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Resumo: Este artigo faz uma análise do maior de todos os conflitos da Segunda Guerra 

Mundial, a chamada Grande Guerra Patriótica, como ficou conhecida a reação da União 

Soviética à invasão da Alemanha nazista, em 1941, a qual, por estar fundamentada em 

preceitos raciais e ideológicos, assumiu a característica de uma guerra de extermínio. 
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The Great Patriotic War: a crucial moment in the history of Soviet Union 

 

Abstract: This article analyzes the greatest of all the conflicts of World War II, the so-

called Great Patriotic War, as has been known the reaction of Soviet Union to the Nazi 

German invasion in 1941, which, because it was based in racial and ideological precepts, 

assumed the characteristics of a war of extermination. 
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Uma guerra ideológica 
 
 

 o dia 22 de junho de 1941, a Alemanha deu um novo rumo à Segunda Guerra 

Mundial ao iniciar a invasão da União Soviética. A campanha recebeu o nome 

de Operação Barbarossa, em homenagem ao imperador Frederico I, o “Barba 

Ruiva”, morto durante a Terceira Cruzada, em 1190, e que, segundo a mitologia nórdica, 

um dia retornaria para restaurar a grandeza da Alemanha, configurando um paralelismo 

óbvio com as intenções do líder nazista, Adolf Hitler. O objetivo era o ambicionado 

lebensraum – espaço vital – mas Hitler já advertira os oficiais da Wehrmacht – as Forças 

Armadas da Alemanha – de que aquela seria uma guerra diferente. O chefe do Estado-

Maior, o general Franz Halder, anotara de forma resumida as palavras do Führer: 

 

Choque de duas ideologias. Denúncia esmagadora do 

bolchevismo, identificado como criminalidade social. 

Comunismo é um enorme perigo para o nosso futuro. Precisamos 

esquecer o conceito de companheirismo entre soldados. Um 

comunista não é companheiro nem antes nem depois da batalha. 

Esta é uma guerra de extermínio. Se não entendermos isso, 

venceremos o inimigo, mas 30 anos depois teremos novamente 

de lutar contra o inimigo comunista. Não fazemos guerra para 

preservar o inimigo. […] Extermínio dos comissários 

bolcheviques e da intelligentsia comunista. (NAGORSKI, 2013, 

p.106) 

 

Foi dentro desses princípios que emanaram as famosas ordens, assinadas pelo 

marechal Keitel, que em muito contribuíram para que a guerra na frente oriental atingisse 

o ápice da selvageria: a Ordem do Comissário, que negava aos comissários políticos do 

Exército Vermelho o status de prisioneiros de guerra, determinando a execução sumária 

dos que fossem capturados; e a Ordem de Jurisdição, que isentava soldados alemães que 

praticassem crimes contra a população civil de serem submetidos a conselhos de guerra. 

Essas ordens, na prática, incentivaram o assassinato em massa de prisioneiros de guerra 

e o extermínio de civis em escala inimaginável. 

Com a invasão da União Soviética teve início a matança sistemática de judeus. O 

maior de todos os massacres ocorreu na ravina de Babi Yar, nos arredores de Kiev, a 
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capital da Ucrânia. Em dois dias apenas, no final de setembro de 1941, 33.771 judeus – 

homens, mulheres, crianças e idosos – foram chacinados a tiros e jogados em covas 

coletivas pelo Einsatzgruppe C, um dos esquadrões móveis de extermínio da SS. 

 

“Barbarossa” não foi uma operação militar, mas uma guerra 

ideológica. […] 

No dia 19 de maio de 1941, o OKH publicou o “Diretrizes para a 

Conduta das Tropas na Rússia”, no qual dizia que o objetivo da 

guerra era a eliminação da “destrutiva visão mundial” do 

bolchevismo e de seus propagandistas. Daí a necessidade de 

combater “energicamente e sem pena” os “agitadores 

bolchevistas, partisans, sabotadores e judeus. Quanto aos 

soldados asiáticos do Exército Vermelho, dizia a instrução que 

eles eram especialmente “inescrutáveis, imprevisíveis, tortuosos 

e insensíveis”. É digno de nota que o Exército, mais uma vez, 

aceitava a idéia de Hitler de uma relação simbiótica entre 

bolchevistas e judeus, […]. 

A guerra era apresentada como golpe preventivo contra o 

bolchevismo judaico, que fazia parte de uma aliança horrenda de 

judeus, democratas e reacionários que cercavam a Alemanha. Os 

aspectos raciais e ideológicos da guerra eram plenamente 

reconhecidos pela chefia do Exército e constituiria um erro 

grosseiro pensar que os horrores da ocupação alemã foram culpa 

exclusiva dos Einsatzgruppen da SS. O assassinato da elite 

bolchevista e dos judeus eram as precondições necessárias para a 

criação da utopia negativa de Hitler, a “nova ordem” de um 

Estado racialmente purificado e escravizado, […]. O Exército 

alemão cruzou as fronteiras da União Soviética em 22 de junho 

de 1941 não para travar uma guerra preventiva contra uma 

potência militar que julgava uma ameaça, mas para fazer uma 

guerra ideologicamente motivada para a consecução de objetivos 

estratégicos, econômicos e político-raciais específicos. 

(KITCHEN, 1993, p. 66-9). 
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Operação Barbarossa 

 

Em 1709, na Batalha de Poltava, as forças do czar Pedro, o Grande, derrotaram o 

exército do rei sueco Carlos XII, malogrando sua tentativa de invadir o Império Russo. 

Um século depois, foi a vez do imperador francês Napoleão Bonaparte perder quase todo 

o seu Grande Exército, tragado pelas imensas estepes geladas durante a catastrófica 

retirada de 1812. Fatos como esses levaram o chanceler Otto von Bismarck, que liderou 

o processo de unificação da Alemanha na segunda metade do século XIX, a partilhar da 

opinião de Carl von Clausewitz – considerado um dos maiores teóricos militares da idade 

Contemporânea, e autor do célebre tratado Da Guerra, publicado em 1833 – de que era 

impossível conquistar um país com as dimensões territoriais e os vastos recursos humanos 

e econômicos da Rússia. 

Mas Hitler considerava os eslavos untermensh, seres racialmente inferiores, e que 

a União Soviética, governada por judeus e bolchevistas, era uma “estrutura podre” e que 

“basta nós chutarmos a porta que a estrutura toda ruirá”. Assim, ele ignorou as lições da 

História e sua decisão de invadir a União Soviética muito possivelmente foi também 

influenciada pela conjuntura em que se encontrava o Exército Vermelho, ressentindo-se 

da falta de oficiais capacitados. Nos expurgos promovidos por Stalin, a partir de 1937, 

mais de 30 mil oficiais foram executados, presos ou afastados de suas funções. 

 

Dois anos e meio depois do início do expurgo, o Exército 

Vermelho deu um desastroso espetáculo na Guerra de Inverno 

contra a Finlândia. O marechal Voroshilov, velho camarada de 

Stalin do Primeiro Exército de Cavalaria, demonstrou espantosa 

falta de imaginação. Os finlandeses venceram repetidas manobras 

dos adversários. Suas metralhadoras ceifaram a compacta 

infantaria soviética, lutando e avançando pelos campos de neve. 

Só depois de pôr em campo cinco vezes mais homens e imensas 

concentrações de artilharia que os adversários, o Exército 

Vermelho começou a predominar. Hitler observara excitado esse 

desempenho deplorável (BEEVOR, 2003, p. 40). 

 

 



Acesso Livre n. 8   jul.-dez. 2017 
 

61 
 

Para deslanchar a Operação Barbarossa, a Wehrmacht reunira 3,5 milhões de 

soldados, 3.400 tanques e 3.000 aviões de combate. Tropas romenas, húngaras, croatas e 

finlandesas também participaram da invasão. Mais tarde, a elas se juntariam contingentes 

italianos e uma divisão de voluntários da Espanha de Franco. Esta enorme concentração 

de homens e material bélico estava dividida em três grandes grupos de Exércitos, o Norte, 

o Centro e Sul, cujos objetivos eram, respectivamente, Leningrado, Moscou e Kiev. 

Às 3:15 da madrugada do dia 22 de junho, iniciou-se o ataque numa enorme frente 

de combate, que se estendia da Finlândia ao mar Negro. Apesar dos inúmeros indícios de 

uma invasão iminente, incluindo os alertas dos serviços secretos de vários países, Stalin 

recusava-se a acreditar que Hitler romperia o Pacto de Não-Agressão Nazi-Soviético, 

assinado em agosto de 1939, sobretudo porque a Grã-Bretanha ainda não tinha sido 

derrotada, o que significaria o envolvimento da Alemanha em uma guerra em duas 

frentes. Assim, a União Soviética foi pega desprevenida e, embora dispusesse de grandes 

tropas perto das fronteiras, não havia nenhuma resistência organizada. 

O efeito da surpresa foi demolidor. Existem relatos que descrevem como os 

guardas de fronteira, despertados pelo barulho dos tanques, foram fuzilados ao sair de 

seus postos, correndo seminus em meio à fumaça. A Luftwaffe – a Força Aérea Alemã – 

dizimava a aviação soviética e, próximo ao fim do segundo dia de combate, já tinha 

destruído 2 mil aeronaves, boa parte delas ainda no solo. 

A opressão do regime stalinista cobrava seu preço. Inicialmente, os invasores 

alemães foram recebidos como libertadores em muitas localidades dos Estados Bálticos 

– Estônia, Letônia e Lituânia -, que haviam sido incorporados à União Soviética em 1940. 

Sobretudo na Ucrânia, região de nacionalismo arraigado e a que mais sofrera com a 

coletivização das terras imposta de modo brutal por Stalin. As mulheres saudavam os 

soldados com flores e ofertas de pão e sal, tradicional gesto de boas-vindas. 

 

Os comandantes alemães achavam que nenhuma sociedade 

governada pelo terror político poderia defender-se contra um 

ataque decidido de fora. A calorosa acolhida dos civis convenceu 

muitos alemães de que venceriam. Ucranianos devotos, que 

haviam sofrido uma das mais apavorantes fomes da história 

causadas pelo homem, saudaram a chegada dos veículos militares 

com cruzes negras, símbolos de uma nova cruzada contra o 

anticristo. Mas os planos de subjugação e exploração de Hitler 
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conseguiram apenas fortalecer a “estrutura podre”, obrigando até 

mesmo aqueles que detestavam o regime stalinista a apoiá-lo. 

Stalin e o aparato do Partido Comunista logo reconheceram a 

necessidade de mudar de retórica, expurgando-a de clichês 

marxista-leninistas. A expressão “Grande Guerra Patriótica” 

surgiu numa manchete no primeiro exemplar do Pravda 

publicado após a invasão, e o próprio Stalin adotou essa 

deliberada evocação da “Guerra Patriótica” contra Napoleão. 

Mais tarde naquele ano, no aniversário da Revolução de Outubro, 

invocou os heróis distintamente não-proletários da história russa: 

Alexandre Nevski, Dmitri Donskoi, Suvorov e Kutozov 

(BEEVOR, 2003, p.43). 

 

Perplexo com a invasão, o líder soviético recolhera-se a sua dacha, deixando o 

país acéfalo durante alguns dias, até que uma delegação do Politburo foi visitá-lo para 

propor a criação do Comitê Estatal de Defesa – o Stavka. Chefiado por Stalin, 

naturalmente, este comitê constituiria o poder máximo da nação, suplantando a autoridade 

do partido e do governo. 

Stalin, então, falou ao povo pelo rádio, doze dias após o início da invasão, 

mobilizando toda a população do país para a Grande Guerra Patriótica, instigando a 

formação de movimentos guerrilheiros, dando as famosas instruções de “terra arrasada”, 

conclamando o povo a carregar ou destruir tudo o que pudesse ser aproveitado pelo 

inimigo, além de citar a causa comum com os povos da América e da Europa e manifestar 

gratidão aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha por se prontificarem em ajudar. O efeito 

deste discurso, indubitavelmente, foi de enorme importância. 

 

Finalmente Stalin falou. Sua atuação foi extraordinária e, das 

coisas que disse, as primeiras palavras foram, por certo, as que 

calaram mais fundo: “Camaradas, cidadãos, irmãos e irmãs, 

combatentes do nosso Exército e da nossa Marinha! É a vós que 

me dirijo, meus amigos!” Era algo novo, Stalin jamais falara 

assim. Mas eram palavras perfeitas para o ambiente daqueles dias. 

[…]. 
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O povo soviético sentia agora que tinha um líder em quem se 

mirar. […]. Stalin conseguiu criar não apenas a esperança, para 

não dizer ainda a certeza, da vitória, mas, além disso, traçou em 

frases breves, incisivas, um completo programa de guerra para a 

nação inteira. Despertou o orgulho nacional, os instintos 

patrióticos do povo russo. Foi um vigoroso discurso de 

encorajamento à luta, um discurso de sangue, suor e lágrimas, 

tendo como único paralelo o de Churchill, após Dunquerque 

(WERTH, 1966, p. 191, 196). 

 

O avanço alemão, porém, continuava com vitórias espetaculares e, em meados de 

julho, a União Soviética encontrava-se em uma situação desesperadora, tendo perdido 2 

milhões de homens – entre mortos, feridos e prisioneiros – e milhares de tanques e aviões. 

Mas, à medida que o caos no lado soviético foi diminuindo, a resistência se tornava cada 

vez mais tenaz, obrigando a Wehrmacht a frear um pouco o ímpeto de sua ofensiva. 

 

O maior erro cometido pelos comandantes alemães foi haver 

subestimado “Ivan”, como eram chamados os soldados rasos do 

Exército Vermelho. Logo descobriram que os soldados soviéticos 

cercados ou superados em número continuavam a lutar quando 

seus colegas de exércitos ocidentais teriam se rendido. 

Imediatamente após a primeira manhã da Barbarossa, havia 

inúmeros casos de extraordinária coragem e autossacrifício, 

embora, talvez não tantos quanto os de pânico em massa, mas isso 

devido em grande parte à confusão. A defesa da cidadela de Brest-

Litovsk foi o exemplo mais impressionante disso. […]. Um dos 

defensores rabiscou num muro: “Vou morrer mas não me entrego. 

Adeus, Minha Pátria. 20/VII-41”. Este pedaço de muro continua 

reverentemente preservado no Museu Central das Forças 

Armadas em Moscou (BEEVOR, 2003, p.42). 

 

Dos três grandes objetivos iniciais dos alemães, somente o do Sul foi plenamente 

alcançado, com a conquista da Ucrânia – a região mais fértil da União Soviética – e a 

tomada de Kiev. Em 21 de setembro, terminava a batalha do cerco de Kiev – descrita por 
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Hitler como a “maior batalha do mundo” -, que custou aos soviéticos 660 mil prisioneiros. 

Grande parte deles morreria de fome ou de doenças, devido às péssimas condições do 

cativeiro. 

Ao Norte, Leningrado foi cercada, mas nunca chegou a ser tomada. A bela e 

histórica cidade – conhecida como a Veneza do Norte – fundada por Pedro, o Grande, em 

1703, às margens do rio Neva, ficou sitiada pelos invasores durante 900 dias, de setembro 

de 1941 a janeiro de 1944, e a população remanescente passou por terríveis provações. 

“O cerco de Leningrado foi, de longe, o mais sangrento de toda a história e mais russos 

morreram só naquela cidade do que militares e civis ingleses e norte-americanos durante 

toda a Segunda Guerra Mundial” (ROBERTS, 2012, p. 216-7). 

Mas a batalha decisiva se daria no centro, em torno de Moscou. Em agosto, após 

a conquista de Smolensk, a meio caminho da capital soviética, Hitler enfraquecera o 

Grupo de Exércitos do Centro, priorizando seus objetivos no Norte e, sobretudo, no Sul. 

Essa decisão foi imposta pelo Führer aos seus generais, que consideravam Moscou o alvo 

primordial, já que era o centro do poder político e o eixo principal das vias de 

comunicação do país. 

A ofensiva em direção a Moscou só pôde ser iniciada em outubro. Ela começou 

com vastas e bem-sucedidas operações de envolvimento na região de Bryansk e Vyasma, 

onde os alemães fizeram mais 650 mil prisioneiros. As chuvas de outono, entretanto, 

trouxeram Rasputitza, o período da lama, retardando o avanço alemão nas já precárias 

estradas russas. Os soviéticos, por sua vez, reforçavam as defesas da capital. 

No final de novembro, as tropas alemãs já estavam bem perto de Moscou, mas a 

natureza intercedeu em favor dos soviéticos. Em 1941, o inverno chegou mais cedo e com 

uma intensidade acima do normal. No início de dezembro, a temperatura chegou a 35ºC 

abaixo de zero e, sob todos os aspectos – vestimentas, manutenção das armas – os alemães 

estavam mais despreparados para enfrentar condições climáticas tão inclementes. Um 

jornalista italiano, Curzio Malaparte, foi testemunha ocular da evacuação de soldados 

alemães feridos na frente leste: 

 

De repente, fiquei horrorizado ao perceber que muitos deles não 

tinham pálpebras. Eu já havia visto soldados sem pálpebras na 

plataforma da estação de Minsk, poucos dias antes, vindo de 

Smolensk, mas não tantos. O frio cortante do inverno provoca as 

mais estranhas consequências. Milhares e milhares de soldados 
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haviam perdido os membros, milhares e milhares tiveram as 

orelhas, os narizes, os dedos e os órgãos sexuais amputados por 

ulcerações de congelamento. Muitos perderam o cabelo. […]. E 

muitos perderam as pálpebras. Atingidas pelo frio intenso, as 

pálpebras descolam como pele morta. […] O futuro daqueles 

homens era a insanidade (ROBERTS, 2012, p. 224). 

 

Além do “general inverno”, que já ajudara a derrotar  Napoleão, em 1812, Richard 

Sorge, um comunista alemão que espionava para os soviéticos em Tóquio, também deu 

uma contribuição importante para salvar Moscou. Acreditando em suas informações de 

que o Japão não atacaria a União Soviética, Stalin tomou a decisão de transferir divisões 

siberianas para a defesa da capital. 

No dia 6 de dezembro, as tropas soviéticas iniciaram uma contraofensiva, sob o 

comando do general Georgy Zhukov, que expulsou os alemães das proximidades de 

Moscou. Ao longo da guerra, Zhukov se revelaria o mais brilhante general da União 

Soviética, estando pessoalmente envolvido em quase todas as grandes vitórias, incluindo 

as de Stalingrado, Kursk e a captura de Berlim. 

Moscou foi salva, mas ainda não havia muitos motivos para otimismo. A Grande 

Guerra Patriótica estava apenas começando. A nação contava, entretanto, com alguns 

poderosos trunfos para enfrentar as perspectivas sombrias que tinha pela frente. Embora 

as perdas humanas tivessem sido extremamente pesadas, a enorme população do país 

fornecia continuamente novas reservas para as frentes de combate. E, realizando uma das 

mais grandiosas operações da guerra, os soviéticos tinham conseguido desmontar e 

transferir grande parte de suas indústrias para além dos montes Urais, região a salvo da 

ocupação alemã. 

 

A indústria soviética já tinha sido totalmente militarizada com a 

criação de uma Comissão Militar-Industrial em 1938, e bens 

primários estratégicos haviam sido estocados desde então. 

Contudo, os planos estavam longe de acabados quando a 

Barbarossa eclodiu e a Wehrmacht invadiu algumas regiões, 

especialmente o noroeste da Ucrânia, onde sessenta por cento das 

fábricas de armamentos soviéticas ficavam localizadas na época. 

Evacuação em massa, portanto, foi ordenada. Em 29 de junho de 
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1941, foi assinado um decreto para a remoção de 11 fábricas de 

aviões. A partir daí, teve início uma torrente de evacuações. 

Fábricas inteiras foram desmontadas e, junto com o estoque e os 

operários, colocadas em vagões e mandadas para o leste. Um total 

de 450 comboios de trem transportaram, apenas de Kiev, 197 

fábricas e 350.000 trabalhadores. Os destinos mais comuns eram 

os centros metalúrgicos nos Urais, como Magnitogorsk, ou na 

bacia carvoeira de Kuzbass, no oeste da Sibéria. Foi um 

gigantesco triunfo, no melhor estilo soviético. Imensas 

quantidades se perderam no caminho. Mas o suficiente foi salvo 

para justificar a operação. Uma fábrica de trator removida de 

Kharkov em agosto foi convertida para a produção de tanques a 

2.414 quilômetros dali, em Tcheliabinski, nos Urais, e mandou 

sua primeira remessa de T-34 ao front em dezembro (DAVIES, 

2009, p. 202). 

 

Não se pode deixar de mencionar que a União Soviética contou com uma ajuda – 

até então, muito tímida, e mais substancial nos anos que se seguiram – fornecida pela 

Grã-Bretanha e, sobretudo, pelos Estados Unidos, na forma de material bélico, enorme 

quantidade de caminhões – essenciais para manter a mobilidade do Exército Vermelho -, 

gêneros alimentícios, combustíveis, remédios, entre outros. Boa parte desta ajuda era 

enviada pela rota do Ártico, a qual se revelou extremamente dispendiosa em termos 

materiais e humanos. Cerca de 100 dos mais de 800 navios que cruzaram este oceano em 

direção ao norte da Rússia, foram afundados pelos alemães. Os marinheiros, em sua 

maioria britânicos, que morreram nesta empreitada, figuram entre os inúmeros heróis 

anônimos da Segunda Guerra Mundial. 

 

De Stalingrado a Berlim 

 

Após o fracasso da investida contra Moscou, durante o tenebroso inverno de 

1941/1942, Hitler voltou-se para o Sul da União Soviética, planejando uma ambiciosa 

ofensiva para conquistar os campos petrolíferos do Cáucaso e, paralelamente, cortar ao 

inimigo sua última grande artéria fluvial, o Volga. Ao longo da margem ocidental do rio 

Volga estendia-se Stalingrado, que contava com um importante parque industrial e uma 
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população de cerca de 600 mil pessoas. Dentro da estratégia alemã, Stalingrado, 

inicialmente, era considerada um alvo menor ligado à prioritária ofensiva na região do 

Cáucaso, de onde provinha quase todo o petróleo que abastecia o país. 

Entretanto, ao longo da campanha, Hitler foi ficando obcecado pela captura da 

cidade que levava o nome do líder da União Soviética. Stalingrado possuía objetivos 

estratégicos que não podiam ser desprezados, pois seu controle interceptaria a rota de 

comunicação dos soviéticos pelo Volga, mas o fato de ser a “cidade de Stalin” aumentava 

muito o fascínio pela sua conquista. A mesma mística funcionava para o lado soviético, 

que empreendeu todos os esforços possíveis para defendê-la. No imaginário coletivo de 

populações envolvidas em uma guerra, este tipo de simbolismo acaba adquirindo grande 

significado. Hitler, por exemplo, havia ordenado a mudança do nome de um encouraçado 

chamado Deutschland, temendo os possíveis efeitos sobre o moral do povo se um navio 

chamado Alemanha fosse afundado. 

Assim, entre agosto de 1942 e fevereiro de 1943, Stalingrado acabou tornando-se 

palco de uma das maiores e mais violentas batalhas de todos os tempos, finalmente 

vencida pelos soviéticos, após uma enorme contraofensiva arquitetada pelo general 

Zhukov. 

No domingo de 23 de agosto, os alemães iniciaram seu ataque 

sobrevoando a área com 600 aeronaves: diz-se que quarenta mil 

civis morreram nas primeiras quatorze horas, quase tantos quanto 

pereceram em toda a blitz de 1940 e 1941 na Grã-Bretanha. […] 

Paulus lançou seu primeiro grande ataque terrestre em 13 de 

setembro, e, a partir desse momento, a luta foi travada numa 

paisagem de ruínas. […] 

Novas unidades eram atiradas em batalhas assim que chegavam. 

O comandante do LXII Exército, general Vasily Chuikov, disse: 

“Tempo é sangue”. A detonação de bombas e projéteis, o estalar 

das armas pequenas e os barulhos de morteiros raramente 

paravam, dia ou noite […]. Uma jovem soldada disse: “Eu 

imaginava como seria a guerra – tudo em chamas, crianças 

chorando, gatos correndo, e, quando cheguei a Stalingrado, vi 

exatamente isso, porém muito mais terrível”. Ela ingressara no 

serviço militar com um grupo de amigos de sua cidade natal, 
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Tobolsk, na Sibéria. A maioria foi enviada para a cidade sitiada e 

poucos saíram vivos dali. [...] 

A batalha foi travada em condições que permitiram aos soldados 

russos demonstrar sua maior habilidade, o combate corpo a corpo. 

Não havia espaço para grandes avanços de tanques Panzer ou para 

manobras criativas contra os flancos. A cada dia, soldados, 

canhões e tanques alemães tentavam apenas abrir caminho para o 

Volga, metro a metro, através de montes de escombros em que os 

russos se amontoavam, praguejavam, morriam de fome ou de frio. 

[…] 

Os russos lutaram com um desespero reforçado, como sempre, 

pela coerção. O preço de retiradas não autorizadas era a morte. 

[…]. Aqueles que tentaram pagaram caro: cerca de 13.500 

soldados foram executados em Stalingrado por suposta covardia 

ou deserção, e muitos outros foram mortos de forma sumária. […] 

Quase todos os soldados sentiam fome e frio o tempo inteiro. 

Atiradores e morteiros tornavam fatal cada movimento 

descuidado; muitos homens morreram coletando munição ou na 

fila dos ranchos de campanha. As mulheres também. Chuikov 

prestou tributo incondicional às contribuições delas como 

operadoras de comunicação, enfermeiras, amanuenses e 

sentinelas de defesa antiaérea. […] 

Moscou dramatizou muitos episódios com objetivos 

propagandísticos, como a história de um fuzileiro naval chamado 

Panaiko, cujo coquetel molotov pegou fogo, transformando-o 

numa tocha humana. O homem, condenado, cambaleou em 

direção a um tanque alemão, onde jogou um segundo coquetel 

contra a grelha de ventilação do motor, engolfando o tanque e a 

si numa imensa bola de fogo. Se alguns casos eram apócrifos, 

outros não. “A coragem é contagiosa aqui, como a covardia é 

contagiosa em outros lugares”, escreveu Vasily Grossman, e com 

razão. As ordens de Stalin eram simples e fáceis de entender: a 

cidade precisava ser defendida até o último homem e a última 

mulher (HASTINGS, 2011, p. 327-30). 
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Stalingrado constituiu-se em um ponto de virada na Segunda Guerra Mundial. 

Junto com outras importantes vitórias dos norte-americanos e britânicos – Midway, no 

Pacífico, e El Alamein, no norte da África – a épica batalha assinalou o início da reação 

dos Aliados e o fim da primeira fase da guerra, marcada pelas arrasadoras conquistas da 

Alemanha e do Japão. Talvez nada ilustre melhor este momento do que a confusa, porém 

profética, frase do primeiro-ministro britânico, Winston Churchill: “Isso não é o fim; não 

é nem o começo do fim; mas, talvez, seja o fim do começo”. 

Em julho de 1943, Hitler tentou uma última cartada para reverter o curso da guerra 

na frente russa, reunindo quase todas as suas reservas de blindados disponíveis. Seu alvo 

era a saliência de Kursk, um grande bolsão soviético que se projetava para dentro do 

território ocupado pelos alemães. A batalha de Kursk foi o maior enfrentamento de 

tanques da História. As perdas humanas e materiais foram enormes de ambos os lados. 

Entretanto, a esta altura da guerra, as reservas soviéticas já eram bem maiores do que as 

alemãs. Com o fracasso do ataque e a notícia do desembarque anglo-americano na Sicília, 

Hitler ordenou o fim da ofensiva, para evitar o total aniquilamento das suas divisões 

Panzer. 

Após Kursk, a iniciativa na frente oriental passou definitivamente para o lado 

soviético. Até o fim do ano de 1943, o Exército Vermelho já tinha reconquistado dois 

terços do território ocupado pelos alemães. Smolensk foi libertada a 25 de setembro, e 

Kiev, a 6 de novembro. Em janeiro de 1944, foi levantado o cerco de Leningrado. À 

medida que se retiravam em direção ao Oeste, as tropas alemãs devastavam 

sistematicamente tudo o que encontravam pelo caminho, deixando um terrível saldo de 

destruição nas regiões que haviam ocupado na União Soviética. Em maio, o Exército 

Vermelho já tinha libertado todo o país e transposto, em alguns pontos, as fronteiras da 

Romênia e da Polônia. 

A chegada do Exército Vermelho aos arredores de Varsóvia, em agosto, estimulou 

a resistência polonesa a sublevar a cidade, mas o movimento, que ficou conhecido como 

o Levante de Varsóvia, acabou sendo impiedosamente esmagado pelos nazistas, sem que 

os soviéticos interviessem para salvar os patriotas poloneses. Stalin teria agido 

deliberadamente, por razões políticas, já que os resistentes de Varsóvia, em sua maioria, 

eram fiéis ao governo polonês no exílio, em Londres, e não ao chamado grupo de Lublin, 

que seguia as orientações de Moscou. 

O avanço do Exército Vermelho provocou um enorme êxodo da população alemã 

que vivia nas regiões do Leste: Pomerânia, Boêmia, Silésia, Prússia Oriental e enclaves 
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nos Países Bálticos. Durante esse processo acabou ocorrendo a maior tragédia marítima 

de todos os tempos, a qual, embora pouco conhecida, causou um número de vítimas seis 

vezes maior do que o naufrágio do Titanic, em 1912. Na noite de 30 de janeiro de 1945, 

o navio de cruzeiro Wilhelm Gustloff, abarrotado com dez mil refugiados da Prússia 

Oriental, foi torpedeado por um submarino soviético nas águas geladas do mar Báltico. 

Foram resgatadas com vida 1.239 pessoas. Muitos dos que não se afogaram acabaram 

perecendo de hipotermia, provocada pela baixíssima temperatura da água. Cerca de 

quatro mil crianças morreram no naufrágio. 

O medo e o pânico dos que fugiam não eram infundados, pois grande parte das 

tropas do Exército Vermelho estava imbuída de um espírito vingativo pelas inúmeras 

atrocidades cometidas durante a ocupação da União Soviética. Não foram poucos os 

relatos de saques, pilhagens, assassinatos e estupros cometidos contra a população civil 

alemã. A sanha vingativa chegou ao ápice na ofensiva final contra Berlim, em abril de 

1945. De acordo com estimativas dos hospitais da cidade, cerca de cem mil mulheres 

foram estupradas na capital alemã, muitas várias vezes seguidas, por grupos de soldados 

que se revezavam. 

 

O estupro sempre provoca vergonha, e uma timidez em relação 

ao tema pode afetar os historiadores. No passado, raramente era 

discutido, exceto de maneira superficial. Todavia, é onipresente 

na guerra. Na maior parte, os soldados são jovens, homens 

sexualmente segregados, carregando facas e armas de fogo. 

Supostamente, devem usar as armas contra o inimigo. Mas, à solta 

entre os civis, ficam fortemente tentados a usar de seu poder para 

outros fins. Sem exceção, todos os exércitos cometem estupros. 

Nenhum gosta de admitir. […] 

Durante a incursão dos aliados ocidentais na Alemanha em 1945, 

o promotor do Exército dos EUA teve que lidar com quinhentos 

casos de estupro por semana. “O comportamento de nossas 

tropas”, lamentou-se um oficial de inteligência americano, “não 

dá motivos de orgulho… Há uma tendência entre os ingênuos ou 

os mal-intencionados a pensar que somente os russos saqueiam e 

estupram. Os combatentes da democracia não foram mais 
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virtuosos do que aquilo que se relatou serem as tropas do 

comunismo”. […] 

As tropas alemãs certamente tiveram mais opções de países nos 

quais cometer abusos, mas não apresentaram o mesmo 

comportamento abjeto em todos os lugares. […]. No geral, os 

soldados da Alemanha nazista cometeram estupro em escala 

maciça, mas, dado o tamanho da oportunidade apresentada pela 

ocupação de boa parte do continente europeu, poderia não ser 

considerado excessivo. […] 

Entretanto, sem a menor sombra de dúvida, o histórico do 

Exército Vermelho superou o de todos os demais. Tão logo o 

exército saiu do território soviético e incorporou uma atitude de 

libertador, seus comandantes assumiram que todos os alemães e 

colaboracionistas deveriam ser punidos coletivamente. A punição 

para os homens era fuzilamento. A punição para mulheres era 

estupro coletivo. Não havia piedade para jovens ou idosas. As 

enfermeiras dos hospitais foram estupradas em massa. Freiras em 

conventos foram, literalmente, postas em fila e estupradas. 

Meninas de oito anos e viúvas de oitenta anos foram estupradas – 

atacadas em série até o sangue correr e o corpo indefeso expirar. 

Em mais de uma ocasião, ao libertar campos de trabalho alemães 

cheios de trabalhadores escravos soviéticos, os soldados 

soviéticos estupraram suas próprias mulheres do mesmo jeito. 

Eles haviam sido ensinados a desprezar essas mulheres, que, 

como se dizia, tinham se “vendido aos alemães”. 

O clima de violência que facilitava semelhantes ultrajes era 

inflamado por pedidos oficiais por vingança, exemplificados 

pelos aterradores artigos do escritor Ilia Ehrenburg no jornal do 

Exército, Krasnaia Zviezda (“Estrela Vermelha”). Ehrenburg não 

incentivou explicitamente o estupro, como alegado por Goebbels, 

mas sem dúvida colaborou com a regra não-escrita que valia tudo. 

Lev Kopelev, mais tarde um famoso escritor, foi preso pelo 

SMERSH por criticar Ehrenburg e por disseminar “a propaganda 

burguesa de humanismo e piedade para o inimigo”. Autoridades 



Acesso Livre n. 8   jul.-dez. 2017 
 

72 
 

políticas encaravam a recusa em infligir vingança como uma 

ofensa. Não foi por acaso que, quando o Exército Vermelho 

entrou pela primeira vez no território alemão, em Nemmersdorf, 

no leste da Prússia, foram as mulheres locais que sofreram: 

estupradas e depois crucificadas (DAVIES, 2009, p.371-4). 

 

Em fevereiro de 1945, os soviéticos já tinham chegado ao rio Oder, a 70 

quilômetros de Berlim, e começaram a concentrar forças gigantescas para dar o golpe de 

misericórdia no Terceiro Reich. A ofensiva final contra a capital alemã começou no dia 

16 de abril e, em uma semana, o Exército Vermelho já alcançava os subúrbios da cidade. 

A luta atingiu uma ferocidade incrível – os soviéticos tiveram 200 mil baixas – e Berlim 

foi reduzida a escombros pelo implacável fogo da artilharia. No dia 2 de maio, a bandeira 

vermelha com a foice e o martelo já tremulava no alto do Reichstag, o Parlamento alemão. 

Chegava ao fim a Grande Guerra Patriótica, que custou à União Soviética a 

inacreditável cifra de 25 milhões de mortos, sendo quase dois terços de civis. Foram 1418 

dias de combates, desde a invasão e a sofrida e sangrenta libertação do país, depois 

passando como um rolo compressor pelas nações da Europa Oriental, até chegar ao 

coração do inimigo. Em alguns momentos, sobretudo no início, as circunstâncias eram 

tão adversas, que o triunfo parecia impossível. Torná-lo possível exigiu imensos 

sacrifícios da nação e, provavelmente, foi algo que só poderia ter ocorrido em um país 

como a União Soviética. 

 

A outra grande vantagem dos russos foi a implacável impiedade 

de Stalin. […]. Para movimentar grande parte da base industrial 

russa, junto com alimentos, ferramentas, equipamentos e 

prisioneiros, assim como 25 milhões de russos, para tão longe no 

leste e depois impor 18 horas de trabalho por dia e apenas um dia 

de descanso por mês, provavelmente foi necessário um poder 

totalmente discricionário. […]. É evidente que, em muitos casos, 

as condições de vida e de trabalho eram inenarráveis; numa das 

fábricas, 8 mil operárias viviam em buracos cavados no chão. […] 

Não menos do que 135 mil militares do Exército Vermelho – 

efetivo equivalente a 12 divisões – foram executados pelos 

próprios soviéticos durante a guerra, [...]. 
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Cerca de 400 mil russos serviram em batalhões punitivos, criados 

para impor a absoluta obediência no Exército Vermelho. No 

entanto, se a menor transgressão fosse permitida, os soviéticos 

jamais teriam persuadido seres humanos racionais a enfrentar o 

inferno que foi a Grande Guerra Patriótica, […]. “É provável que 

apenas uma ditadura tão selvagem quanto a de Stalin e um povo 

tão habituado ao barbarismo quanto o russo tivessem sido capazes 

de dobrar o poder de Hitler”, é o veredicto de Max Hastings. “A 

história de como o conseguiram  nunca foi para pessoas com 

estômagos fracos” (ROBERTS, 2012, p.227-9). 

 

O fato é que a Grande Guerra Patriótica foi uma questão de vida ou morte, e o 

peso da extraordinária vitória militar fez a União Soviética emergir da Segunda Guerra 

Mundial, ao lado dos Estados Unidos, com o status de superpotência e ator preponderante 

no cenário da geopolítica mundial. Em breve, estas duas nações, aliadas durante a guerra, 

estariam em campos opostos, desta vez numa Guerra Fria, marcada pela oposição entre 

os blocos capitalista e socialista. 
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