora o termo não seja tão novo, a maneira como a Rússia conduziu 

esse tipo de guerra é única e digna de análise. 

Dessa análise, é possível extrair diversos ensinamentos que contribuirão para 

o aperfeiçoamento da doutrina militar brasileira, uma vez que constitui assunto recente 

e ainda pouco explorado e discutido na Força Terrestre. 

Os conceitos teóricos que servem de base para o enquadramento do tema 

permitem o entendimento do relacionamento entre os fins políticos russos, o modelo 

estratégico russo, a estratégia militar e o tipo de guerra adotados.  

Para compreender a interferência russa e sua participação no conflito, é preciso 

lembrar de sua história e geopolítica, da sua influência étnica-cultural sobre os 

Estados vizinhos e de seus objetivos políticos na pós-bipolaridade. Da outra parte, é 

mister entender por que a Ucrânia, que teve sua formação territorial umbilicalmente 

ligada à Rússia, se fez vítima indefesa dos objetivos políticos de Putin, e como suas 

vulnerabilidades foram exploradas militarmente. 

Embora existam numerosas interpretações e definições da guerra híbrida 

russa, algumas delas carecem da compreensão dos objetivos estratégicos, enquanto 
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outras escapam de qualquer análise das escolas russas de geopolítica. Apenas uma 

abordagem dessas questões, consideradas como um todo e em toda a sua 

complexidade, pode nos proporcionar uma oportunidade de entender melhor a 

natureza da guerra russa. 

Assim, o pensamento Eurasiano também será abordado para explicar sua 

influência no comportamento da Federação Russa neste século XXI, mostrar como 

norteou a política e como orienta as ações do presidente Putin, para quem o 

restabelecimento da influência russa é uma das ferramentas a serem usadas para 

alcançar o objetivo estratégico de restaurar seu status de superpotência. 

Finalmente, por meio da ligação entre as ações e os fins políticos da Federação 

Russa, concluir-se-á sobre a estratégia adotada, verificando-se que o papel dos meios 

não militares de atingir objetivos políticos e estratégicos cresceu e, em muitos casos, 

excedeu o poder da força das armas em sua eficácia. Porém, restará evidente que as 

ações militares convencionais não deixaram de existir, mas foram aplicadas de uma 

nova forma e em sinergia com as não militares, fornecendo contribuições cujo estudo 

será útil para a Doutrina Militar brasileira.  

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA   

A estratégia russa no conflito da Ucrânia, de 2013 a 2015, à luz da Doutrina 

Militar brasileira, pode ser caracterizada como um novo tipo de guerra ?   

 

1.2 OBJETIVOS 

Esta pesquisa apresenta o objetivo geral e seus quatro objetivos específicos: 

Objetivo geral – Analisar o conflito da Ucrânia, concluindo sobre a estratégia 

adotada pela Rússia e suas contribuições para a Doutrina Militar brasileira. 

Objetivos específicos:   

a) apresentar o contexto histórico e geopolítico; 

b) caracterizar a Doutrina Militar da Federação Russa; e 

c) analisar as ações da Federação Russa nas diversas fases do conflito. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO   

O estudo, no que se refere ao escopo temporal, limita-se ao período do conflito, 

2013 a 2015, embora possa traçar correspondências com antecedentes históricos 

necessários ao entendimento. 
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Quanto ao referencial teórico, as fontes e conceitos que são considerados para 

o desenvolvimento da pesquisa são os vigentes na Doutrina Militar Terrestre 

brasileira, russa e norte-americana. 

Quanto ao tema em si, é imperativo ao entendimento deixar claro que as 

características da Guerra Híbrida não foram primeiramente apresentadas no conflito 

da Ucrânia, mas o modelo apresentado pela Rússia inovou em diversos aspectos a 

Arte da Guerra. Dessa forma, a abordagem da Guerra Híbrida limita-se ao modelo 

apresentado no citado conflito. 

Por fim, o espaço geográfico ao qual se referem os dados da pesquisa limita-

se à Europa Oriental, à parte sul da Rússia europeia e à região do Cáucaso. 

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO    

O estudo busca apresentar conhecimentos que possam eventualmente ser 

utilizados para a solução de problemas conhecidos ou passíveis de serem 

apresentados no futuro, relativos às ameaças híbridas, além de contribuir para o 

entendimento da evolução da Arte da Guerra. 

Ainda, interessa às Forças Armadas brasileiras conhecer a validade da teoria 

da guerra híbrida nos dias atuais, juntamente com o melhor entendimento do ambiente 

operacional contemporâneo, cada vez mais competitivo e desafiante, proporcionando 

a seus líderes várias lições para o aperfeiçoamento da ciência militar. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO   

 
Torna-se conveniente indicar os conceitos ou as teorias que fornecem a 

orientação geral da pesquisa, facilitando, assim, a contextualização e a consistência 

da investigação. 

 

2.1 ESTRATÉGIA 

Entendida na antiguidade como a “arte do general”, restrita ao campo de 

batalha, a palavra estratégia teve seu significado ampliado ao longo do tempo e 

atualmente serve para referir-se a situações muito diversas. O termo estratégia sofreu 

uma popularização. Qualquer atividade ou área humana pode ser classificada de 

“estratégia”. É uma das palavras mais utilizadas na vida empresarial, podendo ser 

encontrada em diversas outras áreas, sem, contudo, haver uniformidade no conceito. 

Mas falar de estratégia quando o assunto é o relacionamento entre Estados, 

importa relacioná-la à política.  

Segundo o Manual Básico da Escola Superior de Guerra (BRASIL, 2014a), a 

política é a arte de fixar objetivos e orientar o emprego dos meios necessários à sua 

conquista. É a ciência ou arte de organizar e orientar um Estado para dirigir suas 

ações, interna e externamente, em busca do bem comum. 

Esses objetivos traçados precisam ser atingidos de algum modo. Daí surge a 

estratégia. Assim, a política prende-se, sobretudo, aos fins que se pretende alcançar, 

enquanto que a estratégia estabelece o caminho para atingir os objetivos fixados pela 

política. 

O Manual de Campanha C 124-1 (BRASIL, 2004) deixa bem clara essa relação 

ao afirmar que a política ascende à estratégia, define os objetivos, formula “o que 

fazer” para orientar o poder, que é aplicado pela estratégia, que estabelece o “como 

fazer”. Assim, a estratégia estará sempre subordinada à política. 

Entender que a estratégia subordina-se à política permite compreender o 

porquê das ações do Estado (que são, no seu conjunto, a estratégia), quais 

motivações provocaram essa ou aquela atitude nas relações internacionais. 

A estratégia se concretiza por intermédio das ações que empreende. Ações 

estratégicas são as medidas, de natureza e de intensidade variáveis, voltadas para o 

preparo e aplicação do poder, conjunto dos meios de toda a ordem de que dispõe a 
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nação, acionados pela vontade nacional, para conquistar e manter os objetivos 

nacionais (BRASIL, 2004). 

Ao conjunto integrado dos meios de toda a ordem de que dispõe a nação, 

acionados pela vontade nacional, para conquistar e manter os objetivos nacionais, dá-

se o nome de Poder Nacional. Este é estudado em cinco expressões: política, 

econômica, científico-tecnológica, psicossocial e militar. Apesar de dividido por 

expressões, deve ser uno e indivisível. 

A esses conceitos apresentados, a Doutrina Militar de Defesa, documento do 

Ministério da Defesa (BRASIL, 2007), ao tratar dos níveis de condução da guerra, 

acrescenta que o nível estratégico transforma os condicionamentos e as diretrizes 

políticas em ações estratégicas, voltadas para os ambientes externo e interno, a 

serem desenvolvidas setorialmente, de maneira coordenada com as ações da 

expressão militar (expressão prevalecente). Este nível se desdobra em todos os 

setores da vida nacional. 

Dessa forma, chega-se ao entendimento do que é estratégia, à compreensão 

do seu vínculo com a política e à percepção do uso do Poder Nacional (incluídas todas 

as suas expressões) como ferramenta de ação. 

 

2.2 GUERRA E CONFLITO ARMADO 

Segundo Clausewitz (CLAUSEWITZ, 1984), a guerra não é somente um ato 

político, mas um verdadeiro instrumento político, uma continuação das relações 

políticas, uma realização destas por outros meios. Na visão tradicional, emprega o 

máximo de violência, podendo implicar a mobilização de todo o Poder Nacional, com 

predominância da expressão militar, para impor a vontade de um ator ao outro. 

A Doutrina Militar de Defesa define o conflito como "um fenômeno social 

caracterizado pelo choque de vontades decorrente do confronto de interesses, 

constituindo uma forma de buscar-se uma solução ou compromisso” (BRASIL, 2007, 

grifo nosso).  

Portanto, sendo a divergência de vontades comum aos dois conceitos, o que 

difere a guerra do conflito ?  

A guerra é o conflito no seu grau máximo de violência. Além disso, na 

perspectiva jurídica, a guerra entre Estados, de acordo com leis internacionais, 

condiciona-se à necessidade de declaração formal.  

As guerras atuais têm ocorrido sem declaração formal, por razões tais como: 
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a) dificuldade de aceitação por parte da opinião pública internacional, em 

virtude de suas consequências negativas; e 

b) a possibilidade de escalar as hostilidades, entre os beligerantes e seus 

respectivos aliados, podendo haver o emprego de armas nucleares, o que ampliaria 

os efeitos negativos para todos os contendores. As avaliações dos perigos oferecidos 

pelo uso de armas nucleares desencorajam os possuidores de tais artefatos de iniciar 

hostilidades declaradas, uns contra os outros. 

São estas razões que explicam a tendência da limitação do emprego do termo 

guerra e, portanto, motivo pelo qual este trabalho referir-se-á ao “conflito da Ucrânia” 

e não à “guerra da Ucrânia”. 

Chamar de conflito, no entanto, não diminui o grau de violência ou a sua 

amplitude. Até porque, segundo Bobbio (1987), no conflito a hostilidade não se 

manifesta apenas pela violência física. De acordo com Sun Tzu (2006), pode 

evidenciar-se por outras formas - econômicas, psicológicas e diplomáticas. Assim, a 

solução dos conflitos não ocorre, somente, pela violência, com o emprego da 

expressão militar do poder nacional. 

Em qualquer caso, por mais decisivo que seja o papel de uma expressão do 

poder na solução desejada do conflito, não se pode esquecer que as demais 

expressões contribuem de forma complementar para a solução, uma vez que o poder 

nacional é indivisível. 

 

2.3 GUERRA HÍBRIDA 

Muito se discute a respeito da guerra híbrida. Uns dizem que suas origens são 

remotas e que não houve mudança na natureza da guerra ou inovação que justificasse 

essa nova terminologia.  

A obra Hybrid Warfare: Fighting Complex Opponents from the Ancient World to 

the Present, de Murray e Mansoor (2012), traz uma perspectiva histórica e centra-se 

na guerra híbrida como a combinação de forças irregulares e convencionais, 

empregadas em conjunto.  Os autores afirmam que, apesar de sua proeminência nos 

últimos tempos, a guerra híbrida não é novidade, suas características se fizeram 

presentes num passado tão distante quanto a época da guerra do Peloponeso, entre 

Atenas e Esparta, no século V a.C. . 
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Outros afirmam que o emprego de meios da era da informação transformou 

significativamente a natureza da guerra1. E há, ainda, aqueles que atestam que o 

termo é muito vago, e por isso inútil2. 

De qualquer modo, vale resgatar o consagrado pensamento de Clausewitz 

(1984), que dizia que a guerra é mais do que um verdadeiro camaleão, que adapta as 

suas características a uma determinada situação.  

Não há, por exemplo, na doutrina de defesa dos Estados, uma definição 

consensual do que seja a guerra híbrida. O próprio termo é encontrado sob outras 

formas (guerra não-linear, guerra de nova geração, guerra não-tradicional, adversário 

híbrido). As publicações doutrinárias das Forças Armadas dos Estados Unidos da 

América ou dos países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN) não definem o que vem a ser hybrid warfare.  

No entanto, há referências a hybrid threat (ameaça híbrida), definida como “a 

combinação dinâmica de forças regulares, forças irregulares, forças terroristas e/ou 

criminosos, empregados em conjunto para alcançar efeitos mutuamente benéficos”3. 

Essa definição, porém, não faz a ligação dessas forças com as operações de 

informação, com a guerra cibernética, com a guerra eletrônica ou com os instrumentos 

do Poder Nacional, como observado no conflito da Ucrânia. 

O Glossário de Termos e Expressões para uso no Exército Brasileiro (BRASIL, 

2018), edição mais recente, já traz uma definição de Guerra Híbrida. Segundo o 

glossário, “caracteriza-se quando as ações de combate convencional são aglutinadas, 

no tempo e no espaço, com operações de guerra irregular, de guerra cibernética e de 

operações de informação, dentre outras, com atores estatais e não estatais, no 

ambiente real e informacional, incluindo as redes sociais”. Esse mesmo conceito 

esteve presente na minuta da Política Nacional de Defesa submetida à apreciação do 

Congresso Nacional em 2016 (BRASIL, 2016). No entanto, tanto a Doutrina Militar de 

Defesa (BRASIL, 2007) quanto a Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2014c) não 

                                                 
1 HOFFMAN, Frank. Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid War. Arlington: Potomac Institute 
for Policy Studies, 2007. p. 24. 
2 JASPER, Scott; MORELAND, Scott (2014-12-02). The Islamic State is a Hybrid Threat: Why Does 
That Matter ? 2 dezembro 2014. Disponível em <http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/the-islamic-state-
is-a-hybrid-threat-why-does-that-matter>. Small Wars Journal. Small Wars Foundation. Acesso em : 19 
março 2018. 
3 EUA. Army Doctrine Reference Publication (ADRP) 1-02, Terms and Military Symbols, Washington 
DC: Government Printing Office, 2016, p. 1-47 – tradução nossa. 
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fazem menção a esse tipo de guerra, salientando-se que a primeira observa que não 

há unanimidade no tocante à classificação das guerras. 

Quanto aos russos, estes não utilizam esse termo. Na realidade, empregam a 

denominação genérica de “Novo Tipo de Guerra”, que possui conceitos semelhantes, 

para descrever como o Ocidente, sob a liderança dos EUA, influenciou a “Primavera 

Árabe” e as “Revoluções Coloridas” nos países que faziam parte da União Soviética. 

Para o fim do presente trabalho, faz-se necessário apresentar, então, algumas 

definições, que embora contenham pequenas diferenças entre si, permitem 

compreender a ideia geral do conceito. 

Segundo Fox (2017), a guerra híbrida, no nível estratégico, pode ser vista como 

o emprego de operações de informação e diplomacia em conjunto com a guerra 

eletrônica e a guerra cibernética para enfraquecer um oponente, ou plantar as 

sementes do caos em relação a um adversário. 

Para Leonhard e Philips (2015), a guerra híbrida é caracterizada por ações não 

declaradas, que combinam operações militares convencionais e não-convencionais, 

juntando ações de natureza militar e não-militar, num ambiente em que a distância 

entre o estratégico e o tático é reduzida e onde a informação tem importância crítica.  

Murray e Mansoor (2012) a definem como o conflito envolvendo uma 

combinação de forças militares convencionais e irregulares (guerrilheiros, 

insurgentes, terroristas) que podem incluir atores estatais e não-estatais, com o 

objetivo de alcançar um propósito político comum. 

A despeito do nome, o que importa realmente é apresentar suas características 

e como se desenvolveu na crise ucraniana, objetivo deste trabalho.  

Para encerrar este tópico, cabe ressaltar a estreita ligação das ideias 

supramencionadas com a célebre frase atribuída a Sun Tzu (2006), cujas teorias são 

amplamente estudadas na doutrina militar russa e chinesa: “a excelência na guerra 

não é vencer todas as batalhas, mas sim subjugar o inimigo sem ter que engajá-lo no 

combate” – vencer sem lutar (ou desgastá-lo para lutar pouco).  
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA    

Quanto aos objetivos ou fins, a investigação é classificada como descritiva e 

exploratória. Descritiva porque retratou as características da Guerra Híbrida e do 

conflito, expondo os fatos ou fenômenos, para estabelecer a natureza das relações 

entre as variáveis delimitadas no tema. Também é exploratória, na medida em que, 

fruto da pouca literatura nacional a respeito do tema, teve como objetivo identificar 

melhor, em caráter de sondagem, os fatos e fenômenos dessa natureza da guerra, 

tornando-a mais clara. 

Quanto à abordagem, a pesquisa é classificada como qualitativa, pois foi feita 

a análise dos dados coletados, buscando os conceitos, princípios, relações e 

significados das coisas. Teve, pois, caráter subjetivo, tendo em vista que o critério 

para a identificação dos resultados não foi numérico, mas valorativo. A presente 

pesquisa estudou o tema Guerra Híbrida, que dispõe de pouca literatura e aborda um 

contexto específico, o do conflito na Ucrânia. Portanto, encaixou-se em aspectos 

característicos que são inerentes à pesquisa qualitativa. 

 

3.2 TÉCNICA DE PESQUISA    

Quanto aos meios e procedimentos, a pesquisa foi bibliográfica e documental, 

realizando-se um estudo de caso do conflito na Ucrânia. Utilizou-se o método indutivo 

para, partindo de observações específicas, obter como conclusão uma premissa geral. 

A indução deu-se pela observação individual dos fenômenos, seguida pela 

identificação de coincidências entre eles e a consequente generalização. 

 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA 

Afirmar que a Rússia empregou a estratégia da Guerra Híbrida no conflito da 

Ucrânia esbarra na própria definição do que é a “Guerra Híbrida”. Por isso, na 

definição desse tipo de guerra, o universo utilizado na pesquisa foi o conjunto dos 

conceitos apresentados pelos diversos estudiosos do assunto e, em função das 

controvérsias e dificuldades de consenso, buscaram-se aqueles pontos em comum.  

A amostra foi o conceito apresentado, em ações/fatos/documentos, pela 

Federação Russa, por ser ela o foco do estudo e devido ao critério de 

representatividade, mesmo que o termo (Guerra Híbrida) não exista naquele país  ou 
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tenha nomenclatura diferente da existente na literatura ocidental (Novo Tipo de Guerra 

para os russos). O conjunto dessas ações/fatos/documentos foi constituído pela 

seleção de elementos representativos que mais se aproximavam do conceito de 

Guerra Híbrida proposto. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

Este estudo iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica na literatura (livros, 

manuais, revistas especializadas, teses e dissertações) que continham dados 

pertinentes ao assunto.  

Em prosseguimento, utilizou-se a pesquisa em documentos, em jornais, artigos, 

anais de congressos e internet, mais especificamente naqueles relacionados ao 

governo russo, ao governo ucraniano e às agências de notícias russas e europeias. 

Finalmente, as conclusões decorrentes das pesquisas citadas permitiram 

estabelecer qual a congruência entre as ações da Federação Russa e o conceito de 

Guerra Híbrida, identificando quais aspectos são mais relevantes para a doutrina 

militar. 

 

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

Em decorrência da natureza do problema dessa pesquisa e do perfil desse 

pesquisador, foi escolhida a abordagem fenomenológica, a qual privilegia 

procedimentos qualitativos de pesquisa. 

Por ser esta uma pesquisa qualitativa, foram utilizados métodos e técnicas não 

estatísticos, codificando e estruturando os dados para a devida análise. 

Assim, foram utilizados três métodos de pesquisa distintos para o tratamento 

dos dados a serem coletados. Inicialmente, foi empregada a análise de conteúdo, que 

é uma técnica para o tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito a 

respeito de determinado tema. Em seguida, foi realizada a análise do discurso, 

método que visa apreender como uma mensagem é transmitida, bem como explorar 

o seu sentido. Finalmente, por meio da histografia, foi feito o resgate dos 

acontecimentos e das atividades humanas ao longo do tempo, desvendando e 

compreendendo as mudanças, as contradições e as tendências da realidade social 

da região problema. 
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3.6 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

A metodologia escolhida para esta pesquisa apresentou algumas limitações em 

relação à coleta e ao tratamento dos dados. 

A pesquisa qualitativa possui limitações quanto à veracidade e precisão das 

informações coletadas. Além disso, a análise pode ser muito subjetiva em decorrência 

da interpretação do pesquisador. É importante esclarecer que, por se tratar de uma 

pesquisa qualitativa, não se deve tentar a generalização dos resultados obtidos, 

considerando-se que o presente estudo tem por delimitação o caso específico do 

conflito da Ucrânia, e que a utilização dos achados para o estudo de outros conflitos 

requer as adaptações e análises adequadas.  

Muitas vezes as fontes secundárias apresentam dados coletados ou 

processados de forma errada, assim, um trabalho fundamentado nelas tende a 

reproduzir ou mesmo ampliar esses erros. Por isso, buscou-se assegurar as 

condições em que os dados foram obtidos, analisar em profundidade cada informação 

para descobrir possíveis incoerências ou contradições e utilizar fontes diversas, 

comparando-as cuidadosamente. 
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4 CONTEXTO HISTÓRICO E GEOPOLÍTICA  

 

Cada país possui uma interpretação específica da sua conjuntura geopolítica 

(CHAPMAN, 2011). Deve-se buscar, numa breve volta ao passado, as condições 

geográficas e políticas que influenciaram a atual conjuntura geopolítica russa, 

justificando assim a atuação de sua política externa. 

Conhecer os fatos históricos que culminaram no conflito e as influências 

geopolíticas são fundamentais para compreender o assunto. Os fatos ocorridos nessa 

porção do globo não podem ser vistos como algo ligado ao acaso. 

 

4.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

No século IV, tribos eslavas se estabeleceram em grande parte da Europa 

oriental, na região compreendida entre o mar Báltico e o mar Negro. Os Vikings da 

Escandinávia invadiram a região, no século IX, procurando ampliar suas rotas 

comerciais. Ao longo das rotas comerciais Viking, ficavam as cidades de Novgorod 

(na atual Rússia, a sul de São Petersburgo) e Kiev (atual capital ucraniana).  

Rurik, o líder de um povo escandinavo chamado Rus, assumiu o controle de 

Novgorod em 862 d.C. Rurik e seus sucessores estabeleceram um governo sobre 

Kiev e sobre as tribos eslavas próximas. A grande região sob seu controle era 

chamada de Rus. 

Segundo a historiografia russa, o primeiro líder a começar a unir as terras 

eslavas do Leste, no que se tornou conhecido como Rússia de Kiev, foi Oleg, príncipe 

viking que, juntamente com seu povo, deslocou-se de sua terra de origem, a 

Escandinávia, seguindo o curso dos rios do Leste Europeu, fixando-se nesta região. 

Para melhor controlar as rotas comerciais, Oleg deslocou a capital, de Novgorod para 

Kiev, que era um posto avançado central ao longo da rota do rio Dnieper e um 

entroncamento com a rota de comércio terrestre Leste-Oeste, entre os khazares, 

seminômades da Ásia Central, e as terras germânicas da Europa Central. Essas 

conexões comerciais enriqueceram os mercadores e príncipes de Rus, financiando 

forças militares e a construção de igrejas, palácios, fortificações e outras cidades. 

Bielorrússia, Ucrânia e Rússia reivindicam a Rússia de Kiev como seu ancestral 

cultural (PLOKHY, 2006). 
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O território hoje conhecido como Ucrânia constituía o Principado de Kiev nos 

séculos X e XI, que estabeleceu a base da identidade nacional ucraniana e das demais 

nações eslavas orientais nos séculos posteriores. 

Por volta do século XIV, o território foi conquistado pela Polônia e pelo Grão-

Ducado da Lituânia, iniciando a série de influências externas e migrações 

populacionais. 

Uma rebelião em 1648 contra a Polônia ocasionou a partilha da Ucrânia entre 

a Polônia e a Rússia, após o tratado de Pereyaslav. O tratado forneceu proteção para 

o Estado cossaco ucraniano pelo czar russo, e prometia autonomia à parte do território 

sob seu domínio. A Rússia, sendo naquele momento a única parte da antiga Rússia 

de Kiev que não foi ocupada por um poder estrangeiro, considerou-se como a legítima 

sucessora e reunificadora das antigas terras Rus. 

 

Figura 1: Rússia de Kiev (século IX) 

 

Fonte: Wikimedia Commons (2006) 

 

A partilha da Polônia, no século XVIII, entre a Prússia, a Áustria e a Rússia, 

dividiu aquele pedaço do território ucraniano, conquistado no século XIV pela Polônia, 

entre o Império Austríaco e o Império Russo. Assim, a Áustria anexou a Ucrânia 
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Ocidental e a Rússia incorporou o restante do território ucraniano. Aquela região sob 

a Áustria assimilou a religião católica romana e grega, e o território sob a Rússia, a 

religião católica ortodoxa. 

 

Figura 2: partilha da Polônia (1795) 

 

Fonte: Polish Greatness.com (2012) 

 

Começando com Pedro, “O Grande”, após séculos de expansão Otomana na 

região, a Rússia foi alargando seus domínios no sentido sul em direção às águas 

quentes do Mar Negro, com o objetivo de manter uma atividade comercial durante 

todo ano, ao contrário do que ocorria nos portos do Norte, onde as águas congelavam. 

A busca desse objetivo trouxe conflitos com os cossacos4 ucranianos e os tártaros da 

Crimeia, além de rivalidades com o Império Otomano. Em 1783, toda a Crimeia foi 

anexada pelo Império Russo e teve início a construção das cidades de Sebastopol e 

de Simferopol. A expansão russa sobre o domínio otomano causou receios à Grã-

Bretanha a respeito do desequilíbrio da balança de poder, levando à eclosão da 

                                                 
4 Os cossacos são um povo originário das estepes do sudeste da Europa. No século XVII, após uma 
revolta contra a dominação polonesa, buscaram a proteção do czar russo, constituindo um governo 
especial e semiautônomo, que sobreviveu até a era soviética. Famosos por sua capacidade militar, 
formaram unidades inteiras do exército russo (ROBERTS e WESTAD, 2013). Após a dissolução da 
União Soviética, muitos cossacos foram viver na Rússia, tendo uma participação ativa em conflitos pós-
soviéticos. 
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Guerra da Crimeia em 1853 (aliança Grã-Bretanha, França, Sardenha e Império 

Otomano, contra a Rússia) (ROBERTS e WESTAD, 2013). 

Sob o Império Russo, os ucranianos participaram das guerras contra as 

monarquias europeias orientais e contra o Império Otomano. Muitos ocuparam os 

mais altos postos da administração imperial e eclesiástica russa. Posteriormente, o 

regime czarista implementou uma dura política de "russificação" cultural naquele 

território, que se deu principalmente com a imigração forçada russa. 

A queda do czar após a Revolução Russa de 1917 e o esfacelamento da 

Áustria-Hungria após a Primeira Guerra Mundial fizeram renascer um movimento 

ucraniano de autodeterminação. 

Fruto desse esfacelamento da Áustria-Hungria, a porção ocidental do território 

foi incorporada à Polônia e a parte maior, no centro e no leste, transformou-se na 

República Socialista Soviética Ucraniana, posteriormente unida à União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), quando esta foi criada em 1922. 

Após a Segunda Guerra Mundial, as fronteiras da Ucrânia soviética foram 

ampliadas na direção oeste, unindo a maior parte dos ucranianos sob uma única 

entidade política. A maioria da população não-ucraniana dos territórios anexados foi 

deportada e Joseph Stalin incentivou a migração russa para a região. 

A Crimeia, que fazia parte do império russo, teve sua população nativa, os 

tártaros, deportados após a Segunda Guerra Mundial, sob a acusação de terem 

colaborado com o governo de ocupação nazista, bem como perdeu sua condição de 

república autônoma. O governo soviético, então, enviou levas de colonos russos para 

ocupar as terras da Crimeia (RINGIS, 2016).  

A fim de conter o movimento nacionalista ucraniano pós-guerra, algumas 

medidas foram adotadas, como apelos ao Partido Socialista Ucraniano para combater 

o nacionalismo burguês, a concessão de prêmios entregues por Stalin a escritores, 

artistas e cientistas ucranianos e as celebrações dos trezentos anos do Tratado de 

Pereyaslav e da união da Ucrânia ao Império Russo. Nesse contexto, a Crimeia foi 

cedida por Nikita Kruschev à Ucrânia em 1954. Assim, a Ucrânia ficou de posse da 

terra que pertencia ao povo tártaro, que era muçulmano. Isso colocou, 

intencionalmente, as repúblicas da Ásia Central e os muçulmanos da URSS em 

oposição à Ucrânia, que deixaram de a considerar como aliada contra o imperialismo 

russo. Além disso, outro resultado foi a mudança na relação entre a Turquia e a 

Ucrânia. (INTERNATIONAL COMMITTEE FOR CRIMEA, 2005) 
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Após a dissolução da URSS em 1991, a Ucrânia conquistou sua 

independência. No entanto, naquela mesma década, passou por profunda recessão 

econômica e por instabilidades políticas devido a escândalos de corrupção no 

governo. Essas instabilidades e as disputas entre as regiões culminaram, em 2004, 

na Revolução Laranja. 

A Revolução Laranja traduziu-se por manifestações após a disputa eleitoral 

entre Viktor Yushchenko e Viktor Yuanukovych. O resultado oficial declarou 

Yanukovych como vencedor e os protestos alegando fraude eleitoral eclodiram em 

diversas regiões do país. Após novas eleições, Yushchenko foi finalmente declarado 

presidente (OSBORNE, 2005). 

Disputas com a Rússia sobre dívidas de gás natural interromperam brevemente 

todos os fornecimentos de gás à Ucrânia em 2006 e novamente em 2009, levando à 

escassez do produto também em vários outros países europeus (QUEIROZ e 

QUINTSLR, 2018). Logo depois, Viktor Yanukovych foi novamente eleito presidente, 

em 2010. 

Em fins de 2013, a Ucrânia encontrava-se novamente abalada por uma forte 

crise econômica. O presidente Yanukovych tendia em aceitar um empréstimo de cerca 

de US$15 bilhões da Rússia, enquanto os cidadãos ucranianos exigiam uma maior 

integração do país com a União Europeia (UE). A recusa de Yanukovych em assinar 

um acordo comercial com a UE resultou no movimento conhecido como Euromaidan 

e os protestos provocaram a sua destituição pelo Parlamento da Ucrânia em 22 de 

fevereiro de 2014 (BBC NEWS BRASIL, 2014). 

Do exposto, verifica-se que a partir da dissolução da URSS, a Ucrânia começou 

a receber influência da Europa Ocidental, que passou a vê-la como fiel da balança 

nas relações com a Rússia. No fim dos anos 90, já acontecia o que as elites russas 

consideraram seu pior pesadelo: a OTAN se expandindo para leste, desde a 

Alemanha até as fronteiras da Federação Russa com os Países Bálticos. E em 2014 

essa situação era ainda mais preocupante, com essa expansão ameaçando chegar 

às fronteiras russas com a Ucrânia. 
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Figura 3: expansão da OTAN na Europa 

 

Fonte: AFP (apud FLOWERS, 2016) 

 

4.2 GEOPOLÍTICA 

Um dos aspectos chave para entender os objetivos nacionais da Rússia é 

analisar sua posição geográfica em relação à Europa.  

O acesso da Rússia aos oceanos, com exceção do Ártico (cujos portos ficam 

em águas congeladas na maior parte do ano), é limitado. Os acessos que possui são 

limitados por outros países europeus, que os controlam. Um deles é através do mar 

Negro e do estreito de Bósforo, uma passagem estreita controlada pela Turquia e que 

facilmente pode ser fechada. O outro é a partir de São Petersburgo, onde os navios 

podem navegar através de águas dinamarquesas, passagem também facilmente 

bloqueável. O terceiro é por meio da longa rota do Oceano Ártico, a partir de 

Murmansk e passando por entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido. Isso 

mostra a vulnerabilidade que a Rússia enfrenta devido à restrição de acessos aos 

oceanos. 

Além disso, sua população concentra-se ao longo da fronteira Oeste, com a 

Europa, e da fronteira Sudoeste, com o Cáucaso, entre o mar Negro e o Cáspio. Os 

rios e a infraestrutura de transportes direcionam-se para Oeste e as áreas agrícolas 

mais produtivas encontram-se a Oeste e a Sul, sendo as áreas ao Norte e as regiões 

inóspitas a Leste, de clima incompatível com a agricultura. 
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Assim, as regiões a Oeste e a Sul da Rússia são consideradas as áreas mais 

produtivas e vitais para o país. Portanto, a maior vulnerabilidade russa está no Oeste, 

e em segundo lugar, no Cáucaso (FRIEDMAN, 2016).  

A Rússia situa-se na planície europeia, com poucas barreiras naturais para 

bloquear um inimigo que venha de Oeste. A Leste dos Cárpatos, estende-se uma 

planície para Sul, abrindo-se uma porta para a Rússia. E com muitas atividades 

econômicas próximas à fronteira, com poucas barreiras naturais, reside um risco. 

Daí explica-se a histórica tentativa de mover a fronteira o mais para Oeste 

possível, proporcionando profundidade a sua defesa, assim como oportunidades 

econômicas. 

Feitas essas breves considerações fisiográficas, passa-se a analisar as 

principais correntes de pensamento geopolítico na Rússia: o Eurasianismo, o 

Ocidentalismo e o Neo-eurasianismo.  

A primeira tem linhas ideológicas nacionalistas e afirma que, devido às 

particularidades históricas, geográficas, psicossociais e culturais, a Rússia não pode 

ser classificada como Ocidental ou Oriental, sendo um Estado ímpar e merecedor de 

uma classificação própria, por sua força e dominância na Eurásia. A segunda se 

aproxima dos valores ocidentais do pluralismo e da democracia, acreditando serem 

universais e aplicáveis à Rússia. A terceira, por sua vez, recria o Eurasianismo, numa 

abordagem radical e expansionista. 

 

4.2.1 Eurasianismo 

O termo eurasianismo surgiu pela primeira vez no século XIX, cunhado pelo 

movimento eslavófilo, o qual defendia que o Império Russo fosse desenvolvido sobre 

valores e instituições derivadas de tradição autóctone, e não a partir daqueles 

importados do ocidente. Buscava juntar a rica diversidade da Eurásia, numa espécie 

de outra via que não a europeia ou asiática, englobando a cultura e a tradição da 

religião Ortodoxa e da Rússia. Rejeitava, categoricamente, o projeto do Czar Pedro, 

“o Grande”, para “europeizar” a Rússia (SANTOS, 2008). 

Segundo Trubetskoy (apud PARMENTIER e CHAUDET, 2009), o substrato 

nacional do antigo Império Russo e da URSS era a totalidade dos povos que 

habitavam aquele Estado, tido como uma nação multiétnica peculiar e que, como tal, 

possuía o seu próprio nacionalismo. Essa nação multiétnica condensava-se numa 

expressão física e psicossocial a que se chamaria “Eurásia”. 
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4.2.2 Ocidentalismo ou Escola Internacionalista-idealista 

A Escola Ocidentalista defendia uma aproximação com o Ocidente e seus 

princípios liberais. Surgida na década de 1990, após o colapso soviético, considerava, 

em geral, que a cooperação internacional constituía a única garantia possível para a 

defesa da segurança nacional. Para eles, a Rússia estava em uma situação histórica 

sem precedentes, que permitia o início de uma cooperação com o ocidente (MARCU, 

2007). Entendiam que a Rússia deveria caminhar em sintonia com o mundo liberal-

democrata, desenvolvendo uma identidade europeia.  

Essa escola, representada por Dmitri Trenin (2001), sustentava que o papel 

histórico central da Rússia no espaço eurasiático deixou de existir. Tanto uma ideia 

como uma realidade física, a Eurásia estava morta, argumentou Trenin. Foi destruída 

pelo colapso do império russo, pelo surgimento de novos Estados - muitos dos quais 

iriam se integrar à Europa ou à Ásia - e por novos imperativos como a globalização. 

Devido ao fato de que a Eurásia não mais ofereceria refúgio à Rússia na sua busca 

por uma nova identidade, os russos deveriam se orientar para a Europa. 

Para os ocidentalistas, o mundo unipolar estava consolidado e a Rússia 

precisava aceitar esta realidade. Esta escola valorizava as ideias geopolíticas de 

Mackinder, porém entendia que a Rússia não tinha como competir com a potência 

estadunidense. A doutrina desta escola esteve associada aos governos dos 

presidentes Mikhail Gorbachev e Boris Yeltsen (MARCU, 2007). 

 

4.2.3 Neo-eurasianismo ou Escola Expansionista Eurasiana 

Para Gaspar (2004, apud TEIXEIRA, 2009), pretendendo voltar a ser 

reconhecida como uma grande potência e na busca de um reequilíbrio geopolítico, 

surgem, na Rússia, sinais dos antigos ideais do Eurasianismo. Essas ideias tornaram-

se marcantes nos governos de Dmitri Medvedev (2008-2012) e Vladimir Putin (2000-

2004; 2004-2008; 2012- 2018; 2018-    ). 

O principal teórico do Eurasianismo na atualidade é Alexander Dugin, professor 

da Universidade Estatal de Moscou. Fundador do Movimento Político e Social Eurásia, 

prega a primazia do Estado sobre o indivíduo. Sua obra reintroduz temas da 

geopolítica clássica, de autores como Halford Mackinder e Klaus Haushofer. Se a 
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Eurásia é o centro do mundo, a Rússia tem que ser, na opinião de Dugin (1997)5, o 

centro da Eurásia. Ele se inspira na ideia das pan-regiões de Haushofer e as 

redesenha para defender, contra o mundo unipolar da globalização atual, um novo 

modelo de globalização multipolar com quatro Zonas Meridionais: a zona Anglo-

Americana, a zona Euro-Africana, a zona Rússia-Ásia Central e a zona do Pacífico. 

Assim, a zona Anglo-Americana (Atlantista) seria contrabalançada pelas outras três 

zonas.   

Segundo ele, para que a Rússia tenha a hegemonia da Eurásia, o principal 

recurso não são os meios militares, mas sim um programa de desestabilização de 

seus inimigos por meio da desinformação patrocinada por agentes do regime russo e 

seus aliados, com o objetivo do restabelecimento da Rússia diante do Ocidente. Essas 

ideias estão presentes num livro de sua autoria, intitulado “A Quarta Teoria Política”, 

publicado em 20096, e cujas principais ideias-força são divulgadas no sítio eletrônico 

de mesmo nome7. 

Segundo Teixeira (2009), Dugin “apresenta o conceito filosófico de 

Eurasianismo do século XXI ou Neo-eurasianismo como sendo uma alternativa à 

globalização”. Na sua avaliação, “a globalização pretende universalizar o pensamento 

ocidental, é a unificação de diferentes estruturas sociais, políticas, econômicas, 

étnicas, religiosas e nacionais em um só sistema. É a imposição do paradigma 

Atlântico”. O pensamento neo-eurasiano não visualiza o sistema de governo com base 

nos valores liberais e democráticos como sendo o único caminho para a humanidade, 

rejeitando a versão Atlântica de globalização. O Império Eurasiano será construído 

sob o princípio fundamental do inimigo comum: a rejeição do Atlanticismo - o controle 

estratégico dos EUA, e a recusa em permitir que valores liberais nos dominem, 

escreveu Dugin (1997). E para combater esse inimigo comum, Dugin introduziu três 

eixos neo-eurasianos chave, Moscou-Berlim, Moscou-Tóquio e Moscou-Teerã, por 

meio dos quais, numa política de alianças, os países dividiriam os demais territórios 

em esferas de influência. 

 

                                                 
5 O livro “Fundamentos de geopolítica: o futuro geopolítico da Rússia” (tradução nossa) tem tido uma 
grande influência nas elites militares e políticas russas (CLOVER, 2016). O livro é utilizado como leitura 
obrigatória na Academia de Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa (DUNLOP, 2004).  
6 Uma quarta teoria política, em substituição às três anteriores: o Liberalismo, o Fascismo e o Marxismo. 
(DUGIN, Alexander. The Fourth Political Theory. Traduzido por Mark Sleboda; Michael Millerman. 
Londres: Arktos Media, 2012). 
7 http://www.4pt.su/ 
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5 DOUTRINA MILITAR RUSSA  
 

Em 25 de fevereiro de 2013, a revista russa de assuntos militares chamada 

VPK publicou um artigo escrito pelo Chefe do Estado-Maior Geral da Federação da 

Rússia, General Valery Gerasimov, com o título “O Valor da Ciência Está na Previsão: 

novos desafios demandam repensar as formas e os métodos de conduzir as 

operações de combate” (tradução nossa). Nesse artigo, Gerasimov apresentou suas 

ideias a respeito da guerra no futuro.  

O foco dos métodos aplicados nos conflitos foi alterado na direção da 
ampla utilização de medidas políticas, econômicas, informativas, 
humanitárias e outras não militares – aplicadas em coordenação com o 
potencial de protesto da população. Tudo isto complementado por meios 
militares de um personagem oculto, incluindo a realização de ações de 
conflito informacional e as ações das forças de operações especiais. O uso 
aberto de forças – muitas vezes sob o disfarce de manutenção da paz e 
regulação de crise – é utilizado apenas em um certo estágio, principalmente 
para o alcance do sucesso final no conflito.  

[...] 
A derrota dos propósitos do inimigo é conduzida ao longo de toda a 

profundidade do seu território. As diferenças entre os níveis estratégico, 
operacional e tático, bem como entre as operações ofensivas e defensivas, 
estão sendo apagadas (GERASIMOV, 2013) (tradução nossa). 

 

O artigo foi publicado um ano antes dos protestos na praça Maidan que deram 

sequência aos eventos que culminaram com a anexação da Crimeia e com a 

insurreição da população de origem russa no leste ucraniano.  

Por ter sido produzida antes da anexação russa da Crimeia e das ações no 

leste ucraniano, a doutrina contida nesse artigo é considerada no Ocidente como a 

nova forma de guerra que foi utilizada nos conflitos na Ucrânia, conhecida como 

“Doutrina Gerasimov” (BARTLES, 2016)8. Devido a semelhanças com os aspectos do 

conceito já existente da guerra híbrida e ao sucesso das ações russas apresentado 

no conflito da Ucrânia, ocorreu o alargamento do citado conceito, sua vinculação ao 

conflito e sua consagração nos dias atuais. 

                                                 
8 Em julho de 2014, Mark Galeotti, pesquisador e diretor do Centro para a Segurança Europeia, do 
Instituto de Relações Internacionais, em Praga, publicou em seu blog uma tradução do artigo de 
Gerasimov, com alguns comentários pessoais. Para dar um título ao texto, Galeotti cunhou o termo 
"doutrina Gerasimov". Logo depois, as ações do Kremlin na Crimeia reforçaram os temores ocidentais 
de que a doutrina Gerasimov existia, quando na verdade não constituía uma "doutrina". O próprio 
Galeotti posteriormente se explicou: "Ao usar o termo "doutrina Gerasimov", eu queria apenas um título 
rápido. Eu realmente não esperava (ou queria) que se tornasse um termo amplamente utilizado. Por 
quê? (a) Gerasimov não inventou isso; [...] e (b) não é uma doutrina, que no léxico russo constitui um 
conjunto verdadeiro e fundamental de crenças a respeito dos tipos de guerra que o país estará lutando 
no futuro e como ele irá vencê-las - esta é, muito mais, uma observação sobre um aspecto particular 
de tipos particulares de guerras do século XXI; certamente não há nenhuma expectativa de que este 
seja o modelo de guerra russo. Então parem com isso, por favor!" (GALEOTTI, 2014). 
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No entanto, essa percepção do conceito e do conflito é geralmente apresentada 

sob o prisma Ocidental. Para analisá-los com maior precisão, é preciso entendê-los 

sob a ótica russa. 

Do ponto de vista russo, os EUA, a fim de atenderem objetivos geopolíticos, 

provocam interferências e mudanças de regime nos países ao redor do mundo. Isso 

vinha sendo feito por meio das seguintes ações: 

a) busca de um pretexto (como prevenção de genocídio, busca por armas de 

destruição em massa, etc); e 

b) desencadeamento da operação militar para provocar uma mudança forçada 

de regime. 

Figura 4: forma tradicional de emprego da força militar 

 

Fonte: Bartles (2016) – tradução nossa 

 

Porém, os russos acreditam que a maneira como os EUA provocam trocas de 

regime mudou, por meio do emprego da força militar de uma forma adaptada 

(GERASIMOV, 2014). Em vez de realizarem uma invasão militar declarada, com 

possibilidade de desgaste face à opinião pública, a primeira ação é a instalação e/ou 

reforço de uma oposição política por meio de propaganda, utilizando redes de 

televisão, a internet, as mídias sociais e as organizações não-governamentais (ONG). 

Após a provocada instigação da dissenção política, do separatismo e do conflito 

social, o governo legítimo passa a ter dificuldades em manter a ordem. À medida que 

a situação interna se deteriora, os movimentos separatistas são estimulados e 

fortalecidos. Então, operações especiais encobertas e forças militares privadas podem 
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ser introduzidas para lutar contra o governo e causar mais danos. E quando o governo 

é forçado a usar crescentes e violentos métodos para manter a ordem, os EUA 

ganham o pretexto para a imposição de sanções políticas e econômicas, ou mesmo 

militares, como zonas de exclusão aérea, a fim de limitar a liberdade de ação desse 

governo. Com a queda do governo e a situação de anarquia resultante, forças militares 

com o disfarce de forças de paz podem ser empregadas para pacificar a área e um 

novo governo favorável aos EUA e ao Ocidente pode ser instalado. 

 

Figura 5: Revolução Colorida na Ucrânia 

 
Fonte: adaptado de Bartles (2016)  

 

Analistas russos têm usado o termo “Revolução Colorida” ao discutir a  

Revolução das Rosas na Georgia em 2003, a Revolução Laranja na Ucrânia em 2004 

e a Revolução das Tulipas no Quirguistão em 2005. Os militares russos agora ligaram 

esse termo “Revolução Colorida” à crise na Ucrânia e ao que eles veem como uma 

nova forma de guerra que cria revoluções desestabilizadoras em outros Estados como 

meio de servir a interesses do Ocidente, a baixo custo e com o mínimo de baixas. Isto 

foi visto como uma ameaça potencial à Rússia, à China e aos Estados asiáticos não 

alinhados com os EUA, e como meio de desestabilizar países no Oriente Médio, na 

África e na Ásia Central (CORDESMAN, 2014). 

O experimento das Revoluções Coloridas pode ser aplicado em qualquer 
parte do mundo. O modelo já foi testado no Oriente Médio e no norte da 
África. Lembramos das tentativas de implementar o conceito das Revoluções 
Coloridas no espaço da antiga URSS. No passado recente, isto aconteceu 
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nos países da Ásia Central e na Geórgia. Agora é na Ucrânia. (SHOYGU, 
2014) – Ministro da Defesa da Federação Russa (tradução nossa). 

 

Figura 6: Revolução Colorida na Ucrânia 

 

Fonte: Gerasimov (2014) – tradução nossa 
 

 

É aí que essa nova forma de guerra do Ocidente, sob o ponto de vista russo, 

pode ser facilmente identificada com o polêmico artigo de Gerasimov e a doutrina 

militar russa atual. Essa mudança na ameaça à soberania, nesse ponto de vista, está 

direcionando o foco dos militares russos para o desenvolvimento de capacidades para 

conter essas ameaças assimétricas e indiretas. Segundo eles, os meios para 

implementar essas capacidades seriam tão indiretos e assimétricos quanto as 

ameaças que pretendem conter, podendo ser forças convencionais não-declaradas, 

forças de paz, tropas de operações especiais, Cossacos, forças militares privadas, 

criminosos, ONG patrocinadas, agentes de propaganda e hackers. 
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Figura 7: comparação entre a forma clássica de agressão e a agressão por 
meio da Revolução Colorida 

 

Fonte: Zarudnitski (2014) – tradução nossa 
 

Esse ponto de vista russo, citado por Cordesman (2014), foi reapresentado nas 

V (2016), VI (2017) e VII (2018) Moscow Conference on International Security9. As 

seguintes ideias sintetizam as apresentações de Gerasimov, de Sergey Lavrov 

(ministro das Relações Exteriores da Federação Russa) e outras autoridades russas 

nessas conferências: 

a) As intervenções militares norte-americanas no Iraque em 1991, na Iugoslávia 

em 1999, no Afeganistão em 2001 e novamente no Iraque em 2003 usaram pretextos 

para violar as leis internacionais; 

b) Os EUA e seus aliados europeus usam as "Revoluções Coloridas" para servir 

a seus interesses, impor seus valores e criar novas tensões que justifiquem o uso de 

forças militares; 

c) Os EUA alegam que tais intervenções são para proteger populações civis, 

mas as usam para mudar regimes. Empreendem guerras de baixo custo às expensas 

das populações locais; e 

                                                 
9 MOSCOW CONFERENCE ON INTERNATIONAL SECURITY, V, 2016, MOSCOU. Anais eletrônicos. 
Moscou: Ruptly TV, 2016. Disponivel em: <https://www.youtube.com/watch?v=H7ZYDD80Lj0>. Acesso 
em: 27 maio 2018. 
______, VI, 2017, MOSCOU. Proceedings. Moscou: Ministério da Defesa da Federação Russa, 2017. 
Disponivel em: <http://www.pircenter.org/media/content/files/14/15106553510.pdf>. Acesso em: 27 
maio 2018. 
______, VII, 2018, MOSCOU. Anais eletrônicos. Moscou: Ruptly TV, 2018. Disponivel em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=81prLifqcVw>. Acesso em: 27 maio 2018. 
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d) Essas intervenções se dão por meio da incitação à derrubada de governos 

legitimos, por meio da propaganda e da desinformação, causando a instabilidade 

interna e a escalada para o conflito armado. 

Tudo isso corrobora o pensamento de Bartles (2016), que afirma que, para os 

russos, guerra híbrida é um conceito ocidental e que eles nunca o discutiram, exceto 

para mencionar o uso do termo pelo Ocidente, bem como a aplicação daquele tipo de 

guerra contra a Rússia. Ressalta, então, que não há novidade em utilizar todos os 

meios do poder nacional para atingir os objetivos do Estado, mas sim ineditismo na 

maneira como os russos enxergam a aplicação dos meios não militares. Para eles, a 

guerra é hoje conduzida por meios não militares, numa proporção cerca de quatro 

vezes maior do que os meios militares. Segundo Bartles, enquanto o Ocidente 

considera esses meios não militares como formas de evitar a guerra, os russos os 

consideram como meios para fazer a guerra. 
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6 AÇÕES DA FEDERAÇÃO RUSSA NAS DIVERSAS FASES DO CONFLITO 

 

6.1 CRIMEIA 

A Crimeia há tempos buscava sua independência em relação à Ucrânia por 

causa de seu longo período de associação com a Rússia e o desejo da população de 

reintegrar a Federação Russa. 

Os russos desencadearam operações militares na Crimeia menos de uma 

semana após o presidente ucraniano Viktor Yanukovych assinar um acordo com as 

lideranças políticas da oposição em 21 de fevereiro de 2014, que confirmava a 

antecipação das eleições presidenciais até o final do ano, garantia a criação no prazo 

de um mês de um governo de unidade nacional e o retorno à Constituição de 2004. 

Vinte e quatro horas depois, Yanukovych fugiu do país. 

No dia 27 de fevereiro de 2014, dois prédios do governo, incluindo o 

Parlamento, em Simferopol, capital da Crimeia, foram tomados rapidamente por 

homens encapuzados, armados de metralhadoras e granadas, que logo em seguida 

hastearam a bandeira russa nos edifícios. Enquanto isso, do lado de fora, centenas 

de manifestantes pró-Rússia se confrontavam com muçulmanos tártaros que 

apoiavam o novo governo ucraniano (THE NEW YORK TIMES, 2014). O controle de 

prédios públicos é considerado simbólico, pois veicula a imagem de que o governo é 

incapaz de defender-se. 

Na noite do mesmo dia, homens armados em uniformes militares sem insígnias 

tomaram o aeroporto de Simferopol e o aeroporto militar de Sebastopol (CARBONNEL 

e PRENTICE, 2014). Aproximadamente dois batalhões aerotransportados russos e 

tropas de operações especiais (Spetsnaz) foram deslocados por via aérea para a 

Crimeia sob o pretexto de proteger a população de origem russa. A posse desses 

terminais de transporte permitiu à Rússia controlar a entrada de forças por via aérea 

na península (EUA, 2015).  

Durante todo o dia seguinte, outros locais estratégicos foram tomados por 

tropas semelhantes, incluindo a sede da companhia de televisão estatal e instalações 

da Urktelecom, responsável pela maioria das comunicações por telefone e internet na 

península. Veículos militares russos começaram a aparecer e milícias locais foram 

vistas apoiando os homens de uniforme (UKRAINE.CSIS.ORG, 2014a). 
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Figura 8: homens em uniformes sem identificação guarnecem o aeroporto de 
Simferopol 

 

Fonte: Reuters (2014) 

 

As unidades militares ucranianas em Perevalnoye, Yevpatoria, Belbek e na 

base naval em Sebastopol foram cercadas por forças sem identificação e 

paramilitares. Autoridades russas negaram que tais forças fossem tropas de soldados 

russos, chamando-as de forças de autodefesa que estavam utilizando uniformes 

adquiridos no comércio. No entanto, relatos, incluindo entrevistas com soldados, 

indicaram que eram tropas russas (THE ATLANTIC, 2014). 

Rebocadores da marinha russa guincharam o navio Ochakov, fora de serviço 

desde o ano 2000, e o afundaram na entrada do lago Donuzlav, no dia 6 de março, 

bloqueando a frota naval ucraniana baseada no porto de Novoozerne e impedindo-a 

de confrontar os navios russos da base de Sebastopol. Horas depois, o parlamento 

da Crimeia votou em favor da integração à Rússia e o governo pró-Moscou anunciou 

a realização de um referendo para consulta à população (DAILY MAIL, 2014). 
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Figura 9: o navio russo Ochakov afundado na entrada do lago Donuzlav 

 

Fonte: Reuters (apud THE ATLANTIC, 2014) 
 

 

Figura 10: estreito artificial que liga o lago Donuzlav ao Mar Negro 

 

Fonte: Google (2018) 
 

Em Simferopol, homens armados terminaram de tomar todas as estações de 

mídia ainda em operação na cidade, fazendo trocar suas programações por aquelas 

do canal de notícias russo Rossiya 24 (EUA, 2015). 
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Figura 11: habitantes da Crimeia frente a outdoor, em 11 de março de 2014, com os 
dizeres “Em 16 de março você escolherá entre ... ou ...”, retratando uma Crimeia em 
vermelho com uma suástica e coberta de arame farpado, e outra Crimeia com as cores 
da bandeira da Rússia 

 
Fonte: Viktor Drachev/AFP/Getty Images (apud THE ATLANTIC, 2014) 
 

Em 13 de março, os endereços eletrônicos de treze sítios de internet 

conhecidos por serem pró-Ucrânia e contra o governo russo foram bloqueados. O 

Kremlin negou as acusações de censura e pressão sobre a mídia (GUTTERMAN, 

2014).  

Em 15 de março, entre 60 e 120 soldados russos, apoiados por helicópteros e 

veículos blindados, ocuparam o centro de distribuição de gás natural próximo a 

Strilkove, uma faixa de terra peninsular entre a Ucrânia e a Crimeia. Esse centro é o 

nó do gasoduto que transporta o gás de origem russa, passando pela Ucrânia, para a 

Crimeia, e fornece quase toda a energia que nesta é consumida 

(UKRAINE.CSIS.ORG, 2014b).  

De acordo com a comissão eleitoral da Crimeia, o resultado final do referendo 

realizado no dia 16 de março indicou que 96,8% dos participantes foram a favor da 

reunificação com a Rússia. O Parlamento da Crimeia, após a divulgação do resultado, 

declarou a independência em relação à Ucrânia, formalizando petição para anexação 

à Rússia e reivindicando à comunidade internacional o reconhecimento da Crimeia 

como Estado independente. Finalmente, o presidente russo Vladimir Putin, o primeiro 

ministro da Crimeia, Sergey Aksyonov, e o prefeito de Sebastopol, Alexey Chaly, 
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assinaram um acordo de reunificação entre a Crimeia e a Federação Russa, no dia 

18 de março, sob protestos do governo ucraniano (UKRAINE.CSIS.ORG, 2014c). 

Com os soldados ucranianos cercados em suas instalações militares por 

soldados russos e forças paramilitares, o ministro da defesa anunciou, no dia 19 de 

março, que evacuaria os cerca de 25.000 militares da Crimeia e os realocaria na 

Ucrânia, entregando suas respectivas bases militares ao controle russo e às forças de 

autodefesa pró-Rússia (HERSZENHORN e KRAMER, 2014). 

Em menos de 4 semanas, os russos, com o apoio de milícias locais, capturaram 

cerca de 189 instalações militares ucranianas, quase sem disparar um tiro. A Ucrânia 

perdeu a Crimeia mais devido a sua inação do que em razão das ações russas. Os 

russos e seus apoiadores usaram uma combinação de bloqueios navais, barricadas 

para impedir a saída de soldados de suas bases, guerra psicológica, intimidação e 

suborno para convencer a maior parte das unidades ucranianas a se render sem 

oferecer resistência. O grande número de russos étnicos nas unidades militares na 

Crimeia que se recusaram a lutar pela Ucrânia e a falta de ações concretas do governo 

em Kiev deram aos russos uma relativamente fácil vitória militar. 

 
6.2 LESTE UCRANIANO 

Os oblasts10 de Donetsk e Luhansk estão localizados no leste da Ucrânia. Eles 

têm muitas características comuns e são unidos sob o nome "Donbas". 

A palavra “Donbas” é uma abreviação de duas palavras: “Donetsky Bassein” 

(bacia de carvão de Donetsky). Esse termo foi introduzido pela primeira vez por volta 

de 1820, por Yevgraf Kovalevskyi, um engenheiro de minas, para marcar os depósitos 

de carvão na bacia do rio Siverskyi Donets. A bacia de carvão de Donets tem um 

comprimento considerável, mais de 500 quilômetros, do rio Dnieper ao Don. A área 

total do Donbas geológico é de aproximadamente 60 mil quilômetros quadrados, que 

é 13 vezes a área da bacia de carvão do Ruhr. Ele se espalha por partes dos atuais 

oblasts de Dnipropetrovsk, Kharkiv, Donetsk e Luhansk, bem como por uma parte do 

oblast de Rostov, na Rússia (BALABAN, VOLYANYUK, et al., 2017). 

Donetsk e Luhansk compartilham uma fronteira com a Federação Russa. A 

fronteira terrestre entre esses oblasts e a Rússia tem 923,24 quilômetros de extensão, 

                                                 
10 Oblast é uma subdivisão administrativa e territorial em alguns países eslavos e ex-repúblicas 
soviéticas: Bielorrússia, Bulgária, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, Uzbequistão e 
Ucrânia. Pode ser traduzido como área, zona, província ou região, correspondendo a estado federal no 
Brasil.  
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dos quais 409,3 quilômetros (44,3%) estão atualmente sob o controle dos militantes 

separatistas. Além disso, Donetsk tem acesso ao Mar de Azov, onde a fronteira 

marítima entre a Ucrânia e a Rússia apresenta seus próprios problemas. 

Figura 12: Ucrânia – bacia de carvão de Donetsky 

 

Fonte: Balaban, Volyanyuk, et al. (2017) 
 

Uma das peculiaridades da fronteira terrestre entre a Ucrânia e a Rússia é que 

ela carece principalmente de barreiras, como grandes rios ou montanhas. Ela se 

estende principalmente através de campos e pastos vazios. 

Até 2014, a fronteira oriental estava mal equipada, porque a fronteira ucraniano-

russa herdou não a fronteira externa da URSS (uma fronteira federal, com 

equipamento adequado), mas sua fronteira administrativa (inter-republicana). Sua 

demarcação começou apenas em 2010. Esse fator facilitou travessias ilegais para a 

Ucrânia, a partir da Rússia (BALABAN, VOLYANYUK, et al., 2017). 

Donetsk e Luhansk estão ligadas entre si e ao resto da Ucrânia, bem como à 

Rússia, por uma rede de rodovias e ferrovias. As estradas mais importantes da região 

são as internacionais М03, М04 e М14, atingindo a fronteira da Ucrânia, bem como as 

estradas nacionais H20 e H21. O controle sobre essas estradas (ou partes delas) era 

essencial para ambos os lados do conflito. 

O alto nível de urbanização nas partes centrais de Donetsk e Luhansk também 

teve influência no padrão das hostilidades. Nos estágios iniciais do conflito, os 

militantes conseguiram estabelecer o controle sobre as grandes cidades. Atacar essas 

cidades exigiria treinamento especial, o que o exército ucraniano não tinha. O 
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comando das forças ucranianas, inicialmente, decidiu não atacar diretamente os 

militantes locais em áreas residenciais densamente povoadas, pois isso significava o 

risco de numerosas baixas civis e em suas tropas. Como resultado, a maioria das 

áreas urbanas dos oblasts de Donetsk e Luhansk permaneceu sob o controle dos 

separatistas. 

Figura 13: Ucrânia – territórios ocupados 

 

Fonte: Balaban, Volyanyuk, et al. (2017) 
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O desenvolvimento econômico de Donbas ocorreu em virtude dos depósitos 

minerais, principalmente carvão, a partir de 1880. A região se desenvolveu e se 

urbanizou em um ritmo rápido. A necessidade de mão de obra levou ao significativo 

crescimento da população na região. Trabalhadores qualificados da Rússia e pessoas 

de diferentes nacionalidades, procurando por uma vida melhor, foram para Donbas, 

que foi um dos principais centros industriais do Império Russo e, depois, da União 

Soviética.  

Porém, com o fim da União Soviética, o colapso daquele complexo industrial 

soviético interconectado, o principal consumidor da produção de Donbas, e a dolorosa 

transição de uma economia planejada para uma economia de mercado, levou ao 

declínio das fábricas e minas. O desemprego aumentou acentuadamente. E mais 

recentemente, o declínio da indústria pesada na economia e a incapacidade de 

competir com os novos países industrializados (China, Índia, etc.) trouxeram 

desemprego e vulnerabilidade social (BALABAN, VOLYANYUK, et al., 2017). 

No leste ucraniano, a maior parte dos conflitos ocorreu nas províncias de 

Donetsk e Luhansk, de significativa população de russos étnicos. De forma diferente 

do ocorrido na Crimeia, a população dessa região não era unânime no apoio aos 

separatistas pró-Rússia. Isso exigiu da Rússia uma maior campanha de Operações 

de Informação. 

Figura 14: percentual de russos étnicos na Ucrânia – por região 

 
Fonte: Ucrânia  (2001) 
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A população de origem russa nessa região não negava a cidadania ucraniana, 

mas era a favor de boas relações com a Rússia. Essa boa aproximação foi usada por 

Moscou para lentamente formar uma rede de colaboradores, insurgentes, 

organizações civis e partidos políticos, que sustentavam a narrativa de que a 

população de origem russa era oprimida pela maioria ucraniana. 

Protestos vinham ocorrendo em Donbas desde quando as manifestações na 

praça Maidan começaram em Kiev. Após diversas tentativas em fevereiro, 

manifestantes finalmente conseguiram ocupar o prédio da administração regional de 

Donetsk em 6 de abril de 2014, exigindo uma sessão legislativa extraordinária para 

implementar um referendo para a independência da região. Como essas demandas 

não foram atendidas, ativistas realizaram uma reunião no prédio da administração 

regional e votaram a favor da independência em relação à Ucrânia, declarando 

fundada a “República Popular de Donetsk” (RPD). Em Luhansk, os separatistas 

também ocuparam o edifício da administração regional, em 9 de abril de 2014, e 

criaram um governo paralelo, a “República Popular de Luhansk” – RPL (BBC, 2014c).  

De uma maneira geral, nas duas situações a tática básica era convocar uma 

manifestação, assegurar que as milícias e os líderes políticos que apoiavam as forças 

separatistas estavam presentes, e depois simplesmente encorajar a multidão a invadir 

o prédio. Na maioria das vezes, a segurança do edifício permitiu que os separatistas 

ocupassem suas instalações, os ajudaram ou não apareceram para trabalhar naquele 

dia. Separatistas também assumiram edifícios nos dias em que sabiam que os 

funcionários não estariam lá - fins de semana, feriados, etc. Eles então erigiram 

barricadas e posições fortificadas fora dos prédios do governo, delegacias de polícia 

e centros municipais. 

Em Donetsk, os separatistas nomearam ministros, prefeitos e funcionários 

municipais, com o intuito de dar à “República Popular de Donetsk” um senso de 

legitimidade. O novo "governo" tentou assumir o controle da administração civil, 

passando a gerir serviços como o fornecimento de água, eletricidade, coleta de lixo, 

etc., mas sem o apoio do governo ucraniano, os serviços foram significativamente 

degradados. 

Por toda a região de Donbas, milícias locais montaram checkpoints para 

prevenir a chegada de reforços do exército ucraniano, tomaram prédios do governo e 

nomearam novos administradores. Ao mesmo tempo, continuava a campanha pelo 

reconhecimento da independência, na televisão, no rádio e nas mídias sociais. 



38 
 

 

6.2.1 Primeira batalha do aeroporto de Donetsk 

O aeroporto de Donetsk, que era um dos mais modernos aeroportos da Europa, 

trocou de mãos três vezes. Nele ocorreram os combates mais violentos, ao fim dos 

quais terminou em escombros e de posse dos russos. 

O aeroporto consistia de um terminal novo, de um terminal antigo e de uma 

torre de controle. Sua posse era de fundamental importância para o governo 

ucraniano, para os separatistas e para os russos.  

Os ucranianos temiam que a Rússia pudesse usar o aeroporto para infiltrar 

tropas em Donbas, assim como fizeram na Crimeia. Além disso, o aeroporto tinha um 

valor simbólico para a Ucrânia, pois passou por grandes reformas para sediar os jogos 

do campeonato de futebol da UEFA11 em 2012. 

A primeira batalha ocorreu no dia 26 de maio de 2014. Após ser tomado por 

separatistas, paraquedistas ucranianos cercaram o aeroporto e lançaram um ataque, 

apoiados por helicópteros e aviões, retornando-o ao controle ucraniano no dia 

seguinte. O aeroporto permaneceu sob controle ucraniano até a assinatura do 

Protocolo de Minsk12, com pequenas escaramuças no período.  

Nessa primeira batalha foi significativa a participação do batalhão Vostok, 

composto em sua maioria por combatentes chechenos, cedidos pelo presidente 

daquela província, Akhmad Kadyrov13, ao governo russo. Esse batalhão atuou 

clandestinamente nessa primeira batalha, participando novamente na outra que se 

seguiu (LUHN, 2014). 

 

 

 

                                                 
11 A Liga dos Campeões da UEFA é uma competição anual de clubes de futebol a nível continental, 
organizada pela União das Associações Europeias de Futebol e disputada por clubes europeus. 
12 O Protocolo de Minsk foi um acordo assinado em 5 de setembro de 2014 por representantes da 
Ucrânia, da Rússia, da República Popular de Donetsk e da República Popular de Luhansk, para pôr 
fim à guerra no Leste da Ucrânia, O acordo foi assinado depois de prolongadas conversações em 
Minsk, a capital da Bielorrússia, sob os auspícios da Organização para a Segurança e Cooperação na 
Europa (OSCE). O acordo, que se seguiu a várias tentativas anteriores no sentido de parar os combates 
em Donbas, implementou um cessar-fogo. No entanto, o acordo fracassou na manutenção do seu 
objetivo (OSCE, 2014).  
13 Em março de 2003, o governo russo organizou um referendo na Chechênia, sobre a nova 
Constituição local, que ratificaria a subordinação da república a Moscou. A lei foi aprovada por 96% 
dos eleitores, mas o referendo foi considerado irregular e condenado internacionalmente. (BBC 
BRASIL, 2003) Num pleito igualmente criticado, em outubro de 2003, Akhmad Kadyrov foi eleito 
presidente da Chechênia, com 81% dos votos. (GRAMMATICUS, 2003). Alguns analistas acreditam 
que o batalhão Vostok é um exército de mercenários dirigido ou ao menos ligado à inteligência russa. 
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6.2.2 Batalha de Zelenopillya 

A batalha de Zelenopillya ocorreu em 11 de julho de 2014. Foi a tentativa russa 

de conter a recuperação ucraniana e marcou a transição para a fase do combate 

convencional de larga escala. 

Às 04h30min, nos arredores da cidade de Zelenopillya, na província de 

Luhansk, forças de reconhecimento russas e separatistas, com suporte de aeronaves 

remotamente pilotadas, identificaram uma Zona de Reunião ucraniana, com 

elementos da 24ª Brigada Mecanizada, da 72ª Brigada Mecanizada e da 79ª Brigada 

Blindada. Forças russas desencadearam ataques cibernético e eletrônico contra 

essas brigadas ucranianas, que neutralizaram seus sistemas de Comando e Controle 

(C2), limitando a capacidade de se comunicarem. Sem seus sistemas funcionando, os 

soldados ucranianos passaram a utilizar seus aparelhos telefônicos celulares, 

iluminando o espectro eletromagnético, o que permitiu que ações de guerra eletrônica 

russas identificassem a localização precisa das forças ucranianas. Forças russas, 

organizadas em estruturas modulares de nível batalhão, lançaram um massivo ataque 

com fogos de foguetes sobre as brigadas ucranianas. Relatos afirmam que os russos 

empregaram baterias de lançadores múltiplos de foguetes BM-21 Grad e 9A52-4 

Tornado, utilizando munições termobáricas14 e cluster DPICM15. O ataque veio com 

tanta surpresa e com tanta ferocidade que quase ninguém conseguiu se abrigar 

(GRYTSENKO, 2015). 

No final de julho, tropas regulares russas equipadas com veículos blindados 

foram repetidamente vistas cruzando a fronteira da Rússia para a Ucrânia. Os 

comboios militares russos começaram a chegar em grande número através da 

fronteira abandonada pelo Exército e pela Guarda de Fronteira da Ucrânia. 

 

 

 

                                                 
14 A munição termobárica é um tipo de munição explosiva e incendiária que usa o oxigênio do ar ao 
redor para gerar uma explosão de alta temperatura. A onda de choque produzida é de duração 
significativamente maior do que a produzida por uma munição convencional de explosivo condensado. 
As munições termobáricas liberam significativamente mais energia que os explosivos condensados 
convencionais de igual peso. Elas são consideravelmente mais destrutivas quando usadas contra 
fortificações, como trincheiras, túneis, bunkers e cavernas, em parte devido à onda de choque 
sustentada e em parte pelo consumo de oxigênio no interior. 
15 Dual-purpose improved conventional munition - munição convencional melhorada de duplo propósito 
é um projétil que depois de disparado libera pequenas submunições, projetado para atacar tanto 
veículos de combate blindados quanto pessoal. 
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6.2.3 Contraofensiva ucraniana 

Em resposta ao ataque de Zelenopillya, as forças ucranianas iniciaram uma 

contraofensiva para deter a iniciativa russa, enfraquecer as forças separatistas e 

apoiar suas tropas que estavam cercadas no aeroporto de Luhansk. 

Em agosto de 2014, a 95ª Brigada de Assalto Aéreo, reforçada com blindados, 

infantaria mecanizada e artilharia, realizou uma incursão à retaguarda das linhas 

russas e separatistas, atacando com surpresa e penetrando cerca de 450 km em 

território inimigo, destruindo e capturando vários carros de combate russos e peças 

de artilharia, antes de retornar às linhas ucranianas. Estabeleceu um corredor por 

onde unidades do exército ucraniano e civis, isolados na faixa de fronteira leste, 

puderam retirar-se.   Este foi considerado um dos mais longos raids da história militar 

(THE ELLIS GROUP, 2017). Essa brigada, comandada pelo Coronel Mykhailo 

Zabrodski, travou combate convencional com tropas russas e separatistas em 

Bakhmat, Debaltseve, Saur-Mogila e Luhansk. 

 

Figura 15: principais batalhas do conflito no leste ucraniano 

 

Fonte: Fox e Rossow (2017) 
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O combate em Luhansk ocorreu no período de 13 a 24 de julho de 2014, com 

o objetivo de aliviar as tropas ucranianas cercadas e retomar o controle do aeroporto 

(BBC, 2014b). Com apoio aéreo, a brigada atacou os russos e extraiu as tropas 

cercadas (BBC, 2014a). Os russos passaram a utilizar mísseis antiaéreos para 

impedir os ataques e o ressuprimento aéreos ucranianos, infligindo à Força Aérea 

Ucraniana a perda de quatro aeronaves. Sem ressuprimentos e exaustas, as tropas 

de Zabrodski retiraram-se, ficando o aeroporto sob controle dos russos e separatistas. 

 

6.2.4 Batalha de Ilovaisk 

A batalha de Ilovaisk foi a mais sangrenta do conflito na Ucrânia, deixando um 

grande número de mortos e feridos. Aproximadamente 4000 combatentes russos e 

separatistas mataram 366 soldados ucranianos na luta, deixando outros 429 feridos. 

Essa batalha e seu grande número de vítimas levaram à assinatura do Protocolo de 

Minsk em 5 de setembro de 2014 (UNIAN, 2018). 

Ilovaisk está localizada na província de Donetsk, sobre uma importante estrada 

que liga a capital de Donetsk à Rússia. Constituía, assim, uma essencial linha de 

comunicação para russos e separatistas 

As forças ucranianas desencadearam uma operação para liberar a cidade em 

10 de agosto de 2014. Em oito dias, conseguiram expulsar as tropas russas de parte 

da cidade.  

No entanto, comboios humanitários tornaram-se uma cobertura conveniente 

para o envio de tropas, armas e munições russas a Donbas. Em 24 de agosto, depois 

de acumular forças consideráveis, o exército híbrido russo lançou uma contraofensiva, 

empregando reforços provenientes de seu Distrito Militar Sul, lançando um ataque em 

27 de agosto, cercando as forças ucranianas em Ilovaisk. 

O governo ucraniano, numa tentativa de salvar suas tropas, negociou com Putin 

a criação de um corredor por onde as tropas da Ucrânia pudessem retirar-se, chamado 

“corredor verde”. A retirada começou no dia 28 de agosto, mas no dia 30 do mesmo 

mês os comboios ucranianos foram emboscados nesse corredor. Centenas de 

ucranianos foram feitos prisioneiros, cerca de 68 carros de combate, viaturas 

blindadas de combate de infantaria e outras foram destruídas, e armas e material 

foram perdidos, ficando a cidade sob controle dos russos e das forças da RPD16. 

                                                 
16 República Popular de Donetsk. 
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6.2.5 Segunda batalha do aeroporto de Donetsk 

Após a assinatura do Protocolo de Minsk, as forças russas e da RPD 

aproveitaram a pausa nos combates para concentrar Spetsnaz17, elementos de 

inteligência (GRU)18 e batalhões nos arredores de Donetsk e do aeroporto. 

Os batalhões, oriundos dos Distritos Militares Sul e Oeste da Rússia, lançaram 

ataques coordenados contra a 95ª Brigada Paraquedista ucraniana que defendia o 

aeroporto, no dia 28 de setembro. As forças russas e da RPD utilizaram sistemas de 

aeronaves remotamente pilotadas (SARP) para identificar a localização das tropas 

ucranianas. Uma vez identificadas essas posições, os batalhões russos empregaram 

suas artilharias orgânicas e lançadores múltiplos de foguetes para neutralizar ao 

máximo as forças ucranianas antes de realizar o assalto. Após os fogos de artilharia, 

iniciaram o assalto com carros de combate e armas anticarro para destruir os 

blindados ucranianos restantes, seguido do emprego da infantaria para limpar 

eventuais resistências remanescentes. 

Os separatistas usaram a área urbana a seu favor, ocupando posições em 

blocos de apartamentos com vista para o aeroporto. As tropas da RPD usaram essas 

posições para direcionar os fogos de artilharia e como posições de snipers (THE 

GUARDIAN, 2014). Eles também aproveitaram a inevitável resposta ucraniana do 

fogo de artilharia em posições rebeldes para avançar em sua campanha de 

informações. Quando os ucranianos dispararam fogos de artilharia e morteiro nos 

rebeldes nos prédios, houve danos colaterais materiais e baixas civis (RT, 2014a). 

Isso foi explorado pela RPD e pela mídia russa (RT, 2014b).  

Aos poucos, forças da RPD foram tomando instalações do aeroporto, ficando 

escondidas nos edifícios que haviam tomado, e as forças ucranianas estavam 

posicionadas principalmente no novo terminal e na torre de controle. À medida que os 

separatistas e russos ganhavam uma posição no aeroporto, reforçavam-na com 

armas e tropas (THORP e GAMIO, 2014). 

Os ucranianos conseguiram expulsar os rebeldes da metade do antigo terminal 

no dia 6 de outubro de 2014, começando uma situação em que as forças ucranianas 

e as forças da RPD ocupavam e controlavam diferentes partes e andares do mesmo 

edifício. Houve ocasião em que os rebeldes controlavam a rede de túneis 

                                                 
17 Voyska Spetsialnogo Naznacheniya.  Forças especiais. 
18 Glavnoye Razvedyvatel’noye Upravleniye. É a agência de inteligência militar do Estado-Maior das 
Forças Armadas da Federação Russa, voltada para a atuação no exterior. 
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subterrâneos e o segundo andar do novo terminal, enquanto as forças ucranianas 

ocupavam o primeiro, o terceiro e o quarto andares ao mesmo tempo (LOIKO, 2014). 

 
Como o impasse continuou até o final de novembro de 2014, o governo 

ucraniano acusou os russos de enviar combatentes Spetsnaz para a luta no 
aeroporto. Os russos negaram, apesar das interceptações de transmissões 
de rádio de tropas da RPD falando um dialeto russo. Os russos continuaram 
a ambiguidade estratégica até 2 de dezembro de 2014, quando enviaram o 
General russo Aleksandr Lentsov para negociar um cessar-fogo com o 
Tenente-General ucraniano Vladimir Askarov. O curioso fato de os russos 
enviarem um general russo para negociar um cessar-fogo, em um conflito 
onde “não havia tropas russas lutando”, nem apoio material e logístico russo, 
nem assistência da inteligência russa, apenas corrobora o absurdo das 
alegações russas de que eles não estavam ajudando a RPD. Mais uma vez, 
isso tudo se encaixa na Guerra de Informações russa - criar uma crise, negar 
envolvimento e parecer estar fora do conflito enquanto secretamente apoia 
um lado, para então ajudar a parte prejudicada, envolvendo-se em 
negociações que resultem num desfecho favorável. (EUA, 2015) 

 

Um assalto russo, no dia 5 de dezembro, resultou na perda do antigo terminal 

que estava de posse das forças ucranianas. Outros ataques russos no dia 29 de 

dezembro de 2014 e em 12 de janeiro de 2015 tiveram como desfecho a passagem 

do novo terminal e da torre de controle para os russos. No dia 22 daquele mês, os 

ucranianos já não podiam mais resistir e o aeroporto definitivamente ficou sob domínio 

dos russos e separatistas da RPD. A essa altura, o aeroporto encontrava-se inservível. 

As pistas, os terminais e a torre de controle do tráfego aéreo estavam destruídos. 

 
Figura 16: : o terminal principal do Aeroporto Internacional de Donetsk, Sergey Prokofiev, 
atingido por bombardeios durante os combates entre rebeldes pró-Rússia e forças do 
governo ucraniano na cidade de Donetsk, leste da Ucrânia, em 8 de outubro de 2014. 

 

Fonte: Lovetsky, Dmitry/AP (apud TAYLOR, 2015). 
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Figura 17: foto do terminal do Aeroporto Internacional Sergey Prokofiev, em Donetsk, 
tirada em 6 de maio de 2014, antes do conflito em Donetsk 

 
Fonte: Maloletka, Evgeniy/AP (apud TAYLOR, 2015). 

 

 
Figura 18: torre de controle do aeroporto de Donetsk, antes e após os combates 

 
 

Fonte: Zhumatov, Shamil/Reuters, Gorbaseva, Irina/AP, ArmySOS/AP e Maximov, Vasily/AFP (apud 
TAYLOR, 2015) 

 



45 
 

 

"The language they spoke, the accents, the jargon, the vocabulary — all 
was Russian, Russian, not even Ukrainian Russian," he said bitterly, recalling 
their intercepted radio communications as he sat in a darkened basement in 
the Dacha compound. "They were professionals, no question about it." 

"The professionals," he said, “had driven the terminal's defenders from the 
ground floor to the second floor, then climbed up into the third floor, laid 
explosives and blew up the ceiling and the base of the second floor. Most of 
about 50 Ukrainian paratroopers there were wounded or killed’’, he said19. 
(LOIKO, 2015). 

 

A batalha pelo aeroporto de Donetsk tinha se transformado numa batalha de 

carros de combate e artilharia. Após a assinatura do Protocolo de Minsk, os russos e 

separatistas utilizaram-se do armistício para fortificar as vias de acesso ao aeroporto 

e obter reforços de todo tipo de armamento pesado. Ao final, todos os blindados 

ucranianos estavam destruídos. Os combatentes paraquedistas ucranianos do 

aeroporto de Donetsk passaram a ser chamados de “ciborgues”, tamanha foi a 

ferocidade dos combates e sua tenaz resistência. 

 

6.2.6 Batalha de Debaltseve 

Para as forças russas e separatistas, a cidade de Debaltseve era importante 

porque ligava a RPD à RPL, por via ferroviária e via estrada M04, além de conectar a 

região de Donbas com a Rússia, por meio da estrada M03. 

Os separatistas tomaram a cidade em abril de 2014. Posteriormente, em julho 

do mesmo ano, a cidade foi retomada pelos ucranianos. 

A batalha de Debaltseve recomeçou quando as forças da RPD, da RPL e da 

Rússia moveram-se para cercar a cidade em fevereiro de 2015. Na época, a parte 

norte da cidade, que ligava Debaltseve ao território controlado pelo governo, era a 

única área restante sob controle das forças ucranianas. 

Debaltseve foi a última peça territorial necessária para unir a RPD à RPL e 

completar o objetivo de uma Novorossiya, nome histórico usado na época do Império 

Russo, em 1764, para denotar a província imperial situada na região ao Norte do Mar 

Negro, na parte Sul e Leste da Ucrânia.  

                                                 
19 Relato do Coronel Yevgeny Moysyuk, comandante da 81ª Brigada Aeromóvel ucraniana, participante 
do combate em Donetsk. "A língua que eles falavam, os sotaques, o jargão, o vocabulário - tudo era 
russo, russo, nem mesmo russo ucraniano", disse ele com amargura, lembrando-se das comunicações 
de rádio interceptadas, enquanto se sentava em um porão escuro no quartel de Dacha. "Eles eram 
profissionais, sem dúvida." "Os profissionais", disse ele, “expulsaram os defensores do terminal, do 
térreo para o segundo andar, subiram no terceiro andar, instalaram explosivos e explodiram o teto e a 
base do segundo andar. A maioria dos cerca de 50 paraquedistas ucranianos foram feridos ou mortos”, 
disse ele. – tradução nossa. 
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A Rússia e os separatistas procuraram completar um cerco, aproveitando a 

flange formada por tropas ucranianas na área controlada pelos rebeldes, buscando 

fechar a faixa de terreno que ainda ligava a cidade às linhas ucranianas. O governo 

ucraniano, ao constatar que o cerco se fechava sobre a cidade de Debaltseve, enviou 

reforços, fornecendo oito mil soldados para defender a cidade, contra quinze mil 

soldados inimigos. A 128º Brigada Mecanizada do Exército Ucraniano e o Batalhão 

“Donbas” de voluntários compunham o grosso da defesa em Debaltseve (FOX, 2017). 

Figura 19: cerco a Debaltseve 

 

Fonte: Wermeling e Urchick (2017) 

 

As forças russas e separatistas cercaram a cidade e, inicialmente, não 

investiram sobre ela, evitando o combate em área urbana. Os batalhões russos 

utilizaram Aeronaves Remotamente Pilotadas para identificar as posições das tropas 

ucranianas, após o que realizaram fogos de baterias de foguetes BM-21 Grad. Os 

prédios e a infraestrutura da cidade foram atingidos, deixando os combatentes 

ucranianos em dificuldades, num clima de temperaturas abaixo de zero e neve (FOX, 

2017). 
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O cerco da cidade e os ataques contra as defesas ucranianas continuaram em 

fevereiro e, em conjunto com outras ações no conflito, levaram ao segundo acordo de 

Minsk20, em 12 de fevereiro de 2015. No entanto, o acordo de nada adiantou para 

interromper a luta, sendo que, na mesma noite de sua assinatura, a Rússia lançava 

no conflito outro batalhão de seu Distrito Militar Sul, composto por mais de cem carros 

de combate, viaturas blindadas de combate de infantaria, artilharia autopropulsada e 

vários veículos de lançamento de foguetes. 

Em 17 de fevereiro, as forças russas lançaram um ataque de grande escala. 

Os ucranianos resistiram por um dia. 

Quando os comandantes ucranianos perceberam que a situação estava se 

tornando catastrófica, resolveram retirar suas tropas. No que foi uma vitória 

estratégica para as forças pró-Rússia e uma dolorosa derrota para Kiev, milhares de 

soldados do governo recuaram de Debaltseve, saindo das ruínas da cidade sitiada.  

Os governos de Kiev e Moscou chegaram a um acordo para estabelecer um 

corredor para permitir que as forças ucranianas se retirassem pacificamente de 

Debaltseve. Foi uma retirada desorganizada. Forças pró-Rússia emboscaram a 

coluna pela manhã. Os sobreviventes tiveram que continuar a pé, pelos campos e 

florestas, tentando chegar às linhas ucranianas, deixando seus mortos e feridos para 

trás. A cidade de Debaltseve caiu nas mãos dos separatistas pró-Rússia, da RPD e 

da RPL, em 18 de fevereiro de 2015 (LUHN e GRYTSENKO, 2015). 

A Batalha de Debaltseve foi o último grande episódio da guerra. Ofensivas em 

larga escala já não ocorrem mais, porém, o cessar-fogo tem sido violado 

regularmente, até os dias atuais. 

Desde março de 2014, a Missão de Monitoramento Especial (SMM) da  

Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) tem funcionado na 

Ucrânia. O seu trabalho concentra-se em verificar a implementação do cessar-fogo 

em Donbas.  

Donetsk e Luhansk permaneceram ocupadas e os governos regionais 

ucranianos trasladaram-se temporariamente para outras cidades. De junho até 

                                                 
20 A ocorrência de novos pesados combates causou uma preocupação significativa na comunidade 
internacional. O presidente francês, François Hollande, e a chanceler alemã, Angela Merkel, 
apresentaram um novo plano de paz em 7 de fevereiro. O plano franco-alemão, elaborado após 
conversações com o presidente ucraniano Petro Poroshenko e o presidente russo Vladimir Putin, foi 
visto como um renascimento do Protocolo de Minsk. O plano foi apresentado em resposta às propostas 
americanas de enviar armamentos ao governo ucraniano, algo que a chanceler Merkel considerava 
que só resultaria em um agravamento da crise (THE ECONOMIST, 2016). 



48 
 

 

outubro de 2014, as autoridades regionais do oblast de Donetsk localizaram-se em 

Mariupol, e logo moveram-se para Kramatorsk. Já o governo do oblast de Luhansk 

funciona em Severodonetsk, desde setembro de 2014. 

As administrações da RPD e da RPL reivindicam o status de governos de 

Estado soberano. Elas imitam as atividades administrativas de autoridades de 

governo e os procedimentos legais típicos de países democráticos (eleições, 

referendos etc.). Contudo, nem a RPD, nem a RPL foram reconhecidas 

diplomaticamente por nenhum dos países membros da Organização das Nações 

Unidas. 

 

6.2.7 Voluntários, mercenários e funerais secretos 

É certo que as operações convencionais contra Estados soberanos 

convidariam o escrutínio não desejado, a pressão internacional e o protesto doméstico 

dentro da Rússia. Assim, para manter o seu controle sobre a Ucrânia, a Rússia teria 

de empregar o poder de uma forma clandestina, negável. 

A fim de encobrir a sua participação no conflito, as tropas russas tomaram 

algumas medidas, como cobrir as identificações nas suas viaturas e evitar usar 

quaisquer insígnias que pudessem ligá-las às Forças Armadas russas. Muitos oficiais 

russos utilizaram documentos de identidade falsos e os soldados fingiram ser 

voluntários ou mercenários, que terminaram o seu serviço militar há poucas semanas 

antes da partida para a Ucrânia. 

Enquanto houve muitos habitantes locais que lutaram em regiões de Luhansk 

e Donetsk, também houve muitos combatentes “voluntários” que vieram da Rússia. 

O grupo de voluntários russo para Donbas, da VKontakte, tem 10.000 
seguidores e grandes restrições de segurança. Os gerentes do grupo são 
todos anônimos. 

Os requisitos para os voluntários são exigentes: só aqueles com 
experiência de combate podem apresentar-se. Devem ter mais de 26 anos, 
somente certas especializações e nenhum registro criminal. Neste momento, 
procuram membros de guarnição de veículos de infantaria blindados, 
operadores de lançadores de mísseis anticarro portáteis, operadores de 
sistemas de mísseis antiaéreos, operadores de lançador de granada AGS-17 
automático, operadores de lança-chamas. Também necessitam de 
especialistas em atividades civis: mecânicos, motoristas, assistentes de 
centro de comando, especialistas de logística, médicos e paramédicos. 

Além da mobilização pela internet, a procura de voluntários em Rostov-
on-Don foi feita diretamente via centros de recrutamento do exército. Os 
veteranos dizem que, alguns dias antes das férias de maio, receberam 
chamadas telefônicas desses centros com um convite para uma entrevista – 
mas só os oficiais e os praças com experiência de combate foram chamados. 

Na entrevista, disseram-lhes que as pessoas eram necessárias para 
prevenir ações subversivas, como aquelas em Odessa. Os eventos em 
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Odessa acabaram de acontecer. Tudo estritamente em uma base voluntária. 
O escritório de recrutamento militar entregou aos interessados o número de 
telefone de um representante para contato. Em outras palavras, os escritórios 
de recrutamento militares recrutavam o pessoal (KOSTYUCHENKO , 2014) 
– tradução nossa. 

 

Dentre esses voluntários, havia alguns ex-oficiais dos serviços especiais de 

inteligência da Rússia e oficiais militares de carreira, pessoas com experiência de 

combate e pessoas com passado criminoso. Muitas vezes, esses cidadãos tornaram-

se figuras chave nas tropas dos separatistas, como o ex-oficial de inteligência Igor 

Girkin, Arseny Pavlov (veterano da guerra chechena, também conhecido como  

"Motorola") e Aleksandr Mozhayev (também conhecido como "Babay"). O 

recrutamento, armamento e implantação desses combatentes "voluntários" no 

território da Ucrânia foi frequentemente organizado com a participação das 

autoridades russas. 

Os recrutadores se esforçam para escolher pessoas de meia idade. Os jovens 

não são uma prioridade, uma vez que ainda mantêm laços fortes com seus parentes: 

a morte de um "voluntário" cria riscos de uma manifestação pública de insatisfação 

por parte de seus parentes. 

O cidadão russo "voluntário" para lutar em Donbas recebia uma compensação 

material. O dinheiro para apoiar os combatentes vinha de fundações russas, que eram 

financiadas com o apoio ativo de autoridades da Federação Russa. De acordo com 

os próprios combatentes, em média pagava-se por um "voluntário" cerca de 60.000  

rublos (R$ 3702,97) por mês, embora existissem uns que recebiam de 80.000 a 

90.000 rublos (R$ 4.937,30 a R$ 5.554,46), e alguns comandantes que recebiam 

ainda mais. Como comparação, em janeiro de 2015, a média do salário da população 

na Rússia foi de 31.200 rublos (R$ 1.925,55)21 (SHORINA e YASHIN, 2015). 

Desde o início do conflito, as autoridades russas esconderam os dados sobre 

o número de cidadãos russos mortos no território da Ucrânia, e ainda mais o número 

de soldados russos que participaram em ações de combate. 

Informações sobre os militares russos mortos em Donbas permaneceram em 

segredo por um longo tempo. As autoridades militares russas declaravam os soldados 

mortos como falecidos em treinamento na região de Rostov e providenciavam o 

sepultamento, sem a participação de parentes. As famílias dos soldados mortos 

                                                 
21 conforme valores do câmbio do dia 28 de setembro de 2018 - nota nossa. 
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também tentavam não atrair a atenção. Os parentes dos falecidos recebiam grandes 

compensações financeiras e assinavam termos de manutenção do sigilo (SHORINA 

e YASHIN, 2015).  

 

6.2.8 Operações de informação 

As Operações de Informação (Op Info) são utilizadas para moldar o ambiente 

operacional, facilitando as operações futuras. Na doutrina militar brasileira, as Op Info 

consistem na atuação metodologicamente integrada de capacidades relacionadas à 

informação, em conjunto com outros vetores, para informar e influenciar grupos e 

indivíduos, bem como afetar o ciclo decisório de oponentes, a fim de contribuir para a 

consecução de objetivos políticos ou estratégicos de mais longo prazo. Além disso, 

visam a evitar, impedir ou neutralizar os efeitos das ações adversas na Dimensão 

Informacional. Integram capacidades relacionadas à informação, destacando-se: a 

Comunicação Social, as Operações Psicológicas, a Guerra Eletrônica, a Guerra 

Cibernética e a Inteligência (BRASIL, 2014b). 

O Coronel Sergei G. Chekinov e o General Sergeu A. Bogdanov, do Centro de 

Estudos Estratégicos e Militares do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação 

Russa, são reconhecidos por seu foco em duas questões em particular, estratégia e 

guerra futura. Eles contribuíram com várias discussões importantes sobre a guerra 

futura e seus componentes. Em artigo de periódico militar, afirmaram que os meios de 

influência da informação atingiram tal perfeição, que podiam resolver tarefas 

estratégicas (CHEKINOV e BOGDANOV, 2010). Ainda segundo eles, a informação 

pode ser usada para prejudicar a governabilidade de um país, organizar protestos 

contra o governo, iludir os adversários, influenciar a opinião pública e reduzir a vontade 

de resistir de um oponente. E ainda, que é fundamental que tais atividades comecem 

antes do início das operações militares tradicionais (CHEKINOV e BOGDANOV, 

2015)22. 

Nesse sentido, no plano externo, Moscou combinou dissimulação, fraude, 

ameaças e acusações na fabricação da narrativa para a comunidade internacional. 

Durante as campanhas na Crimeia e na Ucrânia oriental, Putin e os seus agentes 

                                                 
22 A revista militar conhecida na Rússia como "Voennaya Mysl" foi fundada em 1918. Desde 1992, a 
East View Press (http://www.eastviewpress.com/Journals/MilitaryThought.aspx) publica a tradução em 
inglês desta revista como Military Thought. É uma fonte de informações sobre o desenvolvimento da 
doutrina militar russa e o pensamento militar naquele país. 
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negaram o envolvimento russo, utilizando simultaneamente a ameaça da dissuasão 

militar (inclusive a nuclear) caso fossem provocados demais. Rejeitando evidências 

de tropas russas na região, acusaram o Ocidente de intromissão em assuntos 

ucranianos e pela escalada das tensões. 

No plano interno, a Rússia utilizou a situação política em Kiev para insuflar a 

população ucraniana de origem étnica russa. Como apresentado neste trabalho, na 

contextualização histórica, muitos cidadãos de origem russa vivem na Ucrânia, em 

particular na região de Donbas e na Crimeia, fruto do passado de anexações e 

migrações populacionais. Foi utilizada uma variedade de meios para tal fim – 

televisão, internet, forças não-convencionais espalhando mensagens – exacerbando 

a tensão política e criando o pretexto de proteção dos russos étnicos. 

No Departamento de História da Universidade de Donetsk, havia um grupo 
sob o patrocínio pessoal de Aleksandr Dugin. Todos os anos, ele organizava 
acampamentos, oferecia lições ideológicas à juventude graduada e instigava 
idéias neo-eurasianas. Taras Shumeyko – jornalista (apud BALABAN, 
VOLYANYUK, et al., 2017) – tradução nossa. 

 

Os estrategistas políticos do Kremlin divulgaram ativamente a mensagem da 

singularidade nacional e civilizacional das regiões do sudeste ucraniano, além de fatos 

fabricados sobre sua identidade nacional e sua história como parte da Ucrânia. Nesse 

mister, Moscou declarou sua prontidão para proteger os interesses da população 

desses territórios contra Kiev. 

Durante as eleições presidenciais de 2004, o partido do candidato pró-Rússia, 

Yanukovych estava convencendo seus seguidores de que o partido de seu oponente, 

Yushchenko, era desdenhoso em relação às regiões Sul e Leste da Ucrânia; que os 

consideravam “inferiores”, quando comparados com as regiões central e ocidental. 

Embora Yanukovych tenha perdido essas eleições, as regiões do Sudeste tornaram-

se a base eleitoral para ele e seu partido por muitos anos (BALABAN, VOLYANYUK, 

et al., 2017). 

Além disso, oligarquias locais no Leste ucraniano procuravam manter suas 

lucrativas relações econômicas com a Rússia, influenciando as decisões políticas de 

Kiev. 

Estes são os problemas típicos de uma região industrial em um país sem 
reformas econômicas. Donbas continuou a depender da antiga indústria 
soviética, que não foi reformada, não foi modernizada, mas foi privatizada. E 
esse estado de coisas, é claro, levou ao aumento do papel dos clãs e gangues 
criminosas e ao surgimento de uma mentalidade completamente única [...]. 
Estava absolutamente claro que essa área seria marginalizada e seria usada 
por certos grupos para estabelecer seu domínio. 
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Nessas áreas industriais, um certo grupo de “senhores” sempre aparece, 
que mantém a população local não apenas em subserviência, mas em 
subserviência ideológica, e as pessoas começam a acreditar que esse é o 
modelo mais adequado para preservar a “estabilidade”. Vitaly Portnikov, 
colunista político (apud BALABAN, VOLYANYUK, et al., 2017) – tradução 
nossa. 

 

O argumento econômico foi sintetizado no slogan “Donbas alimenta a Ucrânia”. 

A suposta “injustiça” era que a política externa e a agenda ideológica eram formadas 

pelas “regiões subsidiadas”, enquanto Donbas era privada de seus direitos políticos. 

Até 2013, o Kremlin apoiou ativamente as atividades das organizações políticas pró-

Rússia em Donetsk e Luhansk, em particular a República de Donetsk, a Donbas para 

a União Euroasiática, a Donbas Unida e outras. A propaganda dessas organizações 

afirmava que a economia de Donbas beneficiaria-se da integração da Ucrânia com a 

União Aduaneira da Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão, e não da assinatura do 

Acordo de Associação da UE (BALABAN, VOLYANYUK, et al., 2017). 

Outra tentativa de criar uma identidade étnica foi o conceito de Novorossiya, 

oferecendo uma base histórica para os projetos federativos e separatistas das regiões 

do Sudeste da Ucrânia. No século XVIII, a província de Novorossiya foi estabelecida 

no Império Russo. Suas fronteiras estavam sempre mudando, mas nunca se 

igualaram às do atual projeto “Novorossiya” separatista. Por exemplo, Kharkiv e as 

partes do Norte de Luhansk nunca pertenceram à histórica Novorossiya. Por outro 

lado, a Novorossiya histórica incluía, por exemplo, a Crimeia e Taganrog. 

 
Figura 20: Novorossiya histórica e pretendida 

 

Fonte : Balaban, Volyanyuk, et al. (2017) 



53 
 

 

O apoio à ideia da restauração da Novorossiya como um território distinto, 

cultural e politicamente diferente do resto da Ucrânia, surgiu no início dos anos 90. No 

entanto, até 2014, seus seguidores permaneceram marginalizados. A essência de seu 

argumento era que todo o crédito pela colonização das terras das estepes, o 

estabelecimento e o desenvolvimento das cidades deveria ser dado ao Império Russo. 

Portanto, por direito, a Novorossiya deveria pertencer à Rússia, e não à Ucrânia. 

Em abril de 2014, estávamos em Slovyansk [...]. Tudo parecia meio 
surreal: as pessoas protestavam contra a junta de Kiev. 

O apoio popular ainda era fraco naquela época. Mais tarde, a maioria da 
massa antes indiferente ficou do lado dos separatistas. A narrativa local 
gradualmente os persuadiu... Taras Shumeyko, jornalista (apud BALABAN, 
VOLYANYUK, et al., 2017) – tradução nossa. 

 

Na mídia, todos os programas de notícias da TV russa noticiavam que a Ucrânia 

estava em desordem, com pessoas protestando contra o “golpe de Estado”, a “junta”, 

a “opressão dos cidadãos de língua russa”. Afirmavam que o fugitivo Viktor 

Yanukovych era o legítimo Presidente da Ucrânia. Essas redes de televisão 

alcançavam boa parte do Leste ucraniano, moldando a percepção da população. 

Putin mantinha uma rede de meios de comunicação financiada pelo Estado. A 

RT, abreviatura de Russia Today, foi criada para melhorar a imagem da Rússia no 

exterior, transmitindo em várias capitais mundo afora, por redes a cabo e satélite, nos 

Estados Unidos, na Europa, na Ásia e no Oriente Médio.  

No início da guerra, a maioria da mídia ocidental não tinha correspondentes em 

Kiev, e muito menos em Donbas. Então, as informações sobre os eventos em Donbas 

eram obtidas através de correspondentes residentes em Moscou, que reescreviam o 

veiculado pela mídia russa, repetindo a propaganda para o público ocidental. Como 

resultado, o mito de um conflito violento entre o Ocidente e o Leste da Ucrânia 

permeou a mídia ocidental, e os termos “rebeldes”, “separatistas” e “milícia” se 

tornaram comuns no léxico dos repórteres (BALABAN, VOLYANYUK, et al., 2017). 

Segundo Rutenberg (2017), tamanha é a importância desses meios de 

comunicação financiados pelo governo Putin que, de acordo com um relatório das 

agências de inteligência do governo dos EUA, a RT e o resto da máquina de 

informação russa estavam sendo usadas para “operações secretas de inteligência” 

para “minar a ordem democrática liberal liderada pelos EUA” e influenciar as eleições 

norte-americanas (EUA, 2017). 
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Figura 21: meios de influência para a construção da narrativa russa 

 

Fonte: adaptado de Zakem e Warner (2017). 

 

Na internet, numa prática conhecida como “troll”, o governo russo pagou para 

que pessoas fizessem comentários pró-Rússia em redes sociais, blogs, vídeos e sites 

de notícias, com o intuito de disseminar uma campanha de desinformação, legitimar 

a anexação da Crimeia e apoiar os separatistas no leste ucraniano.  

[...] a maior parte do que sabemos vem de uma série de vazamentos em 
2013 e 2014, a maioria deles diz respeito a uma empresa de São Petersburgo 
chamada Internet Research Agency, depois renomeada como Internet 
Research. Acredita-se que seja uma das várias firmas onde os trolls são 
treinados e pagos para denegrir adversários de Putin, tanto no país como 
internacionalmente. De acordo com documentos divulgados por um grupo de 
hackers em 2013, a Internet Research Agency empregou mais de 600 
pessoas em toda a Rússia e teve um orçamento anual de US$ 10 milhões – 
metade pago em dinheiro. Os funcionários tinham como tarefa postar 
comentários em artigos de notícias 50 vezes por dia. Aqueles que escreviam 
blogs tinham que manter seis contas no Facebook e publicar pelo menos três 
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posts diários. No Twitter, eles precisavam ter pelo menos 10 contas, nas 
quais postavam 50 vezes. Todos tinham metas para o número de seguidores 
e o nível de engajamento que precisavam atingir (BENEDICTUS, 2016) – 
tradução nossa. 

 

O Kremlin faz uso intensivo de redes sociais, especialmente a VK, com mais 

de 200 milhões de usuários, incluindo veteranos pró-Rússia para contar suas histórias 

com fins de propaganda. A VK, originalmente VKontakte (ВКонтакте em russo) é 

uma rede social de origem russa, equivalente ao Facebook. De acordo com a Alexa 

Internet (dados de 2018)23, é o 4º site mais visitado na Ucrânia e o 2º na Bielorrússia 

e na Federação Russa, sendo, nos três países, a rede social mais popular. 

As principais ideias-força difundidas de forma sistematizada pelo governo 

russo, de modo a influenciar os públicos-alvo interno, da área de conflito e 

internacional a manifestarem comportamentos desejáveis, com o intuito final de apoiar 

a conquista dos objetivos estabelecidos, foram: 

a) “a Ucrânia está mergulhada na desordem, com pessoas protestando contra 

o golpe de Estado, contra a “junta” e a opressão dos cidadãos de língua russa” ; 

b) “a Rússia está sensibilizada com o sofrimento da população do leste 

ucraniano e presta suporte por meio de comboios de ajuda humanitária” – O governo 

ucraniano não era informado do tipo de carga que cruzava a fronteira. Não havia 

inspeção da carga dos caminhões por autoridades de controle de fronteira ucranianas. 

Na maior parte das vezes, transportavam armas e munições. No caminho de volta, os 

caminhões eram utilizados para levar, de forma secreta, os corpos de soldados russos 

e mercenários mortos no conflito; 

c) “o Leste ucraniano se tornou a Novorossiya”; 

d) “não há tropas regulares da Rússia em Donbas. Nenhum armamento russo 

foi enviado para a Ucrânia. Todas as armas foram capturadas do Exército Ucraniano, 

pelos separatistas.” – Houve equipamento destruído ou capturado pelas tropas do 

governo que nunca foi produzido ou importado pelo Exército da Ucrânia, portanto, não 

poderia ter sido deste subtraído pelos militantes. Além disso, a operação e a 

manutenção de equipamento militar moderno requerem pessoal qualificado, o que 

também sugere a participação de militares russos na guerra; 

                                                 
23 https://www.alexa.com/topsites/countries 
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e) “o responsável pelos bombardeios das áreas residenciais e pela derrubada 

do voo MH17 da Malaysia Airlines24 é o governo ucraniano”;  

f) “a junta de Kiev comete atrocidades contra a população de Donbas.” – Os 

canais de TV russos passam a utilizar atores em suas reportagens, encenando fatos, 

fabricando e divulgando notícias falsas; 

g) “o governo está interessado na continuidade da guerra, para distrair a 

atenção sobre os problemas econômicos do país”; 

h) “as tropas ucranianas estão sofrendo muitas baixas, que estão sendo 

mantidas em segredo pelo governo. As tropas cercadas pelos separatistas foram 

abandonadas por seu governo.” – Essas ideias-força tinham por objetivo minar o moral 

dos combatentes ucranianos. Nesse mesmo mister, mensagens de texto eram 

enviadas aos telefones celulares dos soldados ucranianos por meio de equipamentos 

de guerra eletrônica; e 

i) “a Rússia não está patrocinando a RPD nem a RPL”.  

 

6.2.9 Guerra Eletrônica e Guerra Cibernética 

Fontes ocidentais afirmam que, a partir de dezembro de 2015, a Rússia 

começou a agir de forma mais decisiva, realizando ataques à infraestrutura crítica 

ucraniana. Essas atividades incluíam danificar ou destruir redes de Comando e 

Controle através de interferências nas comunicações de rádio, dificultar o trabalho dos 

sistemas de radar e silenciar os sinais de GPS. O principal obstáculo, no entanto, foi 

a falta de provas concretas e dados factuais relativos a ferramentas, aparelhos e 

outros meios de Guerra Eletrônica utilizados pelos russos contra a Ucrânia.  

No entanto, investigações independentes realizadas por ativistas ucranianos e 

especialistas fornecem evidências do emprego de meios de Guerra Eletrônica contra 

a Ucrânia25. Alguns dos equipamentos encontrados foram os seguintes 

(INFORMNAPALM INTERNATIONAL COMMUNITY, 2016): 

                                                 
24 Um total de 298 pessoas de 17 países morreram quando o voo MH17, de Amsterdã para Kuala 
Lumpur, na Malásia, foi derrubado no Leste da Ucrânia em julho de 2014. Uma equipe de investigação 
conjunta (JIT) que analisa o incidente, composta por promotores, policiais holandeses e investigadores 
da Austrália, Malásia e Ucrânia concluíram que o sistema de mísseis antiaéreos BUK envolvido veio 
da 53ª Brigada de Mísseis Antiaéreos baseada em Kursk, no Oeste da Rússia.  Eles mostraram fotos 
e vídeos do comboio que carregava o sistema de mísseis atravessando a fronteira entre a Rússia e a 
Ucrânia, e uma série de marcações e números de série distintos, que segundo eles permitiram rastrear 
a origem do sistema usado no ataque (WALKER, 2018). 
25 Como exemplo dessas iniciativas de investigação, tem-se a InformNapalm 
(https://informnapalm.org/ua/), que surgiu como uma resposta à agressão russa na Ucrânia, em março 
de 2014. Foi criada pelo jornalista Roman Burko (Ucrânia) e pelo especialista militar Irakli Komaxidze 
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a) O sistema RB-341 “Leer-3” “, projetado para bloquear sinais GSM (celulares) 

com o apoio de aeronaves remotamente pilotadas Orlan-10 e transmitir informações. 

Estes sistemas de armas modernos foram vistos perto da cidade de Donetsk em maio 

de 2015. 

b) O RB-301B “Borisoglebsk-2”, um dos sistemas mais avançados de bloqueio 

eletrônico. Ele é projetado para inteligência de rádio e para interferência em canais de 

rádio HF/UHF (terrestre e de aeronaves), bem como em terminais móveis e rádios 

troncalizados nos níveis tático e operacional. Foi introduzido nas Forças Armadas 

russas em 2013, quando as primeiras unidades foram implantadas no Distrito Militar 

Sul. Foi descoberto em 2015, na cidade ucraniana ocupada de Luhansk. Algumas 

fontes afirmam que este sistema desempenhou um papel decisivo na Batalha de 

Debaltseve. 

c) A estação de interferência automática R-934UM, identificada pela primeira 

vez perto de Luhansk em 2015, onde estava trabalhando em conjunto com uma 

unidade de comando F-330KMA. Anteriormente, esta estação apareceu perto das 

cidades ucranianas orientais de Horlivka e Makiivka. Fontes russas também admitiram 

que esta estação tem sido empregada com sucesso em conflitos militares locais, mas 

sem dar maiores detalhes. 

d) A estação automatizada de interferência R-330Zh “Zhitel”, localizada em 

2015 em Horlivka, Makiivka e Zaytsevo. Este sistema é utilizado por uma brigada de 

infantaria baseada no Distrito Militar Sul (no território da Chechênia). Pode também 

ter sido usado por forças separatistas perto de Debaltseve, no mesmo ano. 

Como resultado, os equipamentos de telefonia e rádio usados pelas forças 

ucranianas constantemente apresentaram problemas.  

E como já visto, o emprego de meios de Guerra Eletrônica combinados com 

SARP e fogos, no nível tático, em formações de combate de batalhão, proporcionaram 

a aceleração do processo identificação / aquisição de alvo / decisão / atuação  por 

fogos, gerando grandes perdas às forças ucranianas no Leste do país. 

Na Crimeia, as conexões com a internet dentro da península foram 

severamente prejudicadas. Milícias tomaram os escritórios da Ukrtelecom, provedor 

                                                 
(Geórgia). Atualmente, une esforços de mais de 30 voluntários de mais de 10 países para, de acordo 
com seus fundadores, informar ao mundo sobre o real papel do governo russo nos conflitos híbridos 
em curso na Ucrânia, na Geórgia, noutros países da Europa Oriental e Central, e no Oriente Médio, 
coletando evidências do uso de material das Forças Armadas russas e da participação de militares 
russos nesses conflitos. 
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de serviços de telecomunicações, cortando os cabos de telefone e internet. As milícias 

também montaram barreiras para isolar a Crimeia do resto da Ucrânia. Ambas as 

operações militares fizeram parte de uma estratégia para isolar a região (PAGANINI, 

2014). 

No mar, os navios russos colocados no porto de Sevastopol transportavam 

equipamentos de interferência para bloquear as comunicações de rádio. As estações 

de comunicações navais ucranianas ao redor da área de Sevastopol e as linhas de 

energia foram sabotadas (PAGANINI, 2014).  

Outro elemento chave foi a implementação de propaganda, informação e 

campanhas de desinformação em larga escala. Para isso, a campanha desenvolvida 

por Moscou integrou um crescente uso de ataques cibernéticos.  

As ações de Guerra Cibernética são uma das ferramentas de guerra de 

informações da Rússia. Empregam técnicas que envolvem o comprometimento de 

redes para obter informações de inteligência que podem ser usadas para distorcer, 

desacreditar ou falsificar informações. O material comprometido pode então ser 

vazado para a mídia em momentos oportunos. 

De 2014 a 2017, mais de 7000 ataques cibernéticos foram realizados contra o 

Estado ucraniano. Os mais graves foram o ataque contra os servidores do Comitê 

Eleitoral durante a eleição presidencial, contra as empresas de energia e os ataques 

a sítios de internet das autoridades públicas (RESISTÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 

2017). O Serviço de Segurança da Ucrânia advertiu que oficiais do governo estavam 

sendo alvos de ataques Malware de espionagem (chamados de "Snake", "Uroboros" 

e "Turla") desde 2010. 26 27 28 

A inteligência russa também utiliza hackers que são cooptados ou mascarados 

como agentes não-governamentais. Um desses atuadores da Internet russa é 

chamado CyberBerkut, uma organização de fachada para ataques cibernéticos 

patrocinados pelo Estado russo, que apoia as operações militares e os objetivos 

                                                 
26 Служба безпеки України попереджає про ‘фейкові’ електронні розсилки від імені державних 
органів. (Serviço de Segurança da Ucrânia alerta sobre e-mails “falsos" em nome de autoridades 
públicas). 26 Set 2014. Disponivel em: 
<http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=132039&cat_id=39574>. Acesso em: 31 
agosto 2018. 
27 INFOSECURITY MAGAZINE. Snake Cyber-espionage Campaign Targetting Ukraine is Linked to 
Russia. 11 Mar 2014. Disponivel em: <http://www.infosecurity-magazine.com/news/snake-cyber-
espionage-campaign-targetting-ukraine/>. Acesso em: 31 agosto 2018. 
28 SYMANTEC. Turla: Spying tool targets governments and diplomats. 7 Ago 2014. 
http://www.symantec.com/connect/blogs/turla-spying-tool-targets-governments-and-diplomats>. 
Acesso em: 31 agosto 2018. 
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estratégicos de Moscou na Ucrânia. O CyberBerkut emprega uma série de ataques 

contra a rede lógica e de propaganda, consistente com o conceito russo de "confronto 

de informações". A organização esteve ligada a múltiplos ataques cibernéticos e 

espionagem, incluindo ataques de negação de serviço (DoS)29 contra a OTAN e os 

governos ucraniano e alemão (DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY, 2017). 

Por fim, ressalta-se que muitos ucranianos acusaram o governo interino de Kiev 

de falta de ação e lentidão na resposta aos acontecimentos na Crimeia e no Leste do 

país. Um membro do Parlamento ucraniano (Verhovna Rada), Gennady Moskal, 

queixou-se de que as tropas ucranianas não tinham recebido, a tempo, permissão 

para usar as suas armas (SHORINA e YASHIN, 2015).   

Portanto, fica evidenciado que as operações de informação levadas a efeito 

pela Rússia, com a atuação integrada de capacidades relacionadas à informação, 

afetaram o ciclo decisório das autoridades ucranianas, facilitando o desenvolvimento 

da campanha terrestre. 

 

  

                                                 
29 Um ataque de negação de serviço (também conhecido como DoS Attack, um acrônimo em inglês 
para Denial of Service) é uma tentativa de tornar os recursos de um sistema indisponíveis para os seus 
utilizadores. Alvos típicos são servidores web, e o ataque procura tornar as páginas hospedadas 
indisponíveis. 
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7 CONCLUSÃO  

 

Após a dissolução da União Soviética, o recuo das forças russas para Leste foi 

sem precedentes. A fronteira russa nunca esteve tão perto de Moscou. Vladimir Putin 

chegou ao poder acreditando que o colapso da União Soviética foi a maior catástrofe 

geopolítica do século. Desde então, tenta restabelecer a hegemonia russa na Eurásia.  

Do ponto de vista russo, não só corriam o risco de perder uma área tampão, 

como também de ter um vizinho, a Ucrânia, hostil. 

Assim, alinhados a esse paradigma geopolítico, inferem-se os seguintes 

objetivos políticos: 

a) deter o avanço da OTAN para Leste; 

b) impedir que a Ucrânia se torne pró-Ocidente; 

c) contrapor-se ao mundo unipolar liderado pelos EUA; e 

d) recobrar a hegemonia regional e a influência sobre seus vizinhos. 

Esses objetivos foram perseguidos com limitada liberdade de ação, fruto da 

possibilidade de escalar o conflito, podendo ocasionar a participação de potências 

nucleares. Além disso, outro limitador foi a opinião pública internacional. 

As ações da Federação Russa, principalmente na primeira fase do conflito, na 

Crimeia, caracterizaram o uso do método da estratégia indireta, com o emprego 

predominante das demais expressões do Poder Nacional, utilizando meios políticos, 

econômicos e psicossociais, atuando a expressão militar como coadjuvante. 

O modelo de planejamento estratégico apresentado foi o do emprego de uma 

série de ações sucessivas, combinando a ameaça direta e a pressão indireta, bem 

como limitadas ações em força, mesclando ações políticas, diplomáticas, psicológicas 

e militares, tendo sempre presente a preocupação de não agravar o conflito. As 

operações russas visaram moldar e manipular as percepções e comportamentos das 

audiências estrangeiras. Buscaram explorar a margem de liberdade de ação obtida 

pela manobra exterior, com a narrativa de proteção dos russos étnicos, para a 

execução de ações políticas, psicológicas e militares com o objetivo de alcançar a 

decisão e estabelecer um fato consumado. As fases das ações sucessivas 

caracterizaram-se pelo emprego da surpresa e pela rapidez de sua execução. Durante 

todo o processo, a negativa da participação russa serviu para evitar a escalada ao 

extremo do conflito, que resultasse numa guerra total com outros países europeus. 
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Reafirmou-se que a utilização da informação como arma é um aspecto fundamental 

da estratégia da Rússia e é empregada em tempo de paz, crise e guerra. 

Esse mecanismo de agressão consiste na divisão do país por dentro. Para isso, 

os ressentimentos internos existentes (linhas de fratura) são insuflados de todas as 

formas possíveis, não importando de que tipo eles são - étnicos, religiosos, sociais ou 

territoriais. A população do país vítima torna-se completamente desorientada em 

termos referenciais do "nós e eles". Em vez de se unir em face da agressão externa, 

parte da população entra em choque contra a outra parte de seu próprio povo. 

Enquanto isso, o agressor assume o papel de protetor de uma parte, no conflito 

que ele mesmo criou. E os países que são vítimas desse tipo de agressão são 

derrotados sem mesmo conseguir identificar quem é o agressor. 

Pode-se inferir, como o Estado Final Desejado das operações militares russas, 

a região de Donbas controlada pelos separatistas, as forças ucranianas e o governo 

local expulsos, o território conquistado autossuficiente e a liberdade de ação russa 

mantida. Para isso, as Linhas de Operação foram o controle das linhas de 

comunicação (aeroportos, portos e nós rodoviários), a rendição das forças ucranianas 

da Crimeia e o isolamento e cerco das forças em Donbas. Por sua vez, as Linhas de 

Esforço foram a manutenção da superioridade de informações, a conquista e 

manutenção da superioridade aérea e a manutenção das infraestruturas críticas. 

Foram essenciais para se atingir o Estado Final Desejado: 

a) o emprego de forças e equipamentos sem identificação, para negar o 

envolvimento no conflito;  

b) o emprego de Forças-Tarefa Batalhão com atuação independente, 

mantendo baixo perfil, facilitando o desdobramento de força, por infiltração, no interior 

da Ucrânia; e 

c) a capacidade de autossustentação dos batalhões, pela formação modular, 

agregando meios de guerra eletrônica, defesa antiaérea e de apoio de fogo de longo 

alcance (baterias de foguetes). 

Mas se as ações descritas podem ser vistas como comuns aos conflitos 

híbridos, bem como afetas à guerra convencional, numa segunda fase, o que há de 

diferente no tipo de guerra aplicado pela Rússia ?  

- Sua escala. 

A estratégia russa no conflito da Ucrânia, à luz da doutrina militar brasileira, 

pode ser caracterizada como um novo tipo de guerra, pois fez uso de meios das 
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demais expressões do Poder Nacional, sincronizados no tempo e no espaço com as 

ações militares, com o predomínio dos primeiros, numa intensidade até então inédita.  

Conforme afirmou Gerasimov (2013), as regras da guerra mudaram. O papel 

dos meios não-militares de alcançar objetivos políticos e estratégicos cresceu e, em 

muitos casos, excederam o poder da força das armas em sua eficácia. Esses meios 

foram complementados por meios militares velados, incluindo a realização de ações 

de guerra de informações e as ações de forças de operações especiais. 

Outro aspecto a considerar é a percepção da guerra como um conceito atrelado 

à violência. Segundo aponta a Doutrina Militar Terrestre brasileira, a guerra é o conflito 

no seu grau máximo de violência, podendo implicar, em função de sua magnitude, a 

mobilização de todo o Poder Nacional.  

Embora afirme que na guerra todo o Poder Nacional pode ser aplicado, salienta 

que o emprego de sua expressão militar é predominante. Define o espectro dos 

conflitos quanto ao grau de violência. 

Figura 22: o espectro dos conflitos 

 

Fonte: Brasil (2014c) 

Não há dúvidas de que a Rússia e a Ucrânia estiveram num estado de 

beligerância. É comum referir-se ao tema aqui analisado como “Guerra da Ucrânia” 

ou “Conflito da Ucrânia”. Mas será que o emprego da expressão militar foi 

predominante ? Ainda que se afirme que no Donbas tenha sido, o que dizer da 

Crimeia ? E exagerando ao extremo, é possível guerra sem violência ? 
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O que se pretende é concluir, ou ao menos trazer à atenção, que nos dias atuais 

a guerra se torna cada vez mais disforme e sutil, dificultando a percepção da ameaça 

e o processo de tomada de decisão, acarretando a perda da iniciativa e a possibilidade 

de derrota por inação. 

Isso requer a atenção quanto à velocidade em que o conflito e a guerra surgem 

e escalam, e portanto, a necessidade de preparar-se para as diversas hipóteses e 

cenários, com uma mobilização de curtíssimo prazo. 

Militarmente, os russos reuniram métodos regulares e irregulares em uma 

combinação muito flexível, empregando-os de forma altamente integrada. 

Perceberam a guerra num sentido mais amplo e não-linear e, portanto, além de táticas 

clássicas no campo militar, eles também empregaram todos os meios da era da 

informação para obter vantagem sobre seus inimigos. 

Tamanha é a importância da superioridade de informações nos dias atuais, que 

se verifica a necessidade de considerar, na Força Terrestre brasileira, a maior 

integração das capacidades relacionadas à informação (inteligência, guerra 

eletrônica, guerra cibernética, operações psicológicas e comunicação social), 

subordinando-as às operações de informação, evitando a atuação independente de 

cada uma delas. Nas Forças Armadas da Federação Russa, essas capacidades estão 

integradas e subordinadas a um órgão central, possibilitando a unidade e 

convergência de esforços. 

Os russos, assim como os chineses, usam o termo informatização para agrupar 

essas capacidades, colocando-as todas sob o manto da guerra de informações 

(informatsionnaya voyna). Em suma, cada capacidade é considerada um mecanismo 

de um todo para proporcionar o domínio da dimensão informacional. 

De acordo com a doutrina militar da Federação Russa (2010), uma das 

características dos conflitos militares modernos é a implementação prévia de medidas 

de guerra de informação, a fim de alcançar objetivos políticos sem a utilização da força 

militar e moldar uma resposta favorável da comunidade internacional para a utilização 

da força. Em consequência, as ferramentas de guerra de informações devem ser 

utilizadas antes do início das operações militares, a fim de alcançar os objetivos do 

Estado sem ter que recorrer ao uso da força ou, sendo seu uso necessário, 

desorientando e desmoralizando o adversário, garantindo que o Estado é capaz de 

justificar suas ações perante a opinião pública. Assim, as estruturas relacionadas às 
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operações de informação tornam-se uma ferramenta do Estado, legítima e necessária 

em tempo de paz, bem como na guerra. 

O Manual de Campanha Operações de Informação (BRASIL, 2014), quando 

trata das estruturas responsáveis pelo planejamento, condução e avaliação das 

operações de informação, afirma que a partir do nível politico, especialistas em 

operações de informação (Op Info) do Exército, quando requisitados, podem 

integrar, sob a coordenação do Ministério da Defesa, um Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI). E no nível estratégico, uma equipe de Op Info da Força 

Terrestre, quando requisitada, poderá participar de um Grupo de Integração 

Interforças (GII), sob a coordenação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas 

(EMCFA). Portanto, além da ativação do GII, ressalta-se que não há previsão de uma 

estrutura permanente, no nível de planejamento estratégico, responsável por lidar 

com a complexidade das Op Info, especificamente destinada a coordenar os esforços 

e a desenvolver estratégias. 

Outro aspecto interessante a contribuir para a evolução doutrinária militar 

brasileira é o emprego de elementos de combate nível unidade, no lugar de brigadas 

constituídas. Em vez de brigadas, forças-tarefa batalhão são organizadas pela 

finalidade da missão, capazes de executar de forma autônoma missões que exigem a 

combinação de armas. A utilidade dessa forma de organização revelou-se 

principalmente na segunda batalha do aeroporto de Donetsk e na batalha de 

Debaltseve. A integração entre SARP, ações de guerra eletrônica, sistemas de 

informação, aquisição de alvos, uso de artilharia e fogos maciços de foguetes para 

neutralizar a defesa, e o assalto com meios blindados ao objetivo, centralizados sob 

comando único, permitiram o achatamento do nível decisório, encurtando o tempo de 

tomada de decisão e proporcionando a exploração de oportunidades. 

O uso da força-tarefa batalhão com essa organização e material demonstra a 

utilidade da guerra convencional dentro da guerra híbrida, porque se relaciona à 

execução de guerras limitadas. A força-tarefa batalhão, como essas batalhas 

ilustraram, foi bastante adequada para operar em um ambiente multidimensional. 

Também foi observada a importância das cidades no campo de batalha 

moderno. E daí a utilidade das operações de cerco. A intenção foi isolar os ucranianos, 

e então lentamente corroer suas capacidades e pessoal ao longo do tempo, 

esgotando assim a capacidade física e moral de resistir. O cerco também beneficiou 

a Rússia de um ponto de vista da narrativa informacional e diplomático. A batalha de 
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Debaltseve demonstrou como exercer pressão através da guerra de cerco. Pôde 

beneficiar o agressor, corroendo a fé e a confiança dos ucranianos em seu governo e 

em suas forças armadas. A situação de agravamento para os civis e soldados em 

Debaltseve conduziu a diplomacia entre as duas nações. A diplomacia, traduzida pelo 

II Protocolo de Minsk, facilitou a consolidação, pela Rússia, dos seus objetivos 

políticos. 

Por fim, cabe ressaltar que a ideia de que qualquer abordagem "nova" para a 

guerra, incluindo a "guerra híbrida", pode levar a repetidas vitórias militares, reflete 

uma incorreta compreensão da condução da guerra, enfatizando as capacidades 

operacionais e a doutrina em detrimento da Estratégia. Em outras palavras, a 

presunção de que qualquer modo definido de guerra ou abordagem doutrinária levará 

à vitória militar, independentemente das circunstâncias, negligencia o fato de que o 

sucesso de uma estratégia é sempre dependente do contexto. A Estratégia trata da 

aplicação da força militar num caso particular, para atingir fins específicos. Em 

resumo, guerra híbrida não é uma estratégia em si mesma, mas apenas uma forma 

de abordagem operativa que foi utilizada para se atingir um objetivo específico. 
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