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O repórter especial Kaiser David Konrad 
retornou à região de Donbas, na Ucrânia, para 

acompanhar as operações na linha de frente

A guerra quase 
esquecida no coração  
  da Europa



guerra no Leste da Ucrânia já completa qua-
tro anos e parece não mais ter fi m. Embora 
os Acordos de Minsk tenham freado o avanço 

do confl ito, naquele momento apenas serviram para 
dar uma satisfação para a comunidade internacional, 
dizendo que os líderes europeus se preocupavam com 
o que estava acontecendo e dessa forma evitar um 
confronto direto entre os Exércitos da Rússia e Ucrânia 
pela posse daquela região. A anexação da Crimeia e 
a continuidade dos combates haviam provocado a 
maior crise entre a Rússia e o Ocidente desde o fi nal 
da União Soviética, e tinha potencial para ir mais 
além. Esses acordos deveriam servir para resolver o 
confl ito, mas apenas conseguiram congelá-lo, criando 
uma zona “tampão” para proteger as populações ci-
vis dos importantes centros industriais de Donetsk e 
Luhansk, que se tornaram reféns de grupos criminosos 
paramilitares autointitulados separatistas pró-russos, 
mas que nada mais eram que mercenários nacionais, 
estrangeiros e militares de elite das Forças Armadas 
russas. Os acontecimentos de 2014 foram resultado 
de uma grande operação encoberta conduzida pela 
inteligência militar russa no exterior (Glavnoye Razve-
dyvatelnoye Upravlenie - GRU), que colocou mais uma 
vez em prática a Maskirovka, ou engodo militar, desta 
vez fazendo uso dos modernos recursos tecnológicos 
trazidos pelo século 21 e com um objetivo estratégico 
claro, enfraquecer e manter a Ucrânia em sua zona 
de infl uência, longe da Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (OTAN) e da União Europeia.

Fotos do autor
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O retorno da reportagem de T&D 
ao Donbas começou em Kharkiv, uma 
das mais belas cidades europeias, e a 
segunda maior da Ucrânia. Conhecida 
pelo seu desenvolvido polo industrial 
metal-mecânico, sedia as empresas 
Malyshev Plant e Kharkiv Morozov 
Machine-Building Design Bureau, que 
produzem os MBTs T-64BM Bulat, es-
pinha dorsal das unidades blindadas 
ucranianas, e o T-84 Oplot, um dos 
mais avançados carros de combate 
da atualidade. Foram nessas fábricas 
que se desenvolveu e produziu-se o 
lendário T-34 soviético. As ruas de 
Kharkiv são calmas e limpas com pes-
soas indo para o trabalho, crianças 
brincando e a população, em geral 
levando uma vida normal com con-
forto e completa segurança, em con-
traste com o sangrento confl ito que 
se desenrola não muito longe 
de lá. Devido à sua localização 
e poder econômico, a cidade 
tornou-se importante centro 
de apoio logístico no contexto 
das operações militares no 
Donbas, rica região industrial 
e carbonífera que leva este 
nome por ser banhada pelo 
rio Donets. 

Viajei acompanhado por 
dois coronéis do Exército 
Ucraniano que serviam no 
Estado-Maior, em Kiev. Os 
dois “Yuri” (Jorge, em portu-
guês), oriundos das Armas de 
Cavalaria e Forças Especiais, 
seriam meus guias dentro da 
área sob jurisdição da Opera-
ção Antiterrorista (ATO). Eles 
usavam roupas civis e cada um por-
tava uma pistola Makarov 9x18mm, 
em um coldre de couro. Embarcamos 
numa camionete e pegamos a estrada 
E40 por mais 100 km rumo ao sul. 
Na primeira fase da operação, qua-
tro anos atrás, aquela era conhecida 
como a rodovia da morte, devido ao 
intenso fl uxo de comboios militares, 
ambulâncias e caminhões frigorífi cos 
que iam e vinham das regiões ocu-
padas pelos separatistas de Donetsk 
e Luhansk. Hoje, a estrada está bem 
asfaltada, com modernos postos de 
combustível e lojas de conveniência 
para apoiar os habitantes locais e 
facilitar o apoio logístico e o contínuo 
trânsito das unidades motorizadas e 
mecanizadas. Os pontos de checagem 
da polícia e da Guarda Nacional eram 
protegidos com paredes de concreto 

e sacos de areia. Seguidamente nosso 
veículo era parado por um soldado ar-
mado com fuzil AK-47 enquanto outro 
permanecia escondido com a arma em 
posição de tiro. Desconfi ado, o guarda 
fez uma série de perguntas, checou a 
documentação e pediu para ver o porta
-malas. Até as armas foram verifi cadas. 
Os “check-points” são alguns dos locais 
mais perigosos, pois os policiais e mili-
tares não sabem realmente quem está 
passando. Numa guerra onde todos têm 
o mesmo rosto e falam a mesma lín-
gua, torna-se difícil identifi car quem é 
um inimigo ou olheiro numa missão de 
reconhecimento, um militar a paisana 
retornando da folga ou um cidadão que 
simplesmente quer ir para casa. 

Passamos pela cidade de Sloviansk, 
que foi uma das primeiras a serem 

libertadas. Em 2014, nos dias iniciais 
da “pseudo rebelião popular”, várias 
pessoas estranhas chegaram à cidade. 
Elas falavam russo com sotaque da 
Rússia e seguiam procedimentos muito 
bem ordenados, estavam equipados 
com modernos sistemas de comunica-
ção e não pareciam em nada com os 
separatistas “velhos, bêbados e deso-
cupados” que apareciam na televisão. 
Usavam uniformes militares verdes, 
sem qualquer identifi cação ou insígnia 
e mantinham o rosto sempre coberto 
com balaclavas. Eram os mesmos que 
haviam tomado a Crimeia e fi caram 
conhecidos como Homens de Verde.  Ao 
deixar a cidade fui instruído a desligar 
meu telefone celular, a partir daquele 
momento eu não teria mais comunica-
ção externa através daquele aparelho 
até o retorno. Segundo me foi fi to, as 

forças russas, estacionadas há poucas 
dezenas quilômetros estão equipadas 
com modernos sistemas de inteligência 
de comunicações, sinais e de eletrônica 
(COMINT/SIGINT/ELINT). Eles detecta-
vam e rastreavam todos os telefones 
estrangeiros e passavam a monitorar a 
comunicação e a localização, enviando 
mensagens de texto afi rmando que 
os ucranianos estavam cometendo 
genocídio ao matar civis inocentes.   
Mas o maior problema não eram as 
operações psicológicas empreendidas 
pelo inimigo. Como a maioria dos es-
trangeiros eram jornalistas, membros 
de ONGs ou visitantes VIPs de Forças 
Armadas e governos aliados que  vão 
lá verifi car a situação e as unidades 
na linha de frente, esse rastreamento 
“do caminho do telefone” servia para 

mapear a  zona sob controle 
militar ucraniano. Não raro, 
quando determinado “telefo-
ne” estrangeiro pernoitava em 
algum local, o inimigo ima-
ginava que ele estava numa 
base militar, plotava aquela 
posição e realizava ataques 
de Artilharia ou lançava aero-
naves remotamente pilotadas 
para fazer o reconhecimento.  
Em 23 de março de 2017, uma 
gigantesca explosão destruiu 
o segundo maior depósito de 
munição da Ucrânia, em Ba-
lakliia, naquela mesma região. 
As investigações apontaram 
que ela foi iniciada pela de-
tonação de uma granada de 
Thermite lançada à noite por 
um pequeno drone russo.

Nas primeiras semanas do confl ito 
a cidade de Kramatorsk havia se tor-
nado o bastião dos separatistas, e foi 
ali que aconteceram alguns dos mais 
violentos embates com as forças da 
recém formada Guarda Nacional da 
Ucrânia, que reunia voluntários, sendo 
a maioria deles militares e policiais 
da reserva. Hoje, inspirando relativa 
tranquilidade e estando sob controle 
cívico-militar, a cidade abriga o Quar-
tel-General da Operação Antiterrorista 
e das várias unidades que possuem 
forças desdobradas na linha de frente, 
e foi em uma delas que chegamos para 
pernoitar. Como era de se esperar, o 
nome e número daquela unidade eram 
confi denciais, mas pelo material bélico 

KRAMATORSK
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acantonado naquela fábrica abandona-
da, parecia ser uma tropa de Infantaria 
mecanizada. Recebido pelos comandan-
te e subcomandante, também chama-
dos de “Yuri”, logo fui instruído sobre 
os procedimentos que deveria seguir. 
Durante o dia era permitido caminhar 
até o portão da base, entrecortado 
por trincheiras e posições defensivas 
armadas com metralhadoras e mortei-
ros. Após as 22h, era proibido qualquer 
trânsito dentro e fora dos prédios que 
não fosse entre os alojamentos e os ba-
nheiros. As janelas eram todas cobertas 
com plástico preto e protegidas com 
sacos de areia. À noite, as luzes eram 
apagadas, sendo proibido qualquer 
tipo de iluminação auxiliar. Somente 
algumas luzes vermelhas nos corredo-
res guiavam aquele que por ventura 
precisasse se aliviar. As medidas eram 
precaução ante a possibilidade de que 
uma aeronave remotamente pilotada de 
Categoria 1 ou 2 identificasse a base e 
passasse as coordenadas para um ata-
que. Nas paredes, havia informações 
sobre os procedimentos de emergência 
em caso de bombardeio. Foi mostrado o 
abrigo para onde eu deveria correr em 
caso de ataque. Imagens dos tipos de 
armamento em posse dos separatistas 
e suas respectivas capacidades estavam 
em todo lugar. Fomos avisados que es-
távamos dentro do alcance do inimigo. 

Na noite anterior, posições próximas 
foram atacadas com 16 foguetes de 
122mm lançados por um BM-21 Grad. A 
Artilharia é o mais poderoso componen-
te dessa guerra e a Rússia, por tradição, 
possui a mais poderosa do mundo. 
Devido aos frequentes e indiscrimina-
dos lançamentos de foguetes, obuses 
e morteiros contra posições militares e 
áreas residenciais ucranianas situadas 
na retaguarda da linha de contato, o que 
violava os Acordos de Minsk, ao largo de 
toda região foram instalados radares de 
detecção de tiro AN/TPQ-36 Firefinder, 
fornecidos pelos Estados Unidos.

Na manhã seguinte fomos conhecer 
a colina de Karachun, situada entre 
Sloviansk e Kramatorsk, epicentro da 
primeira fase do conflito no Donbas. 
Como ponto mais alto da região, foi ali 
que se travou uma das mais célebres 
batalhas, pois as tropas do Exército 
estavam cercadas e bloqueadas e 
manter aquela posição era crucial. Uma 
companhia composta por forças aero-
transportadas, elementos das forças es-
peciais e da Guarda Nacional seguraram 
aquela posição e fizeram isso por três 
meses. Eles somente podiam receber 
mantimentos e munição com apoio de 
helicópteros. Os pilotos tinham que 

fazer uma aproximação extremamente 
ousada em meio a fogo antiaéreo e a 
constante ameaça de mísseis de om-
bro (MANPADS). Nem todos tiveram 
a mesma sorte. Foi lá que um desses 
mísseis derrubou um helicóptero Mi-8 
causando a morte de 12 militares, entre 
eles o general Serhiy Kulchytsky, que 
comandava o departamento de treina-
mento e combate da Guarda Nacional. 
Yuri, o spetsnaz, disse que a batalha 
de Karachun trouxe lições que foram 
úteis. A primeira delas era conquistar 
e manter todas as colinas e elevações 
que estivessem na área de operações. 
A segunda era possuir e defender um 
aeroporto militar na retaguarda das 
suas forças, e a última era impedir que 
as linhas de abastecimento sejam de 
qualquer forma bloqueadas, pois sem 
suprimentos, somente a bravura dos 
soldados e o sentimento máximo do 
cumprimento do dever conseguiriam 
sustentar uma ação militar até que os 
reforços chegassem. Yuri disse ainda 
que o item mais precioso para um 
infante numa posição defensiva como 
aquela era um morteiro de 60mm. Leve, 
pequeno e rápido de usar ele foi muito 
útil para frear o avanço inimigo.

Os separatistas estavam muito bem 
equipados e treinados e não eram sim-
plesmente rebeldes civis que pegaram 
em armas, mas com uma parcela signi-

KARACHUN

Veículos blindados 4X4 de patrulha KrAZ-Cougar de fabricação ucraniana

Kr
AZ
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Antecedentes  

A guerra na Ucrânia e sua relação com 
a Rússia é complexa e multifacetada. No 
ano 880 foi criado o Principado de Kiev 
(ou Rus de Kiev), onde hoje é a capital, 
e que foi o predecessor dos que viriam a 
se tornar os estados eslavos da Rússia, 
Bielorússia e Ucrânia. Foi em Kiev que 
as tribos eslavas aceitaram a fé cristã, o 
que fez dela uma cidade sagrada para 
os cristãos ortodoxos. Os antecedentes 
históricos e religiosos deram a Kiev um 
status diferenciado e uma importância es-
tratégica e simbólica para os russos. Sé-
culos de guerras e revoltas se passaram 
até a chegada do comunismo e o apogeu 
da União Soviética, quando a Ucrânia se-
ria reconhecida como sua segunda mais 
importante república e motor industrial, 
científico e econômico, cujas extensas 
planícies tinham as terras cultiváveis mais 
férteis da Europa. Os camponeses do país, 
por sinal, foram contrários à coletivização 
do campo por entenderem que seria um 
segundo regime de servidão. Isso criou um 
grande problema para os líderes comunis-
tas que tinham de enfrentar crises internas 
e a fome em seus diversos territórios, e as 
terras ucranianas eram o celeiro da União 
Soviética. A partir de 1933, a coletivização 
forçada provocou o confisco de toda a 
produção agrícola ucraniana e a proibição 
da caça, pesca e coleta de frutas. Em 
resumo, a política punitiva de Josef Stalin 
proibiu a população de se alimentar e 
foi classificada como um genocídio. Em 
poucos meses, mais de 3,5 milhões de 
pessoas morreriam de fome no que ficou 
conhecido como “holocausto ucraniano”, 
ou Holodomor. Milhares de casos de ca-
nibalismo foram registrados e esse nível 
de desespero ficou como uma cicatriz no 
íntimo de todo o povo por gerações e em 
uma nação que sempre buscou manter 
sua independência territorial, política e 
cultural. Em 1986, milhares de pessoas 
festejavam nas ruas de Kiev o Dia do Tra-
balhador ignorando a radiação vinda de 
Chernobyl que caia sobre suas cabeças, 
enquanto que os familiares dos membros 
do Partido Comunista eram evacuados. Foi 
o maior desastre provocado pelas mãos 
do homem e acelerou o colapso soviético. 
Esses e vários outros episódios retratam 
algumas das razões pelas quais o povo 
ucraniano volta a sua esperança para uma 
integração maior com o Ocidente.

Memorando de Budapeste

Com o fim da União Soviética, a 
Ucrânia herdou parte significativa do seu 
poder de combate, ficando com o terceiro 

maior arsenal nuclear do mundo, algo 
superior a 1.900 ICBMs, 176 silos de lan-
çamento e 46 bombardeiros estratégicos. 
Em 1994, o país assinou com a Rússia, 
Estados Unidos e Reino Unido, o Memo-
rando de Budapeste, no qual, em troca da 
transferência do seu arsenal nuclear aos 
russos e a adesão do país ao Tratado de 
Não Proliferação de Armas Nucleares, os 
signatários garantiam a proteção contra 
qualquer ameaça à sua soberania, integri-
dade territorial e guerra econômica. Essa 
foi, talvez, uma prova do despreparo, 
imaturidade e ingenuidade política da 
Ucrânia independente e seu maior erro 
estratégico, pois além de entregar a úni-
ca arma que poderia dissuadir qualquer 
tipo de ameaça, a Ucrânia deixou de ser 
um player de respeito na comunidade 
internacional. A bomba atômica é o único 
instrumento que consegue colocar numa 
mesa de negociação potências e estados 
fracos. Dos signatários do memorando, 
somente a Ucrânia cumpriu sua parte. O 
Memorando de Budapeste foi um claro 
exemplo de que uma nação não pode 
abrir mão da sua própria independência 
e meios de defesa, e uma lição de que 
não se pode delegar a terceiros a respon-
sabilidade por sua segurança.

Estopim da crise

A Ucrânia, tendo como principal 
exemplo seus vizinhos europeus e no 
afã de entrar para a União Europeia, já 
negociava um acordo de livre comércio 
com o bloco europeu como um primeiro 
passo naquilo do que seria sua guinada 
final ao Ocidente, dando as costas aos 
antigos parceiros da ex-União Soviética, 
sobretudo à Rússia de Vladimir Putin, 
vista por muitos como imperialista, an-
tidemocrática, oligárquica, corrupta, e 
uma crescente ameaça à independência 
e segurança nacional ucraniana. O pre-
sidente do país, Viktor Yanukovich, um 
oligarca pró-russo acusado de corrupção 
e que era natural da região do Donbass, 
onde tinha sua base eleitoral, e que no 
passado foi pivô da chamada Revolu-
ção Laranja - um ensaio da crise que 
estava por vir - deixou que a população 
nutrisse sérias expectativas com a assi-
natura desse acordo, mas pouco antes 
de confirmá-lo, em novembro de 2013, 
para consternação geral decidiu-se por 
apoiar os esforços de Putin na sua União 
Eurasiana, um bloco econômico formado 
por ex-integrantes da URSS. Convo-
cados pela internet, grupos de jovens 
foram para a principal praça da cidade, 
a Maidan Nezalezhnosti, para protestar 
e cobrar explicações do governante. O 

povo estava decepcionado e se sentia 
enganado. A cada dia mais pessoas se 
juntavam ao grupo que não saiu mais de 
lá. À medida em que a praça era lotada 
por milhares de manifestantes, crescia a 
repressão. Pessoas de diferentes classes 
sociais e representativas da sociedade, 
desde assalariados, profissionais liberais, 
líderes políticos de diversos partidos e 
religiosos, uma maioria de estudantes e 
até de membros da comunidade diplo-
mática, sobretudo europeus - e inclusive 
da América Latina – estavam lá para 
cobrar o que o governo havia prometido, 
e este movimento ficou conhecido como 
EuroMaidan, ou Revolução da Dignidade. 
A violenta reação da polícia foi o combus-
tível que faltava para botar mais fogo no 
movimento e fazer com que ganhasse 
repercussão internacional. Acampados 
em tendas protegidas por barricadas, os 
manifestantes resistiram com pedras e 
coquetéis Molotov por quase três meses, 
enquanto aguentavam o inverno rigoroso, 
com temperaturas que ultrapassavam os 
20 graus negativos. Foi quando os primei-
ros manifestantes começaram a sumir e os 
primeiros mártires a aparecer, momento 
que o protesto mudou de rumo para virar 
uma batalha campal entre repressores e 
aqueles que lutavam pela liberdade e a de-
mocracia. Era um problema de segurança 
interna e as Forças Armadas não quiseram 
ser envolvidas, não manchariam suas 
mãos com o sangue do próprio povo. Foi 
então que a polícia de elite, a Berkut, co-
nhecida pela corrupção e por realizar tra-
balhos como mercenários para oligarcas, 
decidiu desferir o golpe final ao utilizar 
armamento real, provocando um mas-
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ficativa composta por forças regulares 
russas, mercenários de toda região, 
da Sérvia e do Cáucaso, Transnítria, 
veteranos de outros conflitos, o que ex-
plicava o sucesso inicial. Com a criação 
da Operação Antiterrorista, o que deu 
amparo legal ao envolvimento dos mi-
litares, para lá foram enviados mais de 
15 mil soldados, junto com 160 carros 
de combate, 230 veículos blindados e 
mais de 150 obuseiros. Aproveitando 
a chegada da primavera, as principais 
unidades de combate - que já estavam 
todas mobilizadas - foram enviadas 
para a zona de operações, incluindo 
as forças aerotransportadas e as uni-
dades blindadas subordinadas ao 6º 
Exército, com sede em Dnipropetrovsk 
(atualmente Dnipro). As intervenções 
da Aviação do Exército, principalmente 
nas missões de assalto aéreo, EVAM, 
observação, reconhecimento armado e 
de apoio aéreo aproximado, intensifica-
ram-se e mostraram-se fundamentais 
para o avanço das tropas. Hoje, não se 
concebe uma operação militar terrestre 
sem o apoio de helicópteros de ataque, 
essenciais à escolta, reconhecimento e 
apoio aéreo aproximado, sendo um im-
portante elemento dissuasor, haja vista 
que o inimigo ao saber da existência de 
tais aeronaves na área de operações, 
tende a não expor sem necessidade 
seus blindados pois sabe que eles se 
tornam alvos fáceis. 

O dia começou cedo e deveríamos 
seguir para a linha de contato onde 
estão as unidades avançadas do Exér-
cito que têm a missão de manter cada 
metro quadrado do terreno conquis-
tado. Um “briefing” de segurança foi 
realizado. Eu iria acompanhá-los na 
zona conflagrada, com a presença de 
blindados, carros de combate e pesa-
da Artilharia inimiga. Por isso deveria 
seguir todas as orientações do major, 
subcomandante daquela unidade. 
Embora todos os militares estives-
sem fardados, seriam usadas duas 
viaturas civis tipo Mitsubishi Pajero, 
pois chamariam menos a atenção. Os 
militares ucranianos carregavam um 
fuzil AKS-74U, de cano curto, e uma 
pistola Makarov. A segurança do gru-
po era composta por dois operadores 
spetsnaz (forças especiais), armados 
com fuzis AKS-74 modernizado, equi-
pado com mira holográfica e modernos 
sistemas de comunicação tática. Cada 
um deles carregava duas pistolas For-
t-14TP 9×18mm, farta quantidade de 
munição e granadas de mão. No porta
-malas dos veículos, além dos coletes 
e capacetes balísticos, água e material 
de primeiros socorros, havia grande 

A CAMINHO DA 
LINHA DE CONTATO

Operador Spetsnaz  armado com fuzil AKS-74 modernizado, 
equipado com mira holográfica e modernos sistemas de 
comunicação tática. Ele também carregava duas pistolas Fort-14TP 
9×18mm, farta quantidade de munição e granadas de mão



quantidade de RPG-22, a única defesa 
contra um veículo blindado, caso nos 
deparássemos com algum. 

Quando chegamos ao primeiro “che-
ck-point”, na estrada principal rumo a 
Donetsk, havia uma grande fi la de car-
ros para ser vistoriada. Um soldado se 
aproximou da nossa viatura e começou 
a interrogar. O motorista olhou para ele 
e disse apenas uma palavra, “yarosla-
va”. Imediatamente o soldado começou 
a gritar “davay, davay”. Eles então abri-
ram caminho para nós e nos desejaram 
boa sorte. Passamos por vários pontos 
de checagem e toda vez que eles ouviam 
aquela palavra de passe sabiam que ali 
seguia um grupo importante e que tinha 
prioridade de movimento. Deixamos a 
rodovia e seguimos por uma estrada de 
terra por mais de meia hora. Aquele era 
um cenário completo de destruição, com 
casas de agricultores e fábricas daquela 
outrora economicamente próspera área, 
agora completamente abandonadas, 
muitas reduzidas às cinzas. Na área da 
ATO a maior parte das forças integra 
as brigadas mecanizadas. Passamos 
por vários “check-points” apoiados por 
veículos blindados de transporte de 
tropas BTR-3 e BTR-4, de fabricação 
ucraniana, equipados com estações de 
armas remotamente controladas nas 
versões STYLET com canhão ZTM-2 
de 30mm e metralhadora 7,62mm, e 
SHKVAL equipada, além do de canhão 
e metralhadora, com o míssil anticarro 
guiado por laser semiativo BAR’ER, 
fabricado pelo escritório de projetos 
Luch, de Kiev.

Estávamos perto da área industrial 
de Avdiika, situada a apenas 6 km ao 
norte de Donetsk. Os veículos pararam 
no acostamento e o major disse que 
aquela era a posição de ataque.  Ime-
diatamente todos vestiram os capacetes 
e coletes e engatilharam as armas. Com 
tudo preparado e os fuzis posicionados 
para fora das janelas seguimos dire-
tamente para Krasnogorivka, o ponto 
mais avançado sob controle do Exército 
Ucraniano. Apesar de parecer uma ci-
dade fantasma muita gente ainda vivia 
lá. Sacos de areia foram colocados nas 
portas e janelas, uma escola teve que 
ser fortifi cada e os vidros das janelas 
das residências eram cobertos com plás-
tico e fi ta adesiva para evitar estilhaços.  
Seguimos então para o aeroporto, local 
mais famoso da guerra, onde um peque-
no grupo das forças especiais conseguiu 
segurar um ataque separatista por 
vários meses. Eles foram apelidados 
de “cyborgues” pois pareciam imortais. 
Essa área próxima ao aeroporto era 
a linha de contato, onde era possível 
ver os separatistas. Muitos dos prédios 
haviam sido abandonados e dezenas de 
civis morreram, mesmo assim outras 
centenas não quiseram deixar suas ca-

sacre nas ruas do centro de Kiev. Nos 
93 dias de acampamento, morreram 
125 pessoas. O presidente Yanukovich, 
com receio de ser responsabilizado, 
decidiu fugir para Rússia, abandonando 
o cargo. De acordo com a Constituição, 
e em resposta à comoção nacional, o 
Parlamento votou sua destituição e a 
formação de um governo provisório até 
as novas eleições. Em público, trocas de 
farpas e acusações sobre o papel que 
cada um teve na crise; nos bastidores, 
uma luta entre a Rússia e o Ocidente 
era travada pela infl uência no futuro da 
estratégica Ucrânia. 

Crimeia e a Guerra Híbrida

Na sequência dos acontecimentos 
na Praça Maidan irromperam protes-
tos nas ruas de Simferopol, a capital 
da República Autônoma da Crimeia, 
um território ucraniano situado ao sul 
e que tem pouco mais da metade da 
população origem russa. Afi nal, era o 
principal balneário de férias das au-
toridades soviéticas. Em 1954, Nikita 
Kruchev transferiu a Crimeia para a 
então República Socialista Soviética 
da Ucrânia, um gesto considerado 
simbólico e que tinha como objetivo 
comemorar o 300º aniversário da inte-
gração da Ucrânia ao Império Russo. A 
verdadeira razão era o fato de a Rússia 
não ter condições de abastecer a pe-
nínsula, que é geografi camente ligada 
ao território ucraniano, de onde vem 
todo o seu apoio logístico, eletricidade 
e água potável. A Crimeia também é 
a sede da Frota do Mar Negro, uma 
unidade estratégica da Marinha Russa 
para os mares Negro e Mediterrâneo, e 
que tem seu quartel-general na cidade 
de Sebastopol, cuja base havia sido 
arrendada da Ucrânia até o ano de 
2042. Curiosamente, a Marinha Russa 
só tem acesso a dois portos de águas 

quentes: Sebastopol, e Tartus, na Síria. 
Todos os demais congelam no inverno, 
o que inviabiliza a operação das suas 
forças de superfície. Assegurar, então, o 
controle dos dois portos era estratégico, 
o que viria a se confi rmar.

Misteriosamente, centenas de solda-
dos desembarcaram na Crimeia. Identifi -
cavam-se como sendo forças populares 
de autodefesa. Com os rostos cobertos 
por balaclavas, vestiam uniformes mili-
tares verdes sem qualquer insígnia ou 
marca de identifi cação. Estavam muito 
bem armados e usavam veículos milita-
res com placas russas. Cortaram todas 
as comunicações, destruíram centrais 
telefônicas e colocaram novos transmis-
sores nas antenas de rádio e TV. Carros 
blindados BTR-90 e GAZ Tigr bloquearam 
as principais vias de acesso à península 
e cercaram as unidades militares ucra-
nianas. Um bloqueio naval russo impediu 
que os navios da Marinha Ucraniana se fi -
zessem ao mar e a Base Aérea de Belbek 
foi tomada pelos “homens de verde”, com 
45 MiG-29 no solo. Alguns conseguiram 
decolar e fugir para a Ucrânia. A ordem 
de Kiev era não atacar ou aceitar provoca-
ções dos misteriosos soldados para não 
criar um confl ito aberto com a Rússia, da 
mesma forma que havia acontecido com 
a Geórgia, em 2008, cuja guerra fez o 
país perder 30% do seu território. A maior 
parte dos militares ucranianos se rendeu, 
já que, devido à crise econômica, havia 
muitos anos que não se fazia o rodízio 
das tropas e aqueles que serviam na Cri-
meia eram em sua maioria nativos de lá e 
tinham razões para não resistir e desertar.

A comunidade internacional acusa-
va a Rússia de enviar forças especiais 
para a Crimeia, o que era negado pelo 
Kremlin. Porém, isso seria admitido me-
ses depois. Estava em andamento uma 
complexa operação diversionista organi-
zada pela inteligência militar russa. Uma 
nova doutrina de emprego baseada na 
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vivem na zona ocupada pelas forças 
separatistas e o Exército Ucraniano 
estima que elas sejam formadas por 40 
mil membros, a maioria mercenários 
russos, chechenos e sérvios, apoiados 
por nove mil soldados regulares russos 
que operam dentro do próprio território 
ucraniano. Do outro lado da fronteira, 
na Rússia, estão estacionados os 1º e 
2º Corpos do Exército, subordinados ao 
Distrito Militar Sul. A guerra na Ucrânia 
já fez mais de 10 mil mortos e tirou dois 
milhões de pessoas das suas casas. Do 
ponto de vista geopolítico, é um dos 
mais importantes e complexos conflitos 
da atualidade. A implementação dos 
Acordos de Minsk e o retorno gradual 
do Donbas ao controle ucraniano só vão 
ocorrer com o efetivo envolvimento da 
comunidade internacional. O primeiro 
passo é criação de uma missão de paz 
sob a égide das Nações Unidas. Ela 
se encontra em estudos e poderá ser 
lançada ainda no segundo semestre de 
2018. Os brasileiros poderiam ter papel 
de destaque ao se oferecer para enviar 
tropas e comandar essa missão. O Bra-
sil é um país neutro, por conseguinte 
não é membro da OTAN, tem boas rela-
ções com a Rússia e a Ucrânia, e abriga 
ainda a segunda maior colônia ucra-
niana na diáspora (atrás somente do 
Canadá). Motivos não faltam para que 
o País possa contribuir na construção 
da paz nesse conflito propositalmente 
esquecido no coração da Europa.
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velha arte militar russa da Maskirovka 
(mascarados), que visava conquistar 
objetivos táticos e estratégicos atra-
vés de operações de engodo militar. 
Ninguém mais sabia quais seriam os 
próximos passos de Vladimir Putin, 
que surpreendeu enviando soldados 
para uma nação vizinha, simulando 
serem membros de um levante popular 
armado, e pelo simples fato de não 
possuírem insígnias nos seus unifor-
mes, ele disse que não eram seus, o 
que representou uma tática realmente 
inteligente e preocupante, gerando o 
temor internacional de que a Rússia - 
ou outras nações – fizesse o mesmo 
nos Países Bálticos, na Polônia e em 
outras ex-repúblicas soviéticas. Essa 
foi a primeira vez que uma nação toma 
à força o território de um país vizinho 
na Europa desde a Segunda Guerra e 
originou um profundo debate sobre a 
legitimidade dos objetivos alcançados 
perante a lei internacional e sobre 
como preveni-las. Esses “homens 
de verde” garantiram a segurança de 
um referendo organizado às pressas 
(considerado ilegal), que proclamou 
a Crimeia como independente, para 
depois vir a ser anexada à Rússia.

Uma resolução da ONU, que 
condenava o referendo foi aprovada, 
ocasião em que o Brasil absteve-se 
de votar. Na época, o embaixador de 
um país da União Europeia, lotado em 
Brasilia, afirmou que aos seus olhos 
e de outros diplomatas estrangeiros, 
os brasileiros haviam acabado de 
sepultar suas legítimas aspirações de 
conquistar um assento permanente no 
Conselho de Segurança, justamente 
por consentir, em pleno século 21, com 
a anexação forçada de um território por 
outro país. Ele ainda disse que seria in-
teressante conhecer a posição das au-
toridades brasileiras se um movimento 
de insurreição armada seguido por um 
referendo independentista, similar ao 
sofrido pela Ucrânia, acontecesse na 
terra indígena Raposa Serra do Sol. O 
resultado final é conhecido: a Rússia 
conquistou a península da Crimeia 
numa operação encoberta e ilegal, 
sem que para isso tenha entrado em 
combate ou disparado um único tiro, 
uma vitória brilhante, sem precedentes 
do ponto de vista militar, colocando em 
prática a Guerra Híbrida, cuja doutrina 
muda tudo o que se conhece sobre 
como fazer e prevenir a guerra, con-
quistando através de uma operação 
de inteligência todo um estratégico e 
valioso território que, por muito menos, 
outras potências já se lançaram à 
guerra total para alcançar.

sas, preferindo viver próximo ao front. 
A menos de 300 metros das posições 
dos separatistas pró-russos, crianças 
jogavam futebol, mães passeavam com 
seus bebês. A vida parecia normal, mas 
aquela situação podia mudar a qualquer 
momento. E foi o que aconteceu! No fim 
da tarde começamos a ouvir o som de 
morteiros de 120mm explodindo próxi-
mos. O barulho retumbava na paredes 
dos edifícios. Nossa segurança disse 
que era hora de partir pois o Exército 
deveria fazer seu trabalho. Já dentro 
do veículo, no retorno à Kramatorsk, 
fomos informados que um soldado 
ucraniano havia sido morto em ação e 
outro ficou gravemente ferido naquela 
tarde, onde as posições ucranianas 
sofreram 47 ataques.

A zona da Operação Antiterrorista 
é formada por partes das regiões de 
Donetsk e Luhansk e cobre uma área 
de aproximadamente 40 mil km². As 
forças governamentais controlam a 
maior parte, onde vivem cerca de 2,6 
milhões de ucranianos. Para tanto, o 
Parlamento criou uma administração 
cívico-militar, com sede em Sloviansk. 
A parte em poder dos separatistas tem 
mais de 15 mil km², entretanto eles 
ocupam menos de 30% da área das 
regiões que alegam representar e de-
fender. Mais de 3,8 milhões de pessoas 

E O FUTURO?

Nos arredores do aeroporto de Donetsk, a imagem de um 
quarto de criança mostra a verdadeira face desta guerra esquecida 

no coração da Europa, que já causou mais de 10 mil mortes e 
tirou dois milhões de pessoas das suas casas


