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O tema desta edição da revista “Cadernos do Cáucaso” é mais um desafio de pesquisa 

do Laboratório de Estudos dos Países do Cáucaso - a Batalha do Cáucaso na Segunda Guerra 

Mundial. A finalidade desta publicação é propor um debate historiográfico sobre o tema da his-

tória da Segunda Guerra Mundial, discutindo a história e a memória desta batalha, meio desco-

nhecidas, mas intimamente ligadas à Batalha de Stalingrado no front soviético, que mudou o 

curso da Grande Guerra Patriótica e consequentemente o da Segunda Guerra Mundial. A nossa 

ênfase é sobre a história militar, a diplomacia do período da Guerra e a repercussão internacional 

das vitórias nestas batalhas sobre o curso da Guerra, sobre as relações internacionais, tanto nos 

teatros de guerra europeu e asiático, como no contexto mundial, durante o período crítico de 

1942-1943, quando o destino da humanidade poderia ter ido em direção à escravidão racial da 

“Nova Ordem” (Neuordnung), proclamada pela Alemanha nazista de Hitler.

Em 1941 os alemães, já dominando a Europa, invadiram a União Soviética, ocuparam 

uma grande parte de seu território europeu, cercaram a segunda maior metrópole soviética de Le-

ningrado e chegaram às redondezas de Moscou, sem conseguir conquistá-la. A guerra relâmpago 

(blitzkrieg), planejada pela Alemanha nazista pelo plano “Barbarossa”, com que Hitler deflagrou 

a guerra, fracassou nos portões de Moscou. 

Em 1942 a Alemanha mudou de sua estratégia, reorientando o eixo da agressão em 

direção ao Sul da URSS.  Naquele ano os exércitos da Alemanha e de seus aliados direcionaram-
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-se para o Sul da União Soviética e, especificamente, para as regiões de Donbass, a península da 

Crimeia, Rostov-sobre-o-Don, Krasnodar, o rio Kuban, Novorossiisk, o Cáucaso do Norte e o rio 

Volga. Foram tomadas e ocupadas a cidade de Kharkov, o maior centro industrial na Ucrânia, a 

bacia carbonífera de Donetsk, a península da Crimeia, foi atravessado o rio Don, a maior muralha 

fluvial do Sul no caminho ao Cáucaso. Sucumbiram ao avanço da invasão da Alemanha e dos pa-

íses do Eixo Rostov-sobre-o-Don, a maior cidade do Sul da Rússia, e Novorossiisk, o maior porto 

soviético no Mar Negro. As duas regiões agrícolas, de Stavropol e de Krasnodar, foram ocupadas 

durante a ofensiva nazifascista, que começou em 25 de julho de 1942. 

No caminho dos exércitos de Hitler ao Sul estava a Ciscaucásia, separada pelas cordi-

lheiras do Cáucaso da Transcaucásia, está última abrigando as três repúblicas soviéticas – a Ge-

órgia, a Armênia e o Azerbaijão. Ao Sudeste estava a cidade de Stalingrado, um centro industrial 

nas margens do maior rio europeu, o Volga, no caminho ao Mar Cáspio. A Batalha de Stalingrado 

(17 de julho de 1942 – 02 de fevereiro de 1943), a mais sangrenta batalha militar da Segunda 

Guerra Mundial, com cerca de três milhões de mortos, feridos e presos dos dois lados, foi o marco 

da virada não somente da Grande Guerra Patriótica da União Soviética, mas também na Segunda 

Guerra Mundial. Ela foi reconhecida como tal por Franklin Roosevelt e Winston Churchill, diri-

gentes dos países Aliados da União Soviética na guerra. Desde então, a virada, que começou em 

Stalingrado, nunca parou até a Batalha de Berlim e a rendição incondicional das forças armadas 

da Alemanha e do Eixo. 

O que é importante do ponto de vista histórico é que a cidade de Stalingrado não foi o 

objetivo estratégico primordial de Hitler. O maior alvo foi o Cáucaso, com vistas ao acesso ao pe-

tróleo caucasiano, com o fim do corte de suprimentos de recursos energéticos e alimentares, vin-
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dos do Sul da União Soviética para a região central do país e a sua capital Moscou pelo rio Volga 

e seus afluentes. Os exércitos alemães, romenos, húngaros e italianos ocuparam vastos territórios 

da Ciscaucásia, visando atravessar as cordilheiras do Cáucaso e dominar as repúblicas soviéticas 

da Geórgia, da Armênia e do Azerbaijão, obtendo o acesso ao fornecimento de petróleo, combus-

tíveis e outras reservas naturais. O desígnio estratégico de Hitler, na sua “marcha” ao domínio 

mundial, não era econômico, mas político. Os planos estratégicos-militares do Eixo, expostos e 

analisados nesta edição da revista, revelam propósitos da ocupação do Irã e do Iraque, uma con-

quista posterior do Oriente Médio, ajuntando forças militares do Eixo do Norte da África, do Sul 

da Europa e da Turquia, caso o país passasse ao lado do Eixo, e a posterior expansão nazifascista 

até a Índia, a maior colônia britânica da época.

A Batalha do Cáucaso (julho de 1942 - novembro de 1943), meio esquecida dentre as 

batalhas sangrentas da Grande Guerra Patriótica, serviu de baluarte da defesa da União Soviética 

contra a “grande ofensiva” da Alemanha de Hitler sobre o Sul da União Soviética, ao Cáucaso, a 

Stalingrado e ao rio Volga. 

Com relação a este tema principal, os artigos abrangem tanto assuntos estratégico-mili-

tares da guerra, quanto o contexto da batalha diplomática, que se travava em Moscou, Londres, 

Washington, Ancara, Teerão, a fim de conseguir estabelecer alianças (com a Turquia e o Irã) ou 

não deixar estabelecer alianças (entre a Alemanha e a Turquia) ou, no mínimo, conseguir a neu-

tralidade da Turquia. Os assuntos tratados incluem as lutas entre serviços de inteligência, espio-

nagem e contraespionagem. Mas muito mais dependia dos desfechos das Batalhas de Stalingrado 

e do Cáucaso. 
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 A edição da Revista começa com um ensaio do Coronel Vladimir Bednov, Vice-Presi-

dente da União Internacional de Organizações Públicas “Comitê de Veteranos de Guerras” da Fe-

deração da Rússia, sobre a Batalha de Stalingrado. Sendo o ponto culminante da Segunda Guerra 

Mundial, a batalha serve de prólogo para a discussão historiográfica sobre o tema proposto.

 Achamos indispensável inserir um elemento de memória emocional, referente à história 

da Batalha de Stalingrado, memorizada na obra poética brasileira, de autoria de Carlos Drummond 

de Andrade, “Carta a Stalingrado”, escrita em 1943. 

O artigo de Jorge Luiz Pereira Ferrer tem por objetivo discorrer sobre a Operação Fall 

Blau, desencadeada pelas forças armadas dos países do Eixo contra a União Soviética em 1942, 

e analisar seu impacto sobre as Batalhas de Stalingrado e do Cáucaso em 1942-1943. Após o fra-

casso da blitzkrieg em 1941, a Alemanha de Hitler apostou numa “grande ofensiva” do seu Grupo 

de Exércitos do Sul em 1942, atacando a região de Donbass, a Crimeia, Rostov-sobre-o-Don, 

Krasnodar, Novorossiisk e as zonas ricas em petróleo no Cáucaso do Norte, visando derrotar os 

Exércitos soviéticos do Sul e destruir a base industrial em Stalingrado. A Operação Fall Blau, 

descaracterizada do seu plano original pelas interferências de Hitler, resultou na divisão dos Exér-

citos do Eixo em dois grupos, visando a Cidade de Stalingrado como alvo principal da ofensiva. 

Stalingrado enfrentou uma batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial, que amarrou as 

forças armadas do Eixo, enquanto o avanço alemão sobre o petróleo caucasiano, necessário para 

o esforço de guerra alemão, deparou-se com a resistência e as contraofensivas dos Exércitos sovi-

éticos do Cáucaso.  

Fernando Velôzo Gomes Pedrosa, ao abordar, no seu artigo, a Batalha de Stalingrado (de 

setembro de 1942 a fevereiro de 1943), através da ótica da história militar, descreve sumariamente 
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o planejamento e a execução da operação Fall Blau, dirigida pelas forças do Eixo contra Stalingra-

do e o Cáucaso, em que destaca as interferências de Hitler sobre a condução operacional e tática 

da “grande ofensiva” das forças armadas do Eixo da região Sul da União Soviética em 1942. O 

artigo toca na falta de capacidade de Hitler de ser comandante supremo, enfatiza suas limitações 

em relação ao planejamento, à condução de grandes escalões militares, apontando para a centrali-

zação do comando em sua pessoa. O artigo conclui que as decisões estratégicas erradas de Hitler 

colocaram as forças armadas do Eixo em situação catastrófica na Batalha de Stalingrado em 1942 

– início de 1943.

Pablo Guimarães Bandeira da Silveira e Alexander Zhebit examinam a relação estraté-

gico-militar entre a Batalha de Stalingrado, considerada determinante para o início da derrota da 

Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e a Batalha do Cáucaso. Conclui-se que, em comparação 

com a Batalha de Stalingrado, que simbolizou uma virada decisiva na guerra, a Batalha do Cáuca-

so, menos assinalada entre as vitórias soviéticas sobre forças armadas do Eixo, não serviu só como 

um front auxiliar para a vitória em Stalingrado, mas se destacou como um baluarte de resistência 

e de contraofensivas soviéticas, no caminho do avanço dos exércitos do Eixo à conquista do Cáu-

caso.  

João Victor Viana Santos e Alexander Zhebit discorrem sobre a importância estratégica 

do Irã, no contexto do Lend-Lease, que levou à escolha do Irã, o “corredor persa”, como uma das 

rotas de fornecimento de materiais de guerra e de provisões para a União Soviética, na sequência 

da Operação Countenance, em agosto de 1941. O artigo conclui que o Lend-Lease era um fator 

complementar importante para as vitórias soviéticas no Front Oriental, principalmente em Stalin-

grado e na região do Cáucaso.



12

Alexander Zhebit aborda no seu artigo uma das facetas ocultas no desenrolar da Batalha 

do Cáucaso (1942-1943) - o combate dos serviços de inteligência, espionagem e de contraespiona-

gem alemães e soviéticos durante os anos trágicos da Segunda Guerra Mundial. O artigo discorre 

sobre estas atividades durante a ofensiva alemã contra o Sul da União Soviética, o Cáucaso do 

Norte e Stalingrado. Conclui-se que o grande valor desta luta invisível, vencida pela União Sovié-

tica e os Aliados, consiste na sua contribuição significativa para a vitória sobre o nazifascismo na 

Segunda Guerra Mundial.

Lorran Ícaro Moreira de Lima e Elitza Lubenova Bachvarova analisam o panorama histó-

rico, à luz da documentação diplomática, que revela os interesses dos Aliados e do Eixo com rela-

ção à Turquia. Eles assinalam pressões político-diplomáticas alemãs, soviéticas e britânicas a que 

a Turquia, um país neutro durante a guerra, ficou submetida entre 1941 e 1943, para que entrasse 

na Segunda Guerra Mundial. O artigo discorre sobre a importância da Batalha do Cáucaso na de-

finição do alinhamento pró-Aliados na política externa da Turquia na Segunda Guerra Mundial.

Marllon Motta da Rocha, Elitza Lubenova Bachvarova e Alexander Zhebit discorrem 

sobre a tragédia da deportação forçada da população vainakh da República Autônoma Socialista 

Soviética da Chechênia-Inguchétia ao exílio em 1944. O artigo investiga o contexto histórico des-

tes povos, com referência à Guerra do Cáucaso (1817-1864), e descreve o cenário pré-deportação 

e possíveis motivações à “Operação Lentilha” (1944).

 

Lucca Simonetti Munhoz e Rodrigo Daniel Paiva Monteiro de Carvalho analisam um 

tema contemporâneo das relações bilaterais entre o Brasil e a Armênia no período do pós-Guer-

ra Fria. As relações são avaliadas a partir de seu desenvolvimento histórico, do intercâmbio co-
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Rio de Janeiro, outubro de 2019
Alexander Zhebit, Editor

mercial bilateral, do posicionamento brasileiro quanto aos conflitos que envolvem a Armênia e 

seus vizinhos, e da influência política exercida pela comunidade da diáspora armênia no Brasil. 

Conclui-se que, apesar dos avanços observados nos últimos anos, o estado atual da cooperação 

está aquém do seu potencial e que os esforços diplomáticos empreendidos pela Armênia não vêm 

sendo correspondidos no mesmo grau pelo Brasil. 

Convidamos leitores interessados em história da Segunda Guerra Mundial e dos países 

do Cáucaso, a percorrer as páginas desta edição da revista, dedicada aos 75 anos da Vitória sobre 

o fascismo e o nazismo na Segunda Guerra Mundial.    
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BATALHA DE STALINGRADO1

Cel. Vladimir Bednov2

 Em 1942, quando a Europa estava mergulhada numa noite da “nova ordem” fascista, uma 

palavra de esperança na salvação correu o mundo – Stalingrado. Todos estavam com os olhos 

voltados para a batalha no rio Volga. Em Washington, Londres, Praga e Belgrado, em Berlim e em 

Roma, todos entendiam: aí se decidia o destino da guerra. Isto estava claro tanto para os nossos 

inimigos, quanto para os nossos aliados. Nesta batalha não só foram derrotadas as tropas seletas 

de Hitler, mas foi esgotado o fôlego ofensivo, quebrada a espinha dorsal do fascismo. Aí é que 

começou o colapso do Eixo fascista. 

 O comando hitlerista não poupava nem tropas, nem armamentos, almejando conquistar, 

custasse o que custasse, os campos petrolíferos do Cáucaso e alcançar o Volga. Cerca de 700 

ataques ferrenhos de hitleristas foram repelidos pelos combatentes soviéticos nas redondezas e 

na Cidade de Stalingrado, sob os incessantes bombardeios aéreos. Ombro a ombro com os com-

batentes, os próprios stalingradenses defendiam a cidade, onde cada prédio, cada terreno se trans-

formou em um campo de combates. 

 Cada dia da Batalha de Stalingrado demonstrava o heroísmo de massas dos combatentes 

soviéticos. Praças, artilheiros, tanquistas, aviadores, desminadores, operadores de comunicação, 

1. Traduzido de russo por Alexander Zhebit.
2. Vice-Presidente da União Internacional de Organizações Públicas “Comitê de Veteranos de Guerras”, 
Federação da Rússia, e-mail: okww1992@gmail.com
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marinheiros da flotilha do Volga, médicos, operadores das vias férreas, habitantes da cidade – nin-

guém poupava forças ou vidas em nome da vitória. E eles venceram.

 Na batalha que durou de 17 de julho de 1942 a 02 de fevereiro de 1943, os exércitos do 

Eixo fascista foram derrotados e perderam cerca de um milhão e meio de soldados e de oficiais, 

entre mortos, feridos e prisioneiros de guerra. A operação de ofensiva estratégica “Urano”, que 

terminou com o cerco do grupo dos exércitos do Eixo, entrou na história como um triunfo da arte 

militar soviética. Em Stalingrado e nas redondezas da cidade foi cercado e derrotado o agrupa-

mento de 330 000 tropas do marechal-de-campo Paulus, que se tornou um dos mais de 90 mil 

prisioneiros de guerra, junto com 24 generais e 2500 oficias. Toda a Alemanha ouviu em fevereiro 

de 1943 sinos fúnebres dobrarem durante o declarado luto de três dias.  

 As vitórias do Exército Soviético no Volga, em Stalingrado, e depois nas proximidades 

das cordilheiras do Cáucaso marcaram a virada na Grande Guerra Patriótica e na Segunda Guerra 

Mundial, deram um forte impulso à luta de libertação da ocupação nazifascista na Europa e pro-

vocaram crises políticas nos países do Eixo hitlerista. 

 Um dos mais importantes acontecimentos da virada na Segunda Guerra Mundial, a Ba-

talha de Stalingrado exerceu uma influência impactante sobre a situação estratégica na Guerra 

em geral, melhorou decisivamente a posição dos Aliados anti-Eixo. O resultado da epopeia de 

Stalingrado não só aumentou o prestígio internacional da União Soviética na Guerra, mas também 

demostrou que a URSS sozinha era capaz de derrotar a coalizão dos países do Eixo. A catástrofe 

do Wehrmacht em Stalingrado sinalizou o início do fim do Reich nazista. Esta derrota do Eixo 

acendeu a luz de esperança para todos os povos amantes de liberdade. A terra pegou fogo sob os 
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pés dos invasores e doravante o resultado da guerra foi selado definitiva e irreversivelmente.  

 A Batalha de Stalingrado durou seis meses e meio e envolveu tropas e armamentos co-

lossais. Na fase final da batalha, do lado do Eixo, houve mais de um milhão de soldados e ofi-

ciais, 10290 peças de artilharia e morteiros, 675 tanques e canhões motorizados, 1.216 aviões. Os 

exércitos do Eixo sofreram uma derrota arrasadora, perdendo cinco exércitos do Eixo fascista (6º 

exército alemão, 4º exército alemão de tanques, 8º exército italiano, 3º e 4º exércitos romenos). 

Foram aniquiladas 32 divisões do inimigo. Além disso, 16 divisões ficaram com menos da metade 

de efetivos. Entre mortos, feridos e prisioneiros de guerra, as forças alemãs e aliados do Eixo per-

deram mais 800 000 pessoas. 

 Do lado soviético participaram 1.106.000 soldados e oficiais, dispondo de 15.500 peças de 

artilharia, 230 tanques, 654 aviões, distribuídos entre 11 corpos de exército, 8 corpos mecanizados 

e de tanques, 56 divisões e 39 brigadas. As perdas somadas das forças soviéticas no mesmo perío-

do totalizaram 478841 mortos, 650878 feridos ou doentes. Foram destruídos 1426 tanques, 12137 

peças de artilharia e morteiros e abatidos 2063 aviões das forças inimigas.

 Na história mundial há acontecimentos que são guardados eternamente na memória da 

humanidade. A tais acontecimentos atribui-se a vitória do povo soviético e de suas forças armadas 

na Batalha de Stalingrado. A vitória nesta Batalha não foi uma vitória qualquer, mas constituiu-se 

numa façanha histórica. A epopeia de Stalingrado, símbolo de coragem e de firmeza do povo sovi-

ético, continua sendo e será para sempre um aviso severo a adeptos de aventuras militares. 
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CARTA A STALINGRADO

Carlos Drummond de Andrade

Depois de Madri e de Londres, ainda há grandes cidades!

O mundo não acabou, pois que entre as ruínas

outros homens surgem, a face negra de pó e de pólvora,

e o hálito selvagem da liberdade

dilata os seus peitos, Stalingrado,

seus peitos que estalam e caem,

enquanto outros, vingadores, se elevam.

A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais.

Os telegramas de Moscou repetem Homero.

Mas Homero é velho. Os telegramas cantam um mundo novo

que nós, na escuridão, ignorávamos.

Fomos encontrá-lo em ti, cidade destruída,

na paz de tuas ruas mortas mas não conformadas,

no teu arquejo de vida mais forte que o estouro das bombas,

na tua fria vontade de resistir.

Saber que resistes.
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Que enquanto dormimos, comemos e trabalhamos, resistes.

Que quando abrimos o jornal pela manhã teu nome (em ouro oculto) estará firme 

no alto da página.

Terá custado milhares de homens, tanques e aviões, mas valeu a pena.

Saber que vigias, Stalingrado,

sobre nossas cabeças, nossas prevenções e nossos confusos pensamentos distantes

dá um enorme alento à alma desesperada

e ao coração que duvida.

Stalingrado, miserável monte de escombros, entretanto resplandecente!

As belas cidades do mundo contemplam-te em pasmo e silêncio.

Débeis em face do teu pavoroso poder,

mesquinhas no seu esplendor de mármores salvos e rios não profanados,

as pobres e prudentes cidades, outrora gloriosas, entregues sem luta,

aprendem contigo o gesto de fogo.

Também elas podem esperar.

Stalingrado, quantas esperanças!

Que flores, que cristais e músicas o teu nome nos derrama!

Que felicidade brota de tuas casas!

De umas apenas resta a escada cheia de corpos;

de outras o cano de gás, a torneira, uma bacia de criança.

Não há mais livros para ler nem teatros funcionando nem trabalho nas fábricas,

todos morreram, estropiaram-se, os últimos defendem pedaços negros de parede,
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mas a vida em ti é prodigiosa e pulula como insetos ao sol,

ó minha louca Stalingrado!

A tamanha distância procuro, indago, cheiro destroços sangrentos,

apalpo as formas desmanteladas de teu corpo,

caminho solitariamente em tuas ruas onde há mãos soltas e relógios partidos,

sinto-te como uma criatura humana, e que és tu, Stalingrado, senão isto?

Uma criatura que não quer morrer e combate,

contra o céu, a água, o metal, a criatura combate,

contra milhões de braços e engenhos mecânicos a criatura combate,

contra o frio, a fome, a noite, contra a morte a criatura combate,

e vence.

As cidades podem vencer, Stalingrado!

Penso na vitória das cidades, que por enquanto é apenas uma fumaça subindo do 

Volga.

Penso no colar de cidades, que se amarão e se defenderão contra tudo.

Em teu chão calcinado onde apodrecem cadáveres,

a grande Cidade de amanhã erguerá a sua Ordem.

(Do livro Rosa do Povo (1945). In Carlos Drummond de Andrade. Poesia e Prosa. Rio de 

Janeiro, Editora Nova Aguilar, 1983)
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O FRACASSO DA OPERAÇÃO FALL BLAU (CASO AZUL) E SEU 

IMPACTO NA BATALHA DO CÁUCASO

Jorge Ferrer1

Resumo

O artigo tem por objetivo discorrer sobre a Operação Fall Blau, desencadeada pelas Forças 
Armadas dos Países do Eixo contra a União Soviética em 1942, e analisar seu impacto 
sobre as Batalhas de Stalingrado e do Cáucaso em 1942-1943. Após o fracasso da Blit-
zkrieg em 1941, a Alemanha de Hitler apostou numa “grande ofensiva” do seu Grupo de 
Exércitos do Sul em 1942, atacando a região de Donbass, a Crimeia, Rostov-sobre-o-Don, 
Krasnodar, Novorossiisk e as zonas ricas em petróleo no Cáucaso do Norte, visando derro-
tar os Exércitos Soviéticos do Sul e destruir a base industrial em Stalingrado. A Operação 
Fall Blau, descaracterizada do seu plano original pelas interveniências de Hitler, resultou 
na divisão dos Exércitos do Eixo em dois grupos, visando a Cidade de Stalingrado como 
alvo principal da ofensiva. Stalingrado enfrentou a batalha mais sangrenta da Segunda 
Guerra Mundial, que amarrou as Forças Armadas do Eixo, enquanto o acesso ao petróleo 
caucasiano, necessário para o esforço de guerra alemão, deparou-se com a resistência e as 
contraofensivas dos Exércitos Soviéticos do Cáucaso.

Palavras-chave: Blitzkrieg, Cáucaso, Exércitos, Operação Fall Blau, Batalha de Stalin-
grado.

Abstract

The article dwells upon the Operation Fall Blau, launched by the Axis Armed Forces 
against the Soviet Union in 1942, and analyzes its impact on the Battles for Stalingrad 
and the Caucasus in 1942-1943. Following the failure of the Blitzkrieg in 1941, Hitler’s 
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Germany bet on a “great offensive” of its Southern Army Group in 1942, attacking the 
Donbass region, the Crimea, Rostov-on-Don, Krasnodar, Novorossiisk and the oil-rich 
areas in the North Caucasus, with the goal of defeating the Soviet Southern Armies and 
destroying the industrial base in Stalingrad. Operation Fall Blau, mischaracterized as to its 
original plan through Hitler’s interferences, resulted in the Axis Armies being divided into 
two groups, targeting Stalingrad City as the main goal of the offensive. Stalingrad faced 
one the bloodiest battles of World War II, which bound the Axis Armed Forces, while an 
access to the Caucasian oil, indispensable for the German war effort, was met with resis-
tance and counter-offensives by the Soviet Caucasus Armies.

Keywords: Blitzkrieg, Caucasus, Armies, Operation Fall Blau, Battle of Stalingrad.

1- Introdução:

 A derrota da Wehrmacht nas cercanias de Moscou em dezembro de 1941, mostrou 

as limitações da guerra relâmpago alemã (Blitzkrieg) na campanha contra a União So-

viética. A grande extensão territorial, a quase ausência de infraestrutura viária (estradas 

pavimentadas e ferrovias), o clima hostil e a capacidade combativa do soldado russo passa-

ram desapercebidos ou foram negligenciados pela inteligência do Alto Comando Alemão 

(OKH)2. Hitler afirmava, de forma depreciativa, que bastava “arrombar a porta que toda a 

estrutura podre desabaria”3 (BEEVOR, 2002, p.37). Esse pensamento esdrúxulo era base-

ado nos expurgos perpetrados por Stalin no Exército Soviético no período de 1937 a 1939. 

Apesar da maior força de invasão da história (GLANTZ&HOUSE, 2009, p.50), o Exército 

Alemão não foi capaz de derrotar o Exército Vermelho por causa da sua incapacidade de 

obter efetivos e equipamentos para tamanha empreitada. Outro fator era o esgarçamento 

de suas linhas de abastecimento que aumentavam à proporção que suas tropas avançavam 

para dentro do território russo.

2. OKH – Oberkommando des Heeres – Alto Comando do Exército.
3. As Forças Alemães eram compostas de 3,8 milhões de soldados, 3.350 tanques, 7.200 canhões e 2.770 
aviões.
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 Pelo outro lado, Stalin depois de cometer graves erros estratégicos no início da 

invasão, conseguiu se recuperar e derrotar as forças alemãs na batalha por Moscou. In-

flado com essa contraofensiva exitosa e contrariando seus principais generais (Júkov e 

Shaposhnikov) (JUKES, 1974, p.13), acabou superestimando a capacidade combativa de 

suas tropas ao ordenar uma ofensiva geral (Leningrado, Moscou e Mar Negro), no início 

de janeiro de 1942, que acabaria não tendo êxito em lugar nenhum. Os alemães, desprovi-

dos de equipamentos para o inverno, foram capazes de resistir, apesar das grandes perdas 

de tanques, animais e soldados. Ambos os beligerantes estavam exaustos, mas esperavam 

que na primavera/verão do ano seguinte, pudessem obter a vitória decisiva. Também, de 

forma equivocada, acreditavam que seus contendores estavam exauridos e sem capacidade 

de oferecer uma resistência ferrenha. Tinha início a preparação de novos planos que no 

pensamento dos dois ditadores, culminariam com o fim do conflito.

2- Operação Fall Blau (Blitzkrieg 1942):

 É interessante assinalar que a maioria dos generais alemães era contrária a uma nova 

Blitzkrieg em 1942, devido ao grande desgaste que o Exército Alemão sofrera para manter 

o território conquistado depois da contraofensiva de inverno russa. Afirmavam que suas 

tropas deveriam recuar para posições bem fortificadas4, deixando a iniciativa com os rus-

sos que acabariam esgotando suas reservas e, consequentemente, seriam derrotados com 

facilidade pelos ataques de pinça das Divisões Panzer. A Alemanha não estava preparada 

para uma guerra prolongada e a guerra na Rússia estava consumindo muito rapidamente 

suas reservas energéticas (carvão e carburante) e de potencial humano. Suas fábricas não 

4. O Gal. Rundstedt propôs que o Exército Alemão recuasse até as posições anteriores da invasão, por 
ser uma região adequada para uma defesa em profundidade.
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conseguiam repor as perdas de tanques, aviões e caminhões que a guerra no Leste absorvia 

(HIGGINS, 1966, p.185). A solução era captar recursos nos territórios ocupados, gerando 

fome e insatisfação das populações subjugadas. A Alemanha começava a sentir o peso de 

uma guerra em duas frentes.

 A grande preocupação era o combustível necessário para a movimentação do Exér-

cito Alemão, totalmente dependente do carburante sintético alemão e do petróleo produzido 

na região de Ploiesti na Romênia 5(LÉDERREY, 1955, p.138). A solução seria a conquista 

do petróleo do Cáucaso que além de abastecer a máquina de guerra nazista, impediria que a 

União Soviética pudesse usufruir dessas jazidas (PIŇERO, 2017, pos. 4434). Em um plano 

de profundo devaneio, Hitler acreditava que ao conquistar o Cáucaso e com a vitória do 

Afrika Korps no Egito, suas forças se encontrariam no Irã, cortando o apoio anglo-ame-

ricano aos russos e trazendo a Turquia para a sua esfera de influência. Na Conferência de 

Poltava (01/06/1942), na Ucrânia Central, Hitler enfatizou para seus oficiais que tinha que 

tomar as cidades de Maikop (Adygueia), Grozni (Chechênia) e Baku (Azerbaijão) grandes 

produtoras de petróleo, ou seria forçado a terminar a guerra (PAULUS, 2017, pos. 2658). 

A necessidade econômica suplantava a finalidade ideológica da guerra.

 Diante desse impasse estratégico, Hitler havia criado a Diretiva Nº 41 (05/04/1942) 

(HITLER, 2013, pos. 2125-2225) para a sua campanha na primavera de 1942. Batiza-

da como Operação Fall Blau (Caso Azul), tinha como objetivo principal a conquista do 

Cáucaso, a destruição do Exército Soviético a oeste do Rio Don e a eliminação do centro 

industrial de Stalingrado pelo Grupo de Exércitos do Sul. Na região norte, o plano seria a 

5. As fábricas de gasolina sintética ficavam a mais de 1.000 km da frente e o petróleo romeno cerca de 
400 km.
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conquista de Leningrado com o apoio do Exército Finlandês. Entretanto, o Grupo de Exér-

citos do Centro manteria o terreno ocupado, criando uma finta, para induzir o inimigo que 

o principal ataque seria contra Moscou (Operação Kremlin). A Alemanha não tinha mais 

capacidade de efetuar operações ofensivas de grande envergadura com os seus três grupos 

de exército (MARMELADA, 2017, pos. 568). Porém, seria necessário conquistar a Cri-

méia (Península de Kerch e Sebastopol) e a cidade de Voronej na parte central da Rússia, 

antes de rumar para os campos petrolíferos do Cáucaso (WERTH, 1966, p. 441-2)

 Criméia

3- Conquista da Península de Kerch e Sebastopol (Criméia):

 A campanha para a conquista da Península de Kerch foi executada pelo General 

Manstein (11º Exército), o mais talentoso oficial da Wehrmacht, que apesar de estar em 

desvantagem numérica, tinha o apoio de 600 aviões que foram fundamentais para invia-

bilizar a defesa soviética na região (08/05/1942). As tropas russas estavam concentradas 
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em posições fixas com pouca capacidade operacional, sendo obrigadas a lutar até a sua 

aniquilação (PIŇERO, 2017, pos. 606-7).  Manstein ameaçou investir pelo setor norte, mas 

acabou atacando as defesas inimigas pelo Sul, cercando-as e destruindo-as completamen-

te (17/05/1942). O desastre foi completo, cerca de 7.600 soldados russos foram mortos, 

170.000 caíram prisioneiros e grande quantidade de material bélico foi perdido (HIGGINS, 

1966, p.190), era o fim dos 44º, 47º e 51º Exércitos Soviéticos. O Comissário do Partido 

na região era um grande amigo de Stalin, L. Z. Mekhlis, que cometeria uma série de erros 

táticos que culminariam com a derrota de suas tropas. Diante dessa catástrofe, Mekhlis cai-

ria em desgraça e nunca mais receberia um posto importante na vida (GLANTZ&HOUSE, 

2009, p.140). Era uma demonstração inequívoca que a interferência do oficial do partido, 

frequentemente, prejudicava a performance do Exército Vermelho.

 A próxima fase de limpeza executada por Manstein, seria a conquista do baluarte de 

Sebastopol, um conjunto de fortificações extraordinárias6, que acabaria demandando um 

atraso significativo na Operação Fall Blau7. Foram utilizadas peças de artilharia de sítio 

como os Gamma (420 mm), Karl (600 mm) e Dora (800 mm)8 (PIŇERO, 2017, pos. 847-

50) e grande número de canhões de diversos calibres, uma peça de artilharia a cada 50 me-

tros. A ofensiva começou (20/05/1942) com ataques maciços de artilharia e bombardeiros 

de mergulho (JU-87) que duraram até o início do mês seguinte (07/06/1942). Depois disso, 

tanques e infantes começaram a atacar as fortificações, derrotando-as uma a uma, com a 

perda de um grande número de atacantes. A resistência foi impressionante e heroica, mas 

a cidadela cairia inexoravelmente no início de julho (04/07/1942) (LÉDERREY, 1955, p. 

6. Suas defesas eram excelentes que incluíam muitas peças de artilharia, artilharia antiaérea (DCA) e 
hangares subterrâneos para aviões.
7. Foram necessários quase 45 dias para Sebastopol ser eliminada.
8. Para ser manuseado o Canhão Dora necessitava de pelo menos 500 soldados.
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146-7). Após a vitória das hostes nazistas, Manstein foi condecorado à Marechal-de-Cam-

po9 (GOLDENSOHN, 2006, p.408). A cidade foi destruída, com as edificações comple-

tamente danificadas, sobrando pouco mais de 200 pessoas de uma população de 80.000, 

sendo que grande parte delas foi evacuada pelo mar.

4- Batalha de Kharkov:

 A Fall Blau também seria prejudicada por acontecimento alhures (Ucrânia). Stalin 

havia planejado reconquistar Kharkov, na crença que os alemães estavam no limite de suas 

forças e que o próximo movimento de Hitler seria contra Moscou. Ordenou que o General 

Timoshenko desfechasse um ataque contra a cidade (12/05/1942), desprezando a capaci-

dade combativa do inimigo que tinha forças poderosas de infantaria e de blindados na área 

(GLANTZ&HOUSE, 2009, p.137). O início foi promissor, mas os três exércitos envol-

vidos (6º, 9º e 57º) seriam cercados e aniquilados (22/05/1942). As perdas foram pesadas 

e muito poucos combatentes conseguiram escapar do bolsão10 (WERTH, 1966, p. 428, v. 

1). Foram feitos 240.000 prisioneiros, 50.000 morreram, 200 canhões e aproximadamente 

1.000 tanques foram perdidos ou destruídos, ao custo de 20.000 baixas (mortos, feridos e 

desaparecidos) alemães (MATTHEWS, 2013, p.69). Nikita Khrushchev afirmou, depois 

da guerra, que havia informado a Stalin que o ataque estava fadado ao fracasso e que esta-

vam caminhando para uma emboscada. Disse também, que quando vislumbrou o desastre, 

pediu autorização para recuar suas forças, recebendo como resposta uma feroz negativa de 

Stalin11 (HIGGINS, 1966, p.191).

9. “foi difícil devido à tremenda resistência dos russos e ao térreo rochoso da fortaleza”, Manstein.
10. Os Comandantes do 6º e 57º Exércitos, respectivamente, Gal. Gorodnyansky e Gal. Podles morreram 
no combate.
11. Apesar de ele ter exagerado no seu depoimento, a derrota soviética deve ser creditada a Stalin.
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5- Voronej e o Caso Reichel: 

 O ataque a Voronej tinha duas finalidades importantes, uma era a formação de um 

flanco esquerdo poderoso, capaz de impedir que forças soviéticas pudessem interferir na 

operação principal mais ao sul (Cáucaso) e a outra função era induzir um possível ataque 

contra Moscou em 1942. Os líderes soviéticos ainda pensavam que o ataque principal da 

Wehrmacht seria contra a sua capital e estavam dispostos a impedir, a todo custo, que isso 

acontecesse. Stalin ordenou que o Gal. Timoshenko impedisse a queda de Voronej (MAT-

THEWS, 2013, p. 72-3), com o intuito de conter os alemães em um possível ataque contra 

Moscou12 (LÉDERREY, 1955, p.142-3). Inicialmente, o 4º Exército Panzer avançou sem 

grandes problemas13 (BEEVOR, 2002, p.94) mas quando chegou dentro da cidade, foi en-

volvido em ferozes conflitos de rua que o obrigou a esperar sua infantaria para desentocar 

os defensores. O 2º Exército Alemão (infantaria) levaria alguns dias para chegar e eliminar 

a última resistência dos 21º e 28º Exércitos Soviéticos na cidade. A vitória definitiva acon-

teceu em 24/07/1942, com os remanescentes soldados soviéticos recuando, com alguma 

ordem, para a retaguarda. A defesa tenaz de Voronej custou a demissão do Gal. von Bock, 

Comandante do Grupo de Exércitos do Sul, pelo seu fracasso em conquistá-la com rapidez.

 É interessante afirmar, que parte do conteúdo da Fall Blau cairia nas mãos dos 

russos em 19/07/1942, quando um oficial da 23ª Divisão Panzer (Major Reichel) (Ibid., p. 

92-4), de posse dos planos da primeira fase da operação (JUKES, 1974, p. 23), teve seu 

12. Segundo o Gal. Blumentritt, Hitler pensava atacar Moscou logo após a conquista de Stalingrado, mas 
continuando com seu ataque ao Cáucaso. Halder nega que essas eram as intenções de Hitler depois de 
Stalingrado.
13. A ponte principal que levava para o centro da cidade foi capturada por elementos da Divisão Panzer-
grenadier Grossdeutschland (Grande Alemanha), facilitando a penetração da defesa soviética.
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avião (Fieseler Storch) derrubado dentro das linhas soviéticas. Hitler ensandecido exone-

rou o Comandante do Corpo, Gal. Stumme e da 23º Divisão Panzer, Gal. von Boinburg-

-Lengsfeld, sujeitando-os à corte marcial (Ibid., p. 24). Stalin achou que era um ardil com 

a intenção de ocultar as verdadeiras intenções dos alemães e não acreditou que o esforço 

principal da Wehrmacht para 1942 fosse o Cáucaso. Continuou pensando que Moscou era 

o alvo de Hitler e não fortificou Stalingrado, já que naquele momento não havia tropas para 

qualquer resistência eficiente no Sul (Cáucaso). Durante algum tempo, os alemães ficaram 

muito preocupados com a facilidade encontrada após a queda de Voronej, acreditando que 

estavam indo para uma emboscada criada pelos russos, por causa do conhecimento dos 

planos iniciais da Fall Blau.

Plano Fall Blau descoberto pelos russos (Caso Reichel)

6- Tomada de Rostov:

 Após a vitória alemã na Criméia, as colunas blindadas alemães se dirigiram com 

bastante rapidez para o sul, encontrando pouca atividade do Exército Soviético. A maior 
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preocupação dos seus comandantes era as paradas causadas pela falta de combustível e de 

equipamento rodante em boas condições. Diante desse quadro, Hitler pensou que o inimi-

go estava nos seus estertores e emitiu a Diretiva Nº 43 (11/07/1942 - Operação Blücher) 

(HITLER, 2013, pos. 2278-2329), colocando o 11º Exército (Manstein) com a tarefa de 

conquistar os portos de Novorossiisk e Anapa, para mais tarde investir contra a região 

petrolífera do Cáucaso. A Luftwaffe e a Kriegsmarine forneceriam apoio logístico e pa-

raquedistas seriam utilizados para a conquista da Península de Temryuk. Dias depois, em 

decisão bastante equivocada, Hitler resolve mandar o 11º Exército para tomar Leningrado 

(Norte), com exceção de um corpo (JUKES, 1974, p. 28) que continuaria no Cáucaso. 

Esse planejamento pífio deixou o Comandante do Grupo de Exércitos A14 (Gal. List) sem 

a quantidade de infantaria adequada para a conquista dos poços petrolíferos do Cáucaso 

(MATTHEWS, 2013, p. 145). 

 Não satisfeito em descaracterizar toda a sua estratégia de verão, retirou do Grupo 

de Exércitos B (Gal. von Weichs) o 4º Exército Panzer (Gal. Hoth), deslocando-o para o 

sul com intuito de ajudar o 1º Exército Panzer (Gal. Kleist) na conquista de Rostov (HIG-

GINS, 1966, p. 196). A tropa de Hoth era desnecessária na área, pois não havia inimigos 

para cercar e destruir diante de Rostov, ocasionando um grande engarrafamento de tanques 

e veículos dos dois Exércitos Panzer. Kleist diria depois da guerra que se Hitler não tivesse 

desviado suas tropas, ele teria conquistado Stalingrado em fins de julho. É uma afirmação 

difícil de concordar porque tanques não são adequados para travar batalhas em áreas ur-

banas, esse trabalho cabe à infantaria. A luta em Stalingrado foi casa por casa, prédio por 

prédio, seus tanques ficaram presos nos escombros causados pela Luftwaffe e perderam a 

14. Em julho de 1942, o Grupo de Exércitos do Sul foi dividido em Grupo de Exércitos A (Cáucaso) e 
Grupo de Exércitos B (Stalingrado).
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sua total mobilidade. Hitler lhe disse que não tinha nada contra ele como soldado, mas o 

considerava um subalterno muito inconveniente (GOLDENSOHN, 2006, p. 400).

 A batalha por Rostov foi intensa, mas rápida com o 56º Exército Soviético recuando 

para não ser cercado e aniquilado. Os alemães atacaram em duas direções (norte e nordes-

te) e encontraram defesas frágeis e pouco profundas (24/07/1942) (WERTH, 1966, p. 444, 

v. 1). A queda da cidade caiu como uma bomba no colo da população russa, indicando 

que os quilômetros que faltavam para a área petrolífera do Cáucaso seriam facilmente al-

cançados pela Wehrmacht. Uma grande depressão abateu sobre os cidadãos soviéticos.  A 

falta de combatividade de algumas unidades russas fez com que Stalin ordenasse que não 

aceitaria mais qualquer recuo de suas tropas e que medidas sumárias seriam implantadas. 

As tropas que recuaram de Rostov não tinham permissão para fazê-lo e muitos coman-

dantes e oficiais foram fuzilados ou rebaixados. Stalin introduziu a ordem “nenhum passo 

atrás” em 30/07/1942. Todo soldado na retaguarda é suspeito de deserção. Foram criados 

uma série de campos de concentração para os desertores (MARIE, 2011, p.614) onde eram 

submetidos a interrogatórios intensos. De cada três soldados analisados, um era conside-

rado culpado, sendo enviados para batalhões punitivos, prisão ou para serem executados. 

Calcula-se que 13.500 soldados foram executados por elementos da NKVD (Ibid., p. 616). 

7- Stalingrado:

 Com a queda iminente da cidade de Rostov, Hitler modificaria a Fall Blau mais uma 

vez. Segundo ele, como as operações no sul do Cáucaso demonstravam, depois de três se-

manas, que o Exército Vermelho perdera sua capacidade combativa e, como os objetivos 
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conquistados estavam de acordo com a sua concepção estratégica, decidiu dividir suas 

forças em dois ataques divergentes. A Diretiva Nº 45 (23/07/1942) (HITLER, 2013, pos. 

2369-2428) modificaria todo o plano original da Fall Blau, pois agora o objetivo principal 

da campanha era o Volga. O Grupo de Exércitos B (Gal. von Weichs) receberia toda a 

prioridade para apoderar-se de Stalingrado (Operação Brunswick), enquanto a arremetida 

para os campos petrolíferos (Operação Edelweiss) pelo Grupo de Exércitos A (Gal. List) 

deveria continuar conforme a disponibilidade de tropas, aviões e suprimentos (GLANT-

Z&HOUSE, 2009, p. 144). A necessidade estratégica e militar da região petrolífera do 

Cáucaso dava lugar a um desejo de pura conquista ideológica. Os Grupos de Exércitos A 

e B trabalhariam independentes sem forças suficientes para conquistar as metas desejadas, 

facilitando o enfraquecido Exército Soviético, que se preparava para deter os alemães e 

montar no futuro uma contraofensiva em toda a região. Para piorar a situação, Hitler, te-

mendo um ataque das Potências Ocidentais (Grã-Bretanha e EUA) na França, retirou do 

Cáucaso a Divisão Grossdeutschland e outras duas divisões panzergrenadiers, enviando-as 

para a defesa do Canal da Mancha (BEEVOR, 2002, p. 102). 

 Entrementes, o Stavka15 criaria a Frente de Stalingrado (12/07/1942) (PIŇERO, 

2017, pos. 2779) comandada pelo Gal. Timoshenko e pelo Conselheiro do Partido, Nikita 

Khrushchev, com a intenção de impedir o avanço dos alemães para a cidade. Era com-

posta pelos 62º, 63º e 64º Exércitos, formados por reservistas. Dias depois (21/07/1942), 

Timoshenko seria substituído pelo Gal. Gordov, pois estava muito desgastado pelos seus 

últimos desempenhos militares, como prêmio de consolação Stalin o transformou em Pre-

sidente do Alto Comando. No início de agosto, a Frente recebeu mais cinco exércitos (21º, 

15. STAVKA – Quartel General Supremo das Forças Armadas Soviéticas.
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28º, 38º, 51º e 57º), alguns bastantes debilitados e desfalcados de armamento pessoal. 

Em agosto (04/08/1942) a Frente de Stalingrado seria dividida com a criação da Frente 

Sudeste, chefiada pelo Gal. Ieremenko, que ainda se recuperava de um ferimento na perna 

(BEEVOR, 2002, p. 124). O Grupo de Exércitos B Alemão era formado pelo 2º Exérci-

to Húngaro, 3º Exército Romeno, 8º Exército Italiano, 2º Exército Alemão, 6º Exército 

Alemão e 4º Exército Panzer (PIŇERO, 2017, pos. 2840). A primazia pela conquista de 

Stalingrado seria do 4º Exército Panzer (Hoth) e do 6º Exército Alemão (Paulus), enquanto 

os exércitos satélites da Alemanha fariam a defesa dos seus flancos. Essa era a disposição 

dos beligerantes ao iniciarem a Batalha de Stalingrado, uma das mais terríveis da Segunda 

Guerra Mundial.  

 O assalto a Stalingrado foi iniciado em agosto (19/08/1942), precedido de intensos 

ataques aéreos da Luftwaffe que não encontraram no 8º Exército Aéreo Soviético um ad-

versário à altura. Paulus projetou um ataque em três frentes, com a infantaria no centro e as 

divisões panzer nos flancos. O avanço foi lento, principalmente pelo cuidado com que as 

tripulações dos tanques atacavam o inimigo. Achando que as tropas soviéticas estivessem 

totalmente derrotadas, preferiam não correr sérios riscos, pensando que logo a guerra esta-

ria terminada (MATTEWS, 2013, p. 91-2). Essa mentalidade mudaria muito em breve com 

a determinação com que as tropas russas lutavam e pelo tributo que cobravam por cada 

metro perdido do terreno. O Luftwaffe com a intenção de desalojar e destruir os defensores 

iria aplicar o maior ataque aéreo sobre a cidade em 23/08/1942. Com mais de mil aviões, 

usando bombas explosivas e incendiárias, incinerou prédios, casas e fábricas16, dificultan-

do a passagem de seus próprios tanques nas ruas da cidade. A progressão tornou-se cada 

16. No final do dia um oficial alemão registrou em seu diário que podia ler seu jornal com a luminosidade 
causado pelos incêndios, mesmo estando a 48 km de distância.
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vez mais lenta, porém os alemães se aproximavam cada vez mais do Volga, mesmo com 

uma grande carência de combustível, munição e alimentos (PIŇERO, 2017, pos. 2879).

 Em setembro, o 6º Exército continuou avançando e fechando o cerco sobre a ci-

dade, mas os ataques maciços e constantes da Luftwaffe deixavam as ruas intransitáveis 

para os panzer e as ruínas se transformavam em verdadeiros baluartes (MATTHEWS, 

2013, p.84). Começava a “Batalha de Ratos” (Rattenkrieg), em torno dos escombros, onde 

o soldado alemão se sentia inferiorizado e atemorizado em relação aos soviéticos (BEE-

VOR, 2009, p.176). O Exército Alemão voltava a utilizar táticas da Primeira Guerra para 

conquistar terreno (guerra de trincheiras). Lugares como Mamaev Kurgan (cota 102), Sítio 

dos Grãos, Lojas Univermag, Metalúrgica Outubro Vermelho, Fábrica de Armas Barrika-

di, Fábrica de Tratores e a Estação Ferroviária Principal seriam palco dos combates mais 

sangrentas da guerra, tomados e retomados inúmeras vezes, com perdas assombrosas entre 

os beligerantes. Diante desse impasse, Hitler colérico destitui os oficiais que eram contra 

a seu pensamento estratégico como o Gal. Halder (Chefe Estado-Maior OKW)17, exigindo 

maior esforço do 6º Exército para a conquista da cidade antes da chegada do inverno.

 Stalin decretou “Estado de Sítio” em Stalingrado, impedindo que crianças, mu-

lheres e idosos fossem retirados da cidade. As fábricas deveriam continuar funcionando 

e qualquer movimento que indicasse renúncia pela luta da cidade, elementos da NKVD18 

(PIŇERO, 2017, pos. 2879) foram instruídos para agir de maneira bárbara, inclusive com 

fuzilamentos sumários. Os civis que podiam lutar eram alocados em “Batalhões da Milícia 

de Trabalhadores” e enviados para frente de batalha armados ou não. Os companheiros 

17. OKW – Oberkommando der Wehrmacht – Alto Comando das Forças Armadas.
18. NKVD – Tropas de Segurança do Comissariado do Povo para Assuntos Internos.
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armados que eram mortos tinham seu equipamento reutilizado por aqueles que estavam de-

sarmados. Essas milícias foram trucidadas e quando um grupo deles foi fuzilado pelo seu 

comandante, por terem fugido da batalha, o Gal. Zhukov ligou para Stalin pedindo ajuda 

para preparar a defesa da cidade. Quando no início de setembro (03/09/1942), tanques ale-

mães cercaram os defensores de Stalingrado, Stalin ordenou que Zhukov contra-atacasse 

imediatamente sob pena de conselho militar. Diante da exigência os russos desfecharam 

o ataque que culminou com a perda de 350 canhões, 830 tanques e 26.500 prisioneiros 

(MATTHEWS, 2013, p.92-3). 

 Os embates corpo a corpo se sucedem, mas em outubro as vanguardas alemãs che-

garam à margem do Volga. O perímetro defensivo se reduz de tal forma que a travessia do 

Volga fica cada vez mais difícil, pois a artilharia e as metralhadores alemães cobram um 

alto tributo para as barcaças que trazem alimentos, armamentos, soldados e levam os feri-

dos. Paulus, pressionado por Hitler, tenta uma nova ofensiva (14/10/1942) para desalojar 

definitivamente os defensores russos dos escombros das fábricas, dos conjuntos habitacio-

nais dos operários e da margem leste do rio. A Luftwaffe volta a aterrorizar os céus da ci-

dade, remoendo os escombros existentes e transformando-os em uma massa irreconhecível 

de destroços. Ataques e contra-ataques se intensificam, os russos cedem parte do terreno, 

porém os alemães extenuados e enfraquecidos são finalmente rechaçados. A ofensiva de 

outubro do 6º Exército perde força e desmorona completamente. O inverno chegaria com 

uma temperatura de -18º C, com Paulus fazendo seu último grande esforço para acabar 

com o inferno dos embates de Stalingrado (12/11/1942) (BEEVOR, 2009, p.252). A Luf-

twaffe volta a bombardear as defesas inimigas e algum terreno seria conquistado, porém 

os alemães chegaram ao seu limite operacional, com 42% de seus batalhões dizimados e 
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inoperantes (Ibid., p.254). Os atacantes estavam exauridos e com o contra-ataque soviético 

em 19/11/1942 (Operação Urano) foram cercados e derrotados. 

8- O último avanço sobre o Cáucaso: 

 O Grupo de Exércitos A (Gal. List) continuaria seu ataque para a região petrolífera 

do Cáucaso, mais enfraquecido de unidades móveis, apoio aéreo e com sérios problemas 

de carburante. Era composto principalmente pelo 1º Exército Panzer (Gal. Kleist), 17º 

Exército Alemão (Gal. Ruoff) e um Corpo do 11º Exército Alemão. No começo de agosto 

(09/08/1942), os Panzer de Kleist conquistaram Maikop, a região com os primeiros cam-

pos petrolíferos russos, que representavam 8% da produção soviética (HIGGINS, 1966, p. 

221). Apesar das instalações terem sido destruídas pelos russos, os especialistas alemães 

que acompanhavam as tropas conseguiram colocá-los em funcionamento. Em uma rápida 

investida, encontrando pouca resistência do Exército Vermelho19 (GOLDENSOHN, 2006, 

p. 399), Kleist chegaria a apenas 60 milhas dos poços de Grozny, até que ficou, por ironia 

do destino, com falta de combustível. O maior problema para abastecer o Grupo de Exér-

cito A seria a diferença das bitolas russas, um problema que havia sido minimizado pelos 

engenheiros alemães (MATTHEWS, 2013, p. 147). A inoperância dos Panzer facilitou a 

reorganização da defesa, que dificultou o avanço alemão a caminho de Baku.

 O 17º Exército Alemão avançaria pela costa do Mar Negro com a intenção de con-

quistar os principais portos da região (Tuapse e Batum), mas encontrou forte resistência e 

acabou sendo detido. Em fins de agosto, List receberia mais três divisões para tentar captu-

19. Seria o avanço mais rápido realizado pelos alemães na Rússia em toda a guerra. Kleist afirmou: “estou 
mais próximo da China do que de Berlim”, Kleist.
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rar os portos do Mar Negro e continuar sua caminhada para os cobiçados poços de Grozny 

(ibid., p. 211). O tempo em que esteve inativo, esperando suprimentos e o grande número 

de objetivos a conquistar foi fatal para suas intenções (PIŇERO, 2017, pos. 3266). A Fren-

te Transcaucásia (9º, 37º, 44º, 46º, 47º e 58º Exércitos) com o apoio aéreo local, onde apa-

receram os primeiros caças norte-americanos do Lend-Lease20, bloqueou o avanço alemão 

(28/08/1942). Irritado, Hitler demitiria o Gal. List, acusando-o de não cumprir as ordens 

prescritas por ele. Para seu espanto, o Gal. Jodl 21após analisar a campanha do Grupo de 

Exércitos A, afirmaria que as ordens de Hitler haviam sido cumpridas integralmente. Hitler 

iria repreendê-lo com bastante veemência e quase o substituiu do cargo, porém List não 

teria a mesma sorte, foi demitido e substituído pelo próprio ditador que a milhares de qui-

lômetros de distância iria dirigir a batalha do Cáucaso. 

 A conquista do Monte Elbrus22 no final de agosto (21/08/1942) passou quase des-

percebida diante de tantos insucessos do Grupo de Exércitos A e B. A instalação da bandei-

ra nazista no sopé do cume (WERTH, 1966, p. 445, v.1) foi uma vitória de Pirro. No final 

de setembro, os Chefes dos Estados-Maiores dos Grupos de Exército A e B, solicitaram a 

Hitler uma mudança nos planos da Fall Blau. Argumentavam que deveriam se retirar de 

Stalingrado e que a campanha no Cáucaso terminasse com um recuo tático para posições 

de fácil defesa. Hitler recusaria a proposta e insistiria em continuar com as investidas dos 

dois exércitos simultaneamente, pois acreditava que a vontade suplantava a lógica. O dese-

jo de querer substituiria armas, soldados, tanques e petróleo. A Wehrmacht ainda conquis-

taria algumas cidades nas zonas petrolíferas da Cordilheira Caucasiana e chegaria a ocupar 

20. Lend-Lease – Foi um programa de empréstimo e arrendamento criado pelos EUA para armar e alimen-
tar todos os Aliados contra o Nazismo. Roosevelt o chamava do “Arsenal da Vitória”.
21. Chefe do Alto Comando da Wehrmacht.
22. A montanha mais alta da Europa.
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duas cidades da Chechênia.

9- Contra ofensiva soviética:

 A Operação Urano teve início em 19/11/1942, com o Exército Vermelho atacando 

com um movimento em pinça, os flancos: norte (3º Exército Romeno) e sul (4º Exército 

Romeno) dos Exércitos do Eixo (PIŇERO, 2017, pos. 3706-10). Zhukov tinha em seu 

poder um exército de mais de um milhão de homens, 13 mil canhões, 594 tanques e 1.150 

aviões (MATTHEWS, 2013, p. 159). As tropas alemãs que estavam combatendo em Sta-

lingrado (4º Exército Panzer e 6º Exército), diante da indecisão de Paulus em reunir seus 

tanques e enviá-los para defender seus flancos ou esperar que Hitler tomasse as medidas 

necessárias de contenção, acabariam sendo cercadas. Em 30/11/1942, dentro do bolsão 

criado pelos russos, cerca de 330.000 soldados (22 divisões alemãs) ficaram sitiados. Nes-

se número havia tropas romenas, 2/3 do 4º Exército Panzer e a quase totalidade do 6º Exér-

cito Alemão. Diante dessa catástrofe, Paulus pediu liberdade para tentar sair do bloqueio e 

recebeu ordens peremptórias de Hitler de permanecer na cidade. 

Contra ofensiva soviética sobre Stalingrado
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 Hitler organizaria o Grupo de Exércitos do Don, nomeando como seu comandante o 

Marechal de Campo Manstein, com a intenção de tentar salvar os soldados alemães cercados 

em Stalingrado. Manstein iria preparar a Operação Tempestade de Inverno com a intenção 

de criar um corredor onde os elementos enfraquecidos do 6º Exército Alemão pudesse ser 

retirados e o restante reabastecidos. A tentativa de aprovisionar os sitiados em Stalingrado 

pela Luftwaffe não deu resultado, pois a necessidades eram maiores que a quantidade de 

aviões disponíveis para a tarefa. Manstein iniciaria seu ataque em 12/12/1942, sabendo que 

suas chances eram muito remotas porque o 6º Exército estava incapacitado de ajuda-lo na 

tarefa e o tempo oportuno para o resgate havia expirado. Outro fator preocupante era com 

o Grupo de Exércitos A, que diante do recuo dos alemães de Stalingrado ficaria exposto ao 

cerco dos novos ataques soviéticos. Sua investida fracassou (23/12/1942) e selou o destino 

do Exército de Paulus.

Tentativa de salvamento do 6° Exército Alemão

 O Stavka daria o golpe final nas tropas alemãs com as Operações Pequeno Saturno 

e Anel que forçariam a rendição do 6º Exército Alemão em Stalingrado e obrigariam o 
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recuo do 1º Exército Panzer para acompanhar a retirada de Manstein (Exércitos do Don) 

do Cáucaso. O 17º Exército Alemão permaneceu na área protegendo a retaguarda dos 

retirantes e só no verão de 1943 (GOLDENSOHN, 2006, p. 399), com pesadas baixas 

deixou o Cáucaso. Os russos poderiam tê-lo eliminado, pois estavam estacionados em sua 

retaguarda, completamente inativos no norte da Criméia. Tinham chegado à exaustão total 

e precisavam de descanso e reposição de equipamentos e soldados. O 6º Exército e 2/3 

do 4º Exército Panzer deixariam de existir, tendo 147.000 mortos e 91.000 prisioneiros, 

infelizmente menos de 5.000 retornaram para casa depois do final da guerra. As perdas so-

viéticas ficariam em cerca de meio milhão de baixas (mortos, feridos e desaparecidos). Os 

Países Satélites do Eixo (Itália, Hungria e Romênia) teriam perdido 300.000 combatentes 

(GLANTZ&HOUSE, 2009, p. 166-7, 386-7). A Fall Blau terminava de forma melancólica.

10- Conclusão:

 Os principais fatores que redundaram no grande fracasso da Fall Blau foram:

- A Fall Blau era um plano complexo e de difícil execução porque a Wehrmacht não tinha, 

naquele momento, estrutura de realizar uma investida tão extensa nas estepes russas. Sua 

capacidade operacional havia sofrido um grande revés na batalha por Moscou. É verdade 

que suas divisões foram refeitas e novos equipamentos foram disponibilizados, mas havia 

grande carência de soldados experientes para substituir os perdidos em 1941. O material 

rodante era insuficiente para percorrer as grandes distâncias dos objetivos propostos e, o 

“Calcanhar de Aquiles” do Exército Alemão era o carburante para os seus caminhões e tan-

ques. Outro fator era a distensão das suas linhas de abastecimento que dificultava a entrega 

de suprimentos na frente de batalha. 
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- A indefinição das principais metas militares que deveriam ser conquistadas foi outro 

grande problema na realização da operação. A Diretiva Nº 41 assinalava que a prioridade 

era os campos de petróleo do Cáucaso e a tomada de Stalingrado estava condicionada a 

defesa de flanco do ataque principal. Com a Diretiva Nº 43, Hitler determina que o 11º 

Exército Alemão depois de conquistar a Criméia, deveria ser transferido para ajudar o Gru-

po de Exércitos do Norte na batalha contra Leningrado. Essa unidade era muito importante 

para que o Grupo de Exércitos A pudesse investir contra o Cáucaso. Para piorar, a Diretiva 

Nº 45 distorceu toda a Fall Blau quando dividiu suas forças para atacar alvos diferentes. A 

prioridade agora era o desejo ideológico de destruir a “Cidade de Stalin”, enfraquecendo 

o Grupo de Exércitos A na conquista dos campos petrolíferos. Tamanho equívoco resultou 

na incapacidade de apoderar-se das duas metas ao mesmo tempo.

- A concepção equivocada de que o inimigo estava derrotado, no limite das suas forças 

militares e do seu potencial industrial. A União Soviética havia sofrido grandes perdas, 

mas ainda era capaz de produzir mais tanques que os alemães e o Lend-Lease começava 

a funcionar, usando o Corredor Persa. Aviões norte-americanos foram vistos na defesa 

das cidades petrolíferas do Cáucaso. As unidades russas estavam enfraquecidas, mas com 

a chegada de reforços, foram transformadas em tropas extremamente qualificadas para 

os próximos embates. As medidas punitivas, de encarceramento ou fuzilamento, contra 

aqueles que fugiam do front, contrastava com a determinação e a coragem da maioria dos 

soldados soviéticos que mesmo vivendo momentos de terror na luta contra os alemães, 

acreditavam na virada da situação.

- O embate que Hitler travava com o seu Staff, enfraqueceu uma análise mais apurada dos 
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fatos, à medida que o avanço alemão encontrou maior resistência dos soviéticos. Para ocul-

tar seus erros, demitia seus generais na frente de batalha ou no próprio Alto Comando do 

Exército (OKW) prejudicando o trabalho de inteligência e do estudo estrutural das forças 

armadas inimigas. A disposição de dispor tropas dos Exércitos Satélites do Eixo em seus 

flancos mostrou ser um grave erro estratégico. Exércitos completamente despreparados e 

desmotivados não eram capazes de proteger os pontos mais vulneráveis de toda operação 

que eram os flancos e a retaguarda. Hitler não percebeu que mudando, constantemente, a 

direção dos ataques dos Exércitos Panzer, gastava-se mais combustível, levava os soldados 

à exaustão e sobrecarregava a logística da Wehrmacht. Por fim, foi um absurdo ele acre-

ditar que a vontade ideológica podia substituir blindados, combustíveis, suprimentos e o 

limite físico dos soldados.  
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Resumo

O Propósito deste trabalho é assinalar o 75º aniversário da Batalha de Stalingrado (setem-
bro de 1942 – fevereiro de 1943). Descreve sumariamente o planejamento e a execução da 
operação “Blau” dirigida pelas forças do Eixo contra o Rio Volga e o Cáucaso, destacando 
as interferências do líder político alemão sobre a condução operacional e tática da campa-
nha. Analisa a capacidade de Hitler como comandante supremo, apontando suas limitações 
em relação ao planejamento e condução dos grandes escalões militares; a desconfiança e o 
desprezo que dirigia aos altos chefes militares e aos oficiais de estado-maior; e a tendência 
à centralização do comando em sua pessoa. Finalmente, discute o dilema do chefe militar 
entre o dever de obediência à liderança política e a percepção da falta de competência mi-
litar da autoridade política quando esta toma decisões catastróficas sobre o emprego das 
forças armadas.

Palavras-chave: Segunda Guerra Mundial; Operação Blau; Hitler; Exército Alemão; 
Frente Russa. 

Abstract

The aim of this paper is to remember the 75th anniversary of the Battle of Stalingrad 
(September 1942 – February 1943). Firstly, it briefly describes the planning and execu-
tion of the operation “Blau” led by Axis forces against the Volga River and the Caucasus, 
highlighting the interferences of the German political leader on the operational and tacti-
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cal conduct of the campaign. Then it analyzes Hitler’s capacity as supreme commander, 
pointing out his limitations in relation to the planning and conduct of large military forces; 
the mistrust and contempt he directed at senior military leaders and staff officers; and the 
tendency to centralize the command in his person. Finally, it discusses the military leader’s 
dilemma between the duty of obedience to the political leader and the perceived lack of 
military competence of the political authority when it makes catastrophic decisions about 
the use of armed forces.

Keywords: Second World War; Operation Blau; Hitler; German Army; Russian Front.

 O Propósito deste trabalho é assinalar a passagem do 75º aniversário da Batalha de 

Stalingrado, ocorrida entre os meses de setembro de 1942 e fevereiro de 1943. Buscando 

enfocar seus aspectos puramente militares, serão discutidas a delicada questão da interfe-

rência da liderança política na condução das operações militares e a da posição do chefe 

militar diante do dilema entre o dever de obediência e a evidência do desastre que resultará 

da decisão tomada por um líder político que carece de capacitação técnica militar e não 

leva em conta as condições peculiares do campo de batalha. 

1 - A Operação Blau

 A Batalha de Stalingrado foi a principal consequência do lançamento da Operação 

“Blau” (Azul) pelas forças armadas alemãs no verão de 1942. Os objetivos da Operação 

Blau eram: 1º) permitir às forças alemãs a ocupação dos campos de petróleo ao Norte do 

Cáucaso em busca de fontes de energia, das quais a Alemanha carecia para a continuação 

da guerra; e 2º) controlar o Rio Volga, a fim de impedir seu uso como via de abastecimento 

das forças soviéticas a partir do Mar Cáspio (GLANTZ; HOUSE, 2008). 
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 A concepção geral da Operação Blau implicou na subdivisão do Grupo de Exércitos 

Sul alemão em dois novos grupos de exércitos2 (A e B). O Grupo de Exércitos A foi organi-

zado com o 1º Exército Panzer e o 17º Exército alemão (que incluía o 3º Exército romeno), 

sob o comando do marechal-de-campo Wilhelm List, e recebeu a missão de conquistar os 

campos de petróleo do Cáucaso. O Grupo de Exércitos B, composto pelos 2º Exército, 4º 

Exército Panzer e 6º Exército alemães e pelo 3º Exército húngaro, sob o comando do ma-

rechal-de-campo Fedor von Bock,3 ficou com a missão de controlar o Rio Volga e a cidade 

de Stalingrado (GLANTZ; HOUSE, 2008, p. 131-135). A simples visão gráfica do esque-

ma de manobra da operação Blau (figura 1) deixa evidente a divergência de esforços das 

forças do Eixo, que lançavam um dos seus elementos de manobra para o Sul, na direção 

das montanhas do Cáucaso, e outro na direção Leste, em busca do Volga e de Stalingrado. 

A grande profundidade da operação e a divergência de seus objetivos seriam um desafio 

logístico para a capacidade de sustentação das forças armadas alemãs. 

2. O grupo de exércitos (army group, em Inglês ou Heeresgruppe, em Alemão)) é um grande comando 
militar que enquadra diversos exércitos de campanha, ou, simplesmente exércitos. Os efetivos de um 
exército de campanha variam de 100 mil a 200 mil soldados; os de um grupo de exército podem chegar a 
um milhão de homens. Normalmente um grupo de exércitos é comandado por um oficial general do posto 
mais elevado. Para uma ideia da magnitude das forças de um grupo de exércitos, segundo a estimativa do 
marechal Georgy Júkov, que assumiu o comando das forças soviéticas durante a batalha de Stalingrado, 
os efetivos do Grupo de Exércitos “B” alemão chegavam a mais de um milhão de soldados alemães, ita-
lianos e romenos, além de 675 carros de combate e canhões de assalto e mais de 10 mil peças de artilharia 
e morteiros (JÚKOV, 2016, p. 133).
3. Depois, substituído pelo general Maximilian von Weichs.
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Figura 1 – Esquema de manobra da Operação Blau (VLIEGER, 2017). 

 A operação Blau teve início no dia 28 de junho de 1942, mas Hitler interveio suces-

sivamente na sua condução. No dia 16 de julho, alterou a subordinação do 4º Exército Pan-

zer para o Grupo de Exércitos A, enviando-o para apoiar o avanço em direção ao Cáucaso. 

Esta mudança provocou grande congestionamento de veículos nas estradas. Menos de duas 

semanas depois, Hitler mudou de ideia, voltou a subordinar o 4º Exército Panzer ao Gru-

po de Exércitos B e enviou-o para apoiar o 6º Exército no ataque a Stalingrado, causando 

grande perda de tempo, consumo de combustível e ainda maior confusão no andamento da 

operação (GLANTZ; HOUSE, 2008; VLIEGER, 2017). 

 O ataque alemão a Stalingrado foi precedido por um grande bombardeio aéreo, que 

deixou a cidade em ruínas e matou 40 mil pessoas. O 6º Exército alemão entrou em Stalin-

grado em princípios de setembro de 1942, mas a resistência do Exército Vermelho impediu 
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a completa conquista da cidade pelas forças alemãs e do Eixo (WERTH, 1966, p. 480-481). 

2 - A Batalha de Stalingrado

 Em 19 de novembro, o Exército Vermelho lançou um contra-ataque para isolar as 

forças alemãs que lutavam no interior de Stalingrado (figura 2). A Operação Urano foi um 

ataque em pinças sobre os flancos das forças alemãs, defendidos por tropas romenas. Os 

soldados romenos lutaram com determinação, mas não puderam suportar o peso do ataque 

russo. Em 24 de novembro as duas pinças soviéticas se encontraram, e o cerco se fechou 

sobre o 6º Exército alemão, que resultou cercado em um bolsão no interior de Stalingrado 

(VLIEGER, 2017). 

 

Figura 2 - Operação Urano (VLIEGER, 2017) 4

4. As setas vermelhas indicam as direções dos ataques das forças soviéticas.
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 A partir do início de dezembro, os soviéticos começaram a comprimir o cerco para 

reconquistar a cidade (figura 3). O objetivo era a eliminação das forças alemãs cercadas. 

A opção tática foi dividir o bolsão alemão em dois e, sucessivamente, destruir as partes 

separadamente (JÚKOV, 2016, p. 151-152). 

  

Figura 3 - Ataques soviéticos a Stalingrado (VLIEGER, 2017)5 

 A situação logística das forças alemãs dentro do bolsão era grave. A Luftwaffe ten-

tou estabelecer uma ponte aérea, mas a tentativa de suprimento aéreo falhou porque as 

necessidades logísticas do 6º Exército excediam em muito a capacidade de transporte do 

braço aéreo das forças armadas alemãs (MANSTEIN, 1994, p. 314-318). Mas, a despeito 

da situação insustentável das forças alemãs cercadas em Stalingrado, Hitler recusava-se a 

autorizar o comandante do 6º Exército, general Friedrich Paulus, a tentar romper o cerco e 

evacuar as forças alemãs da cidade. Em vez disso, a opção de Hitler foi determinar um ata-

5. As setas na cor rosa indicam o avanço das forças soviéticas em direção ao centro de Stalingrado.
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que para abrir um corredor terrestre que lhe permitisse suprir o 6º Exército. Para tanto, fez 

uma nova reorganização das forças alemãs na frente oriental, criando um novo grupo de 

exércitos sob o comando do marechal Erich von Manstein – Grupo de Exércitos do Dom. 

Esta força foi composta com o 6º Exército – cercado em Stalingrado –, remanescentes de 4º 

Exército Panzer, bastante debilitados pelos combates das semanas anteriores, e dois exér-

citos romenos de combatividade incerta. O Grupo de Exércitos do Dom recebeu a missão 

de penetrar no cerco soviético e fazer junção com o 6º Exército de Paulus (MANSTEIN, 

1994). O ataque do Grupo de Exércitos do Dom em direção a Stalingrado teve início em 12 

de dezembro de 1942, mas, contando com limitado poder de combate, foi interrompido em 

23 de dezembro sem conseguir alcançar Stalingrado (MANSTEIN, 1994). Isoladas, sem 

suprimentos e sob permanente ataque soviético, as últimas forças alemãs em Stalingrado 

rederam-se em 2 de fevereiro de 1943. 

3 - Adolf Hitler Como Comandante Supremo

 O fracasso da operação Blau como um todo e a derrota e destruição do 6º Exército 

alemão em Stalingrado têm sido atribuídos, em grande medida, às interferências de Adolf 

Hitler na conduta da Batalha. Embora ao longo do planejamento da campanha Stalingrado 

tivesse perdido importância como objetivo da operação (LIDDELL HART, 1980, p. 250), 

durante o curso das ações Hitler impôs a conquista e manutenção da cidade por questões de 

prestígio (MANSTEIN, 1994, p. 290).  Durante o decorrer da operação, Hitler mudou mais 

de uma vez a missão e a subordinação do 4º Exército Panzer, dificultando seu emprego efe-

tivo, provocando a perda de tempo e o consumo desnecessário de combustíveis e causando 

grande confusão e engarrafamentos de trânsito nas estradas. Na esperança de salvar o 6º 
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Exército sem abandonar Stalingrado, Hitler tomou decisões com base em premissas falsas 

sobre a capacidade da Luftwaffe para prover suprimento aéreo às tropas cercadas na cida-

de. Em sentido contrário, impediu qualquer tentativa de rompimento do cerco pelas tropas 

do 6º Exército. Sua interferência constante e falta de confiança na cadeia de comando res-

tringiram as decisões táticas de seus generais presentes no teatro de operações, obrigando-

-os a submeter as decisões mais banais à aprovação do OKH (Oberkommando des Heeres 

– Comando Supremo dos Exércitos), instalado centenas de quilômetros à retaguarda e sob 

a direção do próprio Hitler. 

 O marechal Erich von Manstein, que conviveu de perto com Hitler, considera que o 

Führer possuía bons conhecimentos nos níveis mais baixos da guerra, obtidos em sua ex-

periência durante a Primeira Guerra Mundial, quando serviu como anspeçada6 em um re-

gimento de infantaria bávaro. Graças a sua extraordinária memória retentiva e sendo muito 

imaginativo, Hitler apegava-se a detalhes irrelevantes, como números de equipamentos e 

efetivos das unidades, mas faltavam-lhe conhecimentos dos níveis operacional e estraté-

gico da guerra, e carecia de capacidade de planejamento militar baseada em experiência. 

Dotado de uma confiança inquebrantável na sua força de vontade, Hitler não era capaz de 

perceber o que podia ou não ser alcançado com os meios disponíveis (MANSTEIN, 1994, 

p. 274-276). 

 Vaidoso por sua atuação em uma unidade de linha de frente na Primeira Guerra 

Mundial, Hitler deixava evidente seu desprezo pela opinião dos chefes militares cujas car-

reiras estavam ligadas às funções de estado-maior, e tinha o hábito de humilhá-los publica-

6. Gefreiter em Alemão. Graduação militar imediatamente inferior ao cabo e superior ao soldado. É, tipi-
camente, a primeira graduação militar. No Brasil, esse grau militar foi extinto na década de 1920.
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mente. A falta de confiança nas qualidades militares dos generais do Exército Alemão fica 

evidenciada pela maneira como Hitler foi assumindo, cada vez mais, atribuições e funções 

militares que exigiam qualificações específicas e um treinamento militar de alto nível. 

Em 1938, assumiu o cargo de Comandante-em-Chefe das Forças Armadas e, em 1941, o 

de Comandante-em-Chefe do Exército (LIDDELL HART, 1980). À medida que a guer-

ra avançava, Hitler foi-se tornando extremamente centralizador, e passou a interferir no 

comando de seus generais na linha de frente. Em pleno curso da Operação Blau, assumiu 

pessoalmente o comando do Grupo de Exércitos A (MANSTEIN, 1994, p. 292). Devido à 

sua exigência de dar a última palavra sobre qualquer decisão tática no campo de batalha, 

na prática, Hitler exerceu pessoalmente o comando dos dois grupos de exército empre-

gados na Operação Blau e durante a Batalha de Stalingrado (GLANTZ, 2008, p. 143). 

Manstein também assinala que, apesar de seu desprezo por generais de gabinete, Hitler 

jamais se aproximou da linha de frente durante toda a Guerra. Controlava a batalha desde 

seu quartel-general instalado em áreas que distavam centenas de quilômetros do teatro de 

operações (MANSTEIN, 1994, p. 279-281), e cometia erros primários como determinar a 

mudança dos elementos operacionais dos quartéis-generais do OKW (Oberkommando der 

Wehrmacht – Comando Supremo das Forças Armadas) e do OKH no dia 16 de julho de 

1942, em plena execução da Operação Blau, provocando a perda de capacidade de coman-

do e controle em momentos decisivos da batalha. 

4 - Dever militar e a subordinação política

 A posição dos generais alemães durante a Segunda Guerra Mundial ilustra bem o 

dilema do chefe militar entre o cumprimento do dever de obediência e a percepção da fal-
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ta de competência da autoridade política para tomar decisões sobre temas militares. Este 

dilema pode ser expresso com a questão: que fazer quando a autoridade política ordena 

uma medida militarmente absurda que está na esfera de atribuições do comandante militar? 

Neste caso há uma clara invasão da esfera profissional do chefe militar por alguém não 

qualificado para a tomada dessa decisão. 

 O dever de obediência é um dos sustentáculos das forças militares, e a subordina-

ção às autoridades políticas é a garantia de que líderes militares não se valerão do poder 

que têm sob seu controle para usurpar o poder político de forma ilegítima. Mas o dever 

de obediência do soldado está respaldado pelo reconhecimento da competência militar de 

quem dá a ordem. Quando um comandante militar superior emite uma ordem, mesmo que 

o subordinado discorde de seu conteúdo, ele não pode alegar falta de competência militar 

do seu superior, cuja carreira lhe permitiu reunir as competências e experiências indispen-

sáveis ao exercício do comando. Cabe-lhe, portanto, indiscutivelmente, obedecer e cum-

prir a ordem recebida. Da mesma forma, quando um líder político legítimo toma decisões 

militares no nível da política ou da estratégia, sua competência não pode ser questionada, 

pois está agindo dentro do seu campo de ação e na esfera de suas atribuições legais. 

 Mas quando o líder político, carente de treinamento e experiência militares, invade 

as esferas da condução das operações militares e da tomada de decisões tática, não conta 

com o pressuposto da superior competência profissional que respalda o dever da obediên-

cia militar. Em casos como este e quando se pode esperar consequências catastróficas, a 

desobediência do chefe militar está justificada (HUNTINGTON, 1996, p. 95). Fica, entre-

tanto, a questão sobre como um líder militar pode desobedecer a uma decisão militar ca-
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tastrófica de um líder político quando a cadeia de comando intermediária, que está dotada 

da competência militar para avaliar as consequências do cumprimento da ordem recebida, 

aceita e respalda a decisão. 

 As forças armadas estão subordinadas à liderança política civil e lhe devem obedi-

ência inquestionável. Mas o papel do líder político em temas militares deve restringir-se 

à tomada de decisões nos níveis político e estratégico. Para se colocar a par dos aspectos 

técnicos e operacionais dos diversos campos do governo, o líder político deve cercar-se 

de assessores capazes em cada um desses campos, inclusive o militar. Na tomada de deci-

sões militares, o político deve valer-se do assessoramento dos estados-maiores das forças 

armadas. Isto não significa a subordinação do líder político ao assessoramento dos chefes 

militares, pois a nomeação dos oficiais generais que exercem o comando da tropa e inte-

gram os estados-maiores é uma de suas atribuições políticas. Cabe-lhe sim a seleção de 

oficiais que sejam capazes de oferecer um assessoramento competente e conduzir com efi-

cácia as forças militares em tempo de paz e em operações militares. Em caso de emprego 

militar das forças armadas, cabe ao líder político estabelecer os objetivos políticos a serem 

alcançados pela força militar e acompanhar suas ações, intervindo apenas naquilo que tiver 

consequências políticas. Cabe-lhe, enfim, dar liberdade de ação aos oficiais generais que se 

encontram no terreno, abstendo-se de interferir na condução das operações.

 A conduta de Hitler como comandante supremo das Forças Armadas Alemãs e, par-

ticularmente a maneira como passou a desprezar, cada vez mais, o assessoramento e a ca-

pacidade militar de seus generais é um caso clássico da interferência da liderança política 

na esfera propriamente militar e da usurpação das funções que cabem aos estados-maiores 



54

e aos generais em campanha. Os resultados catastróficos para as forças militares alemãs 

dão um atestado eloquente da impropriedade da invasão de considerações puramente po-

líticas nas ações propriamente militares. Mas, se Hitler deve arcar com a maior fatia dessa 

culpa, os generais alemães têm também sua parcela, pois aceitaram a interferência de uma 

pessoa despreparada para a conduta militar da guerra e submeteram-se a serem humilhados 

usurpados de suas funções. Depois da Guerra, muito deles alegaram que esta postura de-

correra de seu estrito profissionalismo e apego ao dever militar de obediência (LIDDELL 

HART, 1980). Esqueceram-se de que o dever militar envolve decisões tão graves que não 

pode estar dissociado da responsabilidade moral perante a nação e a humanidade. 
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Stalingrad.

1. Introdução

 A Operação Fall Blau consistiu em uma série de manobras militares alemães que culmi-

naram com as Batalhas de Stalingrado e do Cáucaso, sendo originalmente Stalingrado um obje-

tivo secundário da operação e o Cáucaso - o primário (BEEVOR, 1999, p. 69-70). Travada entre 

17 de julho de 1942 e 2 de fevereiro de 1943, a batalha de Stalingrado é a mais conhecida batalha 

do front oriental, simbolizando uma virada na Segunda Guerra Mundial. Ela foi dividida em 

dois períodos. O primeiro era um período inicial defensivo, quando as forças soviéticas lutaram 

para defender a cidade, aonde recuaram desde a cidade de Rostov, oferecendo uma resistência 

feroz nas margens do Volga. O segundo era um período ofensivo durante o qual os soviéticos 

libertaram a cidade e cercaram 300.000 soldados do Eixo. A batalha resultou no colapso do Gru-

po de Exércitos do Sul, constituído pelas forças armadas alemães e seus aliados, cujo objetivo 

era a conquista do sul da Rússia e do Cáucaso. Simultaneamente com a Batalha de Stalingrado, 

ocorria a Batalha do Cáucaso, travada de 25 de julho de 1942 até 9 de outubro de 1943 (GRE-

CHKO, 2001, p. 353). Menos conhecida do que Stalingrado, a Batalha do Cáucaso costuma ser 

tratada como um conflito isolado e secundário, apesar de a região ter sido o objetivo principal 

da operação alemã Fall Blau. Apesar do relativo isolamento da região do Cáucaso, os desfechos 

da Batalha do Cáucaso e da Batalha de Stalingrado estão conectados, especialmente levando em 

consideração a divisão do Grupo de Exércitos do Sul nos Grupos de Exércitos A e B, cujas mis-

sões consistiam respectivamente na captura do Cáucaso e de Stalingrado. 

  Através da análise de trabalhos de acadêmicos ocidentais e das obras dos generais soviéti-
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cos Vassily Chuikov e Andrei Grechko, este artigo busca determinar a importância da Batalha do 

Cáucaso para a vitória soviética em Stalingrado, a incapacidade alemã de concretizar os objetivos 

da operação Fall Blau, devido à estratégia soviética e à correlação entre as duas batalhas. Para 

este fim, foi decidido analisar os objetivos estratégicos alemães, fossem eles econômicos, milita-

res ou geopolíticos, a importância da região para a economia e a defesa da União Soviética, assim 

como o desenrolar da Batalha do Cáucaso em si, relacionando-a com a Batalha de Stalingrado.

2. Operação Fall Blau

 Existiam planos alemães de se realizar uma ofensiva ao Cáucaso ainda desde julho de 

1941, dependendo de uma vitória da Alemanha na operação Barbarossa. O plano original visava 

tornar possível uma ofensiva na fronteira Irã-Iraque em 1942, com a captura do norte do Cáuca-

so já se concretizando em 1941 (Ibid., p. 25). Hitler chegou a mencionar ao general Manstein a 

vontade de usar o Cáucaso como ponto de partida para lançar uma campanha militar até a Índia 

(BEEVOR, 1999, p. 70). Com as capacidades defensivas soviéticas se mostrando superiores ao 

que os alemães esperavam, o plano foi simplificado e reduzido em escala, devido ao fracasso da 

Operação Barbarossa em 1941.

 A operação Fall Blau começou a ser planejada em 5 de abril de 1942, com a “Diretiva do 

Fuhrer Número 41”, tendo como objetivo principal a captura do Cáucaso (GLANTZ, 2001, p. 

34-35), que segundo os cálculos alemães, levaria a Turquia, então neutra, a aderir às potências 

do Eixo (GRECHKO, 2001, p. 27). A Alemanha e a Turquia possuíam relações próximas, fato 

conhecido pela União Soviética, que desde 1941 sabia do apoio turco a operações de inteligência 

antissoviéticas (BURDS 2007, p 285). Segundo Andrei Grechko, o primeiro ministro turco teria 
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declarado à Alemanha que desejava ver a Rússia destruída (GRECHKO, 2001, p. 83). Além do 

apoio turco, a Alemanha esperava que houvesse uma grande debandada islâmica favorável às 

potências do eixo (WERTH, 2017, posição 578). Operações de desestabilização na região não se 

limitavam apenas aos muçulmanos, se estendendo também aos cristãos armênios, ossêtios, geor-

gianos e outros. Por exemplo, em 1941 foram reveladas pelo The New York Times as tentativas 

alemãs de incitar um movimento separatista armênio no Irã (BROCK, 1941).

 A primeira fase da operação Blau visava capturar a região da Crimeia e de Voronezh. A 

segunda etapa consistia em anular e destruir as tropas soviéticas na região a oeste do rio Don. A 

isto se seguiria uma ofensiva contra Stalingrado, com a captura e a destruição da cidade e, por 

fim, realizar-se-ia a captura do Cáucaso e dos campos de petróleo caucasianos (BEEVOR, 1999, 

p. 70). A “indiferença” inicial alemã em relação ao destino de Stalingrado em si se dava devido à 

cidade ter inicialmente uma importância secundária nos planos do Eixo, uma vez que o objetivo 

era  negar aos soviéticos a capacidade industrial da região e minimizar a possibilidade de flan-

queamento, e não beneficiar-se das vantagens conferidas pela posse da cidade em si. Essa visão 

se aproximava à adotada pelos alemães em relação a Leningrado, onde a cidade em si era consi-

derada por eles descartável e destinada à destruição, assim como sua população, caso capturada 

pelo Eixo.

 Inicialmente, em 1942, as forças soviéticas registraram uma alta concentração de tropas 

alemães no front de Moscou, como se preparassem para atacar a capital. Ao mesmo tempo, o 

avanço alemão em Kerch, na Crimeia, foi o segundo ponto de o Wehrmacht lançar sua ofensiva 

contra o Sul, em direção ao Cáucaso. Ao longo do mês de abril de 1942 foi travada a segunda 

batalha de Kharkov, na tentativa soviética de retomar a cidade, que o alto comando julgava estar 
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desguarnecida, por crer que a ofensiva principal alemã se daria em direção a Moscou. Diante das 

forças alemãs numerosas e bem equipadas, os soviéticos sofreram grandes perdas no Sul, o que 

enfraqueceu enormemente suas capacidades defensivas na região (GLANTZ, HOUSER, 1995, p 

46-48). Apesar de o aparato de inteligência soviético ter chegado à conclusão de que os alemães 

almejavam atacar o Sul ao invés do centro da URSS, o alto comando soviético não tomou precau-

ções adequadas, nem mandou tropas suficientes para a região sul (GRECHKO, 2001, p. 39-40).

 Segundo o plano original alemão, haveria uma divisão do Grupo de Exércitos Sul em o 

Grupo de Exércitos A e o Grupo de Exércitos B. Ambos deveriam agir coordenadamente, atacan-

do objetivos divergentes, mas “entrelaçados” com o fim de envelopar e neutralizar Stalingrado, 

onde convergiriam temporariamente antes de o Grupo A avançar no Cáucaso adentro (GLANTZ, 

HOUSER, 1995, p 110). Entretanto, após os alemães terem capturado Rostov mais rápido que o 

esperado, os planos foram novamente alterados por Hitler, criando dois eixos de combate com-

pletamente divergentes. Segundo David Glantz: 

Depois que Rostov tombou em 23 de julho, Hitler se focou abruptamente no valor industrial e simbólico 

de Stalingrado. A Diretiva 45 do Fuhrer, emitida no mesmo dia, transferia o XXIV corpo panzer do 4º 

Exército Panzer para o 6º exército com o fim de reforçar o seu avanço contra Stalingrado. Esse avanço 

também tomou primeira prioridade para suporte aéreo e para cada vez mais escassas reservas de combus-

tível. Em retrospecto, comandantes alemães marcaram isto como o início do desastre de Stalingrado. A 

ofensiva deles doravante operava em dois eixos divergentes, movendo-se leste em direção à Stalingrado 

e sul em direção ao Cáucaso.” (GLANTZ, HOUSER, 1995, p. 120, tradução nossa)

 O Grupo de Exércitos A recebeu a tarefa de avançar diretamente para o Cáucaso, com 

Stalingrado em pé de guerra, enquanto o Grupo de Exércitos B foi atacar Stalingrado separada-

mente. Apesar da rápida queda de Rostov, o plano de cercar e exterminar as forças soviéticas em 
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Rostov e no Don falhou, com os soviéticos recuando por ordem do alto comando. Os alemães 

falharam em capturar grandes números de tropas soviéticas, porque a maior parte das forças do 

Exército Vermelho na região conseguiram se retirar (Ibid., p 120).  Stalingrado e a região do Cáu-

caso foram reforçados por essas tropas em retirada, que formaram o Front do Cáucaso do Norte 

(GALBRAITH, 2014, p 38). Ao norte de Stalingrado os alemães falharam na primeira etapa do 

plano Fall Blau, não conseguindo capturar Voronezh e isolar Stalingrado das regiões ao norte do 

país. Posteriormente Voronezh tornou-se crucial para a operação soviética Pequeno Saturno, na 

qual as forças nazifascistas foram expulsas do sul da Rússia e do Cáucaso.

 

3. A importância econômica da região do Cáucaso para a Alemanha e para a União Sovié-

tica

 No início da guerra o Cáucaso possuía um papel central para a economia soviética, sendo 

a principal região petrolífera do país, com os campos produtivos do Azerbaijão, responsáveis por 

cerca de 70% da produção soviética de petróleo (Ibid., p 53). O Azerbaijão também produzia 

65% do gás soviético (GRECHKO, 2001, p 12). A importância do Cáucaso para a economia so-

viética se dava principalmente pela produção de petróleo, mas não se limitava a ela. As minas de 

manganês de Chiatura, na Geórgia, eram responsáveis por 56.5% da produção nacional de 1940, 

enquanto as terras férteis entre Rostov e as cordilheiras do Cáucaso eram grandes celeiros de pro-

dutos agrícolas com o maior potencial produtivo, ainda sob o controle soviético imediatamente 

antes da Fall Blau. (Ibid., p 11-12)

   A região do Cáucaso é confinada pelo Mar Negro ao oeste e pelo Mar Cáspio ao leste, 

sendo então um ponto de conexão entre União Soviética, o Irã e a Turquia, servindo como uma 
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“porta de entrada” para o Oriente Médio. A partir do Irã, através do Azerbaijão, cerca de 25% do 

Lend-Lease, destinado à URSS, era entregue aos soviéticos (HARRISON, 1993, p 7). Devido ao 

isolamento geográfico pelas cordilheiras que cortam o Cáucaso, era difícil suprir a região com 

tropas e recursos de outras partes da União Soviética (GALBRAITH, 2014, p 51), o que au-

mentava a importância do Lend-Lease para a área. Devido ao Lend-Lease, tanques americanos, 

considerados pelos tanquistas soviéticos como inadequados, foram os blindados mais utilizados 

na região do Cáucaso. Além de abastecer o Cáucaso, a rota do Lend-Lease, através do “corredor 

persa”, abastecia os demais fronts com aviões e tanques (FORCZYK, 2015, p 7), dois itens dos 

quais o Exército Vermelho possuía em quantidade insuficiente.  Durante a campanha de Kuban, 

que era uma parte da Operação Pequeno Saturno, dois terços dos 275 tanques soviéticos no 

Cáucaso eram provenientes do Lend-Lease (Ibid., p 18). É presumível que o uso extensivo de 

tanques americanos no Cáucaso resultou indiretamente em uma maior disponibilidade de tanques 

pesados soviéticos nos outros fronts, também conferindo uma maior iniciativa para as forças so-

viéticas, uma vez que a transferência de equipamento soviético para o Cáucaso era especialmente 

demorada e teria tornado mais pulverizada e escassa a presença dos decisivos tanques T-34 sovi-

éticos em batalhas em que eram insubstituíveis.

 A Alemanha nazista não possuía fontes de petróleo em seu território, dependendo de com-

bustível sintético (STRANGES, 2001, p 1-2), mas, sobretudo, do petróleo romeno e de seus de-

rivados, cujo transporte para o front oriental era demorado. Segundo Grechko, os planos alemães 

de conquistar a região precedem o início da Segunda Guerra Mundial (GRECHKO, 2001, p 24-

25), tendo como um dos fins transformar o Cáucaso e o Oriente Médio em fontes de matéria pri-

ma para o exército alemão (Ibidem), que necessitava de enormes quantidades de combustível.  O 

próprio Hitler teria avisado os seus generais que, caso falhasse a captura das cidades petrolíferas 
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de Grozny e Maikop, a Alemanha teria de parar a guerra (BEEVOR, 1999, p 69-70). Ao mesmo 

tempo, o alto comando alemão acreditava que com a captura do Cáucaso, a União Soviética seria 

privada de recursos inestimáveis para poder continuar a guerra. Entretanto, as regiões petrolíferas 

conquistadas pela Alemanha tiveram sua capacidade produtiva muito reduzida pela sabotagem 

soviética, e devido à guerra e a eventos climáticos, as regiões férteis do Don capturadas pelos 

alemães estavam com uma produtividade agrícola muito abaixo do normal (GALBRAITH 2014, 

p 53). Além disso, potenciais ganhos econômicos alemães foram grandemente reduzidos pela 

estratégia soviética de terra arrasada (GRECHKO, 2001, p 55-56).

 Mas mesmo que tivessem capturado Baku, responsável pela maior parte da produção pe-

trolífera no Cáucaso, os alemães não teriam dado o golpe letal na indústria petrolífera soviética, 

pois no meio da guerra a exploração de petróleo nos montes Urais foi expandida até ultrapassar 

a produção de Baku (GALBRAITH, 2014, p 53). O governo soviético agiu ao longo da guerra 

visando transferir indústrias e construir fábricas em áreas distantes do conflito principal, interio-

rizando as zonas econômicas produtivas e assim minimizando os potenciais danos causados por 

possíveis perdas territoriais.

4. As Três Etapas Da Batalha

4.1 Primeira etapa:

 A operação de conquista do Cáucaso, visando alcançar os campos de petróleo de Baku e 

conectar as forças germânicas com o exército turco foi denominada de Operação Edelweiss. As 

forças soviéticas estavam divididas em três forças principais: o Front Transcaucasiano, o Front 
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do Cáucaso do Norte e o Grupo do Mar Negro, formado majoritariamente por forças navais. Se-

gundo Vassily Chuikov, as forças alemãs, que atacavam o Cáucaso do Norte, possuíam 1,5 vezes 

o número de soldados dos soviéticos, duas vezes o número de peças de artilharia, nove vezes o 

número de tanques e oito vezes o de aviões (CHUIKOV, RIABOV, 2018, p 53). Forczyk apresen-

ta tanto as forças alemãs quanto as soviéticas como subequipadas para suas respectivas missões, 

com a vantagem numérica e qualitativa em equipamentos, pendendo fortemente para os alemães. 

Por exemplo, enquanto os alemães teriam 500 tanques no início da campanha, a maioria tanques 

médios, os soviéticos possuíam meros 70-80 tanques, parte deles tanques leves e obsoletos. Esse 

número subiria para 330 em agosto de 1942, quando os soviéticos passaram a contar com tanques 

mais modernos (FORCZYK 2015, p 15-19).

 A força principal da ofensiva das Potências do Eixo vinha de suas formações de tanques e 

de infantaria mecanizada. As forças do Eixo contavam com divisões de montanhistas na reserva, 

preparadas para agirem a partir do momento onde as cordilheiras do Cáucaso se tornassem palco 

de ação. Já as forças soviéticas consistiam inicialmente em divisões “quebradas”, evacuadas da 

Criméia, com seus números extremamente reduzidos, ou de tropas arregimentadas recentemente, 

sem treinamento adequado (Ibidem) e sem o suporte necessário para combater os blindados ale-

mães. Enquanto as forças alemãs recebiam também o suporte de dois regimentos de montanhistas 

romenos, os comandantes e as tropas soviéticas não possuíam experiência em terrenos monta-

nhosos (GRECHKO 2001, p 135-137). As forças alemãs também vieram acompanhadas por uma 

brigada especial de 5.500 especialistas, cujo objetivo era a restauração da produção de petróleo 

das áreas capturadas. Por fim, as forças do Eixo possuíam inicialmente uma supremacia aérea, 

com o suporte da Luftwaffe sendo essencial para a alta velocidade do avanço inicial ao Cáucaso. 

(FORCZYK, 2015, p. 17-24) 
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 A primeira etapa do avanço alemão, ao longo das estepes do Don, ocorreu rapidamente. 

As forças soviéticas estavam em um estado de desorganização profundo demais para reagir ade-

quadamente, com a própria cadeia de comando e delegação de ordens estando confusa. Segundo 

Forczyk, 

No mesmo dia a divisão de infantaria Großdeutschland adentrou o Don e tomou uma pequena cabeça de 

ponta próxima de Melikhovskaya, onde uma ponte flutuante foi estabelecida; o 37º exército não ofereceu 

oposição à travessia. Apenas em 25 de julho os soviéticos iniciaram esforços para contra-atacar as duas 

cabeças-de-ponte alemãs ao longo do Don, em um momento onde já era tarde demais. A artilharia de 

Malinovsky abandonou muitas armas e a maior parte de sua munição ao norte do Don e agora se via com 

pouca capacidade de bombardear os pontos de travessia alemães.  ... O 18º Exército do tenente-general 

Fedor V. Kamkov, encarregado de defender o setor de Bataysk, ficou desorganizado depois do recuo e não 

possuía comando e controle efetivos da 339a divisão de rifle, que era a unidade de linha de frente nesse 

setor crucial. A divisão soviética havia destacado morteiros e metralhadoras para cobrir a ponte, mas es-

tranhamente, nenhum esforço foi feito para minar ou destruir a ponte. No exército vermelho engenheiros 

não destroem propriedade estatal sem ordens e aparentemente niguém pensou em dá-los essas ordens 

(FORCZYK, 2015, p. 30-31). 

 Durante o recuo desordenado das tropas do Front do Cáucaso Norte, foram perdidas 

inúmeras peças de artilharia e de equipamento pesado das já desfalcadas forças soviéticas (GRE-

CHKO, 2001, p 47). Andrei Grechko descreve como, para defender uma linha de 320 quilômetros, 

só havia cinco exércitos com o número de soldados seriamente diminuído, totalizando 112.000 

soldados (Ibidem). Enquanto as forças alemãs avançavam com suporte amplo de unidades meca-

nizadas, artilharia e forças aéreas, as forças soviéticas eram, quase em sua totalidade, compostas 

por infantaria leve (Ibid., p 49), contra a qual a Blitzkrieg alemã era eficiente demais. Apesar de 

alguns exércitos individuais terem mostrado grande resistência contra as forças alemãs, o avanço 

alemão no centro do Cáucaso se deu de forma bem veloz. Segundo Grechko, a falha defensiva 

soviética se deu em boa parte devido às tropas soviéticas não terem terminado de estabelecer 
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suas posições defensivas e devido à dificuldade de comunicação entre os quartéis-generais com o 

comando do front, os altos oficiais responsáveis pela defesa do Cáucaso não estando cientes dos 

acontecimentos no front (Ibid., p. 50). O alto comando soviético reconheceu a gravidade extrema 

para o front e a necessidade de uma retirada organizada, executando-a em meio a contra-ataques 

feitos para retardar o avanço alemão (GLANTZ, 2001, p. 38), preservando forças que seriam in-

dispensáveis para a defesa das montanhas do Cáucaso. Um exemplo destes recuos foi uma série 

de combates, travados entre o final do mês de julho e seis de agosto de 1942, nos subúrbios da 

cidade de Stavropol, que, após uma forte, mas desordenada resistência soviética, foi tomada. Mas 

os soldados soviéticos conseguiram escapar a captura e o cerco, limitando-se a escala da vitória 

alemã (GRECHKO, 2001, p 68). 

 Perante a dureza da situação, Stalin mandou entre julho e agosto de 1942 o primeiro de 

seus dez novos exércitos para tornar a situação menos precária (Ibidem). Já as potências do Eixo 

no final de julho contavam 167.000 soldados. Entretanto, os alemães transferiram o 4º Exército 

Panzer de volta para o Grupo de Exércitos B, em Stalingrado, e fizeram promessas de reforços 

para o Cáucaso que acabaram não sendo cumpridas (FORCZYK 2015, p 37). Com a captura da 

cidade petrolífera de Maikop, em agosto de 1942, os alemães aproximaram-se ao cumprimento 

de seus objetivos estratégicos. No entanto, a sabotagem soviética inutilizou os campos de petró-

leo e a falta de precaução alemã levou à morte de diversos membros da força especializada em 

extração de petróleo, atingidos por fogo de artilharia soviética (Ibid., p. 45). Apesar dos grandes 

ganhos territoriais pelo Wehrmacht na região e da captura das áreas agrícolas do Don e da cidade 

petrolífera de Maikop, os alemães não conseguiram cumprir completamente seus objetivos. Por 

exemplo, a cidade de Tuapsé, na zona portuária da qual residia a frota soviética do Mar Negro, 

resistiu às investidas alemãs (GRECHKO, 2001, p. 80), de forma que os alemães tenham falhado 
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em obter supremacia naval e livre-navegação no Mar Negro.

4.2 Segunda etapa

 A segunda etapa foi iniciada pela defesa soviética das cordilheiras do Cáucaso, onde a 

batalha se estabilizou e as forças soviéticas puderam se organizar melhor. Os primeiros combates 

montanheses em direção ao monte Elbrus, mais alta montanha do Cáucaso e da Europa, começa-

ram no meio de agosto de 1942 (TATAROV, 2013, p. 306). As altas altitudes, em que ocorriam os 

combates montanheses, tornavam as forças aéreas quase inúteis nas batalhas nas cordilheiras do 

Cáucaso (Ibid., p. 307), o que favorecia as forças soviéticas, uma vez que o papel da Luftwaffe foi 

essencial para as vitórias alemãs até então. As forças soviéticas, ao se prepararem para o combate, 

com 55.000 tropas do Front Transcaucasiano, passaram por treinamento especializado em grupos 

antitanque, antiaéreo e de franco-atiradores. (GRECHKO, 2001, p. 89)

 No começo dos embates as defesas fortificadas nas montanhas soviéticas no Cáucaso es-

tavam mal preparadas, devido à inadequação dos equipamentos das tropas e à falta de materiais. 

Inicialmente, devido à inexperiência das tropas soviéticas em combate montanhês, a maior parte 

das defesas estava situada apenas nas passagens das montanhas, ao invés de se situar nas monta-

nhas, nas reentrâncias e nos desfiladeiros. Segundo Grechko, as operações de reconhecimento e 

de mapeamento de novas passagens e o estabelecimento de perímetros de defesa não foram efeti-

vadas (Ibid., p. 136-137). Após os choques iniciais com os alemães nas montanhas, os soviéticos 

começaram a erguer defesas mais adequadas. Os exemplos destas melhorias incluem as ativida-

des do Grupo Sancharo, que entre 29 de agosto até 20 de outubro lutou ao longo do desfiladeiro 

de Sancharo, que em 20 de outubro foi retomado por completo (Ibid., p. 143-144).
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  Durante o mês de setembro os alemães continuaram a relatar avanços, mesmo que mais 

custosos, como a travessia do Rio Têrek em dois de setembro (Ibid., p. 105). Neste ponto da Ba-

talha as formações germânicas de blindados sofriam pela grande redução de suporte aéreo e com 

ataques às linhas de comunicação. Ambos os fatores foram intensificados pela dispersão das for-

ças alemãs em territórios cada vez mais vastos (FORCZYK, 2015, p. 71-73). Ao longo dos meses 

de agosto e de setembro as forças soviéticas conseguiram conter avanços alemães contra Moz-

dok, que tinham por objetivo atingir os poços petrolíferos de Grozny. Apesar de os alemães terem 

conseguido formar com dificuldades uma cabeça-de-ponte em Mozdok, eles viram-se incapazes 

de avançar mais e começaram a se enfraquecer, enquanto as forças soviéticas acumulavam tropas 

e armamentos na região para contra-atacar (Ibid., p. 76-85). As perdas materiais alemãs cresciam. 

Segundo Grechko, o 9º Exército soviético foi responsável pela destruição de 180 tanques panzers 

em Mozdok, no período acima citado. Outras grandes investidas em direção a Grozny, lideradas 

pelo general von Kleist, comandante do Grupo de Exércitos A, também foram contidas pelos 

soviéticos (GRECHKO, 2001, p. 110-115). 

 A última grande tentativa alemã de romper as linhas soviéticas de defesa no Cáucaso, em 

novembro de 1942, passou-se pelo rio Têrek, com um grande ataque surpresa contra as forças 

enfraquecidas de General Koslov, feito enquanto a maior parte de tropas soviéticas se encontrava 

impedida de manobrar pela cabeça-de-ponte alemã em Mozdok. Este ataque levou ao colapso 

das forças de Koslov e à ocupação alemã da cidade de Naltchik. No entanto, uma tentativa sub-

sequente de avançar no sentido de Ordzhonikidze, a partir de Naltchik, terminou com o desastre 

para os alemães, que não só falharam em cumprir os objetivos estabelecidos para a ofensiva, 

mas também deixaram uma parte das tropas alemãs cercada. Este cerco foi rompido às custas 

em 12 de novembro, com a entrada em ação de 80 tanques panzers e de mais de 1000 caminhões 
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(FORCZYK, 2015, p. 85-88). A partir deste ponto, a União Soviética começou a ensaiar a reto-

mada dos territórios ciscaucasianos, ocupados pelas Potências do Eixo.

4.3 Terceira etapa e a Operação Pequeno Saturno

 Enquanto o Batalha do Cáucaso se desdobrava, prosseguia a Batalha de Stalingrado, que 

estava prestes a entrar em uma nova etapa. Sob o comando de Zhukov e Vasilievsky, foram orga-

nizadas duas operações interconectadas – o “Marte” (nas proximidades de Moscou) e o “Urano” 

(na região de Stalingrado). A operação Marte tinha como alvo a saliência de Rzhev, controlada 

pelo Grupo de Exércitos do Centro. A maior parte da historiografia trata a Operação Marte, pre-

dominantemente, como uma operação cujo objetivo era atrair a atenção das forças alemães, des-

de sua fase de preparo, para tornar mais fácil a execução da Operação Urano. No entanto, David 

Glantz defende a tese de que a Operação Marte teve o seu objetivo próprio e não constituía ape-

nas uma manobra para confundir os alemães. Travada entre 25 de novembro e 20 de dezembro de 

1942, a Operação Marte resultou em enormes baixas soviéticas e falhou no objetivo da captura 

da saliência de Rzhev, apesar de ter enfraquecido significativamente as forças alemãs na região 

(GLANTZ, 2001, p. 44-50)

 A Operação Urano, realizada entre 12 e 23 de novembro de 1942, visava cercar as forças 

do Eixo em Stalingrado, através de dois ataques em pinça, um - no sentido norte-sul e outro – 

no sentido sul-norte. A artilharia, tanques e aviões, que não eram absolutamente indispensáveis 

em seus respectivos fronts, foram realocados sigilosamente para a Operação Urano. O comando 

alemão, incapaz de prever um ataque de tal escala no Sul, falhou em tomar as precauções neces-

sárias (BEEVOR, 1999, p. 226-235). Isto é comprovado pelo fato de que imediatamente após o 
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início da ofensiva soviética no Sul, mirando os flancos dos exércitos do Eixo, o comando alemão 

na cidade de Stalingrado, não cancelou operações ofensivas contra os soviéticos dentro da cida-

de, nem realocou os tanques engajados nessas operações para defender os flancos atacados. Ape-

nas 17 horas após o começo da Operação Urano, o comando alemão ordenou o fim das ofensivas 

dentro da cidade e passou a tratar o ataque soviético com a devida seriedade (Ibid., p. 244-247). 

A Operação Urano teve êxito em seus objetivos, cercando e imobilizando cerca de 300.000 sol-

dados do Grupo de Exércitos B nas proximidades de Stalingrado e na cidade.

 Enquanto isso, no Cáucaso, as forças soviéticas retomaram a iniciativa, após o colapso 

da ofensiva das forças do Eixo contra Mozdok. Ao longo do mês de novembro recursos desti-

nados aos soldados do Eixo no Cáucaso foram redirecionados para Stalingrado. Após o êxito da 

Operação Urano, a Alemanha e os aliados consideraram urgente transferir tropas do Cáucaso 

para Stalingrado, com o fim de utilizá-las na operação “Tempestade de Inverno”, numa tentati-

va de rompimento do cerco ao Grupo de Exércitos B (FORCZYK, 2015, p. 88) nas redondezas 

da cidade. Originalmente o alto comando soviético planejava suceder a Operação Urano com 

a Operação Saturno, cujo objetivo inicial era neutralizar o Grupo de Exércitos Don, recapturar 

Rostov e cercar e paralisar todas as forças do Eixo no Cáucaso, repetindo em uma escala ainda 

maior o feito de Stalingrado. No entanto, o alto comando soviético previu como inevitável uma 

tentativa alemã de retirar as suas tropas do cerco em Stalingrado e, portanto, achou indispensável 

e prioritário reforçar o cerco ao Grupo de Exércitos B, em vez de deslocar as forças para o Don e 

o Cáucaso.  

 No Cáucaso desenrolava-se a Operação Saturno, durante a qual foram ordenados con-

tragolpes soviéticos nas direções de Mozdok e Naltchik. O alto comando soviético desejava de 
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fato um avanço bem-sucedido contra as tropas do Eixo no Cáucaso. Mas devido à transferência 

massiva de tropas do Cáucaso para Stalingrado (GRECHKO, 2001, p. 182-184), a Operação teve 

que encolher, tornando-se a Pequeno Saturno, remoldada para priorizar a defesa de Stalingrado 

(BEEVOR, 1999, p. 292-293).

 A esperada tentativa alemã de liberar do cerco o Grupo de Exércitos B tomou a forma da 

Operação Tempestade de Inverno, para a qual o alto comando alemão realocou do Cáucaso para 

o front de Stalingrado a 23ª divisão panzer, a divisão de infantaria motorizada Wiking da SS e 

o 4o Corpo Aéreo, apesar das tentativas soviéticas de manter as forças do Eixo no Cáucaso lá 

amarradas (FORCZYK, 2018, p. 6). Como consequência, as forças do Eixo no Cáucaso ficaram 

fragilizadas. As operações Tempestade de Inverno, pela parte alemã, e Pequeno Saturno, do lado 

soviético, foram iniciadas simultaneamente, no dia 12 de dezembro de 1942. A investida da Tem-

pestade de Inverno para romper o cerco soviético do Grupo de Exércitos B levou os soviéticos 

a transferir o 2º Exército da Guarda, uma bem preparada e munida força soviética, da Operação 

Pequeno Saturno para o Front de Stalingrado a fim de neutralizar a Tempestade de Inverno. 

(GLANTZ, HOUSER, 1995, p. 139)

 Segundo Glantz, o objetivo da Pequeno Saturno então se encolheu, visando o cerco das 

forças do Eixo nas margens sul dos rios Don e Chir (Ibidem). Enquanto a Tempestade de Inverno 

foi incapaz de cumprir seus objetivos, os soviéticos viriam a ser bem-sucedidos no envelopamen-

to e na subsequente eliminação e captura de dezenas de milhares de soldados alemães, romenos, 

italianos e húngaros, estes últimos aliados da Alemanha na Batalha de Stalingrado, impedindo a 

continuidade da Tempestade de Inverno.



72

 No início do mês de janeiro a transferência de uma parte significativa da Luftwaffe pre-

sente no Cáucaso para o front de Stalingrado, junto com o envio de novos aviões para as forças 

soviéticas no Cáucaso, gerou pela primeira vez um cenário, quando a supremacia aérea alemã 

não era mais absoluta, apesar de o poder aéreo germânico continuar superior ao russo (GRE-

CHKO 2001, p 199-202). Em 29 de dezembro foi iniciada uma ofensiva soviética, cujo objetivo 

inicial era envelopar as forças do Eixo em Mozdok, eliminá-las e em seguida avançar na direção 

de Prokhladny, com o apoio da frota soviética do Mar Negro. Devido à realocação de tropas, a 

ofensiva se iniciou apenas no dia primeiro de janeiro de 1943 (Ibid., p. 203-204), ao mesmo tem-

po em que foi ordenado o recuo das forças do Eixo da região. 

 Com a derrota da Operação Tempestade de Inverno e o avanço das forças soviéticas em 

Stalingrado, Hitler finalmente concedeu aos apelos de seus generais e ordenou um recuo parcial 

no Cáucaso, tanto pela indefensibilidade da região ocupada, agora exposta a ataques soviéticos 

vindos do front de Stalingrado, quanto com o fim de liberar mais tropas para a batalha em Sta-

lingrado. As tropas do Eixo receberam a missão de manter sob seu controle a região costeira 

do Cáucaso, com o fim de usá-la como cabeça-de-ponte de defesa contra subsequentes ataques 

à região (FORCZYK 2018, p 6-7). No início do recuo alemão, os soviéticos viram-se em uma 

situação em que envelopar todo o Grupo de Exércitos A era realmente possível, cumprindo o 

objetivo geral da operação, antes de sua extensão à Pequeno Saturno. O recuo alemão e o avanço 

soviético seguiram ágeis, com Mozdok libertada da ocupação alemã em três de janeiro, Nalchik 

em quatro de janeiro e Prokhladny em seis de janeiro de 1943. Recuando desesperadamente, os 

alemães desistiram de alcançar o objetivo de se beneficiar do petróleo do Cáucaso, se afastando 

rapidamente de todos os centros significativos de produção na região (GRECHKO, 2001, p. 204-

207)  
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 Em quatro de janeiro de 1943 os alemães começaram a construção de uma linha de for-

tificações defensivas em Kuban, nomeada “Cabeça de Godo”, que tiveram que largar antes da 

investida consecutiva das forças soviéticas. Neste ponto da Batalha, as forças alemãs no Cáucaso 

recebiam apenas uma fração dos recursos necessários para o próprio sustento, os suprimentos 

por vias terrestres, marítimas e aéreas sendo insuficientes. Mais de 200.000 soldados do Eixo 

permaneceram imobilizados no Cáucaso, incapazes de atacar e ordenados a manter posições de-

fensivas em condições materiais cada vez mais precárias (FORCZYK 2018, p 23-25). Ao mesmo 

tempo as forças soviéticas se viram desorganizadas por múltiplos fatores, como a degradação das 

estradas, causada pela guerra, pelo clima e pela ocupação alemã, falhas organizacionais e falta de 

suprimentos, o que reduziu o ritmo da marcha ofensiva (GRECHKO 2001, p 206-210). Apesar 

de cobrir um vasto terreno, o avanço soviético acabou sendo incapaz de envelopar e eliminar 

grandes quantidades de soldados do Eixo, que conseguiram recuar relativamente preservados e 

proteger os flancos ao norte, impedindo que o Grupo de Exércitos A terminasse em situação de 

cerco, semelhante ao do Grupo de Exércitos B em Stalingrado.

 Em dois de fevereiro as forças do Eixo em Stalingrado se renderam e a cidade foi liberta-

da pelas forças soviéticas. 90.000 soldados do Eixo foram feitos prisioneiros de guerra, o que re-

sultou no desabamento da moral alemã, assim como na incapacidade posterior do Eixo de iniciar 

novas grandes ofensivas (WERTH, 2015, posição 73%). No Cáucaso, o avanço soviético não se 

limitou a perseguir as forças do Eixo em recuo e retomar os territórios ocupados, mas também se 

estendeu à penetração de uma nova linha alemã defensiva nas margens do rio Kuban. A retomada 

de Kuban se iniciou com uma ensanguentada operação anfíbia, iniciada em quatro de fevereiro 

de 1943, pela travessia soviética do rio Kuban. A operação começou com uma ofensiva terrestre 

contra a cidade de Novorossiisk, o que serviu de distração para um desembarque em Stanichka. 
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Apesar de altas baixas e erros táticos, os soviéticos conseguiram estabelecer uma cabeça de ponte 

em Malaya Zemlya (FORCZYK, 2018, p. 27-38), que, a partir daquele momento, vinha sendo 

mantida a muitos sacrifícios. 

 Em nove de fevereiro de 1943 as forças soviéticas começaram uma ofensiva com o objeti-

vo de libertar a cidade de Krasnodar. As forças do Eixo contavam com uma posição relativamente 

fortificada e minada. As forças soviéticas libertaram a cidade em 12 de fevereiro (GRECHKO 

2001, p 262-267), assim como ergueram cabeças de ponte na margem sul de Kuban, cruzaram o 

rio e continuaram o avanço. O Exército Vermelho forçou o recuo das forças do Eixo na região, 

com o 56o exército soviético, sob o comando de Grechko, engajando-se em uma batalha intensa 

com o Grupo de exércitos alemão Angelis, forçado a se retirar, e com o 58o exército soviético 

flanqueando as forças do Eixo, ao passar através de terreno pantanoso. Em 11 de fevereiro, as 

forças do Eixo abandonaram a cidade de Krasnodar, ao terem explodido a infraestrutura urbana, 

enquanto perseguidos pelos soviéticos. Mas a maior parte das tropas alemãs em recuo conseguiu 

permanecer relativamente íntegra. 

 Em 24 de fevereiro uma vitória tática do Eixo em Troitskaya conseguiu recompor a linha 

defensiva alemã (Ibid., p. 38-41). Ambas as forças se encontram em uma situação logística pre-

cária, com a longa distância e o terreno difícil das áreas do Cáucaso controladas pelos soviéticos 

agindo como obstáculo para esforços de abastecimento adequados, com uma alta porcentagem 

das tropas tendo que se engajar diretamente no abastecimento e distribuição de suprimentos 

(Ibid., p. 261-262). As forças do Eixo no Cáucaso finalmente recebem reforços pesados, em 

especial com o envio de um grande número de aviões. Foi empreendida uma ofensiva alemã 

pesada contra a cabeça-de-ponte soviética de Malaya Zemlya, com o fim de reduzir a capacidade 
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soviética de atacar o lado ocupado do rio Taman. A ofensiva do Eixo falhou, gerando contrao-

fensivas soviéticas malsucedidas entre 22 e 31 de março de 1943, resultando em baixas pesadas. 

(FORCZYK, 2018, p. 43-45)

 O próximo local do Cáucaso onde se seguiram combates pesados foi nas proximidades 

do povoamento de Krymskaya, que sob a ocupação do Eixo servia como um importante ponto 

de conexão e logística militar. O povoamento se encontrava em terreno favorável para defesa e 

havia sido fortemente fortificado pelos invasores, transformado em uma posição defensiva forte, 

recebendo também especial suporte da Luftwaffe ao longo das vindouras batalhas (GRECHKO, 

2001, p. 284-288). Entre os dias quatro e 28 de abril de 1943, ocorreu a primeira batalha de 

Krymskaya. Sobre comando de Maslennikov, os ataques soviéticos de quatro de abril falharam 

por terem força insuficiente e se focarem apenas em um ponto das defesas alemãs. Os ataques 

seguintes em 14 de abril falharam por excesso de dispersão das forças ofensivas. Em 15 de abril 

o 56o Exército, comandado por Grechko, conseguiu capturar uma posição avançada. Entretanto, 

as demais forças envolvidas no ataque foram incapazes de realizar avanços semelhantes. Estan-

do isolado, o 56o Exército se tornou alvo de fogo concentrado de todos os lados e foi forçado a 

recuar em 16 de abril, com sérias perdas. 

 Zhukov é pessoalmente apontado para brevemente ajudar a reorganizar as forças sovi-

éticas no Cáucaso, que são reforçadas com infantaria, artilharia e suporte aéreo (FORCZYK, 

2018, p. 45-49). Em 20 de abril o Eixo realizou uma ofensiva contra a cabeça-de-ponte de Malaia 

Zemlya que não obteve sucesso (GRECHKO, 2001, p. 290). Na segunda batalha de Krymskaya, 

duramente travada entre 29 de abril e 5 de maio, a cidade foi libertada pelas forças soviéticas 

(FORCZYK, 2018, p. 56-61).
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 Entre 26 de maio e dois de junho foi travada a batalha de Moldavanskoye, no âmbito de 

uma ofensiva soviética inicialmente sob o comando do general Koslov, resultando em grandes 

baixas e perdas materiais e falhando também em avançar significativamente. Koslov foi substi-

tuído, mas seu substituto também falhou. Perante esta custosa derrota e a inevitabilidade de um 

ataque alemão contra Kursk, o alto comando soviético passou a considerar o Cáucaso do Norte 

um campo de batalha de importância secundária, cuja missão principal passou a ser a manuten-

ção de uma guerra de atrito por mais dois meses (Ibid., p. 76-78). 

 Em 30 de agosto as forças soviéticas no Cáucaso receberam a missão de retomar o porto 

de Novorossiisk, que conectava as rotas marítimas de suprimentos do Eixo, vindos da Criméia 

através do Mar Negro. A operação se daria em uma ofensiva a partir do mar, sob o comando da 

marinha soviética. Ela se iniciou em 10 de setembro, com a cidade sendo libertada em 14 de se-

tembro, após uma batalha pesada, resultando na retirada das forças do Eixo. (GRECHKO, 2001, 

p. 320-334)

 Entretanto, o que não era sabido no início da batalha é que em sete de setembro Adolf 

Hitler ordenou a retirada de todas as forças alemães do Cáucaso, que estava para ser efetivada 

alguns dias depois da data da retomada pelas forças soviéticas da cidade portuária de Novorossii-

sk. A mudança de postura estratégica de Hitler deu-se devido à vitória soviética na retomada da 

cidade de Kharkov.  Assim que o alto comando soviético percebeu a retirada em massa do Eixo 

no Cáucaso, foi ordenada por ele uma última tentativa de envelopar as tropas do Eixo. Apesar 

disto, as forças do Eixo conseguiram se retirar, evitando combates e abandonando grandes quan-

tidades de equipamentos pesados na retirada. Em nove de outubro de 1943 o Cáucaso viu-se livre 

da presença do Eixo, após um ano e meio de combates (FORCZYK, 2018, p. 79-86). As forças 
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soviéticas no Cáucaso e os exércitos vencedores na Batalha de Stalingrado viriam a se juntar na 

retomada da Criméia e dos territórios soviéticos do Sudoeste.

5. Conclusão

 Por que a importância da Batalha do Cáucaso e a sua contribuição para a vitória soviética 

em Stalingrado, que simboliza uma virada não somente na Grande Guerra Patriótica da União 

Soviética (1941-1945), mas também na Segunda Guerra Mundial? A explicação é que uma even-

tual derrota soviética no Cáucaso teria colocado Stalingrado e o front sudoeste da União Sovié-

tica em uma situação extremamente precária e perigosa, ameaçando e minando a capacidade de 

resistência do Estado soviético à Alemanha e a seus aliados já no segundo ano da guerra. Em 

termos estratégico-militares, na hipótese de uma vitória do Eixo no Cáucaso, a União Soviética 

teria que lidar com a) uma fusão dos Grupos de Exércitos A e B, que ambos seriam direcionados 

para vencer e ocupar Stalingrado e, consequentemente, cortar o transporte fluvial do rio Volga; 

b) com uma eventual invasão do exército turco de um milhão de efetivos na União Soviética e 

c) com uma perda de campos produtivos de reservas petrolíferas e de capacidades de suprimento 

energético da União Soviética pelo Cáucaso. A ocupação alemã do Cáucaso (na Ciscaucásia e na 

Trancauscásia) possibilitaria aos alemães a redefinir completamente o curso da guerra, conquis-

tando regiões energéticas e agrícolas produtivas e cortando o acesso da União Soviética a elas, 

assim como continuando a agressão e a guerra de conquista no Oriente Médio e criando uma 

possibilidade real do encontro e da fusão das forças do Eixo da África, da Europa do Sul e do 

Cáucaso.

  Isto não aconteceu devido aos dois principais fatores. Primeiro, os soviéticos resistiram 
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heroicamente à ofensiva do Eixo. Eles pararam, cercaram e derrotaram o inimigo em Stalingrado 

e no Cáucaso do Norte, assim como prepararam e desencadearam contraofensivas em 1942-1943, 

a principal delas - a Operação Urano e o cerco das forças alemães em Stalingrado, realizando 

uma virada definitiva na guerra. Segundo, o alto comando das forças armadas do Eixo e Hitler, 

pessoalmente, cometeram uma série de erros estratégico-militares, sabiamente aproveitados pelo 

comando militar e forças armadas soviéticas, que provaram a sua superioridade sobre os agresso-

res não só no sentido das resistências e de combates heroicos contra nazifascistas, mas também 

do ponto de vista da inteligência e da previsibilidade no planejamento estratégico e na execução 

das operações militares. 

 A divisão do Grupo de Exércitos Sul nos Grupos de Exércitos A e B, por ordem de Hitler, 

foi prejudicial para os alemães, criando dois grupos de exércitos sem capacidades suficientes para 

cumprir seus objetivos de conquista. A vastidão territorial entre a cidade de Rostov e as encostas 

do Cáucaso provocou uma superextensão do Grupo de Exércitos A e privou-o de mobilidade 

necessária. A cadeia de comando foi afetada no caso, por exemplo, pela divisão do 4º Exército 

Panzer de Hermann Hoth em duas formações, uma com dois terços das tropas, mandada para 

Stalingrado, outra com o restante terço, permanecendo no Cáucaso (FORCZYK, 2018, p. 6). 

 Enquanto isto, o Grupo de Exércitos B não conseguia vencer a resistência dos defenso-

res de Stalingrado, onde cada edifício, cada terreno se transformou em um campo de batalhas 

diurnas e noturnas contra agressores. O duro e sangrento aprendizado que as tropas soviéticas do 

Cáucaso adquiriram, à custa de inúmeras vidas, em combater o avanço dos tanques e de carros de 

combate alemães, parou as forças mecanizadas do Grupo de Exércitos A nas tentativas de aden-

trar as cordilheiras do Cáucaso. Uma grande perda de tanques, dos quais dependia a estratégia do 
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Wehrmacht, reduziu tanto a mobilidade quanto a capacidade de penetração das forças do Eixo no 

Cáucaso.

 A impossibilidade das forças nazifascistas de penetrar e vencer o Front soviético do Cáu-

caso e de alcançar a fronteira turca privou o Eixo da chance de obter a Turquia como aliada e de 

transpor, consequentemente, a agressão, a guerra e a ocupação para o Oriente Médio. Ao mesmo 

tempo a incapacidade de Hitler de aceitar o fracasso de seu plano de dominação levou-o a prote-

lar demais a retirada das tropas do Cáucaso, que se transformou, na fase final, em uma debanda-

da, gerando uma grande perda de armamentos e equipamentos pesados.

 O sucesso das tropas dos fronts soviéticos caucasianos em impedir que o Grupo de Exér-

citos A recuasse livremente e se juntasse ao Grupo de Exércitos B durante a Operação Urano 

contribuiu diretamente para o triunfo dos exércitos soviéticos em Stalingrado. Entretanto, é ne-

cessário notar que se, durante a Operação Pequeno Saturno, os soviéticos tivessem conseguido 

cumprir o plano de cercar o Grupo A e o colocar na mesma situação que o Grupo de Exércitos 

B, cercado em Stalingrado, o impacto da vitória na Batalha do Cáucaso teria sido muito mais 

abrangente. 

 Conclui-se que a importância da Batalha do Cáucaso para a vitória em Stalingrado se 

deu em múltiplas esferas, contribuindo econômica e militarmente, de forma direta e indireta. A 

resistência soviética no Cáucaso foi necessária para que a própria relevância estratégica e a via-

bilidade da defesa em Stalingrado se mantivessem firmes e a vitória em Stalingrado desse início 

à libertação dos territórios soviéticos ocupados e conduzisse à vitória definitiva sobre o nazifas-

cismo. 
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 O Grupo de Exércitos A perdeu, entre 25 de julho de 1942 até 30 de janeiro de 1943, nos 

combates no Cáucaso, mais de 72 000 soldados e oficiais, inclusive 22 000 mortos ou desapareci-

dos. O 3º exército romeno perdeu 45 000, dentre eles 12 000 mortos ou desaparecidos. As perdas 

humanas do Exército Vermelho foram bem maiores: 511 000 soldados e oficias, dentre eles 192 

791 mortos, desaparecidos ou prisioneiros. Mas mesmo apesar de a proporção de perdas irrecu-

peráveis ser de 7 a 1, a favor das forças do Eixo, o Grupo de Exército A não conseguiu ocupar 

o Cáucaso (GRIF, 1993, p. 179-181). Nos combates de 1942 no Cáucaso foram destruídas ou 

inutilizadas, da parte das forças soviéticas, 139 200 armas de fogo, 990 tanques e carros blinda-

dos, 5049 peças de artilharia e 664 aviões. As perdas do inimigo foram comparáveis com as dos 

defensores (Ibid., p. 369)

 A população civil, constituída por cerca de 300 000 refugiados que estavam escapando 

da ocupação e que foram evacuadas ou se dirigiram para esta região da União Soviética antes 

da Batalha do Cáucaso, foi vitimada pelas mortes, doenças e privações da guerra. Muitos civis 

morreram nos combates de rua nas cidades de Novorossiisk e de Krasnodar.    

 A catástrofe do Wehrmacht em Stalingrado e no Cáucaso sinalizou o fim do Reich nazista. 

A derrota do Eixo na guerra ficou selada definitiva e irreversivelmente.  
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RESUMO
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1.Introdução

 No estudo da memória de eventos históricos de grande magnitude são lembrados 

mais frequentemente atores principais, desconsiderando-se ou reduzindo-se o papel de atores 

secundários, que de uma forma ou de outra também foram responsáveis pelo resultado de 

acontecimento histórico.  Este artigo visa a resgatar a contribuição do Irã para o programa do 

Lend-Lease na Segunda Guerra Mundial, ao mostrarmos que apesar de ser um ator secundário, 

este país constituiu um fator de relativa importância para o desenrolar da Segunda Guerra 

Mundial, principalmente no Front soviético, com a ênfase sobre a Batalha de Stalingrado e a do 

Cáucaso e, por extensão, sobre a situação estratégica do Oriente Médio.

 A Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da humanidade, iniciou em 1º de setembro 

de 1939, com a agressão pela Alemanha Nazista da Polônia. Nos dois primeiros anos, a Grã-

Bretanha encontrava-se em desvantagem em relação às potências do Eixo, pois estava sem 

aliados no continente europeu.  Os EUA adotaram, em março de 1941, o Lend-Lease Act, a fim 

de fornecerem suprimentos de guerra para a Grã-Bretanha, que depois se estendeu a 42 países, 

principalmente, à URSS e à China, com base em acordos específicos bilaterais. Três meses após 

a violação pela Alemanha do Pacto de Não Agressão Germano-Soviético e a invasão da URSS, 

em 22 de junho de 1941, a União Soviética passou a se beneficiar do Lend-Lease Act. 

 O Lend-Lease Act foi um projeto idealizado, em 8 de agosto de 1940, por Franklin 

Delano Roosevelt, então presidente dos Estados Unidos da América. O projeto foi aprovado pelo 

Congresso estadunidense em março de 1941 e tinha como objetivo dar plenos poderes ao poder 

executivo para promover empréstimos de variados materiais para o auxílio de países que fossem 
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considerados vitais para a defesa dos EUA contra as potências do Eixo, sendo que o pagamento 

seria feito posteriormente e referia-se somente aos itens que perdurassem ao final conflito. O 

Lend-Lease tinha, inicialmente, um claro propósito de fornecer materiais para a Grã-Bretanha, 

que não mais conseguia arcar com o sistema de cash-and-carry3, por se encontrar isolada na 

Europa lutando contra as potências Eixo. Posteriormente, o Lend-Lease se estendeu à União 

Soviética, primeiro de uma forma indireta por intermédio da Grã-Bretanha e depois diretamente. 

 A elaboração do Lend-Lease deve-se a fatores internos dos EUA, como a resistência de 

grande parte da opinião pública e do Congresso acerca da entrada do país na Segunda Guerra 

Mundial. Então, este projeto proposto por Franklin Delano Roosevelt tinha como objetivo uma 

atuação indireta dos EUA no desenrolar da guerra, neutralidade esta que seria abandonada apenas 

em 7 de dezembro de 1941, com o ataque japonês a Pearl Harbor.  

2.Por que o Irã?

 O Irã possui um território caracterizado pela presença das cadeias montanhosas de Zagros 

e Elbruz nas suas partes sul, oeste e norte, e pela presença de extensos desertos, em sua região leste. 

Somado a estes acidentes geográficos, detinha na época uma infraestrutura pouco desenvolvida 

de portos e de transportes em geral, com exceção da Ferrovia Trans-Iraniana, construída em 

1938. Era tal a logística do país, antes de ser integrado no projeto do Lend-Lease. Então por que 

o Irã se tornou a segunda mais importante via de suprimentos para a União Soviética?

O posicionamento geográfico do Irã já despertava interesses de potências europeias mesmo antes 

da Segunda Guerra e do século XX, pois este país do Oriente Médio encontra-se em uma área 

3. Cash-and-carry: sistema de aquisição de materiais de guerra, no qual o pagamento era feito em espécie 
no momento da compra.
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de confluência de três continentes: África, Ásia e Europa. Além deste fator, o Irã é o único país 

que se localiza entre o Mar Cáspio, Oceano Índico e o Golfo Pérsico, sendo que seus portos são 

banhados por águas quentes, permitindo o funcionamento portuário ao longo de todo um ano.

 Desde o início do século XX, o Irã constituía-se num importante pólo produtor de petróleo, 

tanto que contava com a presença de empresas petrolíferas estrangeiras em atividade no país, 

como a Anglo-Persian Oil Company4, a maior empresa de extração de petróleo durante a Segunda 

Guerra Mundial. E se em períodos de paz o petróleo mostrava-se como um recurso energético 

estratégico, então, durante períodos bélicos este recurso se apresenta como fundamental para 

o funcionamento da máquina de guerra de qualquer país, como a Primeira Guerra Mundial já 

mostrara.

 O Irã, portanto, pelo seu estratégico posicionamento geográfico e por ser um importante 

produtor de recursos energéticos, como o petróleo e seus derivados, foi um país alvo da disputa 

de influência entre o Eixo, principalmente pela Alemanha, e, do outro lado, pela Inglaterra e 

URSS. A Alemanha nazista procurava expandir a sua influência na região do Oriente Médio, 

principalmente por redes de espionagem, contando com cerca de 2 mil alemães em território 

iraniano (MOTTER, T. H. 1952, p.10), enquanto a URSS e Grã-Bretanha tinham influência 

no Irã, e na região, devido à proximidade geográfica, e aos interesses econômicos, sobretudo 

britânicos. 

 Durante a Segunda Guerra Mundial, o Irã era estratégico tanto por possuir um acesso 

não controlado pela Alemanha e seus aliados, do lado do Golfo Pérsico e da Índia, como por 

4. Antes de 1935, o Irã era denominado de Pérsia. Quando ocorreu a mudança de nome do país, a empresa 
petroleira britânica, Anglo-Persian Oil Company, também alterou seu nome, passando a se chamar Anglo-
-Iranian Oil Company.
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se constituir num elo de abastecimento da URSS pelo Lend-Lease, ficando mais próximo das 

batalhas-chave que ocorriam no sul da União Soviética, na cidade de Stalingrado e na região do 

Cáucaso do Norte.

 

2.1. O Oriente Médio na Segunda Guerra Mundial e a Operação Countenance 5

  A expansão militar territorial da Alemanha nazista no continente Europeu afetou a região 

do Oriente Médio, em que a Alemanha e a Itália estimulavam, inclusive através das redes de 

espionagem alemãs, o estabelecimento de regimes pró-Eixo em países da região, enfrentando, no 

entanto, a resistência britânica e soviética.

 Desde o final da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra, o Iraque, 

governado pelo mandato britânico até ser concedida a independência em 1932, exercia a política 

que atendia aos interesses britânicos na região do Oriente Médio. Contudo, círculos anti-britânicos 

no país, instados pelos serviços de espionagem alemã, aproveitaram a ocupação da França e no 

estabelecimento, neste último país, em julho de 1940, do Estado fantoche nazista de Vichy, para 

derrubar, em abril de 1941, o governo iraquiano pró-britânico, sentindo-se livres da ameaça das 

forças armadas francesas nos territórios mandatários da França vichista - a Síria e o Líbano. 

Todavia, o exército da Índia Britânica no Iraque interveio e reinstalou o antigo governo em junho 

de 1941. No esforço de sustar a influência do Eixo no Oriente Médio, a Grã-Bretanha, após a 

retomada de controle do Iraque, avançou sobre os territórios mandatários franceses, da Síria e do 

Líbano, estabelecendo o controle desses territórios em 14 de julho de 1941. Então, com o domínio 

sobre o Iraque e sobre os antigos mandatos franceses no Oriente Médio, a Inglaterra entrou em 

5.  Countenance (palavra inglesa), foi entendido pelos aliados como a “concórdia”.
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negociação com a União Soviética, a fim de planejar a Operação Countenance, desenhada para 

controlar o Irã diante do avanço do Eixo sobre a região. 

  Desde o início da Segunda Guerra Mundial, e posteriormente com a agressão alemã da 

União Soviética, o Irã de Reza Xá Pahlevi, apesar de não ter se declarado formalmente aliado das 

potências do Eixo, mantinha-se favorável aos interesses da Alemanha nazista. Esta disposição 

pró-alemã era corroborada pela presença de cerca de dois mil alemães no Irã, sob a guisa de 

contratos de assistência técnica, camuflando, de fato, uma extensa rede de espionagem no país. 

Então, a fim de afastarem a possibilidade do estabelecimento de regimes pró-nazistas na região, a 

exemplo do golpe de Estado, ocorrido no Iraque, bem como para proteger a recém-instalada rota 

de fornecimento de material de guerra pelo Lend-Lease, a Inglaterra e a URSS deram início, em 

25 de agosto de 1941, à Operação Countenance. A operação de ocupação do país foi executada 

com de cerca de 40 mil tropas soviéticas no norte do Irã, deslocando-se em direção à capital 

iraniana de Teerã, e de em torno de 19 mil tropas britânicas, majoritariamente de brigadas indianas, 

invadindo o país do Sudoeste, na região entre a fronteira iraniana com o Iraque. (MOTTER, T. H. 

1952, p.10)

 Ao fim da operação, em 16 de setembro de 1941, Reza Xá Pahlevi abdicou em favor de 

seu filho, Mohammed Reza Pahlevi. Posteriormente, em 29 de janeiro de 1942, foi assinado um 

Tratado Tripartite de aliança entre a URSS, a Grã-Bretanha e o Irã, que estabelecia as seguintes 

proposições: o não envolvimento militar do Irã na Segunda Guerra Mundial; a não interferência 

iraniana nos interesses soviéticos e britânicos no país; manutenção da integridade territorial para 

o Irã; a retirada das forças de ocupação do país seis meses após o fim do conflito; o Irã ficaria 

ocupado por forças britânicas ao sul de Teerã e ao norte desta seria ocupado por tropas soviéticas; 
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e, por fim, a parte do acordo que foi mais essencial para o Corredor Persa, o estabelecimento 

de que o Irã asseguraria à União Soviética e à Grã-Bretanha o controle de todos os meios de 

comunicação do país, como rodovias, ferrovias, portos, telefonia, entre outros. Como apresentado 

por T. H. Veil Motter:6

Duas cláusulas do tratado provaram ser de especial significado, sob a luz dos subsequentes eventos, os 

quais fizeram o Corredor Persa a principal linha de comunicação que ligava os vitais recursos americanos 

de guerra para os campos de batalhas soviéticos. Através do artigo 3 ii (b), o Irã garantiu à Grã-Bretanha 

e à Rússia “o direito irrestrito de uso, manutenção, proteção e, em caso de necessidade militar, controle 

de qualquer forma que eles requererem, de todos os meios de comunicação ao longo do Irã, incluindo 

ferrovias, rodovias, rios, aeródromos, portos, oleodutos, e telefones, telégrafos e instalações sem fio...”. 

Pelo parágrafo (d) da mesma cláusula, o Irã concordou “em estabelecer e manter, em colaboração com 

as potências dos Aliados, certas medidas de censura, conforme requererem, para todos os meios de 

comunicação referidos no parágrafo (b).”  (MOTTER, T. H. Vail, 1952, p. 11, tradução livre de inglês)7 

2.2.O Corredor Persa: uma rota alternativa

 Iniciado o fornecimento de materiais de guerra do Lend-Lease para a URSS, em junho 

de 1941, a primeira rota a ser utilizada foi a do Extremo Oriente da União Soviética, pois essa 

rota era mais segura pelo fato da garantia de os comboios de suprimentos não sofrerem nenhum 

ataque por parte do Japão, devido à conclusão, em abril de 1941, do Pacto de Não Agressão 

nipônico-soviético. No entanto, essa rota tinha a desvantagem de estar muito distante do front de 

6. Chefe da Middle East section of the Army’s historical division dos EUA, de 1944 a 1951.
7.“Two clauses of the treaty proved of especial significance, in the light of subsequent events which were 
to make the Persian Corridor a principal line of communication linking the American source of vital war 
materials with the Soviet battlefields. By Article 3 ii (b), Iran granted Britain and Russia ‘the unrestricted 
right to use, maintain, guard and, in case of military necessity, control in any way that they may require, all 
means of communications throughout Iran, including railways, roads, rivers, aerodromes, ports, pipelines, 
and telephone, telegraph and wireless installations ...’ By paragraph (d) of the same clause, Iran agreed 
‘to establish and maintain, in collaboration with the Allied Powers, such measures of censorship control 
as they may require for all the means of communication referred to in paragraph (b).’” (MOTTER, T. H. 
Vail, 1952, p. 11)



90

batalha europeu.

 A segunda rota utilizada pelo Lend-Lease para a URSS, foi a do norte russo que 

passou a receber suprimentos já em agosto de 1941, sendo que os comboios marítimos de 

suprimentos tinham como destinos os portos soviéticos de Murmansk e Arkhanguelsk, banhados, 

respectivamente, pelo Mar de Barents e o Mar Branco. Essa rota tinha a vantagem de estar mais 

próxima do front de guerra na Europa Oriental, sendo desenvolvida em um momento crucial, 

pelo fato, de que cerca de dois meses depois de inaugurada a rota do norte russo, iniciou-se em 

2 de outubro de 1941 a Batalha de Moscou. Essa via, além de estar perto do front, não sofreu 

ataques da Alemanha nazista durante o ano de 1941. Contudo, a partir do início de 1942, ataques 

alemães no mar e no ar passaram a ocorrer contra os comboios marítimos, culminando em seu 

ápice, quando em junho do mesmo ano aconteceu o ataque mais significativo, quando o comboio 

PQ 17 teve 22 de seus 33 navios afundados (ZALOGA, Steven J, 2017, locais do Kindle 235-

238.). 

 Então, com a intensificação dos ataques aos comboios da rota do norte russo, o Corredor 

Persa, que já recebia suprimentos, apesar da pequena escala de tonelagem, desde novembro de 

1941, passou a ser pensado como uma rota alternativa. Outro fator que contribuiu para a crescente 

priorização do corredor persa foi a ofensiva em 1942 da Alemanha nazista e dos seus aliados em 

direção ao Cáucaso, tornando-se mais estratégico promover o abastecimento das tropas soviéticas 

por meio de uma localidade mais próxima ao Cáucaso, como o Irã, que não era apenas um país 

mais próximo à região, mas também contava com os portos que poderiam funcionar durante o 

inverno, em contraste aos portos congelados nesta época no norte russo. No entanto, apesar das 

vantagens dessa rota, havia dois problemas centrais: primeiro, a infraestrutura de transporte e dos 
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portos do Irã era precária, passando por melhoria, posteriormente, com recursos do Lend-Lease; 

e, segundo, a presença de muitos atores no Corredor Persa, que adicionava uma dificuldade à 

logística do Lend-Lease na região.

3. Atores no Corredor Persa: Soviéticos, Britânicos, Iranianos e Americanos

 Desde o início do fornecimento pelo Corredor Persa, esta rota teve uma característica 

muito peculiar em relação às outras: o grande número de atores envolvidos no funcionamento 

dessa rota, que eram Soviéticos, Britânicos, Iranianos e Americanos.

3.1. Soviéticos

 O papel soviético constituiu-se, basicamente, na administração da infraestrutura de 

transporte de toda região do Irã ao norte de Teerã. Portanto, a URSS realizava o transporte de 

materiais do Lend-Lease vindos das regiões ao sul da capital iraniana, zona de influência dos 

britânicos e americanos, em direção aos campos de batalhas que os soviéticos travavam contra o 

Eixo na região do Cáucaso, Stalingrado e Moscou. Regiões estas que recebiam suprimentos de 

Tabriz e Dzhulfa, cidades iranianas próximas à fronteira caucasiana, através de Kazian e Chalus, 

cidades portuárias do mar Cáspio.

3.2.Britânicos 

 A atuação britânica no Corredor Persa, era, em parte, similar à soviética, pois ficava 

responsável pela administração da infraestrutura de transporte do Irã. Contudo, como acordado 
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após a operação Countenance, a zona de influência da Grã-Bretanha seria a porção ao sul de 

Teerã, região na qual localizavam-se os portos do Golfo Pérsico, Bandar Shapur, Bushire e 

Khorramshahr, por onde, majoritariamente, chegavam os suprimentos do Lend-Lease. Além   

dessa parte administrativa, os britânicos estavam, inicialmente, responsáveis pela operação de 

plantas de montagem de aviões e caminhões que, posteriormente, seriam direcionados à  URSS, 

e realizavam obras de melhoria da infraestrutura na região, como a capacidade dos portos de 

receberem embarcações de maior porte (MOTTER, T. H. 1952, p.33).

 Sobre a atuação britânica é importante destacar dois momentos: o período anterior e o 

posterior a setembro de 1942, pois, antes dessa data, a Grã-Bretanha atuava como a principal 

autoridade da região ao sul de Teerã, recebendo os materiais do Lend-Lease dos EUA e repassando-

os aos soviéticos e, após essa data, a Grã-Bretanha reduziu bastante suas atividades no Irã com a 

entrada efetiva dos EUA na região. 

3.3.Iranianos  

  A atuação do Irã é, basicamente, delimitada após a operação Countenance, tanto 

pelas determinações clausulares do Tratado Tripartite, de 29 de janeiro de 1942, como pelas 

consequências da execução deste plano militar. Em relação à parte clausular, determinou-se que 

o Irã não participaria de conflitos militares no âmbito externo, ficando a cargo deste, portanto, 

o controle da ordem interna. Esta que, devido à ocupação anglo-soviética, havia se tornado 

instável, levando parte da população a ver uma possível invasão do Eixo como uma libertação da 

ocupação soviético-britânica. Além de conter possíveis ações pró-Eixo no país, o Irã utilizou sua 

força militar como proteção aos comboios de suprimentos que atravessavam o país em direção à 
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URSS contra incursões de algumas tribos. (MOTTER, T. H. Vail, 1952, p. 26)

 Posteriormente, com a participação mais direta dos EUA, a partir de setembro de 1942, 

as forças iranianas passaram a contar com treinamento e equipamentos estadunidenses. 

3.4.Americanos

 O papel dos americanos foi um grande dinamizador do Corredor Persa, pois os EUA 

eram o ator que disponibilizava os recursos do Lend-Lease. Contudo, a atuação estadunidense na 

região dividiu-se em dois momentos, antes e depois do “SOS Plan”,8 em setembro de 1942.

 De junho de 1941 até o início de 1942, a atuação americana na região foi muito conturbada 

devido a diversos fatores como: desconhecimento da região do Irã, apesar das trocas de informações 

com os britânicos, pelo fato de os EUA atuarem, durante esse período, apenas como auxiliares dos 

britânicos. No entanto, apesar de uma participação indireta, os EUA desenvolveram plantas de 

montagem de aviões e caminhões, que, a primeiro instante, foram administradas pelos britânicos, 

passando, posteriormente, na segunda metade de 1942, para o controle dos americanos.

 A partir do “SOS Plan”, a administração, em grande parte, foi assumida pelos EUA, com 

um aumento expressivo do contingente militar na região, que passou a levar a cabo obras no 

melhoramento da infraestrutura da região, como a criação de rodovias para o escoamento dos 

8. O “SOS Plan” consistiu na mudança de abordagem dos EUA na região do Irã, no qual houve um grande 
envio de contingente militar para o Corredor Persa e marcou a substituição, em grande parte, da admi-
nistração britânica na região ao sul de Teerã para a estadunidense. Esta mudança se deu devido à aproxi-
mação dos países do Eixo à região do Oriente Médio do norte da África, da necessidade de intensificar o 
envio de materiais para a URSS em um momento de grande importância, devido às batalhas Stalingrado 
e do Cáucaso, a fim de aumentar a eficiência logística no Corredor Persa.
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materiais em direção à URSS. Essa intensificação da presença norte-americana permitiu uma 

maior eficiência logística na região, pois com essa participação mais direta dos EUA na região, 

estes teriam maior autonomia para atuarem no Corredor Persa.

4.Volume do Corredor Persa e sua relação com o Cáucaso e Stalingrado

 O programa do Lend-Lease atendeu à União Soviética por meio de cinco rotas: o extremo 

oriente soviético, norte russo, Mar Negro, o ártico soviético e o Corredor Persa. Juntas essas 

rotas somaram um total de 17.499.861 toneladas de materiais transportados, em que o Corredor 

Persa, pelo qual passaram 4.159.117 toneladas, constituiu-se como a segunda rota mais utilizada, 

representando 23,8% de todo o volume do Lend-Lease para a URSS.

 Durante o período de junho a outubro de 1941, o Corredor Persa ainda não recebia cargas 

por a operação Countenance ter sido concluída apenas em 16 de setembro do mesmo ano. Esta 

rota só passou a receber um maior volume de materiais do Lend-Lease a partir do início do ano 

de 1942, quando os comboios marítimos da rota do norte russo passaram a ser alvos de ataques 

da Alemanha nazista, e também em decorrência do avanço de tropas do Eixo no sul soviético em 

direção à região do Cáucaso e a Stalingrado. 

 Analisando as tabelas abaixo é possível perceber o aumento no volume de materiais que 

passaram pelo Corredor Persa durante o período em que ocorreram a Batalha de Stalingrado, 17 

de julho de 1942 até 2 de fevereiro de 1943, e a Batalha do Cáucaso, 25 de julho de 1942 até 9 de 

outubro de 1943:
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TABELA 01 – Tonelagens e variações percentuais anuais9

TABELA 02 – Recorte das tonelagens de 1941 a 1943 e as batalhas do Cáucaso e Stalingrado

Legenda:   

9. Ambas as tabelas, 01 e 02, foram montadas com base nas tabelas do livro de T. H. Veil Motter, “The 
Persian Corridor and Aid to Russia” (1952), as quais contam com dados do Departamento de Estado dos 
EUA.
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 Além de aeronaves, munições e veículos de guerra, é importante salientar que não eram 

transportados apenas materiais bélicos, mas também alimentos, que se mostravam importantes, 

principalmente nos períodos de inverno, bem como derivados do petróleo e caminhões para 

o transporte de materiais e tropas. Todos esses materiais complementaram-se para reforçar a 

resistência das tropas soviéticas, permitindo uma reposição de materiais que representou uma 

vantagem diante das tropas do Eixo, que contavam com menor poder de abastecimento. 

Tabela 03 – Volume de certos materiais que passaram pelo Corredor Persa ao longo do 

período de 1941 a 194510 

5.Conclusão

 O Corredor Persa constituiu-se, de fato, numa importante rota de abastecimento para 

10. A tabela 03 foi montada com base nas tabelas do livro de T. H. Veil Motter, “The Persian Corridor and 
Aid to Russia” (1952), as quais contam com dados do departamento de estado dos EUA

*No ano de 1941 inclui-se apenas os meses de novembro e dezembro, enquanto no ano de 1945 foram 
incluídos apenas os meses de janeiro a maio.
.
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a resistência soviética contra o avanço do Eixo sobre as regiões do Cáucaso e em Stalingrado, 

fornecendo materiais de guerra que auxiliaram no suprimento com munições e alimentos das 

tropas soviéticas para contra-atacar as forças agressoras. No entanto, o empreendimento dessa 

rota representou mais do que o simples transporte de materiais, colocou à prova o espírito de 

cooperação e coordenação dos Aliados. Interessante frisar, que a Operação Countenance foi uma 

ocupação coordenada por duas potências com rivalidades históricas na região do Irã, a Grã-

Bretanha e a Rússia, no século XIX e no início do século XX. 

 Posteriormente, a entrada dos EUA na guerra e a sua participação efetiva no Corredor 

Persa, como um novo ator no funcionamento desta rota do Lend-Lease, passou a transformá-

la numa significativa linha de abastecimento das forças armadas da União Soviética com 

armamentos e alimentos dos Aliados nos momentos críticos para a União Soviética entre os 

meados de 1941 e o fim de 1943, quando a ameaça do avanço sobre Moscou, um corte de 

suprimentos de petróleo azerbaijano ao Exército soviético, a penetração da Alemanha no 

Oriente Médio, através do Cáucaso, eram reais, antes que acontecessem as vitórias soviéticas 

perto de Moscou, em Stalingrado, no Cáucaso e em Kursk. Os quatro atores, responsáveis pelo 

funcionamento do Corredor Persa, conseguiram manter o abastecimento de materiais militares, 

a ponto de contribuir com as vitórias das forças armadas soviéticas nas batalhas de Stalingrado e 

do Cáucaso, maximizando o fator de equilíbrio diante das forças da Alemanha e de seus aliados, 

no que dizia respeito aos suprimentos dos seus exércitos.
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1. Introdução

 Após a extenuante Batalha de Moscou, em que a capital soviética foi defendida contra 

a invasão alemã, o alto comando militar da União Soviética empreendeu, durante o inverno 

de 1941-1942, várias contraofensivas em todas as direções do front oriental, sem resultados 

evidentes. As forças armadas soviéticas ainda não contavam com a superioridade numérica 

sobre as dos adversários e não foram abastecidas suficientemente com armamentos, munições e 

alimentos, devido à perda dos territórios ocupados pelos invasores e aos abalos que a indústria 

militar e a agricultura do país sofreram em 1941, embora o Lend-Lease já tenha iniciado, 

mas ainda não atingido fluxos de fornecimentos acordados. Os lados beligerantes no front 

oriental passaram à estratégia defensiva durante a primavera de 1942, criando-se uma relativa 

estabilização no decurso da guerra, em contraste com as sucessivas retiradas do Exército 

Vermelho em 1941, até que fossem derrotadas e rechaçadas de Moscou as forças invasoras, em 

dezembro de 1941. Tanto a derrota dos exércitos alemães nas redondezas de Moscou, quanto 

a estabilização estratégico-militar no front oriental na primeira metade de 1942, deram provas 

de que o plano alemão de blitzkrieg, previsto pela Operação Barbarossa da conquista da União 

Soviética, fracassou.

 Apesar de dominarem uma força militar gigantesca e superior em efetivos e em 

armamentos à da União Soviética, a Alemanha e seus aliados, depois da derrota na Batalha de 

Moscou e devido à resistência soviética massiva na direção central da ofensiva, não dispunham 

mais de capacidades para avançar em todas as direções estratégicas, como aconteceu em 1941, 

quando a União Soviética tinha sido agredida simultaneamente, pelo Plano Barbarossa, em 

três direções – Norte, Centro e Sul. Portanto, na primavera de 1942, as forças armadas do 
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Eixo viram-se obrigadas de se reagrupar, se reabastecer e repor as tropas, que sofreram perdas 

humanas e materiais significativas. 

 Com relação ao Cáucaso, a Diretiva Nº 34 de 12 de agosto de 1941 da OKH 

(Oberkommando der Wehrmacht)2, ainda em 1941, já havia previsto a ocupação da área 

industrial de Kharkov e o avanço sobre o Cáucaso, com a travessia do rio Don, pelas forças 

do 1º e do 2º grupos blindados mecanizados, sob o comando do 4º Exército de panzer. Num 

suplemento à Diretiva, a ala Sul do front oriental germânico teve como objetivo ocupar a 

península da Crimeia, que, por um lado, foi extremamente perigosa para campos de petróleo na 

Romênia, por ter uma base aérea soviética, e, por outro, em caso da ocupação alemã, serviria 

como ponte aérea e marítima para a penetração posterior no Cáucaso (GRECHKO, 2001, p. 

22).

 No mês de novembro de 1942, já no auge da Batalha do Cáucaso, a relação das forças 

armadas dos beligerantes em todos os fronts, inclusive o caucasiano, foi a seguinte. A União 

Soviética teve 6,6 milhões de tropas, 7350 tanques e blindados, 78 mil peças de artilharia, 

cerca de 4500 aviões e 167 navios de guerra. Os invasores – a Alemanha e os Aliados do Eixo 

- contavam com 266 divisões, 20 brigadas, das quais 178 divisões, oito brigadas e mais quatro 

frotas aéreas (Luftflotten) eram puramente alemãs. O número total das tropas do Eixo era de 6,2 

milhões, dentre as quais cerca de 810 mil eram as dos Aliados do Eixo. Estes efetivos, equipados 

com mais de 5000 tanques e carros blindados, 52 mil peças de artilharia, e apoiados pelas forças 

aéreas (4980 aviões) e da marinha (194 navios de guerra) e concentrados no Front Oriental, 

entre o Mar de Barents, no Oceano Ártico, e o Mar Negro, vinham enfrentando os exércitos da 

2. Alto comando alemão.
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União Soviética. Em contraste com a sua força militar no front oriental, a Alemanha manteve, 

em todos os outros países e territórios ocupados da Europa Central e Ocidental, somente 20% 

de suas forças armadas (POKHLEBKIN, 1999, p. 425; OTECHESTVENNAIA, 2003, p. 337-

338). 

 Manter esta força era um fardo enorme para as economias militares da Alemanha e dos 

aliados dela. Portanto, Hitler, depois do fracasso da blitzkrieg, começou a priorizar objetivos 

estratégicos de guerra no Sul da Rússia, que ofereciam vantagens econômico-industriais, como 

o potencial agrícola na Ucrânia, a base industrial da região de Donetsk e os campos de petróleo 

no Cáucaso, que se tornaram objetos da crítica de seus generais (GRECHKO, 2001, p. 24). Mas 

os objetivos de Hitler eram, de fato, estratégico-militares e não econômicos. No interrogatório 

de Alfred Rosenberg3, no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, em 17 de abril de 1946, 

o réu confirmou a autoria do relatório especial sobre a “transformação do Cáucaso”, de 27 

de julho de 1942, em que se afirmava que “O objetivo do Cáucaso é, sobretudo, um objetivo 

político e significa a expansão da Europa continental, dirigida pela Alemanha, das cordilheiras 

do Cáucaso em direção ao Oriente Médio” (NURNBERGSKII PROTSESS, 1954, p. 399, 

tradução nossa).

 Andrey Grechko também cita extratos do plano operacional para a terceira fase da 

ofensiva nazista no Cáucaso, que previa a captura das regiões petrolíferas caucasianas, entre 

novembro de 1941 e setembro de 1942, e o estabelecimento de domínio sobre passagens da 

fronteira iraniano-iraquiana para prosseguir o avanço sobre a cidade de Bagdá (GRECHKO, 

3. Criminoso nazista, mentor de teorias raciais, ministro do Reich alemão nos territórios ocupados no 
Leste europeu durante a Segunda Guerra Mundial, autor da “solução final” para judeus no Holocausto. 
Condenado à morte pelo Tribunal militar internacional de Nuremberg e enforcado em 1946.
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2001, p. 25).

 Consequentemente, levando em consideração as lições da blitzkrieg de 1941 fracassado, 

a Alemanha mudou a sua estratégia de conquista em 1942.  Naquele ano os exércitos da 

Alemanha e de seus aliados reorientaram-se para avançar em direção ao Sul da União Soviética 

e, especificamente, para a região do Cáucaso e do Mar Cáspio, conforme a Diretiva Nº 41 de 05 

de abril de 1942, que visava a aniquilação das forças soviéticas no Sul, a dominação do Cáucaso, 

o avanço até o Volga e a ocupação de Stalingrado e de Astracã. O objetivo da ofensiva, conforme 

a Diretiva, consistiu na criação de condições para a destruição decisiva do Exército Vermelho 

e para a separação dele das suas fontes de suprimento energético e alimentar, destruindo a 

sua base industrial, tão importante para os soviéticos. Além disso, a ocupação do Cáucaso 

privaria a marinha soviética das bases no Mar Negro e criaria condições para o envolvimento da 

Turquia na guerra contra a União Soviética (GRECHKO, 2001, p. 26-27, 40-41). Segundo os 

objetivos da Diretiva, a Alemanha e os países do Eixo, ao derrotar as forças armadas soviéticas, 

passariam a dominar as reservas caucasianas de petróleo e de fornecimento de combustíveis, 

bem como a isolá-lo do Irã, através do território do qual chegavam os suprimentos dos Aliados 

pelo Lend-Lease, que passavam pelo Cáucaso e pelo Mar Cáspio (Ibid., p. 26-27). Depois 

disso, os exércitos invasores, conforme a Diretiva e o raciocínio de Hitler, avançariam em 

outras direções e atacariam novamente Moscou e Leningrado, que supostamente seriam 

defendidas com exércitos minguados, sem suprimentos energéticos e alimentares, com uma 

fome generalizada no país.

 O mais surpreendente e significativo no destino desta Diretiva foi o seguinte: ela veio, 

mediante os serviços soviéticos de inteligência, política e militar, ao conhecimento do Comitê de 
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Defesa de Estado, órgão máximo da União Soviética durante a guerra, quase simultaneamente 

com o seu despacho para aos Estados-Maiores das forças armadas alemãs. 

 Este fato exige um aprofundamento do conhecimento sobre o funcionamento da 

inteligência, da espionagem e da contraespionagem alemães e soviéticas, no âmbito da 

Segunda Guerra Mundial, com o foco na Batalha do Cáucaso, e sobre a importância das 

batalhas invisíveis entre estes serviços no decurso da Guerra. Porque o balanço das vitórias 

e das derrotas nos campos de batalhas foi em grande medida determinado pelas lutas entre os 

serviços de inteligência da Alemanha, da URSS e dos aliados, de ambos os lados.  

2. Fracassos e correções no funcionamento dos serviços de inteligência soviéticos na etapa 

inicial da Guerra

 Em 22 de junho de 1941, às quatro horas da madrugada de domingo, o território soviético 

foi invadido traiçoeiramente4 pelos exércitos alemães, com bombardeios aéreos, tanques, 

blindados, tropas, numa extensão de um mil quilômetros do Mar Branco ao Mar Negro. As 

forças armadas soviéticas sofreram a derrota catastrófica que não teve precedentes na história 

mundial. Durante as três primeiras semanas dos combates, as forças alemãs penetraram dentro 

do território soviético na faixa de 300-350 quilômetros. Das 100 divisões soviéticas, 28 foram 

aniquiladas, 70 perderam 50% dos efetivos e mais de 50% dos armamentos (POKHLEBKIN, 

1999, p. 304). As perdas das tropas totalizaram cerca de 650 mil em junho-julho, 700 mil em 

agosto, 500 mil em setembro de 1941. Durante somente o ano de 1941, a União Soviética 

perdeu, dentre mortos, feridos e prisioneiros, 4,5 milhões de soldados e oficiais, ou seja, 1/3 

4. Termo usado na historiografia soviética da Grande Guerra Patriótica (1941-9145), por a declaração de 
guerra pela Alemanha à União Soviética ter sido apresentada poucas horas antes da agressão. 
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do total das perdas dos seus combatentes durante toda a guerra (POPOV, 2005, p. 108). Sua 

resistência foi heroica, mas insuficiente para se opor a um rolo compressor do adversário, que 

agiu de surpresa, com armamentos e forças numericamente superiores, incluindo não apenas 

alemães, mas também seus aliados finlandeses, romenos, italianos, húngaros.

 Ainda em 30 de abril de 1941 Adolf Hitler anunciou, em uma reunião secreta do alto 

comando militar, a decisão de invadir a União Soviética e indicou a data – o dia 22 de junho 

de 1941. O agente soviético Starchiná5 informou o serviço soviético de inteligência sobre 

a decisão definitiva da Alemanha de começar a agressão e sobre a coordenação de planos 

militares da agressão da Alemanha com a Finlândia, a Romênia, a Hungria e a Bulgária. Nos 

dias 9, 11 e 16 de junho o Starchiná e o Corsicano6, agentes soviéticos na Alemanha, avisavam 

sobre a finalização dos preparativos militares para a invasão e sobre a proximidade da data 

da guerra (MINISTERSTVO OBORONY, 2013, v. 6, cap. 2, p. 79). Comunicações sobre a 

agressão alemã, com datas exatas, foram enviadas por Ramsai7 (Ibid., p. 115), espião soviético 

no Japão. A inteligência do Exército Vermelho recebeu inúmeras informações sobre o dia do 

ataque, provenientes de desertores alemães, habitantes das regiões fronteiriças, além dos dados 

do reconhecimento aéreo nestas regiões, que confirmavam a concentração das forças armadas 

alemãs. 

 Por que a União Soviética não esperou o ataque? Por que os serviços de inteligência 

militar não cumpriram a sua finalidade? O país viveu uma avalanche de informações sobre um 

início eventual da guerra. A população das áreas fronteiriças soviéticas falava de uma guerra 

5. Codinome de Harro Schulze-Boysen, tenente de serviço de inteligência da Luftwaffe alemão.
6. Codinome de Arvid Harnack, servidor do ministério de finanças da Alemanha.
7. Codinome de Richard Sorge, jornalista alemão e residente do serviço de inteligência soviético em 
Tóquio.
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iminente, sob acusações de alarmismo e de difusão de boatos falsos. O que desorientava o 

governo e os militares? Entre as principais razões devem ser mencionadas as seguintes:

• A existência do pacto de não agressão soviético-alemão, conhecido como o Pacto 

Molotov – Ribentropp, alimentava uma expectativa entre os dirigentes soviéticos 

de que ele não seria violado unilateralmente pela Alemanha, tão logo depois de sua 

conclusão. Pela visão materialista, nutrida pelo governo soviético, a Alemanha tampouco 

desencadearia uma guerra contra a União Soviética, porque estava dependendo das 

commodities, como petróleo, madeira, algodão, trigo, fosfatos, que recebia em troca 

de seu maquinário industrial, conforme o acordo bilateral de comércio e de créditos, 

assinado uns dias antes do pacto Molotov-Ribentropp. No entanto, Stalin não nutria 

ilusões de que a guerra seria improvável, na medida em que a conjuntura político-

diplomática na Europa em 1937-1938 estava sinalizando as intenções e os atos da 

Grã-Bretanha, da França e da Itália, sobretudo, na conferência de Munique de 1938, 

de canalizar a agressividade crescente da Alemanha em direção ao Leste europeu e à 

União Soviética.

• O governo soviético via a ameaça do outro lado, temendo que haveria um envolvimento 

da França e da Grã-Bretanha na guerra soviético-finlandesa do lado da Finlândia, e 

que havia planejamento, segundo as informações da inteligência, de bombardeios dos 

campos da produção de petróleo, das indústrias de refinação no Cáucaso Soviético 

e afundamentos dos petroleiros soviéticos no Mar Negro, pelas forças aéreas e 

submarinos franceses e britânicos, estacionados na Síria, no Iraque e no Mediterrâneo. 

Tais hostilidades poderiam, segundo os serviços de inteligência, provocar a Turquia a 

abandonar a neutralidade, passar para o lado britânico e intervir no Cáucaso contra a 

URSS (MINISTERSTVO OBORONY, 2013, v. 6, cap. 2, p. 75).
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• Muitas informações da inteligência soviética confirmavam o início da guerra em abril-

maio de 1941, o que não aconteceu por causa do desvio da agressão alemã para o 

Sul da Europa - a Iugoslávia e a Grécia. Conforme o plano Barbarossa, os alemães 

realmente planejavam agredir a União Soviética na primavera de 1941. Portanto, apesar 

de os dados da inteligência serem fidedignos, mas, como nada aconteceu em abril e 

em maio de 1941, as informações e as fontes de informação, que indicavam para a 

transferência da data da agressão, da primavera para o dia 22 do mês de junho de 1941, 

indicada com a extraordinária precisão pelos agentes soviéticos, foram desacreditadas 

(Ibid., p. 79, 81-82). O raciocínio dos dirigentes dos serviços de inteligência partia 

da improbabilidade de uma blitzkrieg alemã contra a União Soviética, que, segundo 

os planos da Alemanha, acabaria em três-quatro meses, e baseava-se na ausência de 

dados, que comprovariam a preparação das forças armadas alemãs para uma guerra 

de inverno. 

• A contraespionagem alemã conseguiu infiltrar o seu agente Liceísta8, através do 

qual transmitia a desinformação sobre planos estratégicos alemães diretamente para 

a “residentura”9  soviética em Berlim, avaliada como implausível, por reproduzir 

informações abertas ao público, mas também levada em consideração (Ibid., p. 59). 

Por outro lado, a informação vinda dos serviços de inteligência na Grã-Bretanha, 

baseada na leitura destorcida das intenções de Hitler, mas considerada fidedigna pelos 

soviéticos, alegava que a concentração de forças alemães na fronteira com a União 

Soviética tinha como objetivo obrigar Stalin a aceitar condições de um novo acordo 

político-comercial, mais favorável à Alemanha (Ibid., p. 84).

• Os serviços da inteligência da União Soviética foram enfraquecidos pelas repressões 

8. Codinome do agente duplo, recrutado pela residência de serviços de inteligência externa em Berlim.
9. Instituição de serviços da inteligência soviética no exterior.
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políticas stalinistas em 1937-1938, tendo sido expurgados e eliminados muitos, entre 

eles, alguns dos melhores agentes de serviços de inteligência (SUDOPLATOV, 2005, 

p. 172-176; MINISTERSTVO OBORONY, 2013, v. 6, p. 56-57).

• Historiadores militares colocam a culpa pela derrota do Exército Vermelho nos 

primeiros meses da Guerra sobre Stalin, que desconsiderou mais de 100 relatórios e 

informações de inteligência externa e inúmeras comunicações da inteligência militar 

(CHRISTOPHER, 1999, p. 122), sob o pretexto de não “provocar” Hitler, porque, 

segundo ele, uma guerra não deveria ter começado tão logo. A desconsideração da 

informação da inteligência deixou as forças armadas soviéticas despreparadas e 

enfraquecidas perante a invasão alemã (VOLKOGONOV, 2004, p.408, p. 423-455). 

 Os serviços de inteligência soviéticos ficaram desarticulados em 1941, tanto no exterior, 

quanto nos territórios ocupados do país, no que tangia à inteligência externa e aos serviços de 

reconhecimento de campo das forças armadas, em retirada sob o fogo dominante dos alemães.

 Os malogros sofridos pela União Soviética nos dias e nos meses iniciais da Guerra 

condicionaram correções urgentes no trabalho de inteligência. O Comitê Estatal de Defesa 

definiu no fim do mês de junho de 1941 objetivos da inteligência soviética: a) desvendar os 

planos político-militares da Alemanha fascista e dos seus aliados; b) formar e enviar para a 

retaguarda do adversário grupos operacionais especiais de reconhecimento, subversão e 

sabotagem; c) prestar assistência aos órgãos partidários nos territórios ocupados na organização 

do movimentos de guerrilha; d) desvendar os planos e intenções dos Aliados da URSS – a 

Grã-Bretanha e os Estados Unidos, no tocante à condução da Guerra, às relações com a União 

Soviética e à ordem pós-guerra; e) acionar a inteligência nos países neutros – o Irã, a Turquia, 
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a Suécia e outros, a fim de não deixá-los se aliarem com os países do Eixo, paralisar neles 

atividades subversivas da inteligência hitlerista e organizar nestes países o funcionamento da 

inteligência contra a Alemanha e seu aliados; f) exercer a inteligência técnico-científica nos 

países desenvolvidos em prol do fortalecimento do potencial militar e econômico soviético 

(MINISTERSTVO OBORONY, 2013, v. 6, p. 191)

 No primeiro ano da guerra a Abwehr,10 junto com a chancelaria de segurança do Reich 

(contraespionagem alemã) e o Gestapo desarticularam as atividades de uma rede de espionagem 

soviética, ao ter planejado e executado a operação “Rote Kapelle” (Capela Vermelha), nome 

atribuído aos três grupos antifascistas de inteligência, que transmitiam pela rádio informações à 

União Soviética, a partir dos territórios da Alemanha, França, Bélgica e Suíça. Os codinomes dos 

agentes, decifrados pelos alemães no combate às transmissões ilegais de rádio, nos territórios 

ocupados pela Alemanha, foram Pianista, Maestro, Violinista, Regente etc. Denominada 

“Capela Vermelha”, a operação de contraespionagem, controlada por Hitler, resultou na prisão 

de 117 agentes, dos quais 48 na Alemanha, 35 na França, 71 na Bélgica e 17 na Suíça. 48 deles 

foram executados e até guilhotinados (na França), enquanto outros foram mantidos nos campos 

de concentração e utilizados para jogos de rádio de contraespionagem (CHRISTOPHER, 1999, 

p. 134).

 Os serviços soviéticos de inteligência vinham se recuperando gradualmente desde 

1942. Disto testemunha um fato extraordinário. O agente soviético Starchiná (codinome, 

significando uma patente, equiparada a “sargento”) transmitiu em abril de 1942 uma informação 

preciosíssima. Ele comunicou que a Wehrmacht estava se preparando para uma “grande 

10. Serviço de informação e de inteligência do exército alemão.



110

ofensiva” em direção ao Sul e ao Cáucaso e não ao centro, em direção a Moscou, como em 

1941. A razão principal da mudança dos planos foi uma acérrima escassez de gasolina e de óleo 

diesel para blindados, tanques e outros meios de locomoção mecânica. Portanto, os alemães 

contavam com a conquista das regiões petrolíferas do Cáucaso. Isto foi transmitido junto com 

outras informações de enorme valor estratégico. O Starshiná foi um militar alemão, que serviu 

como chefe da chancelaria do estado-maior da aviação na Alemanha, que agiu junto com o 

Corsicano, conselheiro do ministério de finanças da Alemanha. Foram eles que adquiriram e 

transmitiram a informação sobre a “grande ofensiva” de 1942 em direção ao Sul soviético e 

ao Cáucaso, ainda antes que ela chegasse ao estados-maiores do Wehrmacht. Os dois foram 

presos, torturados e morreram nos cárceres do Gestapo. Foram condecorados post mortem 

pelas Estrelas de Herói da União Soviética. (MINISTERSTVO OBORONY, 2013, v. 6, 2013, 

v. 6, p. 194)

 Porém, apesar de ser recebida e confirmada por várias fontes, a informação sobre a 

“grande ofensiva” foi ainda tratada pelo alto comando soviético com descrença e ceticismo, o 

que atrasou preparativos para a resistência e para contraofensivas no Cáucaso e em Stalingrado. 

Para verificar a informação, o Centro11 procurou estabelecer um contato adicional com o 

Starchiná, assim comprometendo sua identidade perante o Gestapo, que conseguiu decodificar 

a comunicação (MINISTERSTVO OBORONY, 2013, v. 6, p. 193)

 As medidas de recomposição e de correção do funcionamento de serviços de inteligência 

soviéticos foram determinantes para o planejamento estratégico militar e para a avaliação 

do potencial técnico-material dos adversários e, sobretudo, dos planos estratégico-militares 

11. Nome geral para a direção de inteligência externa.
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dos países do Eixo no decorrer da Segunda Guerra Mundial, com relação, especificamente, à 

Batalha do Cáucaso.   

3. Espionagem e contraespionagem alemães no Cáucaso

 O Cáucaso teve tratamento privilegiado pelos alemães. A propaganda nazista apresentava 

os povos do Cáucaso do Norte como arianos e o Cáucaso como uma protopátria dos arianos, que 

deviam ser libertados do “jugo judeo-comunista” e aceitar a autoridade de Hitler, proclamado 

o imam12 de todo o Cáucaso (MEDINSKIY, 2014, p. 326).

 Em meados de 1942, desde 25 de julho de 1942, as forças nazistas começaram a 

executar o plano Edelweiss, que previa a invasão e a ocupação, primeiro, da Ciscaucásia (Norte 

do Cáucaso), e depois da Transcaucásia, contornando as cordilheiras caucasianas pelo Leste e 

pelo Oeste e, e finalmente, atravessando-as pelo Sul, através dos desfiladeiros.

 O principal serviço de espionagem e contraespionagem durante a guerra foi a Abwehr, 

que se reportava-se diretamente ao OKW, alto comando das forças armadas alemãs. O objetivo 

principal do serviço de inteligência alemã na direção do Cáucaso foi a coleta de informações 

sobre a abertura de acessos para os exércitos nazistas aos maiores campos petrolíferos produtivos 

caucasianos da União Soviética, em Maikop, capital da república autônoma de Adygueia, 

Grozny, capital da república autônoma da Chechênia – Inguchétia, e em Baku. capital da 

República Socialista Soviética do Azerbaijão.    

 Os instrumentos da realização destes objetivos visavam: a) instigar os povos caucasianos 

12. Alto clérigo islâmico
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contra o regime soviético; b) realizar ações de subversão e de sabotagem contra as forças 

armadas soviéticas; e c) instalar o clima de terror nos territórios não ocupados, instigando a 

população contra funcionários do governo, forças do interior etc. (NIKOLSKI, 2018, p. 6).

 O serviço de inteligência militar da Abwehr, no campo de batalhas, foi executado em 

conjunto com o OKW, no que tangia ao planejamento de operações militares, criptografia, 

codificação, decodificação de mensagens e de transmissões, interrogatório dos prisioneiros, 

recrutamento de colaboracionistas, sabotadores, preparação de paraquedistas e espiões. 

 Ao avaliar o potencial do movimento rebelde no Cáucaso do Norte, diferenciando entre 

as repúblicas soviéticas e autônomas, os serviços alemães concentraram-se na identificação e 

na unificação de todas as quadrilhas antigovernamentais, no âmbito da operação Chamil,, em 

alusão ao líder rebelde que lutou contra as forças czaristas durante a Guerra do Cáucaso no 

século XIX. O objetivo destas atividades era a instalação do movimento rebelde na retaguarda 

das forças armadas soviéticas no Cáucaso. As principais causas exploradas pela Abwehr foram: 

a) o irredentismo histórico (a Guerra do Cáucaso – de 1817 a 1864) dos povos e das etnias que 

povoavam o Cáucaso do Norte, e b) as repressões durante o período soviético no entreguerras 

que se repercutiram sobre as autonomias do Cáucaso do Norte (Ibidem).  

 Grupos armados caucasianos foram constituídos por prisioneiros de guerra, desertores 

do exército, bem como por opositores ao regime soviético, entre eles cossacos do Têrek, 

representantes de outras etnias. Somente no Cáucaso, os serviços de inteligência e as forças 

armadas alemãs formaram os seguintes destacamentos: a legião caucasiano-maometano; seis 

batalhões azerbaijanos; a legião armênia, de oito batalhões; a legião georgiana, de quatro 
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batalhões. Somente os destacamentos, constituídos pelos habitantes do Cáucaso e do Turquestão, 

contavam no total das forças armadas alemãs, umas 150 mil tropas (POPOV apud TCHUEV; 

NIKOLSKI, 2018, p. 68-69). 

 No âmbito do Grupo de Exércitos A foram constituídos sete comandos e quinze grupos 

da Abwehr, com o objetivo de coletar informações sobre planos do comando soviético e 

realizar operações de subversão e de sabotagem. Durante a ofensiva do Grupo de Exércitos A, 

em 1942, o 804º regimento de operações especiais “Brandenburg-800” realizou uma operação 

bem-sucedida de subversão nas redondezas da cidade de Maikop, onde se situava o terceiro 

maior campo petrolífero produtivo no Cáucaso do Norte. Foi frustrada a explosão integral das 

capacidades de produção e de refino do petróleo, preparada pelas forças soviéticas em retirada, 

com a posterior provocação de caos e de pânico na retaguarda soviética. Vestindo uniformes 

de militares soviéticos, falando russo, porque foram recrutados entre os desertores do Exército 

Vermelho e os emigrantes que haviam deixado a Rússia soviética durante a Guerra Civil, 

os grupos operacionais da Abwehr infiltraram-se nas instalações de produção e de refino e 

conseguiram cancelar as ordens da destruição das capacidades, dadas pelo comando soviético, 

diante da iminência da ocupação alemã (NIKOLSKI, 2018, p.7).

 Para conter as atividades de espionagem e de subversão no front transcaucasiano 

soviético, foi organizado um estado-maior de comando das operações de contraespionagem e de 

combate a paraquedistas nos principais desfiladeiros da cordilheira caucasiana, que controlava 

as operações de 24 grupos operacionais de contraespionagem, de resistência à subversão e à 

sabotagem. Em agosto-setembro de 1942, os órgãos do NKVD13 capturaram e executaram, 

13. Comissariado do Povo para Assuntos Internos (1934-1946), na União Soviética
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somente na Geórgia, cinquenta paraquedistas, muitos fuzilados em público (Ibid., p. 13). 

 Em julho-agosto de 1943 na Chechênia-Inguchétia foram capturados oito grupos de 

paraquedistas de espionagem e de sabotagem, no total de 77 pessoas. Pelo seu pertencimento 

étnico-nacional, foram 15 alemães, três cabardas, 13 chechenos, dois georgianos, vinte e um 

ossêtios, um russo, 16 inguches, um casaque, cinco daguestanos, a maioria sendo descendentes 

caucasianos. Todos os paraquedistas vestiam uniformes alemães, tinham documentos de 

identidade em alemão, com a indicação do objetivo da missão. Isto devia, segundo a Abwehr, 

induzir uma confiança junto a rebeldes caucasianos (Ibid., p. 15).

 Quem foram paraquedistas no Cáucaso? Na sua grande maioria, eram prisioneiros de 

guerra nos campos de concentração e de trânsito, onde foram escolhidos e recrutados, segundo 

o princípio de nacionalidade, de etnia, de locais de domicílio e de trabalho, anteriores à Guerra.

 As atividades da Abwehr nos campos de concentração de prisioneiros de guerra soviéticos 

eram intensas. Foram feitas triagens de todos os prisioneiros que podiam ser úteis: engenheiros, 

técnicos, arquitetos, cientistas, funcionários de empresas militares. Foram selecionados e 

interrogados para coletar dados de inteligência sobre o potencial defensivo e ofensivo da URSS 

(Ibid., p. 58-66). Entre muitos, foram selecionados trabalhadores de estaleiros no Mar Negro, 

que os alemães forçaram a trabalhar nos mesmos estaleiros, recriando bases de reparação e 

de abastecimento para a marinha alemã, nos portos ocupados do Mar Negro e da península 

da Crimeia (Ibid., p. 60). Foram coletadas informações industriais, econômicas, militares, de 

pesquisa, de recursos naturais, que foram objetos de interrogatórios a fim de separar entre 

prisioneiros úteis e descartáveis. 
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4. Inteligência e espionagem soviéticas contribuindo para a vitória nas Batalhas de 

Stalingrado e do Cáucaso

 Desde o início da guerra as atividades de inteligência, contraespionagem foram 

reestruturadas e desenvolvidas sob o comando do Comissariado da Defesa Soviético, que 

teve na sua estrutura a Diretoria Principal de Inteligência (GRU)14, que foi dividida em duas 

subdiretorias: a) inteligência militar; b) inteligência política no exterior.

 A primeira trabalhou com interrogatórios de prisioneiros de guerra, desertores, 

reconhecedores, com a população no território ocupado, analisava documentos apreendidos, 

a numeração das formações inimigas diante do front, o provimento das formações com 

armamentos, munições, reservas dos efetivos, novos tipos de armas. A segunda investigava 

os planos operacionais do adversário para períodos imediatos e prospectivos, as regiões 

de complementação das formações militares, a participação de Forças Armadas do Eixo, o 

estabelecimento de rotas e fluxos do trânsito de exércitos aos locais de aquartelamento. As duas 

subdiretorias foram supervisionadas pelo NKVD, que complementava e controlava as atividades 

de inteligência, sobretudo da primeira subdiretoria, a da inteligência militar (MINISTERSTVO 

OBORONY, 2013, p. 194).

 Com a ausência das formas legais de representação soviética nos países do Eixo, 

exceto a Bulgária, o peso das atividades de espionagem foi transferido para as formas ilegais: 

a) infiltração de agentes entre a mão-de-obra forçada dos territórios ocupados da URSS que 

14. GRU, abreviação de Glavnoie razvedyvatelnoie upravlenie.
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estava sendo transferida para a Alemanha e outros países europeus, ocupados pela Alemanha; b) 

recrutamento como agentes de funcionários locais, designados pelas autoridades alemães para 

a administração dos territórios ocupados; c) preparação e o lançamento de grupos paraquedistas 

para as ações de resistência e sabotagem na retaguarda alemã; d) atividades de apoio material 

aos movimentos de guerrilha que agiam desde o início da guerra nos territórios ocupados 

(MINISTERSTVO OBORONY, 2013, v. 4, p. 194).

 Entre os países aliados de Berlim um lugar especial foi ocupado pela Bulgária, onde 

houve a Embaixada Soviética e a residentura da inteligência externa, que teve agentes muitos 

importantes, entre os quais o Nastávnik15 , que teve contatos na corte do Rei Boris da Bulgária. 

Segundo as informações fidedignas, fornecidas por ele, soube-se que a Bulgária, mesmo sendo 

um país aliado da Alemanha, não entraria em guerra contra a União Soviética (Ibidem).

 Os serviços de inteligência britânico (SIS – Secret Intelligence Service) e americano 

(OSS- Office of Strategic Services dos Estados Unidos), com os quais a União Soviética 

estabeleceu acordos de cooperação, conseguiram decifrar os códigos alemães e obtiveram 

acesso à correspondência secreta do comando militar supremo alemão sobre as operações no 

front oriental. Porém, eles compartilhavam as informações entre si e não com os soviéticos. 

Mas a inteligência soviética chegou a estas informações através dos Cinco de Cambridge, nome 

dado ao grupo dos ingleses Kim Filby, John Cairncross, Guy Burgess, Anthony Blunt e Donald 

Maclean, que foram os agentes soviéticos nos serviços secretos britânicos (MINISTERSTVO 

OBORONY, 2013, v. 2, p. 41-44; vol. 4, p. 196). 

15. Codinome do agente soviético na Bulgária, significa “mestre”, “professor”.
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 A residentura da inteligência em Londres comunicou em setembro de 1941 sobre as 

pesquisas de fabricação de armas atómicas. Isto impulsionou as pesquisas semelhantes na 

URSS (Ibid., p. 197). 

 Durante a guerra funcionavam duas residenturas legais de inteligência soviética – 

uma em Istambul, outra em Ancara, bem como uma agência em Kars. O principal objetivo 

destas foi o recebimento das informações sobre as relações da Turquia com a Alemanha e seus 

satélites das instituições do governo turco, da embaixada alemã, da comunidade húngara, da 

“estação”(station) da inteligência dos Estados Unidos e Istambul.

 De uma vital importância para os soviéticos foi o Lend-Lease que passava pelo território 

iraniano. O país teve uma rede extensa de espionagem alemã, que se criou nos anos 30, com 

base em uma comunidade de 6 mil e 500 especialistas técnicos alemães contratados pelo Irã para 

trabalhar na indústria, ferrovias, no exército, nos serviços especiais e na polícia. Antes da guerra 

este número duplicou. Em 1941 a inteligência alemã preparou um golpe de estado, para colocar 

no poder os germanófilos, que foi fracassado pela intervenção conjunta soviético-britânica em 

agosto de 1941 durante a Operação Countenance. Em meados de 1941, antes da operação, foi 

adquirida uma informação confiável de que a Turquia não se envolveria num conflito do Irã 

com a União Soviética e a Grã-Bretanha e não assumiria nenhum compromisso com o Irã em 

caso de sua ocupação pelos dois países (Ibid., p. 199). Em 1942 Moscou ficou informada que a 

Turquia entraria em guerra contra a União Soviética caso acontecesse a ocupação do Cáucaso 

pelos alemães (Ibidem). Em 1943 os agentes alemães prepararam um atentado às vidas dos 

líderes da Aliança – Stalin, Churchill e Roosevelt - durante a Conferência dos Aliados em 

Teerã. Esta tentativa foi frustrada pelos serviços do GRU e do NKVD (Ibidem)



118

 O serviço de inteligência militar avisou sobre preparativos dos alemães de usar gases 

venenosos contra a União Soviética, quando as forças alemãs se depararam com uma situação 

estrategicamente desesperadora em 1942 em Stalingrado. Eles recorreram a experiências de 

uso de gases com prisioneiros soviéticos (MINISTERSTVO OBORONY, 2013, v. 6, cap. 5, p. 

246-250). Começou o fornecimento de gases asfixiantes e venenosos, de meios de pulverização 

aérea, máscaras de gás para tropas, tudo isto foi detectado pelos serviços de inteligência 

militar, através de interrogatórios e de captura do material de proteção individual (Ibidem; 

STALINGRADSKAIA, 2015, p. 36, 39-43, 50). Moscou informou os Aliados. Com base em 

acordo recíproco, Churchill e Roosevelt em 1942 fizeram pronunciamentos públicos de que em 

caso de uso de armas químicas nos fronts e sobretudo no front soviético-alemão, serão desferidas 

contra a Alemanha e seu território grandes quantidades de armas químicas (PEREPISKA, 1986, 

p. 44-45). Hitler, ele próprio vítima de gases venenosos durante a Primeira Guerra Mundial, não 

ousou autorizar o uso de armas químicas de combate até o fim da guerra.

 Os serviços militares da inteligência coletavam informações sobre a disposição de 

estados-maiores dos exércitos das forças invasoras, aeródromos, depósitos de combustível para 

orientar a aviação para bombardeios, procurando causar o maior dano possível ao inimigo, 

analisando os dados colhidos nos interrogatórios dos prisioneiros de guerra, desertores, referentes 

aos armamentos novos, estado material e moral das tropas. (Vd. STALINGRADSKAIA, 2015).  

Na retaguarda alemã funcionavam grupos especiais e destacamentos móveis de sabotagem e de 

resistência, que explodiam pontes e comboios ferroviários, exterminavam as forças militares e 

armamentos.
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5. Conclusão          

  

 As perdas totais das tropas fascistas no Dom, no Volga, em Stalingrado e no Cáucaso 

totalizaram 1,5 milhão de efetivos, 3500 tanques e peças de artilharia de ataque, 12 mil peças 

de artilharia de defesa e lançadores de minas, cerca de 3 mil aviões etc. Tais perdas de forças 

e de recursos tiveram uma repercussão catastrófica sobre a situação estratégica da Alemanha e 

abalaram a sua máquina militar e sua indústria.

 O fracasso dos planos estratégicos nazifascistas de 1942 foi um corolário tanto da 

subestima das forças e das capacidades do Estado Soviético, do potencial patriótico-espiritual 

dos povos da União Soviética, quanto da superestimação pela Alemanha de suas forças e de 

suas capacidades ofensivas. As causas da derrota das forças alemães  consistiam na organização 

estratégica correta de escolha de principais ataques, no descobrimento de pontos fracos da 

defesa, num rápido rompimento desta defesa e na finalização das operação com cerco do 

agrupamentos principais das forças inimigas, executados pelo comando soviético, tanto na 

batalha de Moscou, como nas de Stalingrado e do Cáucaso e em diante. O papel da inteligência, 

da coleta de informações, da espionagem, da contra espionagem, da subversão e da sabotagem, 

organizadas na retaguarda e no exterior, era valorosíssimo, por ter poupado esforços e vidas.

 As perdas humanas e materiais gigantescas da URSS, durante um ano e três meses 

de batalhas inimagináveis, de julho de 1942 e novembro de 1943, resultaram em vitórias 

estratégicas em Stalingrado, em Kursk e no Cáucaso, e mudaram o rumo da Segunda Guerra 

Mundial. Nestas três principais batalhas contra os exércitos nazistas e os dos seus aliados 

(Romênia, Hungria, Itália), as forças armadas soviéticas demonstraram a estratégia vitoriosa 
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que faltava a elas durante primeiros 16 meses, desde 22 de junho de 1941, quando o país foi 

invadido pela Alemanha e seus aliados, e recuou até o rio Volga, Moscou, Stalingrado, Cáucaso 

do Norte, deixando na posse do inimigo um potencial terrestre, humano, industrial e energético 

sem igual. 

 A inteligência não começa, nem vence guerras, mas ela contribui tanto para seu início, 

quanto para o seu fim. No caso da Batalha do Cáucaso, a inteligência soviética estava mais 

bem preparada para aproximar a vitória sobre as forças do inimigo. A Batalha do Cáucaso foi 

vencida pela União Soviética e a inteligência desempenhou nisso um papel inestimável. 
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1 - Introdução:  

 Durante a Segunda Guerra Mundial, a Turquia optou pela neutralidade, mantendo 

relações de não-beligerância tanto com os Aliados, quanto com as potências do Eixo, a fim de 

não se envolver diretamente na guerra. Para assegurar uma postura de equidistância e de não 

envolvimento no conflito mundial, a Turquia estabeleceu um triplo pacto de amizade e não-

agressão com a Grã-Bretanha e a França em 19393 e, em seguida, um pacto de amizade e não-

agressão com a Alemanha nazista, em 19414.

  Desenvolvendo este vetor da política externa, a diplomacia turca conseguiu, durante a 

Segunda Guerra Mundial, manter relações amigáveis ou neutras, tanto com os Aliados, quanto 

com o Eixo, de 1939 até 1945. Os Aliados, sobretudo, a Grã-Bretanha, por um lado, e a Alemanha 

nazista, por outro, exerceram fortes pressões para que a Turquia entrasse na Guerra. Quando 

os alemães começaram a se expandir em direção aos Balcãs em 1940, a Turquia passou a ser 

pressionada pela Grã-Bretanha para se opor a esta expansão. Quando os alemães conseguiram 

se expandir para todo o sudeste da Europa até alcançar as fronteiras da Turquia, o governo de 

İsmet İnönü, ameaçado e pressionado, assinou o tratado de amizade e não agressão em junho 

de 1941 com a Alemanha nazista.

3. Treaty of Mutual Assistance between His Majesty in respect of the United Kingdom, the President of 
the French Republic and the President of the Turkish Republic. 1939. Disponível em: <http://treaties.
fco.gov.uk/docs/pdf/1940/TS0004.pdf>. Acesso em: 26/05/2018.
4. Treaty of Friendship Between Germany and Turkey June 18, 1941. Disponível em: <http://avalon.
law.yale.edu/wwii/turger41.asp>..
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 Após a Alemanha romper o tratado de não-agressão Molotov-Ribbentrop5 e atacar 

a URSS em primeiro de março de 1941 e a Iugoslávia ser invadida pelo Eixo em abril de 

1941, a expectativa da coalização anti-Eixo de que a Turquia se juntaria aos Aliados diminuiu. 

Contudo, a preocupação do governo soviético de que a Turquia poderia entrar na Guerra ao lado 

das potências do Eixo aumentou, sobretudo, desde os meados de 1942, quando a Alemanha e 

seus aliados começaram uma ofensiva estratégica em direção do sul do país, em direção ao 

Cáucaso do Norte e ao Cáspio. As vitórias soviéticas em Stalingrado e no Cáucaso, afastaram 

a possibilidade de aliança da Turquia com as potências do Eixo e o governo turco passou a 

ser pressionado para entrar na guerra do lado dos Aliados. A diplomacia turca resistiu a estas 

pressões até 1944 – quando a Turquia encerrou suas relações diplomáticas com a Alemanha – e 

em 1945 declarou guerra às potências do Eixo. A política externa, baseada na neutralidade ativa 

da Turquia, permitiu que o país não entrasse na Guerra, evitando consequências catastróficas 

em decorrência da participação do conflito mundial.

2 - Interesses e pressões diplomáticas da Alemanha, da Grã-Bretanha e da URSS sobre a 

Turquia em 1941

 A situação nos Balcãs estava se deteriorando, principalmente após a Bulgária – que até 

então havia mantido sua neutralidade – aderir ao Eixo em 1º de março de 1941. Neste contexto, 

a Turquia esteve ameaçada por uma possível invasão por parte da Alemanha nazista, o que a 

levou a negociar a conclusão de um pacto de amizade e não-agressão entre os dois países.

5. Treaty of Nonaggression Between Germany and the Union of Soviet Socialist Republics MOSCOW, 
August 23, 1939. Disponível em> <http://avalon.law.yale.edu/20th_century/nonagres.asp>. Acesso em: 
22/09/2018.
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 Em maio de 1941 o governo alemão argumentava que a França e a Grã-Bretanha não 

tinham mais condições de exigir colaboração da Turquia, evocando os termos do triplo pacto, 

assinado em 1939. Neste contexto, em decorrência das negociações para a assinatura do tratado 

de amizade e não agressão com a Turquia, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha 

Joachim von Ribbentrop, enviou um telegrama em 17 de maio de 1941 para o embaixador 

alemão em Ancara, Franz von Papen, com instruções sobre a negociação. Nesta mensagem, 

Ribbentrop orientou que von Papen argumentasse que o tratado turco-anglo-francês de 1939 

teria perdido toda sua substância, pois a França estaria derrotada e mudando para o lado do Eixo 

e a Grã-Bretanha não teria possibilidade de dar apoio à Turquia. (FO, 1941, No.3, p. 10-11). 

Ribbentrop também orientou que simultaneamente com o tratado oficial com a Turquia, um 

tratado secreto deveria ser firmado permitindo aos alemães um trânsito irrestrito de armamento 

e material de guerra pelo território turco. O objetivo principal deste acordo secreto seria o de 

transportar material de guerra para o Iraque, o Afeganistão e a Síria (IBID. p.10-11). Ribbentrop 

também escreveu que, caso von Papen percebesse que os turcos estariam dispostos a concordar 

com o tratado secreto, deveria prometer a eles uma “correção” de suas fronteiras na região 

de Adrianópolis e eventualmente a posse de ilhas no Mar Egeu. Para Ribbentrop, o fato de a 

Grã-Bretanha não poder prestar suporte à Turquia e a justificativa de que a Turquia estaria se 

autopreservando da “suposta ameaça alemã” e da “real ameaça  russa”, garantiriam a assinatura 

do acordo e a preservação da imagem da Turquia perante o mundo (IBID., p. 12).

 Ainda na fase de negociação do tratado, a diplomacia alemã buscava convencer o 

governo turco de que suas obrigações de mútua assistência definidas no tratado turco-anglo-

francês de 1939 não tinham mais validade. Dessa forma, a assinatura de um tratado de amizade 

e não agressão com a Alemanha garantiria a neutralidade da Turquia. Entretanto, em telegrama, 
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enviado em 9 de junho de 1941 a von Papen, Ribbentrop dava claras instruções, afirmando 

que era importante que o governo turco estivesse ciente de que caso cooperasse com a Grã-

Bretanha contra a Alemanha, mesmo que de forma indireta, a Turquia automaticamente estaria 

se colocando em oposição à Alemanha, desta maneira, colocando em xeque a sua neutralidade 

(FO, 1941, No. 7, p. 25-29). Estas instruções foram dadas em resposta às tentativas da 

Turquia de negociar uma cláusula no tratado com a Alemanha que permitisse cooperação 

com a Grã-Bretanha em caso de um ataque infringido por um terceiro ator, como a Rússia ou 

a Itália. Ribbentrop deixou claro que o tratado não seria assinado se a Turquia demandasse 

reconhecimento por parte da Alemanha do tratado com a Grã-Bretanha e a França de 1939, 

ou que demandasse a possibilidade de cooperar com a Grã-Bretanha política ou militarmente 

(IBID., p. 25-29).

 A atitude de Ribbentrop causou suspeitas do governo turco de que a Alemanha estivesse 

tentando afastar a Turquia da Grã-Bretanha e trazê-la para o lado do Eixo. Em resposta a 

esta reação, Ribbentrop afirmou que esta impressão dos turcos era falsa e que a Alemanha 

apenas desejava que a Turquia retornasse à sua neutralidade (FO, 1941, No. 8, p. 30-31).  

Posteriormente, principalmente durante os preparativos da Operação Fall Blau em 1942, ficou 

claro que a Alemanha possuía a intenção de fazer a Turquia abandonar sua neutralidade e se 

juntar ao Eixo.

 Após as negociações com o Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mehmet Şükrü 

Saracoğlu, em 17 de junho de 1941, von Papen comunicou via telegrama secreto ao Ministério 

de Relações Exteriores da Alemanha, que após compararem os textos das propostas para o 

tratado, chegaram a um acordo, apenas adicionando ao tratado uma cláusula que definisse que 
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os instrumentos de ratificação deveriam ser trocados em Berlim o quanto antes (FO, 1941, No. 

9, p. 32-31). O tratado de amizade e não-agressão entre Turquia e Alemanha foi assinado em 

Ancara pelo embaixador alemão para a Turquia, Franz von Papen, e pelo ministro das Relações 

Exteriores turco, Şükrü Saracoğlu, em 18 de junho de 1941. Este tratado incluiu também uma nota 

expressando intenção de manter boas relações econômicas entre os dois países. Em 22 de junho de 

1941, apenas quatro dias após a assinatura do tratado com a Turquia, a Alemanha agrediu a URSS 

no âmbito da Operação Barbarossa, rompendo o pacto Molotov-Ribbentrop e iniciando o conflito 

no Front Oriental. Tal proximidade entre a data da assinatura do tratado turco-alemão de não-

agressão e o início da Operação Barbarossa contra a União Soviética comprovou a eficiência da 

diplomacia alemã no sentido de conseguir manter a Turquia neutra nos Balcãs, de onde uma grande 

parte das forças armadas alemães estava se deslocando para o front oriental, e a garantir  que a 

Turquia não concluiria uma aliança militar com a Grã-Bretanha, contra a Alemanha, no momento 

crucial da invasão da União Soviética. 

 Com o objetivo de fazer com que a Turquia mantivesse sua neutralidade, os embaixadores 

britânico e soviético em Ancara informaram, no dia 10 de agosto de 1941, ao governo turco de que 

seus países respeitariam a inviolabilidade da República da Turquia e estariam prontos para prestar 

ao país qualquer apoio e assistência necessária na ocorrência de um ataque vindo de qualquer 

poder europeu (FOX, 1959, p. 30) (MOLDASSOVA e ABDUGULOVA, 2017, p. 419). Em 1942, 

Winston Churchill afirmou que Franklin Roosevelt compartilharia visões bastante similares quanto 

à participação da Turquia na Guerra. Por isso, Churchill sugeriu a Stalin que os EUA deveriam se 

juntar nesta garantia de integridade territorial da Turquia (CORRESPONDENCE, 1942, No. 88).

 Em mensagem pessoal de Winston Churchill, recebida por Joseph Stalin em 30 de agosto 
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de 1941, o primeiro-ministro britânico avisou que enviaria 200 aviões do tipo Tomahawk e 

que dois esquadrões com 40 caças do tipo Hurricane chegariam a Murmansk6 até o dia seis de 

setembro de 1941. Churchill afirmou que os britânicos estariam tentando obter superioridade 

no espaço aéreo para sua presença na Líbia e para apoiar a Turquia com o objetivo de trazê-

la para os Aliados (CORRESPONDENCE, 1941, No. 09). Além disso, Churchill ofereceu a 

Stalin mais 200 aviões de caça do tipo Hurricane, além de serviços de mecânicos, instrutores 

e fornecimento de peças sobressalentes. Em resposta enviada em três de setembro de 1941, 

Stalin agradeceu a oferta de venda dos 200 Hurricane, porém afirmou que estes aviões não 

seriam capazes de mudar seriamente a situação no front oriental, tanto pela impossibilidade de 

se utilizar todos simultaneamente e pela escala da guerra que demandaria continuamente uma 

grande quantidade de despachos de aeronaves, quanto pela deterioração das posições das tropas 

soviéticas em regiões vitais como Ucrânia e Leningrado (IBID., No. 10). Stalin afirmou que a 

única forma de superar esta situação desfavorável, seria abrir um segundo front ainda em 1941 

em algum lugar dos Balcãs, ou na França, para afastar 30 a 40 divisões alemãs do front oriental, 

ao mesmo tempo em que deveria suprir a URSS com 30,000 toneladas de alumínio no começo 

de outubro e pelo menos 400 aviões e 500 tanques (de pequeno ou médio porte) por mês. Stalin 

reiterou que sem estas ações, a URSS seria ou derrotada, ou perderia a capacidade de dar apoio 

aos aliados na luta contra as forças de Hitler (IBID., No. 10).

 Churchill, enviou então uma nova mensagem para Stalin, recebida em seis de setembro 

de 1941, afirmando que uma metade das provisões de tanques e aviões seria enviada pela Grã-

Bretanha, enquanto a outra metade deveria ser enviada pelos EUA. Porém, Churchill afirmou 

que não haveria nenhuma possibilidade de abertura de um novo front nos Balcãs sem a ajuda da 

6. Cidade localizada na região administrativa de mesmo nome no noroeste da Rússia, na baía de Kola, 
a 12 km do mar de Barents, no Círculo Polar Ártico.
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Turquia, que se mostrava pouco propensa a isto, devido ao tratado germano-turco em vigor (IBID., 

No.11). Churchill, entretanto afirmou que após as forças alemãs e italianas na Líbia terem sido 

derrotadas, as forças britânicas poderiam se deslocar para o flanco sul da URSS, o que segundo ele, 

poderia encorajar a Turquia a manter pelo menos uma neutralidade fiel aos aliados.

 Em mensagens posteriores, Churchill afirmava que a Turquia gostaria de se juntar aos 

Aliados, porém, compreensivelmente, se sentiria ameaçada, já que a este ponto, ficava claro 

que os alemães considerariam qualquer ação do governo turco em apoio à Grã-Bretanha como 

rompimento do tratado germano-turco (IBID., No. 13). Churchill, porém afirmava que a promessa 

de fornecimento de consideráveis forças e suprimentos de equipamentos técnicos para a Turquia, 

por parte da Grã-Bretanha, teria uma influência decisiva sobre o governo turco. Segundo Churchill, 

o grande “prêmio” no front sul seria a Turquia; se a Turquia passasse para o lado dos Aliados, um 

exército poderoso se tornaria disponível (IBID., No. 13). Segundo estas conversas, para Churchill, 

a ajuda mais veloz e efetiva viria se a Turquia pudesse ser induzida a resistir às demandas alemãs 

pela passagem de tropas pelo território turco, mas seria ainda melhor se a Turquia entrasse na 

guerra do lado dos Aliados (IBID., No. 14).

3 - Posturas da Alemanha, da Grã-Bretanha e da URSS diante da Turquia em 1942 

 Em relatório enviado ao Ministério de Relações Exteriores da Alemanha em cinco de 

janeiro de 1942, o embaixador alemão na Turquia Franz von Papen afirmou que o governo turco 

havia alimentado esperanças na possibilidade de um armistício entre o Império Britânico e as 

Potências do Eixo, contanto que os Estados Unidos da América não se juntassem definitivamente 

aos Aliados (FO, 1942, No. 16, p. 49). Porém, após os ataques a Pearl Harbor em sete de dezembro 
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de 1941, quando teve lugar o início do conflito entre EUA e Japão e a declaração de guerra 

das potências do Eixo contra os EUA em 11 de dezembro de 1941, essa possibilidade passou 

a ser vista como inviável pelo governo turco, que segundo von Papen, recebeu a declaração 

de guerra das Potências do Eixo aos EUA inicialmente com profunda decepção (IBID., p. 49). 

De acordo com von Papen, duas situações poderiam fazer com que a Turquia abandonasse a 

neutralidade em favor de um dos lados:

 1º - Se as potências do Eixo sucedessem em garantir uma vitória decisiva na Rússia 

ainda na primavera [de 1942], penetrassem no Cáucaso e ameaçassem o suprimento britânico 

de petróleo no Golfo Pérsico. Se esta situação se concretizasse, segundo von Papen, ficaria 

claro para o governo turco que a coalização entre os EUA e a Grã-Bretanha não conseguiria 

vencer a guerra na Europa. Tal fato criaria a possibilidade de um armistício, que a Turquia 

estaria preparada para apoiar com seu aparato militar.

 2º - Se ocorresse uma tentativa prematura de induzir a Turquia a assumir uma postura 

ativa, demandando sua participação na guerra ou demandando o direito de transitar com tropas 

pelo seu território. Segundo von Papen, uma atitude precipitada neste sentido poderia empurrar 

a Turquia para o lado contrário. Neste mesmo telegrama, o embaixador von Papen afirma que 

em conversa com o presidente turco İsmet İnönü, este afirmou que a Turquia estava fortemente 

interessada na destruição do “colosso russo”, e que nenhuma propaganda ou pressão dos 

Aliados poderia induzir a Turquia a realizar, mesmo uma ação mínima, contra os interesses 

alemães (IBID., p. 52).

 Segundo von Papen, o presidente turco afirmara que o posicionamento neutro da Turquia 
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era, naquela ocasião, muito mais vantajoso para o Eixo do que para a Grã-Bretanha (IBID., p. 

52-55). De acordo com este relatório, von Papen pressionou o presidente turco İsmet İnönü, 

afirmando que em uma grande guerra, para defender a Europa do bolchevismo, nenhum Estado 

Europeu poderia ficar neutro. Após a resposta reticente de İsmet İnönü, von Papen afirmou que 

se os alemães iniciassem a ofensiva contra o Cáucaso na primavera, uma forte concentração 

de forças turcas na fronteira com a Rússia seria de grande valor para os alemães (IBID., p. 55).  

Para o embaixador Franz von Papen, os turcos esperavam qualquer coisa da Rússia e por isso 

estariam dispostos a apoiar a Alemanha em momento propício (IBID., p.55). Porém, segundo 

von Papen, quanto mais tempo levasse para que uma vitória decisiva da Alemanha sobre a 

URSS ocorresse, mais forte seria a tendência de que a Turquia se mantivesse fora do conflito 

(IBID., p. 52).

3.1 - Atentado à bomba contra o embaixador Franz von Papen. 

 No dia 24 de fevereiro de 1942, o embaixador Franz von Papen sofreu um atentado à 

sua vida. Uma bomba explodiu no distrito diplomático de Ancara, porém von Papen escapou 

ileso. Segundo Tamkin (2009, p.109-110), para o embaixador britânico em Ancara, Hugessen, 

os soviéticos haviam planejado o ataque para estremecer as relações entre a Alemanha e a 

Turquia, porém as repercussões do caso, que levou à prisão de dois soviéticos envolvidos no 

ataque, prejudicou as relações entre a Turquia e a URSS. Um telegrama enviado no dia oito de 

abril de 1942 pelo embaixador turco em Moscou Ali Haydar Aktay, explicitou a gravidade da 

situação:

Eu contatei Vyshinsky (Secretário Geral das Relações Exteriores) e o informei que eu havia lido os 

insultuosos e difamatórios artigos que apareceram nos jornais... ...com grande perplexidade e desgosto... 
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Os russos definitivamente não estão levando em consideração as relações entre nossos dois Governos. 

...Se o julgamento proceder contra eles, eles intensificarão seus ataques sobre nós e talvez irão tão longe 

a ponto de romper relações diplomáticas. (AKTAY, APUD TAMKIN p. 110 Tradução livre)7.

 Esta situação trouxe à tona o clima de tensão e desconfiança entre a Turquia e a URSS 

em 1942.

4 - Operação Brunswick (Fall Blau)8, início da Batalha do Cáucaso e reflexos na política 

externa turca

 Apesar das expectativas colocadas sobre a Operação Barbarossa em 1941, a URSS não 

havia sido derrotada pela Alemanha, resistiu até o inverno e as forças do Eixo foram sofrendo 

grandes perdas enquanto atuavam num frio rigoroso, para o qual não estavam preparados. 

Entretanto, os alemães tentaram um último movimento para tentar conquistar Moscou no 

âmbito da Operação Tufão, porém, a resistência soviética foi ferrenha, demonstrando que a 

URSS estava longe de ser derrotada (PIÑERO, 2017, pos. 126-129).

 Neste contexto, ainda que as forças do Eixo tivessem resistido ao período do inverno 

e não tivessem sofrido uma derrota decisiva, suas perdas impediam a renovação de novas 

ofensivas em todo o front leste. Dessa forma, se concentraram em defender o setor central, 

atacar no setor do grupo de exércitos do Sul e realizar uma ofensiva limitada por parte do 

7. I called upon [Deputy Foreign Commissar] Vishinsky and informed him that I had read the insulting 
and slanderous articles which have appeared in the Newspapers . . . with great astonishment and disgust 
. . . The Russians are definitely taking no account of relations between our two Governments . . . If the 
trial goes against them, they will intensify their attacks upon us and perhaps go so far as to break off 
diplomatic relations.
8. O nome da Operação Fall Blau foi trocado pelo comando militar alemão em 30 de junho de 1942 em 
Operação Brunswick.
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grupo de exércitos do Norte para ocupar definitivamente Leningrado no âmbito da Operação 

Nordlicht, que também fracassou, devido à resistência soviética (IBID., pos. 134-135).

 Em cinco de abril de 1942, o alto comando de Hitler aprovou a Diretriz 41, que 

determinava as missões fundamentais da campanha de verão de 1942 (Operação Fall Blau). 

O objetivo fundamental consistia em derrotar definitivamente as forças armadas soviéticas, 

privando a URSS de seus principais centros econômicos e militares e, portanto, terminar a 

guerra contra a União Soviética em 1942. (GRECHKO, 2001, p. 8).

 O grupo de exércitos Sul, sob o comando do marechal-de-campo von Bock ficou 

encarregado da operação. Posteriormente este grupo foi dividido em dois, o Grupo A e o Grupo 

B. O Grupo B atacaria ao norte do Grupo A com o objetivo de chegar ao Don no setor de 

Voronej e Novava Kalitya e seguir para o sul entre os rios Don e Volga, até Stalingrado. O 

Grupo A deveria atacar ao Sul e chegar ao curso inferior do rio Don (IBID., p.41). Hitler 

tinha como um dos objetivos principais ocupar as zonas petrolíferas do Cáucaso e atravessar a 

cordilheira caucasiana (IBID., p.25).

 Segundo Andrei Grechko: “O comando supremo alemão começou a implementar o 

plano de ocupação do Cáucaso. Ao receber o codinome de Edelweiss, este plano foi expandido, 

na Diretiva No. 45 de 23 de julho de 1942, para dar continuidade à ‘Operação Brunswick’” 

(IBID., p. 45, tradução livre9). A Alemanha contava com que a execução deste plano pudesse 

empurrar a Turquia na guerra contra a URSS (IBID., p. 83)

9. The Nazi command now began to implement its plan of capturing the Caucasus. Given the codename 
de Edelweiss, this plan was expounded in Directive No. 45 of July 23, 1942, on the continuation of 
“Operation Brunswick”.



134

No dia 28 de junho de 1942, a Alemanha perpetrou um ataque sobre a primeira linha de defesa 

soviética utilizando um devastador bombardeio, tanto aéreo, quanto de artilharia, seguindo 

com o avanço das forças terrestres alemãs. Foi colocada em prática a primeira fase especificada 

pela Diretriz 41, funcionando como uma operação de cerco em formato de pinça, utilizando 

o 4º Exército Panzer e o II Exército na ala norte, enquanto o VI Exército atacava pelo Sul e 

o II Exército Húngaro apoiava o avanço em segunda linha. (PIÑERO, 2017, p.1212-1215). 

Estas operações foram bem-sucedidas e permitiram que os alemães mantivessem sua ofensiva 

em direção ao Cáucaso.  Após a conquista de Rostov em 24 de julho de 1942, Hitler passou a 

acreditar que a vitória estava próxima e que a invasão do Cáucaso seria bastante fácil. Desta 

forma, Hitler redefiniu os objetivos da Operação Brunswick (Fall Blau), ampliando o objetivo 

da conquista de Maikop, para a conquista de todo o Cáucaso, esperando capturar Baku e 

Stalingrado simultaneamente (PIÑERO, 2017 Pos. 1730-1734). 

 Sobre a operação Fall Blau alemã no Cáucaso, Alexander Werth (2015), afirma:

No espaço de um mês, os alemães haviam invadido o Kuban, os confins setentrionais do Cáucaso, as 

estações termais de Pyatigorsk e Kislovodsk, cravado a suástica no monte Elbrus e chegado ao mar 

Negro no setor de Novorossiisk. Eles ocupavam Maikop, capital da terceira região petrolífera mais 

importante do Cáucaso, e se encontravam a menos de 40 km de Grozny, capital da segunda região 

petrolífera mais importante após Baku. A região de Maikop produzia cerca de três milhões de toneladas 

de petróleo por ano; Grozny, duas vezes mais. (pos. 127).

 Segundo Moldadossova e Abdugulova, (2017, p. 436), os alemães foram bem-sucedidos 

no norte do Cáucaso no verão e no outono de 1942 e seus exércitos começaram a avançar em 

direção ao sul, cada vez mais próximos da fronteira turca. Neste contexto, o comando soviético 

foi forçado a fortalecer o front contra os alemães e simultaneamente tomar medidas defensivas 
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em um caso de ataque de forças turcas. Em agosto, o General soviético S.M. Shtemenko 

reportou ao Kremlin sobre a situação e em suas memórias ele declarou:

Quando ficou óbvio que as tropas germano-fascistas penetrariam definitivamente o sul ao longo 

da costa do Mar Cáspio e através da cadeia do Cáucaso, uma questão inescapável surgiu diante de 

nós: seus aliados turcos iam apoiá-los? Em meados de 1942, ninguém podia apostar que eles não se 

manifestariam ao lado da Alemanha (SHTEMENKO, apud MOLDASSOVA E ABDUGULOVA, 2017, 

p. 436, tradução livre10)

 Sobre a tendência da Turquia se aliar às potências do Eixo dependendo dos resultados 

na batalha do Cáucaso, Alexander Werth (2015) afirma:

Se os alemães tivessem conseguido furar o cerco até Batumi, a marinha soviética do mar Negro teria sido 

forçada a fugir para não acabar presa na Turquia, que possivelmente se aliaria aos alemães na esperança 

de tomar uma parte do território caucasiano, que ambicionava há muito tempo. Mesmo que o resultado 

da guerra fosse incerto, esse cenário não era desconsiderado; se os alemães tivessem conseguido outra 

grande vitória no Cáucaso nos meses de agosto e setembro de 1942, a Turquia teria provavelmente feito 

uma aliança com eles. Os russos tinham de manter, então, como medida preventiva, forças armadas 

consideráveis na fronteira turca, mesmo que a atitude dos turcos não fosse particularmente provocadora. 

Em todo caso, é certo que, na época, havia uma grande concentração de tropas turcas na Transcaucásia. 

(p.127-128).11

 Após os primeiros momentos bem-sucedidos das forças do Eixo no Cáucaso em 

setembro de 1942, as tropas russas, porém, imprimiram incríveis resistências no setor de 

Mozdok e ao norte de Tuapsé. Os russos haviam conseguido bloquear a estrada dos campos de 

petróleo do Cáspio, dos passos de montanha, assim como o acesso à costa do Mar Negro ao sul 

de Novorossiisk. Os alemães não conseguiram atingir nenhum objetivo principal no Cáucaso e 

10. When it became obvious that the German-Fascist troops would definitely penetrate to the south 
along the Caspian coast and across the Caucasus chain, an inescapable question sharply rose before us: 
were their Turkish allies going to support them? In mid-1942 no one could vouch that they would not 
come out on Germany’s side.
11. Versão digital EPUB; 204 páginas. Editora Contexto.
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em dezembro de 1942, começaram a recuar, sendo perseguidos pelos russos (WERTH, 2015, 

p.128-131).

 Em novembro de 1942, o governo britânico enviou à Turquia considerável quantidade 

de material de guerra, incluindo 200 tanques vindos do Oriente Médio. Segundo Churchill, se 

os Aliados conseguissem trazer a Turquia para seu lado da Guerra, poderiam proceder com 

as operações para abrir uma rota marítima para o flanco soviético no Mar Negro, além de 

poder lançar fortes bombardeios contra os campos de petróleo da Romênia (que eram vitais 

para a Alemanha), a partir das bases turcas (CORRESPONDENCE, 1942, No. 88). Naquele 

momento, a Batalha do Cáucaso ainda não estava decidida, e não era a intenção dos turcos de se 

comprometerem definitivamente com qualquer um dos lados. A Turquia, portanto, manteve-se 

neutra.

5 - Conferências dos Aliados de 1943 e seus reflexos na Turquia

 Ao longo do ano de 1943, os Aliados realizaram uma série de conferências para discutir 

as questões da Guerra. Em vários destes encontros, a questão da neutralidade da Turquia foi 

discutida e negociada entre a Grã-Bretanha, os EUA, a URSS e a Turquia.

5.1 - Conferência de Casablanca

 A conferência de Casablanca ocorreu do dia 12 ao dia 25 de janeiro de 1943 em Marrocos. 

Os principais participantes foram o presidente dos EUA Franklin Roosevelt e o Primeiro Ministro 

da Grã-Bretanha, Winston Churchill. A Turquia não teve representantes neste encontro, mas seu 
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papel na Guerra foi um dos pontos discutidos. Neste encontro, Churchill insistiu na ideia de 

usar o território turco como base para operações militares, além de estabelecer uma força naval 

turca no Mediterrâneo. Roosevelt, inicialmente aceitou a ideia de ter a Turquia ativamente 

envolvida na guerra. Além disso, o presidente dos EUA sugeriu que deveriam ser iniciadas 

negociações com a Alemanha, caso os alemães se rendessem incondicionalmente. 

 Esta proposta foi recebida posteriormente pelos turcos com preocupação, já que para eles, 

o colapso da Alemanha poderia significar uma expansão soviética na Europa. (ALTUNÖRS, 

2017, p.3, apud WEISBAND, 1973).

5.2 - Conferência de Adana

 Churchill se encontrou com o presidente İsmet İnönü na região de Adana no dia 30 de 

janeiro de 1943 para tentar convencê-lo a se juntar aos Aliados. O encontro ficou conhecido 

como a conferência de Adana, ou conferência de Yenice. Tratou-se de um encontro secreto em 

um vagão na estação de trem de Yenice, próxima à cidade de Adana. Nesta ocasião, Churchill 

buscou pressionar İnönü a se juntar aos Aliados para que a Turquia ajudasse na luta contra a 

ocupação nazista dos Balcãs, principalmente na Bulgária. Segundo Churchill, em seu telegrama 

a Stalin no dia primeiro de fevereiro de 1943, ele não exigiu nenhum engajamento político 

preciso ou promessa de participação na guerra, porém, em sua opinião, a Turquia entraria na 

guerra em 1943 (CORRESPONDENCE, 1943, No. 109). Segundo Churchill, os turcos, porém, 

estavam apreensivos em relação à sua posição após a guerra diante de uma ascensão da URSS 

como grande potência (IBID., No.109). Esta preocupação dos turcos com a URSS e a sua 

relação com a Grã-Bretanha também foi percebida e transmitida pela diplomacia alemã em 
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relatório enviado por von Papen ao Ministério de Relações Exteriores em Berlim em cinco de 

janeiro de 1942 (FO, No.16, 1942, p.50-51).

 De acordo com Nicholas Tamkin (2009, p. 104), apesar da esperança expressada por 

Churchill após a conferência de Adana, Hugessen, embaixador britânico em Ancara de 1939 a 

1944, teve, porém, a opinião divergente da de Churchill, duvidando que os turcos entrariam na 

guerra ao lado dos Aliados. Segundo Hugessen, havia a suposição falsa de que naquele momento 

a política externa turca estava caminhando para uma colaboração mais ativa na condução da 

guerra ao lado dos Aliados. As suspeitas de Hugessen se confirmaram definitivamente na 

segunda conferência do Cairo no fim do ano de 1943, durante a qual a neutralidade turca foi 

reafirmada. Contudo, segundo Tamkin, a impressão, de que a Turquia estaria para entrar em 

guerra, deveu-se a “jogo duplo” dos próprios turcos que estavam dando sinais falsos (IBID. p. 

105-106).

 Ainda em 1943, a situação do front leste era cada vez mais favorável para os soviéticos 

que vinham imprimindo importantes vitórias durante a Batalha do Cáucaso. Segundo Alexander 

Werth (2015):

...em março de 1943, a frente de batalha apresentava um quadro radicalmente diferente e muito mais 

favorável aos russos que outrora. Não somente a situação militar era bem melhor que em novembro 

(desde então, 480 mil km2 de território soviético haviam sido retomados do inimigo), como também 

era infinitamente melhor que antes da grande ofensiva alemã do verão europeu de 1942. Moscou estava 

livre da ameaça que pesava sobre ela. A situação em Leningrado havia melhorado consideravelmente; 

as imensas plantações de trigo do Don e do Kuban haviam sido libertadas sem grandes danos; os 

campos de petróleo do Cáucaso não estavam mais ameaçados; e agora que o “bolsão de Kursk” havia 

sido reconquistado pelos russos as condições estavam reunidas para a libertação da Ucrânia. (pos. 132 

– 133).
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 Neste contexto, as vitórias soviéticas na Batalha do Cáucaso foram fatores importantes 

para que a Turquia mantivesse sua neutralidade.

5.3 - Conferência de ministros de relações exteriores em Moscou

 A conferência de Moscou ocorreu do dia 19 de outubro ao dia primeiro de novembro de 

1943 e teve como participantes o ministro de Relações Exteriores soviético Molotov, o ministro 

das Relações Exteriores britânico Anthony Eden e seu homólogo norte americano Cordell 

Hull. De acordo com Altınörs (2017, p. 3), antes do encontro, o periódico de notícias diário 

soviético Izvestia, publicou um artigo, onde veiculava a ideia de que a Alemanha se beneficiava 

da neutralidade turca e que os alemães estavam a salvo nos Balcãs, utilizando o mínimo de 

poderio militar, o que possibilitava a mobilização de grandes tropas para o front soviético. 

Stalin entendia que a tolerância britânica e americana com a neutralidade turca impedia que os 

alemães se enfraquecessem nos Balcãs. O órgão de imprensa soviético insistia na possibilidade 

de que os armamentos enviados para a Turquia poderiam ser usados contra a Rússia e não 

contra a Alemanha (IBID., p. 3).

 Molotov fez três demandas na Conferência. A primeira seria em relação à abertura 

do segundo front na Europa em 1944, a segunda – que a Turquia deveria entrar na guerra 

imediatamente e a terceira – que o espaço aéreo sueco deveria ser utilizado pelos Aliados. 

Os britânicos apresentaram novamente os obstáculos para que a Turquia entrasse na Guerra e 

sustentaram que esta decisão cabia ao Estado turco.

 Por fim, foi assinado no dia primeiro de novembro de 1943, por Molotov e Eden, um 
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protocolo secreto, onde ficou definido o objetivo de trazer a Turquia para a guerra até o fim de 

1943 e que as bases aéreas e outras instalações turcas fossem utilizadas pelos Aliados. Molotov 

tentou convencer os EUA a assinar o protocolo, o que não se concretizou naquela ocasião. 

Porém, em quatro de novembro de 1943, Roosevelt comunicou ao Secretário de Estado Hull a 

decisão do governo dos EUA de apoiar a ideia de que a Turquia se envolvesse ativamente na 

guerra, além de afirmar a reinvindicação sobre a utilização do espaço aéreo turco por parte dos 

Aliados (IBID. p. 3).

5.4 - Conferência de Teerã

 A Conferência de Teerã ocorreu entre 28 de novembro e primeiro de dezembro de 1943 

no Irã. Esta conferência contou com a participação do presidente dos EUA Franklin Delano 

Roosevelt, do líder da URSS Joseph Stalin, do Primeiro Ministro britânico Winston Churchill 

e de suas respectivas equipes. As conclusões sobre a Turquia estabeleceram que do ponto de 

vista militar seria desejável que o país devesse entrar na guerra ao lado dos Aliados antes do fim 

do ano. Stalin também declarou que se a Turquia estivesse em Guerra contra a Alemanha e a 

Bulgária a atacasse, os soviéticos imediatamente entrariam em guerra contra a Bulgária. Apesar 

disso, os soviéticos perceberam nos americanos uma certa antipatia pela ideia da entrada da 

Turquia na guerra, pois o suporte que esta ação demandaria dos Aliados, poderia prejudicar os 

preparativos da operação Overlord12 na Normandia. Além disso, os contra-ataques alemães, 

próximos a Kíev, fizeram com que o apoio soviético à operação Overlord se renovasse. Dessa 

forma, os soviéticos acabaram abandonando seu entusiasmo quanto à participação da Turquia 

na guerra (TANKIM, 2009 p. 136-137). 

12. Codinome da operação que previa a batalha na Normandia e se desenvolveu para a execução do 
chamado “Dia D” em 6 de junho de 1944.
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 Esta conferência foi importante para o desenvolvimento da questão da neutralidade turca, 

pois nela ficou clara a preocupação de Roosevelt e Stalin quanto a possibilidade da entrada da 

Turquia na Guerra. A participação da Turquia na Guerra demandaria mobilizações de tropas e 

equipamentos dos Aliados para a região do Egeu. De acordo com Altınörs (2017 p.3-4), oficiais 

militares norte-americanos compartilhavam a ideia de que a participação da Turquia na Guerra 

não traria benefícios aos Aliados. O General Marshall, da comitiva norte-americana, se opôs 

ao argumento britânico de que a Turquia defenderia os Estreitos Turcos contra os alemães com 

seu próprio poderio militar. O Almirante King argumentou que a entrada da Turquia na Guerra 

causaria o envolvimento dos EUA nas ilhas Rodes no Dodecaneso e em outras vinte ilhas no 

mar Egeu (IBID. p. 4). Os russos também abandonaram a ideia da participação da Turquia na 

Guerra, marcando a posição de que apesar da insistência de Churchill, isso não estava próximo 

de se concretizar (IBID. p. 3-4).

5.5 - Segunda Conferência do Cairo – Reafirmação da Neutralidade Turca

 De quatro a seis de dezembro de 1943 aconteceu a Segunda Conferência do Cairo, 

no Egito, onde se encontraram o Presidente dos EUA Franklin Delano Roosevelt, o Primeiro 

Ministro britânico Winston Churchill e o Presidente da República da Turquia İsmet İnönü. 

Segundo o historiador militar Maurice Matloff, nesta conferência, Churchill tinha como 

objetivo mudar a postura da Turquia, convencendo o presidente İnönü a tomar uma postura 

de ativa participação na Guerra ao lado dos Aliados. Porém suas conversas com İnönü teriam 

sido inconclusivas (1959, p.380). Segundo Matloff, os britânicos propuseram uma redução da 

quantidade de suprimentos enviados à Turquia, porém İnönü, estava relutante, pois desejava 

ter certeza de que, caso a Turquia entrasse na guerra, ela estivesse suficientemente forte para 
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defender seu território. Churchill, considerando os preparativos para abertura do Front na 

Normandia no âmbito da Operação Overlord, concluiu que os recursos necessários e o tempo 

requerido para atender às expectativas turcas não seriam praticáveis, pois atrapalhariam o 

andamento da operação.

 Ao fim da conferência ficou decidido que a Turquia manteria sua neutralidade. Churchill 

estava um pouco decepcionado, porém Roosevelt e İnönü conseguiram o que queriam. Roosevelt 

não queria que as condições para a entrada da Turquia na Guerra atrapalhassem a execução da 

operação Overlord e İnönü tinha como objetivo principal manter sua neutralidade, não ser alvo 

de ataques das potências do Eixo, ao mesmo tempo em que prosseguia negociando com estes, 

levando em consideração, principalmente, a desconfiança em relação à URSS.

6 - Conclusões

 A política externa da Turquia, durante a Segunda Guerra Mundial, foi marcada por uma 

disputa por parte da Grã-Bretanha e da Alemanha nazista pelo alinhamento da Turquia. Neste 

contexto, as pressões diplomáticas foram muito fortes por parte dos dois países. No período 

de 1941 até 1942, a diplomacia alemã conseguiu afastar a Turquia da perspectiva de se juntar 

aos Aliados. O afastamento desta possibilidade ocorreu quase que simultaneamente com as 

vitórias militares da Alemanha nos Balcãs, na agressão contra a União Soviética (Operação 

Barbarossa), em 1941, e no período inicial da Operação Fall Blau na Rússia em 1942, durante 

o avanço sobre o Cáucaso e Stalingrado. A situação começou a se reverter após os Aliados 

começarem a ter vitórias expressivas sobre os alemães e os aliados destes, no front oriental, 

sobretudo em Stalingrado e no Cáucaso, até que começassem a libertar os territórios, ocupados 
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pela Alemanha e os outros países do Eixo. Isto obrigou a Turquia a se distanciar da possibilidade 

de uma aliança com a Alemanha e os países do Eixo.

 A política externa da Turquia no período pré- e durante a Segunda Guerra Mundial 

era guiada por um cálculo que levava em consideração, por um lado, a ameaça da guerra, 

desencadeada pela Alemanha nazista, com uma possível expansão para a Turquia, e por outro, a 

desconfiança às aspirações hegemônicas em relação ao território turco, tanto do lado britânico, 

quanto soviético. Para balancear os fatores da ameaça e se manter neutra na configuração de 

alianças pré-guerra, a Turquia construiu um sistema de tratados de não-agressão e de neutralidade 

com a União Soviética (1925), a Grã-Bretanha e a França (1939) e a Alemanha (1941).

 As relações diplomáticas bilaterais, estabelecidas em três de junho de 1920, entre a 

Turquia, de Ataturk, e a Federação da Rússia, de Lenin, quando ambos os países eram ameaçados 

pela Grã-Bretanha e pelos ex-aliados da Entente, lançaram uma base de cooperação entre os 

dois países, confirmada pela conclusão do tratado de Moscou de amizade e de fraternidade, 

em 1921, e, sobretudo, pelo tratado bilateral sobre amizade e neutralidade, assinado em 17 de 

dezembro de 1925. O tratado de neutralidade, prorrogado em 1931 para mais cinco anos e em 

1935 para mais 10 anos, assegurou as posturas neutras entre a União Soviética e a Turquia, 

abrangendo todo o período da duração da Segunda Guerra Mundial. 

 Apesar da recém-formada República da Turquia ter assinado este pacto de neutralidade 

com a URSS, as relações bilaterais deterioraram-se, no decorrer da década de 1930 e durante a 

Segunda Guerra Mundial, de maneira que a Turquia buscou balancear sua aliança com a URSS, 

estabelecendo relações mais próximas com a Grã-Bretanha. (TAMKIN, 2009 p.3). As relações 
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pioraram por motivo da disputa pelos Estreitos, que foram administrados, desde a assinatura 

do tratado de Lausanne (1923), pela comissão internacional, presidida pela Grã-Bretanha. Tal 

precariedade estratégica deixava descoberta a segurança marítima da União Soviética e de 

outros Estados litorâneos, porque permitia a passagem ilimitada de navios militares estrangeiros 

ao Mar Negro. Porém, quando foi concluída a Convenção de Montreux (1936), que fortaleceu 

o regime de passagem dos Estreitos e colocou a Turquia no seu controle, as reinvindicações 

soviéticas quanto ao regime foram retiradas, porque a Turquia adquiria o direito de banir a 

passagem pelos Estreitos a qualquer Estado beligerante.

 Desde o início da guerra, a política externa da Turquia foi de uma “neutralidade ativa”, 

uma vez que a Turquia manteve relações próximas dos Aliados, especialmente dos britânicos 

que persistentemente tentaram induzir a Turquia a assumir uma participação ativa na guerra 

com a promessa de que proveria suprimentos militares para este fim. Apesar das negociações 

com a Grã-Bretanha e das conferências com os Aliados, a Turquia conseguiu se manter 

neutra, evitando cumprir as aspirações dos britânicos, mesmo recebendo suprimentos destes. 

Por outro lado, a Turquia também manteve relações diplomáticas e econômicas com o Eixo, 

principalmente com a Alemanha. Além de ter assinado um pacto de amizade e não-agressão 

com a Alemanha em 1941, garantindo assim a integridade de suas fronteiras, ela continuou 

exportando minérios para a Alemanha até 1944 e deixando os navios militares alemães transitar 

pelos Estreitos.

 Nutrindo suspeitas com relação à União Soviética, o governo turco externava 

preocupações com a aliança anglo-soviética, estabelecida no âmbito do acordo sobre ações 

militares conjuntas contra a Alemanha, de 12 de julho de 1941, e do tratado anglo-soviético de 
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aliança na guerra contra a Alemanha e seus cúmplices na Europa e sobre a cooperação e ajuda 

mútua depois da guerra, de 26 de maio de 1942. Para os turcos, era preocupante que no pós-

guerra, a Grã-Bretanha e a URSS pudessem estabelecer mandatos na Europa que prejudicassem 

interesses turcos. Decifragens realizadas pelos serviços de inteligência britânicos entre 1943 

e 1944 mostraram que as ambições da Turquia e da URSS quanto à região dos Balcãs eram 

crescentemente irrecuperáveis (Tamkin, 2009, p. 194).

 Entre 1941 e 1942, a Turquia esteve pendendo para o lado do Eixo, acompanhando as 

ofensivas da Alemanha nazista contra a URSS que se desenvolveram nas sangrentas Batalhas de 

Moscou, de Stalingrado e do Cáucaso. Porém, depois da derrota alemã em Stalingrado e quando 

a Batalha do Cáucaso começou a virar para o lado dos soviéticos em 1943, a possibilidade de 

que a Turquia apoiasse as potências do Eixo ficou diminuta.

 Em agosto de 1944, a Turquia, sob a pressão da Grã-Bretanha, rompeu relações 

diplomáticas e comerciais com a Alemanha (HOWARD, 1975, apud. ÇALIS, 2017, p. 54).  

Nos meses seguintes, o governo esforçou-se para conquistar a simpatia da Grã-Bretanha e dos 

EUA, permitindo que navios britânicos e americanos passassem pelos Estreitos transportando 

suprimentos para a União Soviética. (IBID., p 54).

 Após estes acontecimentos, a Turquia se manteve oficialmente neutra até 23 de fevereiro 

de 1945, quando, prevendo a derrota do Eixo, decidiu declarar guerra, de maneira simbólica, 

contra as potências do Eixo, se oficializando, consequentemente, como uma nação fundadora 

da Organização das Nações Unidas. 
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ABSTRACT

In February 1944, Soviet government agencies ordered the deportation of approximately five 
hundred thousand Chechen and Ingush nationals to Soviet republics in Central Asia, mainly to 
Kazakhstan, and also to Siberia, on charges of collaboration with the German invaders, before 
and during the Battle of the Caucasus, on the eastern front of World War II. Influenced by 
irredentism and the aspiration to regain the region’s independence as before the incorporation of 
the Northern Caucasus territories by the Russian Empire in the Caucasian War of the nineteenth 
century, groups of Chechens and Ingushes, many of whom were Soviet war prisoners of the 
Wehrmacht, entered the fight on the German side against the Red Army. The forced deportation 
of an entire population of Chechen-Ingushes citizens was a tragedy penalizing and ostracizing 
the vainakh peoples of the Chechen-Ingush Soviet Autonomous Socialist Republic. The article 
investigates the pre-deportation scenario and the possible motivations for the action, as well as 
the consequences of the 1944 “Operation Lentil” for the vainakhs.

Keywords: Deportations; Chechnya-Ingushetia; USSR; Battle for the Caucasus; Second World 
War. 

1 - Introdução

 A região do Cáucaso do Norte é povoada por uma população composta por diversas 

nacionalidades, de multiplicidade linguística e distintas crenças religiosas, que consiste em 

clãs com determinado grau de parentesco que compartilham um passado comum. Estes povos 

dispuseram, ao longo da história, de um arranjo social estruturado a partir da proximidade cultural 

e linguística, assim como da relação social entre os povos das montanhas. (ANCHABADZE, 

2001, p.5).

 Durante séculos, os habitantes do Cáucaso do Norte enfrentaram constantes lutas pela 

emancipação do seu povo. Contrários, portanto, às tentativas de expansão do Império Russo 

para a Ciscaucásia. Desde o século XVII, com Pedro I, “O Grande”, a Rússia procurava obter 
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uma saída para o Mar de Azov. (JAIMOUKHA, 2005, p. 38-39).  

“O imperialismo clássico do Império da Rússia conformava-se com as práticas das conquistas, 

divisões e partilhas territoriais dos tempos da rivalidade com os impérios tártaro-mongol e otomano, 

da colonização das imensidões siberianas e do Extremo Oriente, sendo uma expansão natural do 

imperialismo regional da época. Como o máximo interesse da política russa nos séculos XVIII e XIX 

residia em abertura aos mares “quentes” dos quais a Rússia foi separada pelo Império Otomano e a 

Pérsia, a Guerra do Cáucaso ... se situava dentro do padrão das conquistas europeias e levantinas” 

(JEBIT, 1995, p. 116)  

 Entre o final do século XVIII e começo do século XIX, o Império Russo expandiu 

para o Cáucaso, sobretudo, para a Transcaucásia, celebrando a união com o reino de Kartli-

Kakheti, com base no Tratado de Georgievsk (1783), estabelecendo o protetorado sobre o 

canado da Criméia (1783), conquistando territórios sob o domínio da Pérsia, durante as guerra 

russo-persas de 1804-1812 e de 1826-1828, acordados nos Tratados de Gulistão (1813) e de 

Turkmenchay (1828). Com isso, a Rússia conseguiu afastar o Império Otomano e a Pérsia 

do Cáucaso, enquanto seu domínio na região aumentou. No entanto, a região da Ciscaucásia, 

ou o Cáucaso do Norte, onde se deflagrou a guerra entre 1817 e 1864, ficou na retaguarda da 

expansão caucasiana do Império Russo. Portanto, a Guerra do Cáucaso, perdeu a sua conotação 

expansionista e adquiriu uma dimensão meramente estratégica, devido a estas mudanças no 

cenário geopolítico (JEBIT, 1995, p. 125)  

 Ao passo que o Império Russo avançava sobre o Cáucaso do Norte, havia o 

fortalecimento de uma resistência na região. Na figura da aliança muçulmana sufi, percebe-se 

a oposição dos povos das montanhas ao subjugo imperialista na luta entre conquistadores e 

conquistados. O sufismo, deste modo, caracteriza-se como um movimento da massa popular 



153

que organiza seus adeptos em torno de um mestre e regras compulsórias, que regula seus 

modos de vida. (ZELKINA, 1993, p.117). A influência de sufismo, trazido da Ásia Central 

para o Cáucaso do Norte, sobre a resistência dos montanheses à colonização russa, deu-se em 

forma de “muridismo”, baseado na prática de ascetismo e misticismo (tarikat) (POKROVSKY, 

1991, p. 206-207) e de guerra santa contra os infiéis (kasavat) (Ibid., p. 209-210). Com o 

estabelecimento do muridismo no Cáucaso do Norte, este modo de organização passou 

a influenciar diretamente o aspecto social e político na área. A prática da fé muçulmana no 

Cáucaso do Norte ajudou a promover o sentido de destino comum e reconhecimento mútuo, 

entre os distintos povos, na resistência contra a Rússia na Guerra do Cáucaso (POKROVSKY, 

1991, p. 207). 

 A Guerra do Cáucaso teve início em 1817. Sendo um conflito travado entre o Império 

Russo e vários povos do Cáucaso do Norte (principalmente, circassianos, abecazes, chechenos, 

inguches e daguestaneses, além de lasos, adjares, cabarda), foi o corolário da investida 

russa pela dominação do Cáucaso e pela supressão da resistência dos povos ciscaucasianos. 

A região ambicionada era espremida entre os vales do Don e do Kuban, povoados pelos 

russos, e as cordilheiras transcaucasianas, atrás das quais estavam os reinos de Kartli-Kakheti 

(1801), Mingrêlia (1803), Imerêtia e Gúria (1804), unificados com a Rússia, e os canados de 

Karabakh, Gandja, Shekeen, Shirvan, Derbend, Kouba, Baku, Talish e a fortaleza de Lenkoran, 

conquistados da Pérsia (1813). Portanto, a incorporação do Cáucaso do Norte possuía um 

significado estratégico no enfrentamento do Império Russo com o Império Otomano e a Pérsia 

(KLIUCHEVSKY, LXXXII)   

 Embora haja também periodização mais detalhada, a guerra se divide, grosso modo, em 
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três períodos: o primeiro deles data do início do conflito, em 1817, até a morte do imperador 

da Rússia Alexandre I, em 1825. O período é marcado pelo recrudescimento da resistência 

dos povos montanheses à colonização russa e à construção de fortalezas e de fortificações, 

respondida pelas ações punitivas contra a guerrilha e revoltas esporádicas dos povos 

ciscaucasianos. O segundo momento, de 1825 a 1834, é um período de fortalecimento do 

movimento de resistência, que se manifesta na fundação do imamat4, e de sua concentração na 

região povoada pelos vainakhs - Chechênia, Inguchétia, sul do Daguestão. Isto se dá em razão 

de outras duas guerras que o Império Russo enfrentava: a Guerra Russo-Persa (1826-1828) e a 

Guerra Russo-Turca (1828-1829). Por fim, o terceiro momento data de 1834 a 1859. Durante 

este tempo, trava-se uma guerra intensa entre os vainakhs e as tropas da Rússia, encolhendo-se, 

em seguida, para uma guerra de guerrilha na Ciscaucásia que dura até 1864.   

 É importante ressaltar a figura de Imam Shamil, líder carismático e de expressiva 

capacidade em coordenar a resistência no Cáucaso do Norte contra o Império Russo, entre 

1834 até sua captura, em 1859. Imam Shamil descendeu de uma família tradicional vainakh, 

conhecida pela religiosidade e pela participação na resistência contra a colonização russa. 

Ele sucedeu à liderança da resistência no Cáucaso do Norte após a morte de Hamza Bek. Ao 

declarar kasavat ao Império Russo, ele dirigiu o imamat, liderou a guerra e contribuiu para o 

fortalecimento da influência do Islã nos territórios visados pela conquista. Em 26 de agosto de 

1859 Shamil foi rendido, levado à Rússia, onde viveu exilado, emigrando, em seguida, para a 

Arábia Saudita, onde morreu em 1871, em Medina.

 A guerra, propriamente dita, tem seu fim em junho de 1864, com a rendição de todo 

4. Imamat, um estado islâmico teocrático. Existia no Cáucaso do Norte entre 1828 e 1859.
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o Cáucaso do Norte. A conquista russa do núcleo duro da resistência, principalmente na 

Chechênia, resultou em perdas humanas, tanto devido à guerra, quanto por causa da deportação 

da população para outros territórios e de sua migração para o Império Otomano, com a mudança 

na disposição espacial da localidade. (JAIMOUKHA, 2005, p.51).

 Em meio a esse cenário, destacam-se as regiões da Chechênia, da Inguchétia e do sul 

do Daguestão. Dois dos povos de língua de origem nakh, denominados vainakhs5, ou seja, os 

povos - checheno e inguche, destacaram-se na resistência contra o Império Russo e a posteriori, 

contra o poder soviético. Deve-se atentar para duas características do desenvolvimento social 

destes povos que ajudam a explicar sua não-identificação com a subalternidade proposta pela 

dominação do Império Russo e que, do mesmo modo, dificultou a não-aceitação da ideologia 

soviética diante a sua identidade nacional. 

 Em primeira instância, salienta-se que tanto a Chechênia, quanto a Inguchétia não 

haviam vivido o antagonismo de classe, ou despotismo até à conquista da região pelo Império 

Russo na segunda metade do século XIX. (AVTORKHANOV, 1992, P.151). Ou seja, não havia 

contradição social advinda dos interesses distintos de classes diferentes, como também não 

existia um poder isolado, arbitrário e absoluto de uma pessoa ou entidade sobre os demais. 

Diferentemente de alguns outros povos do Cáucaso do Norte, estes dois povos não vivenciaram 

o feudalismo, nos moldes de Europa medieval, e, portanto, todo checheno e inguche se 

considerava livre. Ademais, chechenos e inguches se organizavam a partir de uma lei ancestral 

sobre igualdade legal, definida como “democracia pré-feudal, patriarcal”. (POKROVSKY, 

1991, p. 200)

5. Grupo étnico na Ciscaucásia, falante de idioma nakh, constituído pelos povos da Chechênia e da 
Inguchétia.
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 Em segundo lugar, chechenos e inguches têm sua cultura desenvolvida, desde o século 

XVII, com base nos escritos árabes, que facilitavam a consolidação da fé muçulmana. Deste 

modo, ataques ao Islã representariam represálias contra os referidos povos. (AVTORKHANOV, 

1992, p.152; ZELKINA, 1993, p.116). Depreende-se que, à vista disto, qualquer sistema 

político antirreligioso corresponderia a uma afronta ao povo vainakh da Chechênia e Inguchétia. 

O que aumentaria a relação díspar entre dominadores e dominados. Segundo Pokrovsky, 

inclusive a difusão do Islão entre chechenos foi estimulada pela luta incessante com os russos. 

(POKROVSKY, 1991, p. 196)

 Outra questão que surge, em relação ao domínio sobre o Cáucaso, diz respeito aos recursos 

naturais disponíveis na região. A região comporta fauna e flora peculiares, riqueza de rios e 

lagos, recursos significativos do petróleo, como também gás natural.  (ANCHABADZE, 2001, 

p.15-16). Durante o boom de petróleo na década de 1860 e um salto rápido da industrialização, 

a região passou por transformações socioeconômicas importantes. Com o estabelecimento de 

vilas russas na região de Grozny, houve a expropriação de terras da parte da população vainakh. 

Para distanciar a população local de suas terras e evitar o aumento da população de rua, foi 

acordado com a Turquia e o Irã o translado dessas pessoas. O contingente dos expropriados 

tornou-se uma parte significativa da mão de obra da crescente indústria de petróleo na região. 

Seriam, mais tarde, estas pessoas a instigar revoltas na Chechênia.  (KHIZRIYEVA, 2009, 

p.204 - 205).  Logo, o domínio russo sobre a área representava um domínio energético não 

apenas no Cáucaso, mas também na Europa Central (Ibidem).

2- A Revolução Russa e a Sovietização do Cáucaso
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 Participante do conflito da Primeira Guerra Mundial pelo lado da Entente, o Império 

Russo se retirou da guerra em 1917 em virtude da revolução que enfrentava internamente. A 

Revolução Russa de 1917 derrubou o regime czarista, estabeleceu o poder dos Sovietes. Ao 

estruturar o novo sistema de governo, o governo bolchevique promulgou a Declaração dos 

Direitos dos Povos da Rússia, que previa a igualdade soberana entre eles, o direito à secessão 

e à criação de Estados independentes que representassem seus povos, a abolição de quaisquer 

privilégios de um povo em relação a outro, o desenvolvimento livre de minorias nacionais e 

de etnias, prevendo-se a constituição futura da “união honesta e sólida dos povos da Rússia” 

(DECLARATION,  1917).

 Em consequência do início do desmembramento da Rússia, depois da conclusão da Paz 

de Brest (1918), surgiram entidades político-territoriais independentes em todo o território do 

antigo império russo, instalando-se um estado civil anárquico e deflagrando-se uma guerra civil 

na Rússia. Em meio a esta conjuntura, foi proclamada, em 11 de maio de 1918, a República 

Soviética do Cáucaso do Norte, constituída por Repúblicas de Kuban-Mar Negro, de Stavropol 

e do Têrek, que aderiu à República Soviética da Federação Russa. Apoiada pela Turquia, que 

invadiu o Cáucaso, a república extinguiu-se em dezembro de 1918, logo após a retirada da 

Turquia do Cáucaso no fim da Primeira Guerra Mundial. Houve uma breve existência da 

república dos cossacos e dos montanheses do Daguestão, entre os meses de maio e de outubro 

de 1917. Os povos vainakhs nestas entidades político-territoriais continuavam apoiando os 

sovietes bolcheviques, por causa da proteção que a Federação da Rússia assegurava para 

eles contra as investidas dos cossacos do Têrek. Houve entre eles quem preferisse viver de 

acordo com as leis ancestrais, defendendo-se contra todos e quaisquer invasores. Em junho de 

1918 foi instalada uma nova república dos povos montanheses (Górskaia), reunindo cossacos 
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e daguestaneses, que iniciou hostilidades contra os bolcheviques e os vainakhs do Norte do 

Cáucaso e do sul do Daguestão. Em dezembro de 1918, ao terem sido derrotado pelos vainakhs, 

os cossacos do Têrek receberam o apoio do exército anti-bolchevique do Sul da Rússia, sob o 

comando do general Denikin, um dos líderes do movimento “branco”6. 

 Em junho de 1919 foi estabelecido o Emirado islâmico do Cáucaso do Norte sob a 

liderança do Sheik Uzun Haji, com a capital em Vedeno, abrangendo os territórios, povoados 

por vainakhs, que apoiaram forças bolcheviques na luta contra os “brancos” e os cossacos. 

 A princípio, notava-se uma afinidade entre os montanheses e o movimento branco, 

visto o sentimento compartilhado de antibolchevismo. (JAIMOUKHA, 2005, p.54) Contudo, 

ao passo que o exército de Denikin avançava sobre a região em 1919, o povo vainakh se unia 

em uma resistência em razão da divergência de interesses. O movimento “branco” buscava a 

restauração do Império Russo e a reincorporação de todas as ex-províncias russas, em oposição 

ao povo vainakh, que almejava liberdade e autonomia. (JAIMOUKHA, 2005, p.54). Liderado 

pelo Sheik Uzun Haji, que ganhou o título de mufti7 do Cáucaso do Norte, o Emirado do 

Norte Cáucaso, com apoio dos bolcheviques, conseguiu expulsar os “brancos” da região, o fato 

considerado simbólico, como o início da aniquilação do movimento “branco” na guerra civil. 

Consequentemente, a existência do Emirado não se constituía no objetivo nem dos “brancos”, 

nem do governo bolchevique. (Ibid., p. 55-56). Em abril de 1920, o Norte do Cáucaso foi 

tomado pelo Exército Vermelho e em seguida o Emirado foi extinto, devido à recusa de o Sheik 

6. O movimento militar dos “brancos”, constituído pelas camadas da população, adeptas seja à res-
tauração de monarquia em todo o território do ex-Império Russo, seja à democracia liberal, foi uma 
frente de oposição ao poder bolchevique e de luta contra o Estado soviético durante a guerra civil russa 
(1918-1922).
7. Acadêmico islâmico a quem é reconhecida a capacidade de interpretar as leis do Alcorão.
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Uzun Haji de aceitar voluntariamente o regime soviético.  

 Com o fim do Emirado do Cáucaso do Norte, Ióssif Stalin, o então comissário do povo 

para as nacionalidades, nomeou seu representante à região da Ciscaucásia, a fim de reconhecer 

soberanias e a independência da região, recomendando a criação da república soviética 

Górskaia. Em janeiro de 1921 foi estabelecida no Cáucaso do Norte a República soviética 

socialista autônoma dos montanheses (Górskaia), que reuniu Cabardá, Balcária, Chechênia, 

Inguchétia, Carachai-Circássia e Ossêtia. O processo de sovietização da área foi condicionado 

pelo povo vainakh sob premissas de não interferência do governo central nos assuntos internos, 

da devolução de terras tomadas durante o czarismo e da adoção de constituição, baseada na 

Sharia.  

 O período de sovietização (1921-1928) se deu, em certa medida, de maneira harmoniosa 

e de forma a passar a ideia de autodeterminação dos povos. Contudo, evidencia-se que os 

líderes da república soviética Górskaia eram inclinados aos ideais bolcheviques. Foi um modo 

de influenciar nos assuntos internos dos povos do Cáucaso do Norte, a partir da aproximação 

[de Moscou] com a elite local. (AVTORKHANOV, 1992, p.154 -156). Em 1924, no entanto, a 

república foi dissolvida, dando lugar a seis regiões autônomas. Após esta mudança, o governo 

soviético decretou o desarmamento dos povos do Cáucaso, ante o argumento da não necessidade 

de um povo ser armado em tempos de paz (AVTORKHANOV, 1992, p.156), encarregando-se 

de assegurar a defesa dos povos montanheses.  

 Paralelo a esses eventos, na Inguchétia, em 1926, surgiu uma insurreição em razão 

dos inguches não terem suas demandas atendidas, bem como após a troca do líder local por 
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Chernoglaz, um dirigente russo de Moscou. Com a entrada de Chernoglaz na administração 

da Inguchétia, repressões contra revoltosos, visando a religião muçulmana, aumentaram 

substantivamente. O estopim para a revolta foi o requerimento do chefe regional da GPU8, 

Ivanov, para transformar uma mesquita em silo. Depois de desentendimento entre os locais e 

Ivanov, ele foi morto. Em resposta à ação, cinco inguches foram executados, dentre eles seu 

mulá9. Além disso, trinta pessoas foram deportadas para a Sibéria, acusados de fazerem parte 

da ‘força contra-revolucionária’. (AVTORKHANOV, 1992, p.162 - p.163). Em 1930 o próprio 

Chernoglaz foi assassinado por decapitação, sem que a cabeça fosse encontrada. Em 1931, sob 

nova acusação de arquitetação de um motim anti-soviético, a Inguchétia foi tomada por tropas 

da GPU, tendo quatrocentas pessoas deportadas para a Sibéria, vinte e um mortos e dezenas de 

presos. (AVTORKHANOV, 1992, p.163).

 Ainda no final da década de 1929, o comitê central do partido bolchevique da URSS e 

outros órgãos soviéticos decidiram que o Cáucaso do Norte seria a primeira região soviética a 

passar pela coletivização agrícola. Isto é, camponeses mais ricos seriam desapropriados, pela 

acusação de serem kulaks10, e depois seriam deportados. Suas terras, então, seriam transferidas 

para comunas de produção rural. (AVTORKHANOV, 1992, p.157). Entretanto, a coletivização 

causou revolta em diversas regiões da Ciscaucásia, principalmente na Chechênia, onde o 

povo se rebelou contra o governo central, reivindicando autonomia de governo, exigindo que 

nacionais chechenos constituíssem o governo. As demandas do povo do Cáucaso do Norte não 

foram atendidas e líderes do movimento de oposição começaram a ser presos (Ibidem). 

8. GPU - Direção Política Estatal, um serviço de inteligência e polícia secreta soviética.
9. Título dado aos clérigos muçulmanos, doutores da lei islâmica.
10. Kulak, termo, usado no período soviético, para se referir a camponeses mais ricos que possuíam 
extensas fazendas e faziam uso do trabalho assalariado.
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 Em novembro de 1929, as forças soviéticas começaram a enfrentar resistência do povo 

montanhês, enquanto recorreram às medidas de desarmamento da população. Em março de 

1930, o Exército Vermelho, apoiado pelas repúblicas transcaucasianas, começou uma operação 

militar para suprimir rebeliões. Os líderes insurgentes foram presos e em seguida deportados 

para fora da região. Em 1931 foi executado Shita Istamulov, um dos líderes da insurreição de 

1929, o que provocou mais manifestações antissoviéticas dos vainakhs. Porém, as rebeliões 

foram dominadas completamente em 1932. Estima-se que até 1935, trinta e cinco mil pessoas 

tinham sido presas, a maioria deles, chechenos. (AVTORKHANOV, 1992, p.159-161).

3 - Pré-deportações

 Em 1932 representantes de chechenos e de inguches transmitiram ao governo central 

suas reivindicações sobre as violações incorridas pelos soviéticos na região, obtendo como 

resultado uma relativa diminuição de repressões. Percebeu-se um momento de relativa paz 

entre 1935 e 1937. (AVTORKHANOV, 1992, p.171 - p.172).

 Com a nova constituição soviética de 1936, estabeleceu-se a República Autônoma 

Socialista Soviética de Checheno-Inguchétia. O que foi recebido, em um primeiro momento, 

com certo entusiasmo e esperança pelo fim das arbitrariedades do NKDV na região. 

(AVTORKHANOV, 1992, p.174).  Contudo, de 31 de julho a 1 de agosto de 1937, uma 

nova operação militar foi executada em Chechênia-Inguchétia, a fim de prender pessoas, que 

atiçavam a propaganda antissoviética. As prisões e execuções de líderes civis aconteciam em 

grande escala. Em reação às prisões e assassinatos, chechenos e inguches ingressaram em 

guerrilha contra o NKDV, que foi eliminada em 1938. Os guerrilheiros presos afirmavam que 
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suas declarações de culpado e de ter apoio da Inglaterra para a insurreição, eram feitas em 

virtude de torturas. (AVTORKHANOV, 1992, p.175 - p.178).

 Com o começo da Segunda Guerra Mundial, chechenos e inguches, que não eram 

obrigados a servir no exército, foram dispensados e proibidos de serem mobilizados, muito 

em razão de suas restrições religiosas e culturais. Contudo, algumas formações, constituídos 

majoritariamente por chechenos e inguches, foram rendidas logo no início da agressão da 

Alemanha contra a União Soviética em 1941, bem como em 1942, durante a ofensiva alemã no 

Cáucaso. Consequentemente, os vainakhs foram culpabilizados pelo comando soviético, de se 

terem rendido sem resistência durante ofensivas alemãs.

 A fim de atrair povos montanheses do Cáucaso para servir em Wehrmacht, foi atribuído 

a eles pela Alemanha o status de “aliados iguais em direitos, combatendo, ombro a ombro 

com soldados alemães contra bolchevismo” (DROBIAZKO, 2000, p. 6). Sendo prisioneiros de 

guerra e mobilizados forçosamente nas “legiões voluntárias”, eles queriam preservar a vida e 

em grande parte desertavam para o exército soviético (Ibidem).   

 Os movimentos insurgentes no Cáucaso do Norte ganharam expressividade durante a 

Segunda Guerra Mundial, entre 1940 e 1944. Ainda antes da invasão do Cáucaso do Norte, a 

Alemanha conduzia uma propaganda nacionalista, incitando rebeliões contra o poder soviético, 

infiltrando espiões e provocadores nas formações militares, constituídas pelos soldados de 

determinada origem étnica, enviando grupos de paraquedistas com o objetivo de sabotagem, 

sobretudo, a partir de 1942, quando as tropas soviéticas começaram a recuar para o interior do 

Cáucaso. 
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 A propaganda nazista declarava que ajudaria os vainakhs a reconhecer sua independência. 

No entanto, os nazistas cobiçavam o domínio da região, com o fim de ter acesso ao petróleo 

caucasiano, e este objetivo foi incompatível com a resistência antissoviética de vainakhs. 

Ademais, vale salientar que os alemães não conseguiram penetrar no território checheno-

inguche. Ou seja, as afirmações de colaboracionismo dos vainakhs com alemães foram 

baseadas em fatos de sua rendição aos alemães e de seu recrutamento nas unidades militares 

alemães, assim como em especulações na propaganda nazista acerca da aliança da Alemanha 

com os povos caucasianos, mas não na colaboração da população residente nas áreas dos 

vainakhs, que nunca foram ocupadas pelos alemães. Contudo, à medida que durante a Batalha 

do Cáucaso (1942-1943) a importância estratégica do Cáucaso adquiriu novas dimensões, o 

padrão de deportações mudou de escala. O povo vainakh não sabia que algum tempo depois de 

o Exército Soviético expulsar os alemães do Cáucaso do Norte, os povos inteiros de chechenos 

e os inguches seriam vítimas de deportação em massa. 

4 – Deportação de 1944 

  No dia 23 de fevereiro de 1944, estima-se que aproximadamente 500 mil pessoas 

de nacionalidades chechena e inguche tenham sido deportadas pelo governo soviético, no 

que ficou conhecido como “Operação Lentilha”. Em 1943, com o Cáucaso do Norte livre da 

ocupação alemã, era cada vez mais frequente a difusão da ideia de culpa checheno-inguche por 

colaboracionismo com os nazistas. Além disso, percebeu-se a tentativa de caracterizar chechenos 

e inguches como um povo violento e arredio. Veicularam-se, com certa frequência, informações 

sobre assassinatos cometidos pelas suas guerrilhas vainakhs, o que ajudou no convencimento 

dos civis de outras nacionalidades e etnias sobre o perigo vainakh (AVTORKHANOV, 1992, 
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p.184 - p.185). 

 Então, em 23 de fevereiro de 1944, tropas do NKDV chegaram à região sob o pretexto 

de organizar um festival. Horas depois, no começo da noite, todos os homens haviam sido 

presos pelo NKDV. Às mulheres foi permitido levar uma pequena bagagem e todos, homens, 

mulheres, crianças e idosos, foram direcionados a trens que tinham o propósito de transportá-

los para a Sibéria e outras localidades da Ásia central, como o Cazaquistão. (JAIMOUKHA, 

2005, p.60). Neste traslado, as pessoas eram submetidas a situações insalubres, sofrendo 

com epidemias de doenças, sobretudo, como a febre tifóide. Além disso, era proibido de 

prestar assistência aos enfermos e muitos foram mortos no caminho. Suas antigas vilas foram 

queimadas, nomes de ruas trocados e tudo pelo que antes se havia lutado, foi soterrado na 

intenção de acabar, mais uma vez, com a resistência vainakh na região (AVTORKHANOV, 

1992, p.186). Os sobreviventes deste episódio passaram a viver, pelos próximos doze anos, 

em campos de assentamento, onde o povo vainakh sofreu restrições, tentando manter suas 

tradições. (JAIMOUKHA, 2005, p.61). Além de chechenos e inguches os povos balkar, 

karachai e tártaros da Crimeia também sofreram deportações. Devemos atentar para o fator da 

prática do islamismo, que durante todo esse processo ajudou a manter a unidade vainakh e a 

conexão das populações com sua terra de origem (Ibidem).

5 – Colocações finais

 As deportações de Chechenos e Inguches, em 1944, podem ser avaliadas também como 

a realização de um projeto expansionista que foi começado pelo Império Russo, desde o final 

do século XVII e finalizado pela União Soviética no final da Segunda Guerra Mundial. Porém, 
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do ponto de vista histórico, tal afirmação seria inadequada. 

 A Catarina II, ‘a Grande’, deu início ao movimento de expansão a partir do deslocamento 

das fronteiras da Rússia para as bordas da Eurásia, a fim de ganhar território e, desta maneira, 

proteger o heartland russo das invasões. Contudo, esta expansão baseava-se em considerações 

estratégicas e econômicas que permeavam ações militares e as de política externa. Isto é, além 

de ser uma região fronteiriça, o Cáucaso marcava o limite sul entre a Europa e a Ásia, onde a 

Rússia era desafiada pelo Império Otomano e a Pérsia.  

 Ao passo que guerras russo-otomanas e russo-persas se multiplicavam, crescia a 

oposição e a resistência na região do Cáucaso devido à incompatibilidade entre interesses 

da dominação imperial e independências dos povos que viviam na região, agindo amiúde de 

suseranos para diferentes impérios que cobiçavam a região. Mas eles, os povos montanheses, 

não se rendiam facilmente e pagavam com suas vidas pela manutenção da liberdade, das 

estruturas e instituições político-sociais próprias. 

 No entanto, a região da Ciscaucásia, ou o Cáucaso do Norte, onde se deflagrou a Guerra 

do Cáucaso (1817-1864), ficou cercada pela expansão caucasiana do Império Russo, nos 

seus conflitos com o Império Otomano e a Pérsia. Portanto, a guerra perdeu a sua conotação 

expansionista e adquiriu uma dimensão estratégica, devido a esta mudança no cenário 

geopolítico. O Cáucaso do Norte foi conquistado a duras penas, com um grande derramamento 

de sangue dos dois lados. 

 No entanto, o domínio da Rússia sobre o Cáucaso do Norte alimentou sentimento de 
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oposição e de resistência, que se manifestou na memória histórica e na insubmissão frequente 

destes povos ao exercício do poder imperial.  No período soviético, quando os povos da Rússia 

experimentaram a emancipação étnica e nacional, o governo soviético deparou-se com novas 

manifestações de insubmissão e de revolta, provocadas, principalmente, pela coletivização 

forçada, pelas repressões políticas e pela prática de ateísmo e de perseguição da religião 

muçulmana. A propaganda soviética, sobretudo, antes e durante a Segunda Guerra Mundial, 

indicava para tendências nacionalistas e antissoviéticas na região. Por serem antissoviéticas, 

representavam barreiras para a concretização dos ideais comunistas e foram combatidas por 

meio da força militar e também por prisões, exílios e deportações.  

 Com a aproximação e o início da Segunda Guerra Mundial, deportações e internações 

tornaram-se uma praxe, acometendo diversos povos em diferentes países, cujas comunidades 

ficaram reféns do conflito mundial, dependendo das alianças em que os países participavam. 

Sem entrar em comparações, deve ser ressaltado que a União Soviética foi que recorreu em 

grande escala à prática de deportação contra vários povos, como alemães do Volga, tártaros da 

Crimeia, turcos, kalmykes, carachai, balkares, poloneses, lituanos, gregos e outros.  Porém, 

a deportação de quase meio milhão de chechenos e inguches em 1944 aponta para a relação 

com a Guerra do Cáucaso, cuja memória histórica ressurgiu quase um centenário depois. Não 

seriam, as deportações de 1944, um crime de genocídio contra o povo vainakh? Não seriam as 

tentativas de levar todo um povo ao esquecimento, a partir de uma política violenta que causou 

inúmeras mortes de pessoas, e de passar a esponja sobre sua história, como, por exemplo, o 

derrubamento de instituições, costumes e tradições da identidade vainakh? Estas tentativas, 

do período soviético, de tirar destes povos inteiros a sua identidade nacional, sujeitando-os à 

deportação e ao longo exílio, por terem se resistido ao domínio russo e soviético, encontram 
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a sua explicação na política das repressões stalinistas dos anos 30-40 e no inferno da guerra 

mundial, mas não o perdão das gerações perecidas e da humanidade.

 A população vainakh sofreu e resistiu, de 1944 até 1956, preservando o seu povo da 

extinção e voltando a resgatar as suas história e memória. O restabelecimento dos direitos 

territoriais do povo aconteceu, logo depois do início do “degelo” na União Soviética, no 

governo Kruschev. Em 1957 a República Autônoma Chechênia-Ingushétia foi restabelecida 

no âmbito da Federação da Rússia. E foi somente em 26 de abril de 1991 que aconteceu a 

redenção deste povo, quando a Federação da Rússia aprovou a lei sobre a reabilitação dos 

povos-vítimas de repressões, reconhecendo, em termos legais, que a deportação dos povos foi 

“o genocídio e ataques caluniosos” (ZAKON, 1991).    
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Resumo

A República Federativa do Brasil e a República da Armênia estabeleceram relações diplomáticas 
em 1992, logo após a independência armênia decorrente da desintegração da União Soviética. 
Este artigo procura analisar as relações diplomáticas entre a Armênia e o Brasil no período do pós-
Guerra Fria e correlacioná-las com as principais diretrizes das políticas externas, estabelecidas 
pelos governos dos dois países. As relações são analisadas a partir de seu desenvolvimento 
histórico, do intercâmbio comercial bilateral, do posicionamento brasileiro quanto aos conflitos 
que envolvem a Armênia e seus vizinhos, e da influência política exercida pela comunidade 
da diáspora armênia no Brasil. Conclui-se que, apesar dos avanços observados nos últimos 
anos, o estado atual da cooperação está aquém do seu potencial e que os esforços diplomáticos 
empreendidos pela Armênia não vêm sendo correspondidos no mesmo grau pelo Brasil. 
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in 1992, just after Armenian independence resulting from the dissolution of the Soviet Union. 
This paper seeks to analyse the diplomatic relations between Armenia and Brazil in the post-
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Cold War period and correlate them with the main foreign policies guidelines established by 
the governments of both the countries. Relations are analysed from their historical background, 
bilateral trade, Brazil’s stance on the conflicts involving Armenia and its neighbours, and 
the political influence exerted by the Armenian diaspora community in Brazil. One of the 
conclusions is that despite the advances observed in recent years, the current state of cooperation 
is falling short of its potential and that diplomatic efforts by Armenia have not been matched 
in the same degree by Brazil.

Keywords: Brazilian-Armenian relations; Brazilian foreign policy; Armenian foreign policy; 
Armenian diaspora in Brazil.   

1. Introdução

 A República da Armênia, da forma como se constitui atualmente, proclamou 

soberania após um referendo organizado em setembro de 1991 como parte do processo de 

enfraquecimento e subsequente desintegração da União Soviética que ocorreu em dezembro 

do mesmo ano. O estabelecimento das antigas repúblicas soviéticas como Estados soberanos 

significou um impacto considerável na dinâmica do sistema internacional. Na nova realidade 

pós-soviética, foi necessário às recém-independentes repúblicas estabelecerem suas próprias 

relações internacionais e diretrizes de política externa em um mundo não mais moldado pelo 

sistema bipolar. Dessa forma, em janeiro de 1992, a Armênia foi admitida na Organização das 

Nações Unidas e, assim, adquiriu reconhecimento internacional. 

 Em fevereiro, a República da Armênia e a República Federativa do Brasil estabeleceram 

relações diplomáticas. Ainda em 1992, o Brasil recebeu visita oficial a Brasília do então 

presidente armênio Levon Ter Petrosyan, que esteve no país para a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou Eco-92, no Rio de Janeiro.  O próximo 
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marco na relação entre os dois países foi a abertura, em 1998, do Consulado-Geral da Armênia 

na cidade de São Paulo, local que concentra a maior parte da significativa comunidade armênio-

brasileira originária da diáspora. 

 A Embaixada Brasileira foi estabelecida em Ierevan em 2006, com a diplomata Renate 

Stille tornando-se a primeira embaixadora brasileira residente na capital do país transcaucasiano. 

Em contrapartida, Ashot Yeghazarian tornou-se o embaixador residente da Armênia no Brasil 

em 2010, pouco antes da inauguração da Embaixada em Brasília no ano seguinte. Durante este 

relativamente curto período desde o estabelecimento das relações bilaterais, ambos os países 

vieram a negociar e firmar acordos e tratados de mútua cooperação em diversos setores. Dentre 

estes, os mais relevantes são os Acordos de Cooperação Cultural (2002), Educacional (2016), 

e Técnica (2016). 

 Contudo, seria impossível analisar qualquer espécie de relacionamento internacional da 

República da Armênia sem mencionar um dos mais relevantes marcos na história desta nação: 

o genocídio armênio perpetrado pelo Império Turco-Otomano contra a população armênia 

em seu território. O reconhecimento internacional do genocídio se mantém como uma das 

maiores prioridades da diplomacia armênia, juntamente com a questão do conflito de Nagorno-

Karabakh, e se configura como um ponto central de discussão e negociação para qualquer país 

que busque uma aproximação com esta república transcaucasiana.  

2. Questão Armênia no contexto político-diplomático brasileiro

 Os primeiros contatos entre a Primeira República Brasileira e a República da Armênia 
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tiveram seu início no contexto dos massacres de armênios perpetrados pelo Império Otomano, 

e posteriormente pela República da Turquia, e após o término da Primeira Guerra Mundial. 

Essas relações surgiram a partir de duas principais vertentes complementares: a imigração 

armênia ao Brasil e o reconhecimento da independência da Primeira República da Armênia por 

parte do governo brasileiro, em 1920.

 A imigração armênia tem o seu início por volta da década de 1920, e foi composta 

em sua maior parte pelos sobreviventes dos massacres organizados pelo governo turco 

(MARCARIAN, 2008). Chegaram primeiro ao porto do Rio de Janeiro, a então capital federal, 

e logo se espalharam pelo restante do país. Concentraram-se finalmente na região da cidade 

de São Paulo, onde foram recebidos e acolhidos pelos imigrantes de primeira geração, que 

já haviam chegado ao Brasil no final do século XIX, e pela Igreja Armênia estabelecida por 

estes, que os auxiliou a encontrar abrigo e trabalho no novo país (MELO, 2011). A partir 

de então, formaram instituições e organizações socioculturais com a intenção de preservar a 

identidade armênia (MARCARIAN, 2008), as quais passaram a exercer um papel fundamental 

nas relações armênio-brasileiras em décadas posteriores. 

 Concomitantemente, como consequência do final da Grande Guerra, a nação armênia 

surgiu pela primeira vez desde a Idade Média como um Estado independente sob a forma 

da primeira, mas de curta duração, República Democrática da Armênia (1918 – 1920). As 

negociações de 1920 entre as potências Aliadas ocidentais e o Império Otomano buscaram 

garantir soberania política à Armênia e atribuíram grande papel ao governo dos Estados Unidos 

da América no planejamento das novas fronteiras turco-armênias e do apaziguamento das 

relações entre ambos os países. 
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 Os conflitos armados da Armênia com a Turquia em 1918 e 1920, com a Geórgia 

em 1918, com o Azerbaijão em 1919-1920, causados, por um lado, pelas ocupações turca 

e alemã dos países do Cáucaso do Sul, em consequência do Tratado de Brest de 1918, que 

obrigou a Rússia de se retirar do Cáucaso, e exacerbados, por outro lado, pela intervenção 

da Entente no Cáucaso, liderada pela Grã-Bretanha, em 1918-1920, levaram o país à beira 

do colapso e da ameaça de absorção pela Turquia. O conflito armênio-azerbaijano pela posse 

de Nakhichevan em 1920 expôs a Armênia, que invadiu os enclaves com a população étnica 

mista, a uma intervenção armada da Turquia, que, ao apoiar o Azerbaijão, chegou a ocupar 

dois terços do território do país em setembro-outubro de 1920, sem que os países da Entente 

viessem à ajuda da Armênia, a despeito dos pedidos insistentes do governo dashnaque. Diante 

da falência do governo do partido Dashnaktsutun, uma rebelião popular, que ocorreu no dia 29 

de novembro de 1920, resultou na tomada do poder pelo comitê revolucionário da Armênia, 

que havia proclamado a República Socialista Soviética da Armênia. O governo dashnaque não 

reconheceu o novo poder e, já destituído, preferiu aceitar as condições onerosas do Tratado de 

Alexandrópolis com a Turquia, considerado nulo pelo governo soviético. A população armênia 

saudou a mudança do poder, dando crédito ao novo governo da República Socialista Soviética 

da Armênia, apoiado pelas forças armadas da Federação da Rússia, na esperança de que ele 

protegeria a Armênia da desintegração e defenderia a sua população da ameaça da aniquilação 

(GRAJDÁNSKAYA VOINA, 1982, p. 25, 41-43, 168, 228, 387).    

 O governo brasileiro, liderado na época pelo presidente Epitácio Pessoa, decidiu 

reconhecer a soberania da República da Armênia em três de novembro de 1920, e declarou 

que “estava pronto a contribuir, só ou conjuntamente com outras Potências, a pôr termo à 

angustiosa situação da Armênia” (BRASIL, 1922, p. 27). Segundo Heitor Loureiro (2016), o 
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Brasil utilizava-se de um discurso humanitário para perseguir uma política externa pragmática, 

buscando ser condizente com o papel de destaque que lhe foi dado na Conferência da Paz 

de Paris e na recém-criada Liga das Nações. Estando na melhor posição entre os países sul-

americanos para perseguir uma agenda de interesses que não fossem regionais, era essencial 

que o Brasil tentasse se apresentar como a segunda potência do hemisfério ocidental e “pronto 

para lidar com assuntos delicados no cenário global” (LOUREIRO, 2016, p. 20). É relevante 

ressaltar que todo o processo de inserção dos interesses armênios na pauta diplomática brasileira 

foi resultado da atuação política determinada de um “grupo de interesse de tamanho reduzido”, 

com respaldo na crescente comunidade imigrante no Rio de Janeiro (LOUREIRO, 2016, p. 18 

– 19). Mas a continuidade da “Questão Armênia” na pauta política brasileira, no entanto, foi 

impossibilitada pela formação da República Socialista Soviética da Armênia, o estabelecimento 

definitivo das fronteiras turco-armênias em 1921, através dos Tratados de Moscou e de Kars, e 

sua subsequente adesão à União Soviética, em 1922.

Durante o período soviético, não havia relações entre o Brasil e a Armênia, uma vez que a Armênia se 

encontrava como parte constituinte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuja diplomacia 

era dirigida por Moscou. Contudo, contatos se desenvolveram na forma de relações sociais, culturais, 

e científicas entre as populações local e diaspórica, tendo como grande avanço a criação do Comitê de 

Relações Culturais com os Armênios da Diáspora em 1964, que passou a permitir o contato estritamente 

regulado entre a Armênia Soviética e os armênios da diáspora espalhados pelo globo (ISHKANIAN, 

2005). No caso do Brasil, esse comitê apoiava a comunidade armênio-brasileira com o objetivo de 

preservar e perpetuar a cultura da pátria-mãe, intensificando o intercâmbio entre as duas populações. 

Segundo Marcarian: 

 Nos anos 70 da Armênia Soviética, o elo era o Comitê de Relações Culturais com os 

Armênios da Diáspora, que constantemente enviava livros e materiais diversos para as escolas 

armênias, bem como para a Cadeira de Língua e Literatura Armênia da USP [...]. A partir 
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de 1982, artistas e escritores da Armênia visitaram terras brasileiras. A comunidade armênia 

teve, em duas oportunidades, em 1985 e 1987, a possibilidade de enviar jovens à Armênia em 

viagem cultural. (MARCARIAN, 2008, p. 112-113)

3. Relações bilaterais: estabelecimento e estagnação (1991 – 1998)

 As relações bilaterais interestatais só seriam formadas após a desintegração da União 

Soviética, que resultou no surgimento de 15 novos Estados soberanos. Ainda em outubro de 

1991, a República da Armênia elegeu o seu primeiro presidente, Levon Ter Petrosyan, que 

logo fez uma visita oficial ao Brasil em junho de 1992, apenas alguns poucos meses depois do 

estabelecimento das relações diplomáticas, em fevereiro. Contudo, muito tempo se passaria até 

que fosse dado o próximo passo do prosseguimento das relações bilaterais: o estabelecimento 

do Consulado-Geral em São Paulo, em 1998. A Armênia, recém-independente, tinha como 

interesse primário consolidar-se como novo ator no sistema internacional e no instável cenário 

transcaucasiano e estabelecer boas relações com estados de interesse estratégico fundamental, 

sobretudo com a Rússia. Desde aquele momento, prevalecia na pauta da política externa 

armênia a resolução pacífica do conflito de Nagorno-Karabakh.  

 O Brasil, por sua vez, passava por uma grave crise econômica, algo fundamental para 

compreender a sua política externa no período. Sobre o período do governo Itamar Franco 

(1992–1994), o diplomata brasileiro Rubens Ricupero (2017, p. 602) explica que, “empenhada 

em conter danos e reduzir prejuízos, a diplomacia brasileira não contava na retaguarda com 

um país dotado de um módico de credibilidade que possibilitasse política exterior construtiva”. 

Isso significava que, empenhado em resolver os problemas econômicos, o governo brasileiro 
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conferia ao Cáucaso baixa prioridade dentro de sua pauta de política externa. Além disso, se 

tratando da atuação dos grupos de pressão interna descendentes da diáspora, Heitor Loureiro 

(2015) afirma que a crise econômica teve um efeito pesado nas instituições da comunidade 

armênia baseada em São Paulo, composta em grande parte por empresários, o que reduziria a 

sua capacidade de exercer pressão política interna.  

4. Relações bilaterais: progresso nas décadas de 2000 e 2010

 Após a virada do século, foi possível abrir caminho para um maior desenvolvimento 

das relações bilaterais entre as Repúblicas brasileira e armênia, demonstrado pelo crescente 

número de visitas oficiais realizadas a partir desse período. Entre 14 e 16 de maio de 2000, 

esteve no Brasil, com a intenção de fortalecer os laços bilaterais, o então Ministro dos Negócios 

Estrangeiros da Armênia, Vartan Oskanian, que passou por São Paulo e Brasília e se encontrou 

com importantes personalidades da política brasileira, entre as quais o Vice-Presidente da 

República, Marco Maciel; o Ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia; e o Vice-

Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin.

 Em agosto de 2001, o Brasil enviou uma comitiva empresarial para a Armênia chefiada 

pelo Doutor Varujan Burmaian, que sucedeu em encontrar autoridades como o Presidente da 

República Armênia, Robert Kocharian; o Katolikos da Igreja Apostólica Armênia, Karekin II; 

e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Vartan Oskanian. Nessa ocasião, o presidente armênio 

“referiu-se à sua grande expectativa de que, com o peso político do Brasil no contexto latino-

americano, as relações econômico-comerciais entre os dois países se desenvolvessem a ponto 

de projetar cada um dos países nas suas respectivas áreas de influência regional” (BRASIL, 
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2006, p. 4), e deixou evidente o quanto considerava necessária uma Embaixada brasileira em 

Ierevan a fim de aprofundar os laços bilaterais. 

 Em 2002, entre seis e oito de maio, o próprio Presidente da República Armênia, Robert 

Kocharian, fez a primeira visita oficial de alto nível a Brasília, durante a qual foram assinados 

dois acordos de grande relevância: o Acordo sobre Supressão de Vistos em Passaportes 

Diplomáticos e de Serviço, e o Acordo de Cooperação Cultural. Ainda no final do mesmo 

ano, o Decreto de 25 de novembro de 2002, emitido pelo então Presidente da República 

do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, criou a Embaixada Brasileira em Ierevan, que foi 

inaugurada quatro anos depois, em 2006. Foi indicada a diplomata Renate Stille como primeira 

Embaixadora brasileira residente na capital da Armênia, enquanto o seu homólogo armênio, 

Ashot Yeghazarian, foi designado em 2010. 

 A segunda visita oficial de alto nível aconteceu em 2011, quando o Ministro dos 

Negócios Estrangeiros da Armênia, Edward Nalbandian, chefiou a delegação de seu país que 

compareceu à cerimônia de posse da recém-eleita presidente brasileira Dilma Rousseff. O 

Ministro se encontrou com o chanceler brasileiro, Antonio de Aguiar Patriota, a fim de discutir 

formas de fortalecimento das relações entre ambos os países, dentre as quais foram ressaltadas 

“a organização de visitas de alto nível, a condução de consultas políticas, o aprofundamento 

dos laços econômicos, e a intensificação do intercâmbio cultural” (EDWARD..., 2011, 

tradução livre). Nesse mesmo ano, foi estabelecida a Embaixada Armênia em Brasília, em 

terreno disponibilizado pelo governo brasileiro em 2004. 

 Por fim, a terceira visita oficial de alto nível se deu em agosto de 2016, quando o 
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presidente Serzh Sargsyan foi o primeiro chefe de Estado estrangeiro a ser recebido pelo então 

presidente interino do Brasil: Michel Temer. Na ocasião foram assinados cinco acordos: de 

cooperação educacional; de cooperação técnica; de cooperação em agricultura; de consultas 

políticas; e de cooperação entre instituições de ensino diplomáticas. Foi o mais produtivo 

encontro entre representantes brasileiros e armênios até então, dadas a quantidade e relevância 

a ambos os países do conteúdo dos acordos assinados entre os dois chefes de Estado. 

 É importante ressaltar, contudo, que durante todo o período de vigência de relações 

diplomáticas os chefes de Estado armênios fizeram três visitas oficiais ao Brasil (1992, 2002, 

e 2016), enquanto nenhum presidente brasileiro as retribuiu com visita à Armênia. De forma 

semelhante, enquanto o Brasil recebeu os chanceleres armênios em 2000 e 2011, a primeira 

visita oficial de um Ministro das Relações Exteriores brasileiro se deu apenas em novembro de 

2017, com a ida de Aloysio Nunes para se encontrar com Edward Nalbandian, então chanceler 

armênio. A viagem se deu em comemoração do 25º aniversário do estabelecimento das relações 

bilaterais, e foi marcada pela avaliação do que havia sido feito até o momento e discussões 

sobre as melhores formas de fortalecer os laços entre os dois países, especialmente nos campos 

do comércio e dos investimentos, sobre os quais foi assinado um memorando de cooperação.

 

 É possível identificar algumas razões para a aproximação, embora ainda tímida, dos 

dois países durante o decorrer das décadas de 2000 e 2010. Por parte do Brasil, pode-se apontar 

a tentativa nesse período da ampliação da área de atuação de sua política externa, buscando 

se tornar um ator global, e não mais regional. Segundo o Ministro Antonio Patriota (2011, 

p. 32), em seu discurso de posse, “o Brasil pode afirmar que pratica, hoje, uma diplomacia 

verdadeiramente universal”. Isso é evidenciado pela atuação brasileira nas negociações do 
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Acordo de Teerã e na busca pela reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com 

a intenção de tornar-se um membro permanente ao lado de países como os Estados Unidos, 

a Rússia, e a China. Ainda devido à presença de grande comunidade armênio-brasileira e aos 

“fortes laços humanos e culturais” compartilhados entre as duas nações, como ressaltou o 

chanceler Aloysio Nunes em 2017, o Brasil estaria em posição ideal, se desejasse aproveitá-la, 

para alcançar fortes relações bilaterais com a República Armênia, a qual ainda se encontra em 

posição geográfica ideal para o acesso brasileiro ao restante do Cáucaso e à Ásia Central. 

 A Armênia, por sua vez, buscaria perseguir algumas das principais diretrizes de sua 

política externa, como expostas pelo seu Ministério dos Negócios Estrangeiros: condições 

internacionais favoráveis ao seu desenvolvimento e fortalecimento da cooperação com 

países amigáveis. O Brasil, uma vez recuperado da recessão, passando por um período de 

crescimento econômico durante a primeira década dos anos 2000, e preparado para perseguir 

uma diplomacia além de sua região imediata de influência, se mostrou disponível para uma 

parceria política e econômica, embora ainda em estágio inicial de desenvolvimento. Havia 

também o fator fundamental da presença de significativa comunidade armênio-brasileira que 

busca exercer sua influência junto ao governo brasileiro em auxílio aos interesses da pátria 

original. 

5. Relações econômicas e comerciais

Segundo a diplomata brasileira Marcela Maria Nicodemos, que se tornou Embaixadora do 

Brasil em Ierevan, em 2009, “as relações econômicas entre Brasil e Armênia são incipientes. 

[...] Nosso comércio bilateral está aquém do que poderia ser” (ECONOMIC..., 2012). A 
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mesma opinião é compartilhada por Edward Nalbandian, Ministro dos Negócios Estrangeiros 

da Armênia entre 2008 e maio de 2018, que afirmou em 2015 que “o volume de nossas relações 

econômicas e comerciais é pequeno. Com tantos países, tantas vezes menores do que o Brasil, 

temos muito mais trocas comerciais e econômicas” (TRANCHES, 2015). 

Tabela I – Intercâmbio comercial (em dólares) entre Brasil e Armênia (2011-2018)

FONTE: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Disponível em: 

<http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/comex-vis/

frame-pais?pais=arm>. Acesso em: 29/04/2019.

 Como observado na Tabela I, o comércio bilateral é superavitário para o Brasil durante 

todo o período analisado, devido sobretudo ao grande tamanho da economia brasileira quando 

comparada à armênia. Em termos absolutos, percebe-se que as importações brasileiras de 

produtos armênios alcançam valores negligenciáveis em alguns momentos, perceptível 

principalmente no ano de 2012. Por sua vez, as exportações brasileiras à Armênia alcançam 

valores substancialmente mais elevados. Ainda assim, em 2018, corresponderam a apenas 
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0,011% das exportações totais do Brasil naquele ano, segundo os dados do MDIC. 

 Em termos de crescimento, as taxas são inconstantes e variam radicalmente entre 

anos subsequentes. A situação de 2015 é particularmente interessante, pois apresenta um 

declínio acentuado após três anos de crescimento relativamente regular e antecede um ano 

de grande crescimento. Edson Marinho Duarte Monteiro (2017), embaixador brasileiro em 

Ierevan durante o período, explica em seu relatório de gestão que a causa para o declínio foi 

a crise econômica e as sanções internacionais impostas em 2015 à Federação Russa, principal 

parceiro comercial e econômico da República Armênia. O impacto teria sido tremendo sobre as 

exportações da Armênia de forma geral, e também sobre as remessas de divisas provenientes de 

nacionais armênios que trabalham na Rússia. Por consequência, foram severamente reduzidas 

as importações armênias de produtos brasileiros, as quais são responsáveis pela maior parte do 

comércio bilateral como um todo. 

 Esse recorte evidencia um dos principais problemas da economia armênia que 

dificultam o aprofundamento do comércio bilateral: a sua enorme dependência com relação à 

economia russa, que por sua vez está constantemente sujeita a sanções internacionais. Outros 

fatores limitantes incluem: a grande distância geográfica; a inserção fundamental da Armênia 

no espaço eurasiático e sua participação em organizações econômicas regionais; a falta de 

costa marítima armênia, negando-lhe a facilidade de uma infraestrutura portuária; a presença 

de vizinhos hostis nas fronteiras armênias; e principalmente o desconhecimento por parte dos 

setores empresariais de ambos os países das oportunidades existentes. 

 Ainda assim, pode-se argumentar que existe certa falta de interesse do governo 
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brasileiro em promover o fortalecimento das relações comerciais. A fim de estabelecer uma 

comparação, observa-se o caso da República Argentina, vizinha do Brasil, portanto limitada 

pelos mesmos fatores geográficos, e possuidora de economia de tamanho muito inferior à 

brasileira. Entre 2013 e 2014, as exportações da Argentina para a Armênia cresceram 30% 

(US$ 5,76 milhões para US$ 7,52 milhões), segundo dados do Guía de Negocios (2015) do 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da Argentina. No mesmo intervalo de tempo, as 

exportações brasileiras cresceram apenas 10,2% (US$ 35,6 milhões para US$ 39,24 milhões). 

Ressalta-se que, nesse período, o PIB argentino teve queda de 2,51%, enquanto o Brasil 

apresentou crescimento de 0,51%. Além disso, desde 1993, a Armênia possui acordo bilateral 

de promoção e proteção de investimentos com a República Argentina, que se tornou a quinta 

maior investidora estrangeira no país transcaucasiano, segundo afirmou o então presidente 

Serzh Sargsyan em 2016 (ARGENTINA..., 2016). Uma iniciativa semelhante a este tratado só 

foi realizada pelo Brasil em 2017, com a visita do chanceler brasileiro a Ierevan. 

6. A questão de Nagorno-Karabakh

 Para compreender parte da posição armênia, contudo, é necessário analisar como o 

Brasil se posiciona com relação a mais relevante questão de segurança nacional e conflito 

internacional na qual a Armênia se encontra inserida no contexto do pós-Guerra Fria: a disputa 

pela região de Nagorno-Karabakh. Este conflito possui raízes históricas profundas, mas 

encontra seu ponto de origem recente no processo de desintegração da União Soviética e no 

ressurgimento da Armênia e do Azerbaijão como repúblicas independentes. O território de 

Nagorno-Karabakh, habitado majoritariamente por uma população de etnia e religião armênia, 

permaneceu como parte do território azerbaijano como legado da divisão territorial realizada 
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pelo governo soviético, apesar da decisão da população local de tornar a região uma república 

independente. Embora nenhum país das Nações Unidas reconheça o território como tal, ele 

recebe apoio considerável da Armênia, que reivindica o princípio da autodeterminação dos 

povos como justificativa. Em contrapartida, o Azerbaijão afirma que busca proteger a sua 

soberania e integridade territorial.

 Entre 1992 e 1994, ambos os países estiveram em conflito devido à questão do 

território, que chegou a um cessar fogo graças à mediação russa. Desde então, o status quo tem 

sido a ocupação armênia de Nagorno-Karabakh, o qual goza de relativa autonomia. Contudo, 

segundo o direito internacional, o Azerbaijão ainda possui soberania de jure sobre a região. Em 

1993, uma série de quatro resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) 

foi realizada sobre o assunto, todas defendendo a resolução pacífica do conflito e reafirmando 

os direitos do Azerbaijão à sua soberania e integridade territorial. O Grupo de Minsk, atuando 

sob a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e formado por Estados 

Unidos, França, e Rússia, tem trabalhado para alcançar uma solução satisfatória para o conflito. 

Considerando a importância deste enfrentamento com o país vizinho, entende-se que a resolução 

deste problema seja prioridade para a política de relações exteriores da República da Armênia.  

 Com relação a este tema, o Estado brasileiro trata a questão com cautela, uma vez que 

assumir uma posição significa necessariamente desgastar o seu relacionamento com um dos 

lados do conflito. A partir de uma perspectiva econômica, contudo, os laços com o Azerbaijão 

possuem prioridade, uma vez que o país é mais rico e possui maior atividade comercial com 

o Brasil. Ainda assim, como já se viu, a Armênia e o Brasil têm vínculos culturais relevantes, 

além da existência da considerável comunidade armênio-brasileira atuando como elemento 
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importante na política interna. Dessa forma, percebe-se que o Brasil adota uma política segura 

de neutralidade e de afastamento do conflito. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o 

Brasil: 

[...] defende a solução pacífica do conflito por meio de negociações e apoia os esforços do Grupo de 

Minsk. Ademais, defende a plena implementação das quatro Resoluções do Conselho de Segurança 

das Nações Unidas de 1993 sobre Nagorno-Karabakh. (822, 853, 874, 884). (BRASIL, 2018, p. 14)

 Em adição, o embaixador brasileiro em Baku entre 2013 e 2018, Santiago Alcázar, 

ressalta em seu relatório de gestão a tradição histórica brasileira de apoiar resoluções pacíficas 

para controvérsias e o potencial da diplomacia brasileira em “aglutinar, influir e liderar, 

qualidades essenciais para destravar situações complexas e incertas como a da região do 

Cáucaso em geral e a de Nagorno-Karabakh de modo específico” (ALCÁZAR, 2018, p. 9). 

 De forma geral, como se torna particularmente perceptível através da rodada de visitas 

aos países caucasianos empreendida por Aloysio Nunes, em 2017, o Brasil evita intrometer-se 

nessa questão mais do que o necessário e prefere adotar uma posição de neutralidade distante, 

reafirmando o seu apoio a uma resolução pacífica que seja satisfatória a ambos os países. 

Deste modo, torna-se possível preservar a tradição diplomática brasileira de respeito às normas 

do direito internacional e evitar a deterioração das relações com qualquer um dos países 

transcaucasianos. 

7. A “Questão Armênia”: reconhecimento do genocídio

 O último ponto a ser analisado acerca do desenvolvimento das relações bilaterais é a 
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questão do reconhecimento do genocídio. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros 

da Armênia, “o reconhecimento e condenação internacionais do Genocídio Armênio [...] 

continuaram a estar entre as prioridades da diplomacia armênia” (ARMENIA, 2018, p. 4, 

tradução livre). Por se tratar de um ponto contencioso com a vizinha República da Turquia, 

herdeira jurídica do extinto Império Otomano, na prática se percebe que muitos países evitam 

reconhecer a ocorrência do genocídio e, por consequência, arriscar comprometer as boas 

relações com a Turquia, um país considerado de maior relevância em termos estratégicos e 

econômicos.

 Em 2015, centenário do genocídio, o Brasil deu o maior passo até então para iniciar 

o processo de reconhecimento. Os então senadores Aloysio Nunes (PSDB–SP) e José Serra 

(PSDB–SP) apresentaram ao Senado o requerimento de moção de solidariedade, pelo qual: 

O Senado Federal reconhece o Genocídio do Povo Armênio [...]. Ao prestar homenagem às suas 

vítimas e reconhecer a contribuição para a formação econômica, social e cultural do Brasil de milhares 

de brasileiros descendentes de refugiados armênios, ressalta que nenhum genocídio deve ser esquecido 

para que não volte a acontecer. (BRASIL, 2015)

 O texto ainda se referia ao evento como “campanha de extermínio da população 

armênia em 1915”, e lembra outros países e organizações que já emitiram declarações de 

reconhecimento, como Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela, Alemanha, e o Parlamento 

Europeu. 

 Embora a moção de solidariedade tenha sido aprovada no Senado, o Estado brasileiro 

ainda não reconhece os eventos de 1915 como genocídio, uma vez que a declaração não foi 

ratificada como lei pela Câmara dos Deputados e pelo Presidente da República. Ainda assim, 
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segundo Heitor Loureiro (2015), a “aprovação unânime [da moção] pelo Senado refletiu 

a força da comunidade Armênia no Brasil”, que tem trabalhado continuamente “desde a 

redemocratização” para introduzir a Questão Armênia na discussão política brasileira. Esse 

ativismo político teria levado a diversas iniciativas de reconhecimento do genocídio ao longo 

da história política recente no Brasil, como a lei de 1989 que instituía, no Estado de São Paulo, 

o “Dia da Solidariedade para com o Povo Armênio, a ser comemorado em 24 de Abril” (SÃO 

PAULO, 1989). Contudo, apenas em 2015 a data passaria a ser denominada como “Dia do 

Reconhecimento e Lembrança às Vítimas do Genocídio do Povo Armênio” (SÃO PAULO, 

2015). Além de São Paulo, outros estados da Federação reconheceram o genocídio: Paraná, em 

2012; e Rio de Janeiro, em 2015. 

 Durante grande parte dos anos 2000, o reconhecimento passou por período problemático 

quando o Brasil passou a classificar como estratégica a sua parceria com a Turquia, como parte 

do projeto de diplomacia de cooperação sul-sul do governo Lula (LOUREIRO, 2015). Dessa 

forma, como já elaborado, receava-se que o reconhecimento do genocídio causaria prejuízo 

ao desenvolvimento de relações amigáveis com Ancara. De fato, após a aprovação da moção 

de solidariedade em 2015, houve críticas do governo turco ao Senado brasileiro, que estaria 

atuando “sob a influência de lobbies armênios” (TURQUIA, 2015). O Embaixador turco em 

Brasília foi então “convocado para consultas”. 

8. Considerações finais

 As relações bilaterais entre a República Federativa do Brasil e a República da Armênia 

possuem até o momento poucos anos de duração, recentemente completando seu 25º aniversário 
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de estabelecimento. Devido a sua curta existência e aos percalços das conjunturas interna e 

externa de ambos os países, verificam-se dificuldades em estreitar as relações. A partir dos 

anos 2000, a maior parte do relacionamento armênio-brasileiro tem se limitado à celebração 

de acordos de cooperação em áreas do campo civil, considerados de grande relevância 

para o desenvolvimento econômico e cultural de ambos os países, como educação, cultura, 

e tecnologia, e às visitas de alto nível realizadas pelos presidentes e chanceleres armênios. 

Contudo, as visitas não foram correspondidas por parte do governo brasileiro, tornando o 

diálogo quase unilateral e colocando dúvidas sobre o interesse do Brasil em promover ainda 

mais a cooperação. Contudo, dada a distância geográfica entre ambos os países e a falta de uma 

área de atuação em comum no âmbito regional, é improvável que as duas partes irão priorizar 

um fortalecimento das relações além de acordos pontuais de cooperação.

 O maior potencial de crescimento encontra-se na área das relações econômicas e 

comerciais, as quais estão abaixo de seu potencial e tem apresentado crescimento pequeno e 

inconstante ao longo dos últimos anos. As dificuldades para o desenvolvimento do comércio entre 

as duas repúblicas são claras, e se devem principalmente às questões geográficas, geopolíticas e 

geoeconômicas. Um esforço conjunto que busque melhorar o intercâmbio comercial bilateral e 

aumentar a cooperação econômica passa pela elaboração de estratégias aplicáveis para vencer 

essas limitações e explorar as vantagens que uma maior cooperação ofereceria aos dois países. 

Nesse processo, seria fundamental contar com o apoio da diáspora armênia no Brasil, cuja 

proximidade cultural com a pátria-mãe poderia auxiliar no estabelecimento de laços comerciais 

fortalecidos. 

 Em termos estratégicos, revela-se a importância dada pela Armênia à resolução do 
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conflito com seu vizinho sobre a questão de Nagorno-Karabakh, uma vez que se trata de 

assunto de proteção de minoria étnica em território estrangeiro. Por se configurar como uma 

das principais pautas de política externa armênia para o pós-Guerra Fria, quaisquer medidas 

de aproximação entre o Brasil e a Armênia estarão vinculadas a esta questão. Contudo, parece 

improvável que o Brasil adote qualquer política além da neutralidade que possa prejudicar as 

suas boas relações com o outro Estado envolvido no conflito. 

 Finalmente, outra demanda constante da política externa do país transcaucasiano é o 

reconhecimento internacional do genocídio armênio. No Brasil, essa questão encontra apoio 

sobretudo no ativismo da significativa comunidade de descendentes de imigrantes armênios, 

em sua maior parte sobreviventes do próprio genocídio, e nos principais grupos políticos 

aliados atuantes nas assembleias legislativas estaduais e no Congresso Federal. Uma série de 

avanços no sentido do reconhecimento foi alcançada durante esse período, os quais culminaram 

na Moção de Solidariedade aprovada pelo Senado em 2015. No entanto, enquanto a Turquia 

for considerada um país cuja parceria é estratégica aos interesses brasileiros, é improvável 

qualquer reconhecimento formal do assunto por parte do chefe de Estado brasileiro.  
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