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RESUMO 

 

COMPARAÇÃO HISTÓRICA ENTRE A GEBIRGSJÄGER DURANTE A 2ª 

GUERRA MUNDIAL (1939-1945) E AS TROPAS SOVIÉTICAS DURANTE A 

INVASÃO DO AFEGANISTÃO (1979-1989) EM AMBIENTE OPERACIONAL DE 

MONTANHA 

 

AUTOR: Kevin Vieira 

ORIENTADOR: Arthur Robertson Franco 

 

É necessário cumprir requisitos para que se obtenha sucesso no combate do 
ambiente operacional de montanha. De acordo com Malik (2003), os requisitos são: 
vigor físico, familiarização com o terreno, aclimatação, a vida na montanha, 
habilidades básicas de montanhismo, o uso de armas e equipamentos, nutrição, 
doenças da montanha e condição psicológica. Ao analisar a Gebirgsjäger durante a 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e as Tropas Soviéticas durante a Invasão do 
Afeganistão (1979-1989), observa-se duas tropas totalmente distintas. A tropa alemã 
é especialista no ambiente de montanha, assim sua estrutura, preparação e 
desempenho são evidenciados pelo sucesso das operações e superação do 
ambiente. Já as tropas soviéticas não possuem nenhuma estrutura, nem preparação, 
para o ambiente de montanha, sendo necessário desenvolver uma adaptação e 
superar a montanha com outros meios, como helicópteros e blindados. É essencial 
que a tropa especializada que combaterá cumpra os requisitos do ambiente e tenha 
uma preparação adequada para o sucesso no ambiente operacional de montanha. 

 

Palavras-chave: Tropas de Montanha. Gebirgsjäger. Tropas soviéticas. Infantaria. 

Ambiente Operacional de Montanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

HISTORICAL COMPARISON BETWEEN GEBIRGSJÄGER DURING 

WORLD WAR II (1939-1945) AND THE SOVIET TROOPS DURING SOVIET-

AFGHAN WAR (1979-1989) IN MOUNTAIN WARFARE 

 

AUTHOR: Kevin Vieira 

ADVISOR: Arthur Robertson Franco 

 

Requirements need to be met in order to be successful in combating the mountain 
operating environment. According to Malik (2003), the requirements are: physical 
strength, familiarization with the terrain, acclimatization, mountain life, basic 
mountaineering skills, use of weapons and equipment, nutrition, mountain diseases 
and psychological condition. When analyzing the Gebirgsjäger during World War II 
(1939-1945) and the Soviet Troops during the Invasion of Afghanistan (1979-1989), 
we observe two totally different troops. The German troop is a specialist in the 
mountain environment, so its structure, preparation and performance are evidenced 
by the success of operations and overcoming the environment. The Soviet troops do 
not have any structure or preparation for the mountain environment, and it is necessary 
to develop an adaptation and overcome the mountain with another method, with 
helicopters and armored vehicles. It is essential that the specialized troop that will 
combat meet the requirements of the environment and have adequate preparation for 
success in the mountain operating environment. 
 

Keywords: Mountain Troops. Gebirgsjäger. Soviet Troops. Infantary. Mountain 

Warfare. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ambiente operacional de montanha caracteriza-se pelos paredões rochosos, 

precipícios, encostas íngremes e precariedade de caminhos. Este ambiente 

independe da altitude, pois qualquer terreno que apresente encostas íngremes pode 

exigir técnicas de montanhismo para sua transposição. Dada a hostilidade do 

ambiente e a demanda de tropas altamente preparadas para transpô-lo, as técnicas 

de adestramento empregadas nessas missões acabam por definir o sucesso de suas 

operações. (AMAN, 2012) 

De acordo com Malik (2003), durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas de 

elite alemãs de montanha, as chamadas Gebirgsjäger, marcharam mais de 400 

quilômetros e cruzaram passagens em montanhas acima de 2000 metros de altura, 

demonstrando habilidades expoentes em quase todos os teatros de operações. Além 

do treinamento básico de tropas de infantaria, as tropas Gebirgsjäger possuiam 

treinamentos para escaladar, realizar rapel, esquiar, orientação e sobrevivência em 

altas montanhas. Tais técnicas e alto desempenho físico dessas tropas davam o 

status de tropa de elite do Exercíto Alemão. 

 Durante a invasão soviética em 1979 no Afeganistão, o contigente soviético 

(40º Corpo de Exército) era composto da 103ª Divisão Aerotransportada, batalhões 

da 108ª e 5ª Divisão Mecanizada de Rifles, do 860º Regimento Mecanizado, da 56ª 

Brigada Aerotransportada e elementos do 36º Corpo Misto Aéreo, grupamentos da 

201ª e 58ª Divisão de Infantaria também entraram no Afeganistão, junto com outras 

unidades menores, ou seja, não havia nenhuma tropa especializada em ambiente 

operacional de montanha. Segundo Alexiev (1988), o contigente inicial das forças 

soviéticas na Guerra Afegã-Soviética apenas tiveram adestramento em combate de 

blindado tradicional e combate corpo-a-corpo, em consequência era um exército mal 

adaptado e com grande dificuldade para o ambiente afegão de montanha. Os 

soviéticos sofreram enormes perdas para doenças e clima. Somente após esse perído 

inicial, o Exército Soviético, observando a necessidade de treinamento especial, 

desenvolveu novos centros de treinamento em montanha, modificando e adaptando 

suas táticas e procedimentos, visto a necessidade que exigia o ambiente operacional. 

Nessa comparação histórica entre a Gebirgsjäger e o 40º Exército Soviético,  

evidenciando o combate em terreno de montanha, observa-se alguns métodos 
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presentes nos treinamentos, que resultaram ora em sucessos, ora em falhas durante 

as operações que tais tropas executaram. Dessa maneira, o presente trabalho 

pretende investigar tais métodos de preparação e suas adaptações, com o intuito de, 

ao extrair lições aprendidas, contribuir a um aprimoramento dos métodos brasileiros 

para as tropas de montanha. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo Geral 

 

Relacionar métodos de preparação da Gebigrsjäger durante a Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) e tropas russas durante a invasão no Afeganistão (1979-1989), 

estabelecendo pontos comuns e diferenças. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

Definir o ambiente de montanha. 

Investigar os métodos de preparação e relatar as experiências da Gebirgsjäger, 

no período de 1939 a 1945. 

Investigar os métodos de preparação das tropas russas durante a Guerra Fria 

e relatar experiências na invasão do Afeganistão durante 1979 a 1989. 

Analisar os métodos supracitados, a fim de extrair lições para o treinamento 

das tropas de montanha do Exército Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

2.1.  REFERENCIAL METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS 

 

Esta pesquisa se enquadra como exploratória, visando uma investigação que 

identifique os aspectos das tropas de montanha citadas na introdução relacionando 

suas características com o próprio ambiente de montanha. O planejamento dessa 

pesquisa assumiu o caráter de pesquisa bibliográfica, utilizando de livros de autores 

especialistas em história e aspectos militares, e de pesquisa documental, utilizando 

de manuais de campanha estrangeiros de ambiente de montanha para a coleta de 

dados.  

Esta pesquisa se define como qualitativa, pois o principal foco é analisar as 

experiências obtidas pela experiência histórica, com o intuito possibilitar o 

entendimento das particularidades das necessidades de atuação no ambiente 

operacional de montanha. Tem como principal objetivo conhecer as relações das 

tropas pesquisadas acerca de suas preparações organizacionais/doutrinárias e seus 

desempenhos durante as guerras envolvidas.  Foi utilizada fontes secundárias para 

analisar os casos em questão. Utilizou-se também a técnica de estudo de caso e a 

pesquisa histórica focando especificamente nas tropas de montanha alemãs durante 

a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e as tropas soviéticas durante a Invasão no 

Afeganistão (1979-1989). 

 

2.2.  O AMBIENTE OPERACIONAL DE MONTANHA 

 

2.2.1. Ambiente 

 

“A história ilustra a necessidade para o Exército em focar na doutrina de 

montanha e treinamento quando estiver conduzindo operações no ambiente de 

montanha” (ESTADOS UNIDOS, 2016, p. 1-1, tradução nossa) 1. De acordo com 

AMAN (2012, p. 5), o ambiente operacional de montanha é uma grande área 

geográfica composta por formas e acidentes com considerável desnível em relação à 

                                            
1 “History illustrates the need for the Army to focus on mountain doctrine and training when 

conducting expeditionary operations in mountainous environments”. 
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área circunvizinha. As principais características do ambiente são evidenciadas pelas 

encostas íngremes, ravinas profundas, paredões rochosos, precipícios, desfiladeiros 

e precariedade de caminhos. “O combate no terreno montanhoso é lento e 

desgastante, devido às estradas e caminhos escassos, o que dificulta o movimento.” 

(AMAN, 2012, p. 5)  

Figura 1 – As regiões de montanhas do mundo 

 
Fonte: ESTADOS UNIDOS, 2016, p. 1-2 

De acordo com ESTADOS UNIDOS (2016, p 1-2), as cadeias de montanhas 

têm diferentes tipos de climas. Algumas cadeias estão localizadas em regiões secas 

do deserto, com temperaturas variando de calor extremo no verão a frio extremo no 

inverno.  

Nas regiões tropicais, pequenas e médias montanhas são cobertas de selvas 

exuberantes com ravinas profundas que inundam durante a estação chuvosa. As 

temperaturas nessas áreas normalmente permanecem quentes e úmidas durante todo 

o ano. Muitas das montanhas da América Central e muitas regiões montanhosas da 

África e da América do Sul, localizadas próximas ao equador, têm as características 

da região tropical. “Algumas regiões montanhosas possuem uma variedade de 

ambientes, como no Afeganistão onde as unidades encontraram inúmeros ambientes 
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de montanha distintos na mesma área de operações.” (ESTADOS UNIDOS, 2016, p. 

1-2, tradução nossa)2 

 

2.2.2. Pré-requisitos para o combate em montanha 

 

Malik (2003) elenca alguns pré-requisitos, nos quais toda tropa que combate 

ou combaterá em ambiente operacional de montanha deve preparar-se: vigor físico, 

familiarização com o terreno, aclimatação, a vida na montanha, habilidades básicas 

de montanhismo, o uso de armas e equipamentos, nutrição, doenças da montanha e 

condição psicológica. 

  

2.2.2.1. Vigor Físico 

 

Nas montanhas, escalada e marchas de longas distancias é frequente. Assim, 

somando os efeitos do clima e a dificuldade de locomoção nesse tipo de terreno, o 

ambiente de montanha demanda um alto nível de preparação física. (MALIK, 2003, p. 

7) 

Por causa da dificuldade da natureza do terreno de montanha, as unidades 

empregadas normalmente utilizam terrenos mais suaves durante um a três anos 

dependendo da altitude no qual estão localizadas. “Antes de qualquer operação nas 

montanhas, os indivíduos fisicamente mais fracos são segregados e enviados para 

outras unidades ou designados para campos-base em elevações mais baixas.” 

(MALIK, 2003, p. 8, tradução nossa)3 

Outro aspecto necessário para o terreno montanhoso é o desenvolvimento de 

vigor físico em altitude. Tendo um alto vigor físico não indica que o desempenho em 

grandes altitudes será adequado. Ou seja, além de desenvolver os músculos para a 

atividade de montanhismo, deve-se adaptá-los para o ar rarefeito do ambiente 

operacional de montanha. (MALIK, 2003, p. 9) 

 

                                            
2 “Some mountainous regions have a variety of environments, such as in Afghanistan where 

units have encountered several different mountainous environments within the same area of 
operations”. 

3 “Before every deployment to the mountains, the physically weak individuals are segregated 
and either posted to other units or assigned to base camps at lower elevations”. 
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2.2.2.2. Familiarização com o terreno 

 

O conhecimento do terreno e as condições meteorológicas são importantes 

tanto para os soldados quanto para os comandantes. “No nível individual, os soldados 

devem entender o básico sobre o ambiente de montanha e grande altitude, 

especialmente se eles não possuírem experiência anteriormente” (MALIK, 2003, p. 9, 

tradução nossa)4. Em grandes altitudes, “cegueira de neve” e queimadura solar podem 

acontecer rapidamente. Um pouco de esforço já faz com que ocorra transpiração 

dentro da roupa, que pode causar congelamento. O tempo ensolarado nem sempre é 

um aspecto positivo, pois pode ocasionar deslizamentos de neve se estiver 

acumulando nas encostas por algum tempo. (MALIK, 2003, p. 10) 

“Rápidas inundações são comuns após uma forte chuva, existem situações 

quando indivíduos com equipamentos atravessam uma passagem logo após uma 

tempestade e se perdem em uma inundação inesperada” (MALIK, 2003, p. 10, 

tradução nossa)5. Relâmpagos são outro perigo nas montanhas. Muitos soldados 

foram feridos ou faleceram porque estavam passando em uma passagem nas 

montanhas durante uma tempestade ou falando ao telefone. Mudanças repentinas no 

clima influenciam o uso de helicópteros. Vales podem permanecer inacessíveis por 

dias. Os pilotos têm que ser capazes de navegar por vales estreitos e aterrissar em 

montanhas com pouquíssimo espaço de manobra. (MALIK, 2003, p. 11) 

 

2.2.2.3. Aclimatação 

 

“Há uma grande diferença no desempenho de unidades que conduziram um 

treinamento que envolvia vigor físico, familiarização e aclimatação e aquelas que não 

conduziram” (MALIK, 2003, p. 11, tradução nossa)6. O número de vítimas devido a 

riscos relacionados ao clima e ao terreno é um grande indicador.  

                                            
4 “At the individual level, soldiers have to understand the very basics of mountain and high 

altitude environment, especially if they have not experienced mountain environments before”. 
5 “Flash floods are common in mountains after heavy rainfall, yet there are always instances 

when individuals and equipment cross a causeway or footbridge just after a heavy rain and are lost in a 
sudden flood”. 

6 “There is a marked difference in the performance of units that have conducted a vigorous 
familiarization and acclimatization training and those which have not”. 
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“O terreno montanhoso é impiedoso e pune aqueles que arriscam enfrentá-lo” 

(MALIK, 2003, p. 12, tradução nossa)7.  Às vezes, os soldados e oficiais se consideram 

em forma física, assim pulam estágios da aclimatação para uma altitude mais alta. 

Eles acabam sendo evacuados porque há uma chance maior de desenvolver doenças 

de alta altitude quando o indivíduo não passou a quantidade de tempo prescrita nas 

alturas intermediárias. (MALIK, 2003, p. 12) 

Os indivíduos devem se aclimatar toda vez que retornarem a uma grande 

altitude após um período longo em baixa altitude. Em um ambiente operacional de 

grande altitude, a aclimatação é uma questão importante. (MALIK, 2003, p.12) 

Leva-se em consideração sempre antes de planejar uma ação, que não é 
possível trazer uma tropa descansada de outras áreas no último momento e 
esperar que tenham um bom desempenho nesse ambiente. (MALIK, 2003, p. 
12, tradução nossa)8 

 

2.2.2.4. A vida na montanha 

 

Em áreas montanhosas abaixo de 4.000 metros, geralmente há bunkers de 

pedra ou de madeira que podem funcionar como alojamentos e abrigos de combate. 

Eles são úteis porque são mais fáceis de manter durante o inverno. Os locais de 

pernoite são geralmente localizados nas encostas invertidas para evitar a observação 

do inimigo. O planejamento de um bom local de pernoite leva em conta a provável 

direção do fogo indireto do inimigo. (MALIK, 2003, p. 13) 

Roupas adequadas são outra parte essencial da sobrevivência nas montanhas. 

Os soldados devem ser treinados para usar roupas adequadas em todos os 

momentos. “Alguns soldados podem abrir os botões enquanto estão marchando, 

achando que o tempo está ensolarado e quente” (MALIK, 2003, p.14, tradução 

nossa)9. Tais indivíduos frequentemente se encontram com infecções no peito, 

enquanto o vento frio esfria seu peito. As roupas Goretex10 e de polipropileno são uma 

grande vantagem, pois não deixam a transpiração acumular-se perto do corpo. 

(MALIK, 2003, p. 14) 

                                            
7 “The mountain terrain is unforgiving and punishes those who take a chance”. 
8 “It has to be taken into account every time before planning an action, as it is not possible to 

bring in fresh troops from other areas at the last moment and expect them to perform well in this 
environment.” 

9 “Some soldiers may unfasten their front buttons while walking, thinking that the weather is 
sunny and fine”. 

10 Goretex é um agasalho especial de montanha, utilizado como vestuário de proteção contra 
vento e chuva. 
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Em grandes altitudes, é importante o uso de luvas em todos os momentos. Às 

vezes, os soldados, ao tocar em equipamentos de metal com as mãos desprotegidas, 

sofrem congelamento dessas, quando a temperatura ambiente pode ser de menos de 

30 a 40 graus centígrados. Sacos de dormir pressurizados também são muito úteis 

em grandes altitudes. Estes são úteis para estabilizar os soldados que sofrem de 

doenças relacionadas à altitude. (MALIK, 2003, p. 14) 

 

2.2.2.5. Habilidades de Montanhismo 

 

As habilidades de montanhismo são vitais para os soldados desenvolverem 

confiança e sobreviverem em um ambiente de montanha. Eles também são essenciais 

para o êxito de um combate bem-sucedido. Conforme a altura da montanha aumenta, 

o mesmo acontece com o nível de habilidade requerido. De acordo com Malik (2003, 

p. 15), “Em altitudes abaixo de 13000 pés (3.965 metros), pode ser suficiente para os 

soldados que entendam de técnicas de escalada, navegação, seleção de rotas, o uso 

de cordas e procedimentos para evitar deslizamentos e avalanches”11. Em altitudes 

elevadas, os soldados precisam aprender técnicas mais complexas, como as exigidas 

pelos alpinistas profissionais, porque muitas vezes o ambiente é o mesmo das 

expedições de montanha. (MALIK, 2003, p.15) 

A progressão no ambiente glacial é extremamente perigosa, pois há muitas 

fendas ocultas. Soldados têm que se mover como um grupo com uma corda amarrada 

em torno de cada indivíduo, e todos os membros do grupo devem estar cientes dos 

exercícios e procedimentos se alguém cair em uma fenda ou se o grupo encontrar um 

deslizamento de neve. Nesses locais, os soldados precisam de mosquetões em D, 

cordas e grampos. Eles também têm que ser cautelosos para não desalojar pedra 

solta e pedregulhos para evitar qualquer dano à pessoa que os segue. Essas subidas 

são muito difíceis e exigentes, tanto mental quanto fisicamente. (MALIK, 2003, p. 15) 

Como também não é possível transportar todo o material por helicóptero, as 

tropas geralmente precisam carregar cargas pesadas durante essas subidas. Aqueles 

indivíduos que nunca foram expostos a ambientes montanhosos acham essas alturas 

                                            
11 “At altituds below 13,000 feet, it may be enough for soldiers to understand climbing 

techniques, navigation, route selection, the use of the ropes, and procedures to avoid landslides and 
snow avalanches”. 
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muito desconcertantes. Portanto, é importante treinar indivíduos no rapel de rochas e 

no cruzamento de fendas. (MALIK, 2003, p.15) 

 

2.2.2.6. Uso de Armas e Equipamentos 

 

Uma vez que as tropas tenham aprendido a sobreviver e a progredir nas 

montanhas, elas precisam entender as capacidades e limitações de suas armas e 

equipamentos neste ambiente e como eles podem melhor utilizá-las. ““Em grandes 

altitudes, é difícil manter o funcionamento correto dos armamentos todo o tempo. Eles 

são expostos aos duros efeitos das condições climáticas e com frequência não 

funcionarão” (MALIK, 2003, p. 16, tradução nossa)12. Armas devem ser cobertas e 

protegidas contra neve e gelo. Às vezes, os canos precisam ser aquecidos antes que 

possam disparar. Mecanismos complexos, como os de mísseis antiaéreos, podem 

não funcionar devido ao frio. (MALIK, 2003, p.16) 

 

2.2.2.7. Nutrição 

 

Sobreviver e operar em terreno montanhoso requer mais energia do que o 

normal. Um soldado que pode precisar de 3.000 a 4.000 calorias em circunstâncias 

normais, exigirá 6.000 ou mais calorias nas montanhas. Para complicar a situação, a 

altitude elevada tem um efeito adverso no apetite do homem. Os soldados geralmente 

tendem a comer e beber muito menos, o que reduz a moral e a capacidade de 

combate dos soldados e os torna mais suscetíveis a doenças relacionadas à 

montanha. Longas caminhadas de montanha são comuns. Como os soldados 

geralmente não sentem vontade de beber muita água, as caminhadas podem levar 

rapidamente à desidratação e outras complicações. (MALIK, 2003, p. 17) 

 

2.2.2.8. Doenças da Montanha 

 

Em altitudes acima de 2500 metros, os efeitos fisiológicos e psicológicos do 

terreno montanhoso começam a se apresentar. Os soldados não precisam apenas 

                                            
12 “At high altitudes, it is difficult to keep weapons functioning all the time. They are exposed to 

harsh weather effects and often will not operate when required”.  
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entender as medidas preventivas, mas também devem ser treinados para detectar 

sinais de tais doenças em seus companheiros. Alguns dos sintomas comuns são uma 

forte dor de cabeça persistente ou tosse e dificuldade em respirar. Às vezes, os 

sintomas em determinado indivíduo podem não se apresentar de forma clara. Em 

outras ocasiões, os sintomas podem ser de fácil detecção, como inchaço ao redor das 

pálpebras, fala incoerente, intolerância e até agressividade total. (MALIK, 2003, p. 17) 

Existem padrões associados a essas doenças. Muitos problemas, como as 

doenças de montanha, ocorrem nos estágios iniciais da chegada de um soldado em 

grande altitude. “Os dois maiores assassinos, edema cerebral e pulmonar, são mais 

difíceis de detectar; entretanto, desenvolvem-se em soldados que ficam muito tempo 

em grande altitude” (MALIK, 2003, p. 18, tradução nossa)13. A detecção da doença 

depende muito do ambiente e de como os comandantes lidam com seus homens. 

Soldados costumam levar seus sintomas de forma serena ou podem até escondê-los 

para não parecerem “fracos” na frente de seus companheiros. Por outro lado, Malik 

aborda sobre a atitude do comandante: 

Os comandantes podem não evacuar um indivíduo por conta de não ter 
efetivo suficiente ou, ainda pior, sentir que o soldado está fingindo. 
Comandantes devem saber se um soldado apresente qualquer sinal de 
doença, ele deve ser apropriadamente evacuado. (MALIK, 2003, p. 18, 
tradução nossa)14 

Muitas dessas doenças podem ser prevenidas pela aclimatação adequada. Os 

comandantes também precisam saber que o inverno trará muitos mais casos de tais 

doenças. O ambiente de montanha não é como em outros lugares onde os substitutos 

podem ser transportados por via aérea para a área de operação. Um conjunto de 

tropas bem treinadas e aclimatadas disponíveis para substituir aquelas em altitudes 

mais elevadas é uma necessidade, especialmente durante a temporada de inverno. 

Isso permite que os comandantes rotacionem os indivíduos entre tarefas difíceis e 

relativamente fáceis e substituam as baixas. (MALIK, 2003, p. 19) 

 

2.2.2.9. Condição Psicológica 

 

                                            
13 “The two biggest killers, cerebral and pulmonary edema, are more difficult to detect; however, 

these often develop if the soldiers stay too long at high-altitude”. 
14 “Commanders may not evacuate an individual because they do not have enough men or, 

even worse, feel that the soldier is malingering. Commanders need to know that if a soldier experiences 
any signs of such illnesses he must be evacuated promptly”. 
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O ambiente operacional de montanha tem um pesado impacto físico e mental 

nos soldados. Operações em tal ambiente envolvem esforço físico extremo. “Na 

defesa, pode passar vários dias antes dos soldados verem a luz do sol, enquanto 

estão ocupando seus postos nos inóspitos picos e penhascos” (MALIK, 2003, p. 19)15. 

As condições climáticas são de extremo frio e tempestades acontecem por semanas. 

As condições de vida são difíceis. Muitas vezes toda a progressão é parada. Soldados 

não fazem nenhum contato com seus familiares. “O alívio deles era ficar em uma base 

enquanto aguardavam impacientemente” (MALIK, 2003, p. 19, tradução nossa)16. 

Todos esses fatores podem levar à depressão e ao aborrecimento, e a uma diminuição 

da moral do combatente. “Tarefas simples, como manejar o armamento, serviço de 

sentinela e patrulhamento, requerem vontade e determinação”. (MALIK, 2003, p. 20, 

tradução nossa)17 

 

2.3. GERBIRGSJÄGER 

 

A tropa Gerbirgsjäger era a unidade especializada em combate no ambiente 

operacional de montanha do Exército Alemão durante a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945). Dotada de equipamentos (como cordas, botas com grampos para 

escaladas no gelo, pítons, machados de gelo, mosquetões, esquis) e táticas 

especiais, era considerada uma tropa de elite do Exército. As tropas Gerbirgsjäger 

participaram das várias frentes de combate, incluindo a invasão da Polônia, conquista 

da França, da Grécia, da Península Balcânica e de conquistas na frente russa, foram 

até utilizados como tropas paraquedistas em Creta. De acordo com Major Malik 

(2003), tais combatentes marcharam mais de 400 quilômetros e cruzaram passagens 

em montanhas acima de 2000 metros de altura. “A Gebirgsjager rapidamente atingiu 

um status de tropa de elite que mantém até hoje” (WILLIAMSON, 2003, p. 5, tradução 

nossa)18. 

 

                                            
15 “In the defense there may be many days before soldiers see any sunlight, while manning 

posts perched on inhospitable mountaintops and razor-edge cliffs”. 
16 “Their relief may be stuck at some base camp while they wait impatiently”. 
17 “Simple tasks, such as manning weapons, sentry duty, and patrolling, require will and 

determination”. 
18 “The Gebirgsjäger quickly attained an elite status that they still hold today”. 
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2.3.1. Criação das tropas de montanha na Alemanha 

  

Antes da 1ª Guerra Mundial (1914-1918), não havia tropas de combate 

especializadas em ambiente de montanha na Alemanha, eram apenas alguns efetivos 

que combatiam atividades criminosas nas montanhas. Com o início da guerra em 

1914, apenas três países treinavam tropas especializadas: França, Áustria e Itália. 

Apesar de não obter tropas especializadas no combate em montanha, a Alemanha 

possuía uma grande quantidade de escaladores experientes e utilizou desses homens 

para treinar os soldados no novo ambiente de combate. Após o rompimento de 

relações diplomáticas entre Áustria e Itália em 1915, a Alemanha formou suas 

primeiras unidades de montanha, o Alpenkorps, com o intuito de prestar assistência 

para o exército austríaco na defesa de suas fronteiras nos alpes. Os Alpenkorps 

tiveram grande êxito em combate, sendo um dos comandantes que mais obteve 

sucesso o futuro Marechal Erwin Rommel (1891-1944). 

Mesmo com o fim da guerra, os alemães não abandonaram a doutrina do 

combate em montanha e nem o treinamento de novas tropas, criando a primeira 

brigada Gebirgsjäger em 1935, e em três anos foram capazes de montar uma divisão. 

No início da 2ª Guerra Mundial (1939-1945), o exército alemão possuía três divisões, 

e durante a guerra formaram-se mais, chegando a um total de nove divisões 

(WILLIANSON, 2003, p. 54). Existiam também divisões da Waffen-SS especializadas 

em montanha, as quais possuíam algumas diferenças em relação à organização e ao 

emprego no combate, porém o foco deste trabalho será nas tropas do Exército 

Alemão, visto que as tropas da Waffen-SS foram empregadas principalmente “Para 

combater as ameaças aos partidários nas áreas ocupadas” (WILLIAMSON, 2003, p. 

55, tradução nossa)19. 

 

2.3.2. Organização 

 

Uma divisão de montanha do exército alemão possuía um efetivo de 

aproximadamente 13.000 homens, sendo composta principalmente por um regimento 

de artilharia, um batalhão de reconhecimento, um batalhão de comunicações e dois 

regimentos de infantaria de montanha (vide Anexo A). A divisão era organizada e 

                                            
19 “To combat the threat from partisans in the occupied areas”.  
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especialmente equipada tanto para o combate em montanha quanto para o combate 

em terreno acidentado, utilizando desde muares e cavalos em grandes altitudes até 

veículos motorizados para o transporte em regiões mais planas.  

Um regimento de infantaria de montanha era composto por três batalhões de 

infantaria, possuindo um efetivo aproximado de 3.000 homens. Também possuía uma 

companhia de comando e uma companhia anti-carro (vide Anexo B). Diferente de um 

regimento convencional, o regimento de infantaria de montanha não possuía bateria, 

pois era orgânica dos batalhões, seguindo o princípio de descentralização do poder 

de fogo, que tornava os batalhões de infantaria autossuficientes. O regimento era uma 

unidade administrativa no ambiente de montanha e não uma unidade tática. 

O batalhão de infantaria de montanha era mais reforçado do que um batalhão 

de infantaria convencional, pois possuía aproximadamente 150 homens a mais. Era 

composto por cinco companhias: “três companhias de fuzileiros, uma companhia de 

metralhadoras e uma companhia de armas pesadas” (ESTADOS UNIDOS, 1944, p. 

97, tradução nossa)20. A dificuldade de progressão e de estabelecer comunicação no 

terreno montanhoso, compromete a manobra tática e o comando efetivo de grandes 

frações. Assim, de acordo com Estados Unidos (1944, p. 35), o batalhão era a maior 

unidade tática empregada em missões independentes. Normalmente, o batalhão 

marchava em um único eixo de progressão, com segurança na vanguarda, nos flancos 

e na retaguarda. Porém se a situação exigisse que o batalhão utilizasse mais de um 

eixo de progressão, as unidades separadas eram aptas para combater 

independentes. 

 

2.3.3. Doutrina 

 

“O número significativo não deve ser subestimado inclusive em altas 

montanhas, mas nesse terreno, liderança e moral superior, a dureza e o treinamento 

em montanha evidenciam-se.” (ESTADOS UNIDOS, 1944, p.12, tradução nossa)21. 

Com os homens aptos a progredir em todo tipo de rocha íngreme, neve e gelo em alta 

montanha mesmo sob condições extremas, o comandante tinha uma base para 

                                            
20 “Three rifle companies. a machine-gun company (Maschinengewehrkompanie), and a heavy-

weapons company (schwerekompanie)”. 
21 “The significance of numbers should not be underestimated even in high mountains, but in 

such terrain superior leadership and morale, toughness, and mountain training will make themselves 
felt”. 
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realizações notáveis. O planejamento da ação tática tinha em foco a surpresa, porém 

o sucesso das ações dependia da eficiência dos soldados e de como o comandante 

os utilizava. Embora a superioridade local em pessoal e material eram suficientes para 

ataques de pequena escala, um ataque a posições bem preparadas demandava uma 

considerável superioridade de forças e um plano de ressuprimento bem organizado 

(ESTADOS UNIDOS, 1944, p.12). 

O Exército Alemão enfatiza que as habilidades e a liderança de comandantes 
mais modernos são seriamente testados no ambiente operacional de 
montanha pelo fato das forças serem fragmentadas em grupos menores. A 
eficiente manobra desses grupos demanda um alto padrão de treinamento e 
disciplina. Colunas geralmente são separadas por largas áreas e a 
comunicação é, normalmente, muito difícil, a condução dessas tropas se 
torna mais complicada que terrenos mais planos. (ESTADOS UNIDOS,1943, 
tradução nossa)22. 

O combate nas montanhas, como o combate no plano, normalmente fluía em 

fases iniciais.  O ataque secundário fixava o inimigo para permitir que o ataque 

principal se posicionasse ou ocupasse as posições das quais podia atacar com mais 

eficiência. Geralmente leva muito tempo para que o ataque iniciasse. Até que isso 

acontecesse, o comandante devia garantir o avanço de sua tropa. De acordo com 

Estados Unidos (1944, p. 12, tradução nossa), “quando a disposição do inimigo era 

desconhecida e o terreno era difícil, a segurança avançada normalmente manobrava 

por lanços; ou seja, o avanço era feito ponto a ponto sob proteção de fogos de armas 

pesadas e artilharia”23. 

A infantaria de montanha que se deslocava para a linha de partida deveria 

aproveitar ao máximo o terreno e desdobrar-se o mais silenciosamente possível. 

Quando a operação era noturna, as rotas de aproximação eram frequentemente e 

cuidadosamente marcadas por sinais perceptíveis, os homens não podiam usar luzes 

e transmitiam ordens por sussurros. De dia eles usavam sinais manuais sempre que 

possível. 

Uma unidade atacando em direção ao sopé tinha a vantagem de poder entrar 

em ação rapidamente, “os alemães achavam que atacando na direção do sopé da 

                                            
22 “The German Army emphasizes that the skill and leadership of junior commanders are 

severely tested in mountain warfare in as much as forces will generally be split into relatively small 
groups. The efficient handling of these groups demands a high standard of training and discipline. 
Columns will often be separated by wide areas of difficult country, and, since lateral communication is 
often very difficult, command of deployed units becomes much more complicated than during operations 
over ordinary terrain”. 

23 “when the disposition of the enemy is uncertain and the terrain is difficult, the advance guard 
must often go forward by bounds; that is, it advances from point to point under the protection of the 
heavy weapons and artillery” 



26 
 

elevação, embora era mais fácil para o avanço das tropas, frequentemente 

apresentava problemas táticos e balísticos para a artilharia” (ESTADOS UNIDOS, 

1943, tradução nossa)24, mas as unidades que atacavam na direção ao 

comandamento geralmente tinham a oportunidade de usar armas pesadas contra um 

inimigo que desce em terreno aberto, “tropas alemãs atacando em direção ao 

comandamento sempre atentos contra a queda de pedras e possíveis deslizamentos 

causados pelo apoio de fogo de artilharia” (ESTADOS UNIDOS, 1943, tradução 

nossa)25. Quando dois adversários estão subindo a montanha para conquistar a crista 

entre eles, as alturas se tornam o objetivo do combate, e o comandante deve liderar 

a ação e influenciar seu desenvolvimento pela conquista dos pontos decisivos. Um 

líder com iniciativa muitas vezes não esperava por informações precisas dos 

reconhecimentos, mas baseava as decisões em sua impressão do terreno, obtida dos 

mapas e nos relatórios preliminares (ESTADOS UNIDOS, 1944, p.13). 

“A defesa demanda uma força desproporcionalmente maior, e o terreno onde é 

difícil obter o reforço apropriado das reservas, a posição defensiva deve ser 

inicialmente forte” (ESTADOS UNIDOS, 1944, p.17, tradução nossa)26. Médias 

montanhas com encostas arborizadas e declives moderados exigiam uma força de 

defesa considerável, pois o inimigo poderia realizar ataques surpresa em vários 

pontos do terreno. Os pontos mais ameaçados eram organizados por uma defesa em 

todas as direções, as tropas ficavam dispostos de tal forma que podiam observar o 

terreno aparentemente intransponível e, se necessário, cobri-lo com fogo. “No terreno 

montanhoso, os Alemães designavam mais tropas para as operações defensivas do 

que para as operações ofensivas” (ESTADOS UNIDOS, 1944, tradução nossa)27. 

Segundo Estados Unidos (1944, p. 28), as companhias de fuzileiros eram 

frequentemente utilizadas em missões independentes. Uma companhia era 

empregada em compartimentos do terreno com extrema dificuldade de coordenação 

e controle, em que unidades maiores não podiam operar. No começo do ataque, o 

comandante de subunidade deveria saber se conseguiria empregar todo o efetivo da 

                                            
24 “the Germans have found that attacking downhill, while easier for forward troops, often 

presents tactical and ballistic problems for the artillery”. 
25 “german troops attacking uphill are always on guard against falling rocks and possible 

landslides caused by supporting artillery fire”. 
26 “Defense demands a disproportionately large force, and in terrain where it is difficult to commit 

adequate reserves promptly at threatened places the defensive position must be made strong initially”. 
27 “In mountainous terrain the Germans assign more troops for defense action than they assign 

for offensive action”. 
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companhia em sua zona de ação, levando em consideração que o terreno 

montanhoso poderia prejudicar a dispersão da tropa, ocasionando grandes baixas. A 

influência do comandante era nitidamente limitada, pois seus subordinados, 

geralmente, avançavam ao longo de uma ampla frente no terreno, a qual não poderia 

ser visto de um único ponto de observação. Para coordenar o avanço, era necessário 

detalhado planejamento e controle.  

No ataque, a companhia normalmente avançava por fases, adaptando-se 

frequentemente e havia o reconhecimento constante do terreno a avançar. 

No ataque, as unidades são fortemente organizadas em profundidade. Seus 

avanços setor por setor. Era dito às unidades que uma vez iniciado o 

movimento, a retirada não pode ser realizada. (ESTADOS UNIDOS, 1944, 

tradução nossa)28 

Surpresa era a chave para o sucesso de um ataque: “o comandante deveria 

usar o terreno para enganar o inimigo de suas intenções e direcionar suas forças ao 

longo das linhas e para pontos onde o inimigo não podia antecipar os assaltos” 

(ESTADOS UNIDOS, 1944, p. 29, tradução nossa)29. Na defesa, a largura do setor da 

companhia e a variedade da natureza do terreno necessitavam a antecedência da 

emissão de ordens e preparação especial para as comunicações. Se a companhia era 

impossibilitada de organizar sua defesa em profundidade, o comandante deveria 

compensar o perigo de penetração inimiga reforçando os postos de combate, 

aumentando a capacidade de fogos nos flancos e empregando metralhadoras e 

artilharia. Em alguns casos, a companhia de fuzileiros de montanha utilizava defesa 

móvel. Quando a subunidade possuía uma ampla frente de defesa, o comandante 

reajustava a reserva para defender toda a área e ainda permanecer com a defesa em 

profundidade. 

Depois de fazer o reconhecimento com a turma de comando, o comandante de 

pelotão analisava as informações obtidas e alterava o itinerário do pelotão, caso fosse 

necessário. Com a progressão era em terreno de difícil locomoção, o pelotão 

aumentava o intervalo entre os grupos de combate para diminuir o “efeito sanfona” na 

coluna de marcha e removia os suprimentos dos muares, para que os animais 

pudessem mover-se. Quando o pelotão tinha de avançar um tempo considerável sem 

                                            
28 “In the attack, the units are strongly organized in depth. They advance sector by sector. Units 

are told that once such moves have been made, withdrawal cannot be undertaken”. 
29 “the commander must make use of the terrain to deceive the enemy about his intentions and 

to direct his forces along lines and toward points where the enemy does not anticipate an assault”. 
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suprimentos, o encarregado de material recebia ordens para seus movimentos 

subsequentes do comandante de pelotão. O fato de separar frequentemente os 

grupos de combate para atacar vários tipos de terreno eram levados em consideração 

para o planejamento do comandante de pelotão. Para manter a integridade e 

assegurar o controle do pelotão, o comandante avançava sobre o inimigo em fases, 

reorganizando a quantidade de vezes necessária para a operação.  

Em uma fase inicial, o comandante de pelotão designava o objetivo que ele 

necessitaria suporte de apoio de fogo. “Um avanço ousado do pelotão em uma direção 

favorável pode explorar o sucesso da unidade em um extraordinário grau” (ESTADOS 

UNIDOS, 1944, p. 28, tradução nossa)30. Na defesa, o pelotão reserva ficava em 

condições de atuar, posicionando-se na retaguarda ou no flanco da área de defesa. 

Se a defesa era penetrada, a reserva executava um ataque independente de acordo 

com o planejamento do comandante do pelotão. A reserva deveria manter contato 

com os elementos engajados e saber detalhadamente o terreno em que ocupava. 

Para execuções de missões independentes no ambiente operacional de montanha, 

metralhadoras, morteiros e peças de artilharia eram enviadas em reforço ao pelotão, 

sendo responsabilidade do comandante do pelotão como utilizar em prol do 

cumprimento da missão (ESTADOS UNIDOS, 1944, p.28).  

“As praças eram estimuladas a agir decisivamente, isso acontecia já que as 

menores unidades frequentemente se deparavam com a necessidade de determinar 

o curso da ação” (ESTADOS UNIDOS, 1944, tradução nossa)31. Nas limitadas 

passagens das montanhas, o grupo de combate marchava em coluna por dois ou por 

um, o intervalo entre os homens variava com o terreno, sendo que era necessário uma 

distância suficiente para que cada homem pudesse escalar sem criar o “efeito 

sanfona”, evitando que o homem que o seguia tivesse que mudar o passo. Os 

soldados utilizavam equipamentos especiais de escalada somente com ordem do 

comandante do grupo de combate. Em um ataque executado da parte mais baixa de 

uma elevação para a mais alta, só era possível o apoio de fogo nos flancos ou no 

intervalo entre os homens. A dispersão entre os homens no ataque mudava de acordo 

com a característica do terreno, mas deveria ser suficiente para que os homens 

                                            
30 “A bold advance by the platoon in a favorable direction can exploit the success of the unit to 

an extraordinary degree”. 
31 “Noncommissioned officers are encouraged to act decisively, since it often happens that the 

smallest unit is faced with the necessity of determining a course of action”. 
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trabalhassem com unidade, sendo de responsabilidade do comandante do grupo de 

combate controlar e coordenar todo o tempo.  

Normalmente terrenos de difícil progressão ofereciam melhores oportunidades 

de surpresa comparado a um terreno menos acidentado, porém um grupo de combate 

não podia escalar sob fogo inimigo eficiente. “Nas montanhas, a falha do ataque 

mesmo perto do objetivo ocasionava grandes baixas e frequentemente para uma 

completa aniquilação” (ESTADOS UNIDOS, 1944, p. 26, tradução nossa)32. Todo 

homem deveria estar ciente disso e realizar o ataque com a máxima determinação. 

Na defesa, um grupo de combate resistindo até o último homem e até o último 

cartucho definia o sucesso de um setor todo. Uma oportunidade favorável acontecia 

quando os atacantes, exaustos pelo avanço e prejudicados pelo uso de suas armas, 

abordavam as posições de defesa. 

 

2.3.4. Recrutamento 

 

Com o fim da 1ª Guerra Mundial (1914-1918), o Exército Alemão foi limitado a 

um efetivo de 100 mil homens pelo Tratado de Versalhes (1919), sendo sete divisões 

de infantaria e três divisões de cavalaria. Quase imediatamente após assumir o poder, 

o Partido Nacional Socialista iniciou a mobilização de novas tropas. Relacionado a 

isso, existia muitas organizações não-militares que eram usadas para dar treinamento 

militar de forma clandestina. A Gerbirgsjäger estava incluída dentro do limite imposto 

pelo Tratado de Versalhes (1919), até que, em 1935, a necessidade de treinar na 

clandestinidade acabou e os soldados conscritos foram reintroduzidos (WILLIAMSON, 

2003, p. 6). Cada ano, aproximadamente de duzentos a trezentos mil alemães se 

apresentavam para o serviço militar obrigatório. Todos os alemães entre 17 e 25 anos 

eram obrigados a se apresentar para o serviço militar. (ESTADOS UNIDOS, 1945, p. 

I-56) 

Em tempo de paz, a questão de se cada indivíduo deveria ou não ser chamado 

para o serviço militar era tomada em um segundo exame. Isso foi conduzido pelas 

mesmas autoridades do primeiro exame e resultou em um adiamento ou em uma 

atribuição definitiva a uma arma. O conscrito era instruído a ir para casa e aguardar 

                                            
32 “In mountains, a failure of the attack just short of the objective always leads to heavy losses 

and frequently to complete annihilation”. 
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ordens. Em tempo de guerra, o procedimento foi acelerado e a designação passou a 

ser combinada com a convocação. A convocação para servir, geralmente, vinha por 

carta, e logo em seguida o conscrito deveria apresentar-se no quartel para onde foi 

designado. (ESTADOS UNIDOS, 1945, p. I-57) 

O Estado da Bavária era o núcleo de policiais com habilidades em escalada e 

esse grupo foi colocado sob o comando do General Ludwig Kübler. Em dois anos, o 

efetivo dessa unidade cresceu, tornando-se uma brigada. Tal brigada foi o núcleo da 

1ª Divisão Gerbirgsjäger. Em 1938, a anexação da Áustria trouxe novos efetivos de 

soldados combatentes de montanha. Depois do início da 2ª Guerra Mundial (1939-

1945), a Gerbirgsjäger foi amplamente divulgada em jornais e noticiários, 

principalmente após os primeiros sucessos durante o período da Blitzkrieg. “Inúmeros 

artigos mostravam de forma romântica imagens da Gebirgsjager nos altos picos, e, 

logicamente, na invasão da Normandia e na subsequente batalha de Narvik, confiando 

a Gebirgsjager aos olhos da população” (WILLIAMSON, 2003, p. 8, tradução nossa)33. 

Em termos gerais, o recrutamento para a Gerbirgsjäger era feito baseado na 

geografia. Os recrutas que entravam geralmente acabam em uma unidade local, 

assim o maior número de conscritos na Gerbirgsjäger era proveniente da região sul 

da Alemanha, da Bavária e da região de Tirol na Áustria (WILLIANSON, 2003, p. 9). 

 

2.3.5. Treinamento 

 

A experiência na frente austro-italiana na Primeira Guerra Mundial convenceu 

os militares alemães de que os soldados que lutavam nas montanhas precisavam de 

um treinamento especial, e particularmente que os soldados que lutavam nas altas 

montanhas deveriam ter um curso intensivo de duração considerável (ESTADOS 

UNIDOS, 1944, p. 63). Para aqueles que eram convocados a servir na Divisão de 

Montanha, o preparo físico era de extrema importância. O treinamento básico era 

realizado por todos os soldados; ordem unida, exercício de terreno e instrução de tiro 

compunham esse treinamento. O treinamento estimulava que os soldados 

desenvolvessem iniciativa própria, caso seu comandante fosse morto ou ferido, o 

                                            
33 “Several articles showed romantic pictures of Gerbirgsjäger in the high mountain peaks, and 

of course the sucessful invasion of Norway (Operation Weserübung) and the subsequent battle for 
Narvik thrust the Gerbirgsjäger in to the public eye”. 
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combatente mais moderno tinha as habilidades e a confiança para assumir o comando 

(WILLIAMSON, 2003, p. 11).  

Após o treinamento básico, os combatentes de montanha possuíam a 

especialização em escalada, rapel, esqui, orientação e, de acordo com Williamson 

(2003, p.11), o mais importante, sobrevivência em alta montanha. Os homens eram 

adestrados para reconhecer indícios de mudança eminente de condições climáticas e 

alertar a possibilidade de surgir uma avalanche na área em que estão passando. Uma 

habilidade essencial é a flexibilidade, a capacidade de se adaptar rapidamente para a 

situação imposta ao combatente (WILLIAMSON, 2003, p. 12). “Quando terminava o 

curso, o soldado de montanha era um dos soldados mais adestrados no Exército 

Alemão, e, naquele tempo, um dos mais bem equipados.” (ESTADOS UNIDOS, 1944, 

p. 65, tradução nossa)34. 

Apesar dos perigos e das dificuldades do treinamento em montanha, os 

Alemães acreditavam que podiam estimular que os soldados tenham prazer na 

atividade de montanhismo. O aproveitamento do soldado em relação ao ambiente de 

montanha e na própria escalada era base para o treinamento. Os oficiais aplicavam 

um treinamento sistemático e paciente, no qual o soldado desenvolvia-se 

gradualmente e inconscientemente obtinha autoconfiança para a atividade.  

A conquista no montanhismo é marcada por um aumento constante na 
resistência física, como demonstrado nas marchas nas montanhas, e por uma 
melhoria correspondente na técnica de escalada. Enquanto melhora seu 
desempenho, o soldado da montanha também recebe a experiência que 
precisa para o serviço. (ESTADOS UNIDOS, 1944, p.66, tradução nossa)35 

Os alemães estipulavam padrões mínimos que todo combatente de montanha 

deveria atender: 

Eles devem praticar até que possam fazer qualquer tipo de subida em uma 
estrada ou caminho livre de neve. Eles também devem aprender a andar em 
encostas fáceis de bosques, grama e seixos, até que eles possam dominar 
um terreno bastante difícil, o que requer escaladas fáceis e moderadamente 
difíceis. Na neve, eles são obrigados a andar com raquetes de neve nas 
estradas, em terrenos fáceis e difíceis, e em bosques e trechos baixos e 
protegidos. Eles também devem ser capazes de superar trechos gelados e 
fazer subidas moderadamente difíceis. Os alemães ensinam que o 
treinamento individual em montanhismo alcança seu objetivo somente 
quando o soldado da montanha regular, sob condições normais de marcha e 
combate, pode se movimentar em todos os tipos de terreno em um silêncio. 
de forma organizada e confiante, sem perder tempo ou, inconscientemente, 

                                            
34 “When he has finished his course, the mountain soldier is one of the best trained soldiers in 

the German Army, and from that time on he is likely to be one of the best equipped”. 
35 “Achievement in mountaineering is marked by a steady increase in physical endurance, as 

demonstrated in mountain marches, and by a corresponding improvement in mountain-climbing 
technique. While improving his performance the mountain soldier also gets the experience that he needs 
for the service” 
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correr riscos desnecessários. (ESTADOS UNIDOS, 1944, p.67-68, tradução 
nossa)36 

De acordo com Estados Unidos (1944, p. 76), o Exército Alemão entendia que 

os custos das baixas ocasionadas por enviar soldados sem treinamento especializado 

em altas montanhas eram exorbitantes. Esses soldados sofriam menos com o inimigo 

comparado às dificuldades enfrentadas no ambiente operacional onde se 

encontravam. Assim, um combatente da Gebirgsjäger era treinado para sobreviver em 

meio de perigos naturais. Todo combatente de montanha recebia treinamento para 

usar bússola, cartas e clinômetros. Os soldados deveriam ser aptos para descrever 

claramente, de forma oral e escrita, qualquer terreno ou caminho que haviam passado. 

“Suas memórias, nas quais o complexo terreno montanhoso vai cobrar severamente, 

é minuciosamente treinada e desenvolvida” (ESTADOS UNIDOS, 1944, p.78, 

tradução nossa)37. 

“O Alto Comando Alemão está convencido de que, para ter sucesso nas 

operações de montanha, precisa de um certo número de especialistas mais 

habilidosos em montanhismo do que as tropas regulares de montanha.” (ESTADOS 

UNIDOS, 1944, p.79, tradução nossa)38. Estes especialistas eram chamados de Guias 

de Montanha, que incluíam todos os oficiais da Divisão de Montanha e uma porção 

dos conscritos, as equipes de instrução dos centro de treinamentos e grupos treinados 

para gerar interesse no montanhismo entre os jovens. Depois de selecionar os 

indivíduos para ocupar a função de Guia de Montanha, os oficiais responsáveis 

organizavam tais indivíduos em grupos especiais para rígidos treinamentos. Os Guias 

eram excelentes escaladores, “a doutrina alemã enfatiza a importância de um 

julgamento preciso na escolha de uma rota, já que um único erro pode comprometer 

o sucesso de uma missão militar” (ESTADOS UNIDOS, 1944, p. 80)39. Alguns 

                                            
36 “They must practice until they can make any kind of ascent (Steigen)' on a road or path free 

of snow. They must also learn to walk on easy wooded, grass, and scree slopes, until they can master 
fairly difficult terrain which requires easy to moderately hard climbs. In the snow they are required to 
walk with snowshoes on roads, over easy and difficult terrain, and through woods and low, protected 
draws. They must also be able to get over icy stretches and make moderately hard climbs. The Germans 
teach that individual training in mountaineering attains its goal only when the regular mountain soldier 
under normal conditions of marching and combat can move about in all kinds of terrain in a quiet. orderly, 
confident way, without wasting time or unconsciously taking unnecessary risks”. 

37 “Their memory, which the complicated mountain terrain will tax severely, is thoroughly trained 
and developed”. 

38 “The German High Command is convinced that for success in mountain operations it needs 
a certain number of specialists who are more skilled in mountaineering than are regular mountain 
troops”. 

39 “German doctrine emphasizes the importance of accurate judgment ill choosing a route, since 
a single mistake may jeopardize the success of a military mission”. 
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batalhões, chamados de High-Mountain Battalions, eram formados apenas por guias 

de montanha. Essas unidades eram empregadas em setores que apresentavam uma 

particular dificuldade em terreno montanhoso, ou para cumprir missões que 

necessitavam de rápido movimento além das capacidades de uma unidade de 

montanha comum. “Nas unidades de infantaria da montanha, os guias de montanha 

do Exército são as tropas de assalto. Eles são escolhidos para as missões mais 

difíceis de patrulha, para movimentos surpresa e para ataques em terrenos de grande 

ou extrema dificuldade” (ESTADOS UNIDOS, 1944, p. 83, tradução nossa)40. 

 

2.3.6. Experiências em Combate 

 

2.3.6.1. Polônia (1939) 

 

As primeiras ações da Gebirgsjäger na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

foram na invasão da Polônia, utilizando a 1ª e 2ª divisões de montanha. As tropas 

entraram na Polônia pela Eslováquia, com o intuito de conquistar a passagem de 

Dukla, situada nas montanhas de Carpathian. O objetivo era a cidade de Lemberg, 

cerca de 240 quilômetros ao longo de uma única estrada. Assim que chegaram, a 

Gebirgsjäger imediatamente estabeleceu um cerco na cidade, mantendo a posição 

contra os ataques poloneses. Os poloneses infligiram consideráveis baixas nas tropas 

alemãs. A invasão soviética pelo front leste fez com que, antes que os alemães 

investissem na cidade, os poloneses se rendessem. “Ambos os lados ganharam 

considerável respeito pela tenacidade e espírito de luta do outro, e como sinal de 

respeito, os defensores só concordaram em entregar sua cidade às tropas alemãs” 

(WILLIAMSON, 2003, p. 32, tradução nossa)41. 

 

2.3.6.2. França (1940) 

 

Com o início da campanha na frente oeste, a 1ª Divisão de Montanha do 

Exército Alemão foi incumbido de avançar pelo Rio Mosa. Os primeiros contatos com 

                                            
40 “In the mountain infantry units Army mountain guides are the assault troops. They are chosen 

for the harder patrol missions, for surprise movements, and for attacks over terrain of great or extreme 
difficulty”. 

41 “Both sides has gained considerable respect for the tenacity and fighting spirit of the other, 
and as token of respect the defenders would only agree to surrender their city to troops of 1 Gerbirgs”. 
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os inimigos ocorreram na região de Signy-l’Abbaye, onde blindados franceses 

atacaram as tropas alemãs. A Gebirgsjäger forçou os blindados a prosseguirem para 

dentro das matas, isso resultou na captura dos franceses e de seus blindados. O 

avanço da Divisão de Montanha continuou conquistando, uma quinzena após Signy, 

o canal de l’Oise e l’Aisne. No momento, a 1ª Divisão estava fazendo um progresso 

maior do que as outras tropas alemãs nos flancos, isso deixaria a Divisão exposta, 

porém a sensação de que os franceses agora estavam começando a perder a 

impulsão levou os alemães em diante. A Divisão de Montanha foi enviada para o sul, 

com o objetivo de atacar as tropas francesas que resistiam aos ataques dos italianos. 

Em alguns dias, a resistência francesa colapsou. Em aproximadamente um mês de 

campanha, o governo da França se rendeu aos alemães. (WILLIAMSON, 2003, p. 43-

44) 

 

2.3.6.3. Grécia (1940-1941) 

 

A 5ª Divisão de Montanha Alemã marchou pela Bulgária atingindo as altas 

montanhas que faziam fronteira com a Grécia. “Ainda era inverno nas montanhas e a 

Gebirgsjäger enfrentavam terríveis condições, enquanto esperavam a ordem de 

ataque nos picos altos e expostos” (WILLIAMSON, 2003, p. 45)42. As 5ª e 6ª Divisões 

de Montanha foram responsáveis por quebrar a Linha Metaxas, onde as defesas eram 

modernas, com grande poder de fogo e ocupadas por tropas bem treinadas. “Os 

gregos eram excelentes soldados que, em muitos casos, se recusaram a se render e 

lutaram até a morte” (WILLIAMSON, 2003, p. 46, tradução nossa)43. A Gebirgsjäger 

teve de operar em grupos de combate pequenos. Quando postos de defesa individuais 

eram conquistados em determinados ataques das tropas alemãs, abria-se brechas na 

linha de defesa grega, isso permitia que os alemães forçassem o avanço de suas 

unidades. Longas distâncias estavam sendo cobertas por marcha a pé, devido 

indisponibilidade de viaturas. “Pensando que as divisões nunca enfrentaram sérias 

oposições durante a campanha, suas tropas receberam elogios consideráveis pela 

                                            
42 “It was still winter in the mountains and the Gebirgsjäger faced terrible conditionsas they 

awaited the attack order in the high, exposed peaks”. 
43 “The Geek defenders were excelente soldiers who, in many cases, refused to surrender and 

fought on to the death”. 
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eficiência e rapidez de suas operações” (WILLIAMSON, 2003, p. 46, tradução 

nossa)44.  

 

2.3.6.4. Setor Sul da Rússia (1941) 

 

As 1ª e 4ª Divisões de Montanha do Exército Alemão foram unidas e se formou 

XLIX Exército de Montanha. Em 22 de junho de 1941, o Exército de Montanha cruzou 

o território soviético em direção ao leste. De acordo com Williamson (2003, p.48), após 

cruzando a brecha em Vinnitsa, a Gebirgsjäger perseguiu o inimigo que se retirava, 

às vezes marchando até 50 quilômetros por dia, enquanto as forças alemãs 

começaram a formar um movimento maciço de pinças que acabaria por se fechar em 

torno de Uman. 

À medida que maiores e maiores concentrações de tropas soviéticas eram 

empurradas de volta para o bolso de Uman. Esforços determinados foram feitos por 

unidades soviéticas, muitas com apoio de tanques, para romper a contenção. Tudo 

isso estava acontecendo em más condições climáticas com chuvas extremamente 

fortes, e as Divisões de Montanha Alemãs estavam sofrendo com linhas de 

suprimento sobrecarregadas, escassez de rações e falta de munição. 

 Apesar disso, a Gebirgsjäger lutou contra todas as tentativas feitas pelo inimigo 

em seu setor para escapar. Uma a uma, as tropas soviéticas começaram a se render 

e em 8 de agosto a batalha acabou. As tropas de montanha capturaram 22.000 

homens, incluindo três generais soviéticos. 

 

2.3.6.5. Cáucaso (1942) 

 

Segundo Lucas (1980, p. 130), há três pontos interessantes para se elencar 

durante as ofensivas no Cáucaso. Tais ofensivas foram a primeira oportunidade da 

Gebirgsjäger atuar no ambiente operacional para o qual foi treinada. Relacionado com 

o primeiro ponto, o Cáucaso foi palco da conquista da Gerbirgsjäger no maior pico da 

região, o Monte Elbrus (5.633m de altitude), onde foi hasteada a bandeira alemã em 

pleno solo soviético.  

                                            
44 “Tought the divisions never faced serious oppositions during the campaing, their troops 

received considerable praise for the efficiency and speed of their operations”. 
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Em terceiro lugar, se a ofensiva tivesse tido êxito não só a guerra, naquele 
setor, teria passado da Europa para a Ásia, mas os vastos depósitos de 
chumbo, prata, petróleo e madeira teriam sido perdidos para os russos e 
ganhos pelos alemães. (LUCAS, 1980, p. 130, tradução nossa)45 

Em 6 de agosto de 1942, o 49º Exército de Montanha Alemão foi designado 

para se deslocar em direção as montanhas do Cáucaso com a intenção de conquistar 

as passagens da região em um rápido assalto. “Os regimentos marcharam a maior 

parte de cada dia em calor ofuscante, atormentado pela sede, mosquitões e as 

demandas insistentes dos quadros superiores por uma velocidade maior de marcha” 

(LUCAS, 1980, p. 130, tradução nossa)46. Em 9 de agosto, as tropas alemãs 

chegaram aos sopés das montanhas. 

A decisão repentina de desviar o avanço da Gebirgsjäger foi repleta de 

dificuldades. O corpo de exército estava se preparando para cruzar as montanhas 

mais altas da Rússia europeia e não tinha informações sobre o alcance nem o 

equipamento para cumprir a missão. Havia uma escassez de animais de carga para 

formar os suprimentos que seriam necessários para abastecer as tropas, roupas 

especiais para o ambiente e armas. Outro ponto relevante foi a ausência dos muitos 

combatentes experientes que haviam sido mortos durante os anos de guerra. 

(LUCAS, 1980, p. 131) 

O comandante da 4ª Divisão de Montanha enviou um oficial a Munique para 

estudar cartas e documentos e reunir detalhes sobre o Cáucaso. Quando o oficial 

retornou ao quartel-general, as tropas Gerbirgsjäger haviam sido direcionadas para o 

Cáucaso e que o comandante da 1ª Divisão Gerbirgs enviaria um destacamento de 

seus combatentes mais experientes para escalar o Monte Elbrus. (LUCAS, 1980, p. 

133) 

A verdadeira ascensão para conquistar o pico Elbrus começou em 17 de agosto 

e, ao final daquele dia, o grupo que estaria realizando o ataque havia chegado ao 

ponto em que todo o carregamento teria de ser realizado pelos próprios homens. Na 

madrugada de 21 de agosto o grupo de assalto estabelecido. Uma espessa neblina 

forçou os alpinistas a avançarem utilizando a bússola e antes que a jornada estivesse 

completa, o mau tempo se instalou. “A essa altura, era um caso de vitória ou de 

                                            
45 “Thirdly, had the offensive succeeded not only would the war, on that sector, have passed out 

of Europe and into Asia, but the vast deposits of lead, silver, oil and timber would have been lost to the 
Russians and gained by the Germans”. 

46 “The regiments marched most of each day in blinding heat, plagued by thirst, mosquitões and 
the insistente demands of the higher staff for a faster rate of march”. 
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retorno. O grupo de assalto forçou seu caminho para a frente em meio a neblina, com 

visibilidade de apenas um metro, e através de uma neve ofuscante” (LUCAS, 1980, p. 

143, tradução nossa)47. Às 11 horas a cúpula havia sido alcançada. (LUCAS, 1980, p. 

143) 

 

2.3.6.6. Montanhas a Norte de Venafro (1944) 

 

De um vale fluvial a 180 metros de altitude em Pozzilli, as montanhas alcançam 

uma altitude de aproximadamente 700 metros, a uma distância de quase 3 

quilômetros ao norte da cidade, e a uma altitude de aproximadamente 650 metros, a 

quase 2 quilômetros a oeste da cidade. As paredes rochosas protegiam as trilhas, 

aproximadamente pavimentadas com pedra, que atravessavam cada área cultivada 

entre as fazendas e vilas. Os alemães tentaram impedir a conquista do acesso às 

colinas e às entradas do vale além de Pozzilli pelas forças aliadas. Era necessário 

observação muito próxima para detectar a localização exata das armas alemãs e seus 

campos de fogo. A disciplina de camuflagem alemã era excelente, e nas áreas 

avançadas havia uma decidida falta de movimento visível à luz do dia. A simplicidade 

das posições alemãs resultou em uma mistura tão eficaz com o terreno rochoso que 

eles apresentaram uma aparência notavelmente natural, até mesmo para a 

observação aérea. (ESTADOS UNIDOS, 1944) 

 

2.3.6.7. Área do Monte la Difensa (1944) 

 

De acordo com Intelligence Bulletin (ESTADOS UNIDOS, 1944), um método 

alemão incomum de fogos de morteiros e artilharia era utilizada nesta área, onde o 

terreno é acidentado e rochoso, com uma série de cavernas e fissuras naturais na 

encosta da montanha. Os alemães melhoraram essas fendas e as usaram como 

abrigos, camuflando cada abertura de modo que se misturassem com o terreno e 

construíssem uma barreira protetora na frente. Em alguns casos, os abrigos eram 

ocupados por apenas um homem, que recebia munição, rações e água suficientes por 

vários dias. O ocupante estava armado com uma metralhadora e recebia munição 

                                            
47 “By now it was a case of win or turn back the assault group forced their way forward in fog, 

with visibility of only a metre, and through a blinding snow strom”. 
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traçante. À medida que o ataque avançava em direção à posição alemã, as tropas de 

apoio se retiraram, mas o ocupante do abrigo permaneceu no local. Quando ele 

observou um alvo promissor de artilharia, ele disparou uma rajada de munição 

traçante no alvo, ou acima dele. Às vezes, soldados alemães deliberadamente se 

expunham por movimentos desnecessários, com a intenção de iludir. Se os soldados 

dos Aliados revelassem sua posição ao atirar, eles mesmos recebiam prontamente 

fogo de morteiro.  

 

2.4. TROPAS SOVIÉTICAS  

 

2.4.1. As tropas soviéticas e o Terreno Afegão 

 

De acordo com Hans Binnendijk (apud GRAU, 1996, p. ix), quando a união 

soviética decidiu invadir o Afeganistão, eles ignoraram não só as experiências do 

exército britânico na mesma região, mas também suas próprias experiências obtidas 

contra as resistências em Basmachi (1918-1933) na Ásia Central. Consequentemente, 

durante a Guerra Soviética-Afegã (1979-1989), o exército soviético utilizou de táticas 

inadequadas para combater em um terreno extremamente difícil e inimigos altamente 

motivados. 

As forças soviéticas estruturaram, equiparam e treinaram para a guerra nuclear 

e de alta intensidade no norte da Europa e da China, porém o terreno, o clima e o 

inimigo eram totalmente diferentes do que eles haviam se preparado (vide figura 2). 

“Seus equipamentos funcionavam menos que o ideal, sua estrutura de força era 

claramente inadequada e suas táticas estavam obviamente erradas” (GRAU, 1996, p. 

xvii, tradução nossa)48. Foi necessária uma readaptação no exército soviético durante 

a invasão, escolas militares e áreas de treinamentos começaram a incorporar a 

experiência de combate no Afeganistão. Treinamento para o combate em ambiente 

de montanha surgiu em muitos distritos. 

 

 

 

                                            
48 “Their equipament functioned less than optimally, their force structure was crearly 

inappropriate and their tactics were obviously wrong”. 
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Figura 2 – Altitudes na região do Afeganistão 

 
Fonte:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Afeganist%C3%A3o#/media/File:Afghan_topo_en.jpg> Acesso 
em 06 maio 19. 

 

Segundo Braithwaite (2011, p. 128, tradução nossa), “o Afeganistão não 

poderia ter sido mais diferente das planícies européias para as quais o exército 

soviético havia treinado”49. As montanhas, que cobrem quarto-quintos do território 

afegão, dividem o país de norte a sul. Há muitos vales e desfiladeiros. Estradas 

apropriadas são um “luxo”, até o século vinte, havia apenas trilhas suficientes para a 

passagem de um homem e um animal de carga.  

Essas montanhas são difíceis o suficiente para lutar nos melhores momentos. 
Os nativos conhecem todos os caminhos e trilhas, muitas vezes cortando ao 
longo de lados de montanhas íngremes, com facilidade para emboscar, fácil 
de defender, difícil de encontrar. Mas é pior que isso. Aos dezesseis mil pés, 
onde alguns dos combates ocorreram, você pode ser incapacitado pela 
doença da altitude até se aclimatar. Se você está ferido, pode levar até seis 

                                            
49 “the Afghanistan could not have been more different from the European plains for which the 

Soviet army had trained”. 
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de seus companheiros para ajudá-lo, muitas vezes sob fogo. 
(BRAITHWAITE, 2011, p. 128, tradução nossa)50 

2.4.2. Composição 

 

O 40º Exército Soviético era composto de três divisões de infantaria 

motorizadas, uma divisão aeromóvel, quatro brigadas de infantaria motorizadas 

independentes, duas brigadas aeromóveis independentes, duas brigadas de forças 

especiais, comunicações, inteligência e unidades de manutenção (Vide Anexo C). Em 

1980, o 40º Exército possuía um efetivo de 81000 homens, 600 blindados, 1500 

viaturas de combate de infantaria, entre outros meios, como peças antiaéreas, 

viaturas de transporte blindadas, aviões e helicópteros. (BRAITHWAITE, 2011, p. 122) 

Desde os primeiros momentos da invasão no Afeganistão, o Exército Soviético 

expandiu-se gradualmente e aprimorou sua estrutura organizacional e sua doutrina 

operacional para obter o máximo desempenho sob as circunstâncias específicas da 

guerra. As forças soviéticas podem ser divididas funcionalmente em duas categorias 

principais: forças de ocupação e forças de contraguerrilha. (ALEXIEV, 1988, p. 20) 

As unidades das forças de ocupação incluem todas as tropas empregadas no 

Afeganistão que raramente se envolviam em operações ofensivas de contra 

insurgência. A missão mais frequente realizada por essas unidades era fornecer 

segurança para importantes instalações militares e civis e vias de acesso. “Nos 

primeiros estágios da guerra, as unidades de infantaria mecanizadas frequentemente 

acompanhavam os grandes comboios de suprimentos que viajavam de e para a União 

Soviética” (ALEXIEV, 1988, p. 21, tradução nossa)51.  

O Batalhão de Infantaria Motorizada era composta de três companhias, uma 

bateria de morteiro, cinco pelotões de apoio (anticarro, lançadores de granada, 

antiaéreo, comunicações e suprimento) e um posto de saúde. A companhia de 

infantaria motorizada consistia em três pelotões. O primeiro ano de combate mostrou 

que o poder de fogo do batalhão era inadequado para missões independentes. Assim, 

os batalhões recebiam reforços de uma companhia de blindados, uma ou duas 

baterias, um pelotão antiaéreo equipado com blindados, um pelotão de engenharia e 

                                            
50 “These mountains are hard enough to fight in at the best of times. The locals know all the 

paths and tracks, often cutting along sides of precipitous mountains, ease to ambush, easy to defend, 
hard to find. But it is worse than that. At sixteen Thousand feet, where some of the fighting took place, 
you can be incapacitated by altitud sickness until you become acclimatised. If you are wounded it can 
take as many as six of your comrades to get you down to help, often under fire”. 

51 “In the early stages of the war, mechanized infantry units often accompanied the large supply 
convoys traveling to and from the Soviet Union”. 
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de um a dois grupos de combate especializados em defesa química. (GRAU; GRESS, 

2002, p. 35) 

Eram três tipos principais de unidades de contraguerrilha usados pelo comando 

soviético no Afeganistão: tropas aeroterrestres, tropas de assalto e reconhecimento. 

Elas foram as unidades mais bem-sucedidas operacionalmente, e contribuíram 

decisivamente para o melhor desempenho das forças soviéticas durante os anos de 

combate. As missões mais comuns incluíam operações de resgate, ataques a 

fortalezas inimigas, segurança de comboios nas passagens entre as montanhas e 

realização de emboscadas. Todos os três tipos de unidades de contraguerrilha 

usavam equipamento e armas especializados para realizar suas operações. 

(ALEXIEV, 1988, p. 25) 

 

2.4.3. Doutrina 

 
A natureza do terreno ditava a ação ofensiva nas montanhas. Os objetivos 

dessas ações são o controle de vias de acesso, entroncamentos rodoviários, áreas 

edificadas e áreas de comandamento. As táticas soviéticas nas montanhas são 

planejadas para contornar as posições defensivas inimigas, atacar o inimigo pelos 

flancos e pela retaguarda e romper a coordenação entre a defesa. (ESTADOS 

UNIDOS, 1984, p.7-1) 

O 40º Exército planejou e conduziu operações combinadas para realizar 

missões de larga escala. “Dependendo do país ao qual as tropas pertenciam, as 

operações foram subdivididas em operações independentes e combinadas e 

empregaram as forças e recursos de todo o exército ou parte do exército” (GRAU; 

GRESS, 2002, p. 73, tradução nossa)52. A composição das forças e recursos para 

cada operação eram determinadas pela “escala, localização, a natureza das ações 

inimigas, o plano selecionado para destruí-las e as peculiaridades do terreno”. (GRAU; 

GRESS, 2002, p. 73, tradução nossa)53 

Regimentos ou batalhões especializados lançavam ataques em vários eixos, 

principalmente em vales e ao longo de estradas e pontes. Helicópteros especialmente 

                                            
52 “Depending on which country the troops belonged to, the operations were subdivided into 

independent and combined operations and employed the forces and resources of the entire army or 
part of the army”. 

53 “scale, location, the nature of enemy actions, the selected plan to destroy them, and the 
peculiarities of the terrain”. 
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equipados eram empregados para auxiliar nas operações. Havia um uso extensivo de 

engenheiros de combate. Não havia divisão de montanha no exército soviético por 

muitos anos. Algumas divisões localizadas em áreas montanhosas recebiam algum 

treinamento específico em ambiente operacional de montanha, mas a maior parte do 

Exército Soviético não recebia. Forças aerotransportadas eram consideradas as 

tropas mais adequadas para lutar nas montanhas. Desde a invasão do Afeganistão, a 

doutrina militar soviética se dedicou com maior atenção aos problemas do ambiente 

de montanha. (ESTADOS UNIDOS, 1984, p. 7-1) 

Os russos adotaram a mesma tática ampla que lutaram contra seus comboios 
através das passagens nas montanhas e ao longo das estradas desérticas, 
enviando forças especiais e paraquedistas em marcha forçada ou de 
helicóptero para ocupar as alturas antes que os insurgentes pudessem 
chegar lá e bloquear sua linha de retiro. (BRAITHWAITE, 2011, p.129, 

tradução nossa)54 

Os Batalhões de Infantaria Motorizada atacavam de forma independente, 

devido ao número limitado de rotas em terrenos montanhosos. “Comandantes de 

batalhão recebem missões que duram mais que o normal e recebem anexos de 

artilharia, morteiros, tanques, engenheiros e subunidades de QBRN (química, 

biológica, radioativa e nuclear)” (ESTADOS UNIDOS, 1984, p. 7-1, tradução nossa)55, 

isso dava aos batalhões a autossuficiência em seus ataques. As companhias de 

fuzileiros motorizadas poderiam ser empregadas para manter contato com posições 

defensivas inimigas preparadas, para atuar como uma força envolvente para um 

batalhão, ou para conduzir operações aeromóveis. A manobra das companhias de 

fuzileiros, geralmente, era o ataque de flanco ou envolvimento. (ESTADOS UNIDOS, 

1984, p. 7-2) 

Os blindados eram usados nas montanhas principalmente como artilharia 

autopropulsada. No entanto, o terreno montanhoso restringe o uso dos blindados a 

estradas e cordilheiras. Os blindados eram vulneráveis às minas anticarro e aos fogos 

em estreitos desfiladeiros e poderiam ser incapazes de elevar suas armas principais 

de maneira suficiente para atingir alvos acima deles. Em desfiladeiros estreitos, um 

único blindado derrubado provavelmente bloqueava todo o desfiladeiro. Um extenso 

                                            
54 “The russians adopted the same broad tactic as they fought their convoys through the 

mountain passes and along the desert roads, sendind special forces and paratroopers by forced march 
or by helicopter to occupy the Heights before the mujahedin could get there and to block off their line of 
retreat.”. 

55 “Battalion commanders are assigned missions lasting longer than usual and receive 
attachments of artillery, mortars, tanks, engineers, and NBC subunits”. 
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reconhecimento é necessário em todos os momentos para evitar emboscadas 

inimigas. (ESTADOS UNIDOS, 1984, p. 7-1) 

Os princípios básicos das operações defensivas do Exército Soviético eram 

utilizados também no ambiente de montanha. As forças normalmente se espalhavam 

ao longo de estradas, vales, em topos de montanhas planas e em encostas. Era feito 

o uso máximo de ravinas, trincheiras, gargantas estreitas e profundas, túneis e 

passagens para proteção de pessoal e equipamento. O setor defensivo de batalhão 

de infantaria motorizada consiste em pontos fortes da companhia e do pelotão que 

cobriam as vias de acesso e forneciam segurança. Obstáculos naturais geralmente 

permitiam a organização rápida de uma defesa com forças relativamente pequenas. 

As brechas entre os pontos fortes eram cobertas por tropas e fogos apoio, localizadas 

em terrenos intransitáveis e patrulhadas regularmente. (ESTADOS UNIDOS, 1984, p. 

7-2) 

 

2.4.4. Recrutamento 

 

“A criação e implantação do 40º Exército pode ter sido um triunfo de uma 

improvisação” (BRAITHWAITE, 2011, p. 121, tradução nossa)56. A responsabilidade 

pela mobilização soviética foi designada ao Distrito Militar da Ásia Central e ao Distrito 

Militar de Turquestão (atualmente territórios do Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquis-

tão, Turquemenistão, Uzbequistão [vide figura 3]). Esses dois distritos nunca haviam 

realizado uma mobilização desse porte e as próprias unidades não estavam 

preparadas para isso. Havia poucos especialistas na região, pois os reservistas 

serviram em unidades de construção ou motorizadas, onde não possuíam 

treinamentos de qualificação. Muitos reservistas eram difíceis de serem encontrados 

pois não foi feito o registro de seus nomes e endereços de forma adequada. Os oficiais 

da reserva eram estudantes, nunca serviram realmente no exército e não tinham 

prática em ações militares.  

 

 

 

 

 

                                            
56 “The creation and deployment of the 40th Army may have been a triumph of improvisation”. 
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Figura 3 – Região do Turquestão 

 
Fonte: <http://a54.idata.over-blog.com/3/12/15/58/Comentarios/central_asia_map_2.jpg> Acesso em 
06 maio 19. 

 

De acordo com Alexiev (1988, p. 5), na maioria dos casos, a junta militar local 

decidia quem serviria no Afeganistão antes mesmo do recrutamento. Na minoria dos 

casos, os soldados eram selecionados para o Afeganistão enquanto já estavam 

servindo em outras unidades. Os recrutas geralmente não eram informados onde 

devem servir até o último momento, embora havia algumas exceções. Alguns 

combatentes foram informados de que iriam servir no Afeganistão só depois que o 

avião que os levava estava no ar. Alguns outros aspectos das políticas de 

recrutamento de forças no Afeganistão indicam uma preocupação especial por parte 

das autoridades com as implicações políticas e militares do conflito. 

“Voluntários para o serviço no Afeganistão são encontrados entre recrutas e 

oficiais, embora com muito mais frequência entre os últimos” (ALEXIEV, 1988, p. 7, 
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tradução nossa)57. Dois tipos principais de recrutas são voluntários: aqueles que 

“buscavam aventura” e eram atraídos pela fama e aqueles que pareciam estar cientes 

dos crescentes privilégios concedidos aos veteranos do Afeganistão. Para os oficiais 

voluntários, o maior incentivo parecia ser a oportunidade de promoção rápida e a 

perspectiva de ganhar muito dinheiro. Existiam também o outro lado, aqueles que 

eram enviados ao Afeganistão como uma forma de punição, devido a transgressões 

aos regulamentos militares. (ALEXIEV, 1988, p. 8-9) 

 

2.4.5. Treinamento 

 

Quando as forças soviéticas invadiram o Afeganistão, elas não possuíam 

experiência na condução do combate à guerrilha e não tinham um manual teórico, 

regulamento ou orientação tática desenvolvida para combater esse tipo de guerra. A 

necessidade de tal treinamento já era evidente durante os primeiros meses após a 

chegada do 40º Exército no Afeganistão. (GRAU; GRESS, 2002, p. 43) 

Outra falha soviética era em relação ao treinamento para a condução de 

operações em terrenos montanhosos e desérticos. As forças supostamente treinadas 

tiveram que refazer um treinamento em táticas de combate nas montanhas, no deserto 

e nas zonas verdes desde nivelamento inicial. “Era vital elaborar rapidamente novas 

diretrizes de treinamento para preparar a força para conduzir a guerra de guerrilha 

nas difíceis condições físicas e geográficas do Afeganistão” (GRAU; GRESS, 2002, p. 

43, tradução nossa)58. 

Uma séria dificuldade no treinamento foi a alta rotatividade de pessoal. Os 

homens serviam por tempo limitado no Afeganistão. Com isso, o tempo de serviço não 

era suficiente para dominar completamente as habilidades de combate exigidas na 

Guerra Soviética-Afegã. “Quando oficiais, sargentos e soldados chegaram ao 

Afeganistão, o treinamento deles não parou, mas continuou durante os seus turnos” 

(GRAU; GRESS, 2002, p. 45, tradução nossa)59. O treinamento era baseado em 

                                            
57 “Volunteers for service in Afghanistan are found among conscripts and officers alike, though 

much more often among the latter”. 
58 “It was vital to quickly draft new training guidelines to prepare the force to conduct conter 

guerrilla warfare in the difficult physical and geographic conditions of Afghanistan”. 
59 “When officers, warrant officers, sergeants, and soldiers arrived in Afghanistan, their training 

did not stop but continued throughout their tours”. 
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combate em terreno montanhoso e desértico e em lições aprendidas em operações 

anteriores. 

Em 1980 e 1981, os treinamentos de comando e liderança baseavam-se no 

programa desenvolvido para treinamento em tempo de paz na União Soviética. No 

entanto, tornou-se evidente para as forças soviéticas no Afeganistão, naqueles 

primeiros anos, que esse programa de treinamento era inadequado. Tanto quanto era 

possível, as lições aprendidas de combates recentes foram incluídas no planejamento 

e na condução do treinamento do pessoal de comando. No início de 1982, eles 

iniciaram um novo programa de treinamento de oficiais que incorporava material que 

estava faltando. (GRAU; GRESS, 2002, p. 45) 

De acordo com Alexiev (1988, p. 14, tradução nossa), “Centros de treinamento 

de montanha foram estabelecidos no Azerbaijão e no Tajiquistão, e provavelmente 

em outros lugares também”60. A maioria das atividades de treinamento no Afeganistão 

era voltada principalmente para testar a prontidão de combate e as capacidades das 

tropas, ao invés de transmitir novas habilidades.  

Membros de unidades operacionais de elite passavam por um treinamento 

muito mais rigoroso e exigente. As tropas aerotransportadas estavam normalmente 

sujeitas a um cuidadoso processo de seleção antes mesmo do recrutamento. 

“Qualidades consideradas necessárias para o candidato incluem capacidade atlética, 

estabilidade emocional e um histórico político limpo” (ALEXIEV, 1988, p. 16, tradução 

nossa)61. Uma vez selecionados, os recrutas são submetidos a um programa de 

resistência física muito extenuante, que incluía marchas de 40 quilômetros 

regularmente. Além do treinamento de paraquedas, os soldados adquiriam 

habilidades no combate corpo-a-corpo, incluindo o karatê e aprendiam técnicas de 

sobrevivência. “A imprensa militar soviética informou que as unidades no Afeganistão 

se envolvem regularmente em exercícios de munição real, marchas forçadas de 14 

horas e treinamento de escalada em montanhas” (ALEXIEV, 1988, p.16, tradução 

nossa)62. 

                                            
60 “Mountain-warfare training centers have been set in Azerbaidzhan and Tajikistan, and 

probably elsewhere as well”. 
61 “Qualities that are considered necessary for the candidate include athletic ability, emotional 

stability, and a clean political background”. 
62 “The Soviet military press has reported that VDV units in Afghanistan regularly engage in live-

ammunition exercises, 14-hour forced marches, and mountain-climbing training”. 
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Os recrutas nas unidades aeromóveis geralmente tinham características 

similares às dos recrutas aeroterrestres, embora sejam um grupo menos seleto. Como 

os soldados paraquedistas, a maioria dos soldados aeromóveis tinham se destacado 

nos esportes antes de entrar no serviço, e a maioria tinha registros limpos. O 

treinamento deles também é bastante semelhante, exceto que nem todos os soldados 

aeromóveis eram qualificados em técnicas paraquedistas. (ALEXIEV, 1988, p. 17) 

“As tropas de reconhecimento são consideradas por muitos como a nata da 

colheita de unidades de combate soviéticas no Afeganistão” (ALEXIEV, 1988, p. 17, 

tradução nossa)63. Uma companhia de reconhecimento era ligada a todos os 

regimentos, e um batalhão de reconhecimento era ligado a cada divisão das forças 

armadas soviéticas. O treinamento de reconhecimento é relatado como sendo difícil e 

contínuo:  

O processo de treinamento é organizado de forma a permitir que todos os 
grupos cheguem ao nível dos melhores. No entanto, apenas os grupos que 
se destacam são selecionados para as missões ‘mais difíceis e 

responsáveis’. (ALEXIEV, 1988, p.17, tradução nossa)64 

 

2.4.6. Experiências em Combate 

 

2.4.6.1. Província de Kunduz (1985) 

 

Em julho de 1985, as unidades de reconhecimento da Província de Kunduz 

determinaram a área de onde o inimigo planejava atacar as bases militares soviéticas. 

O Comandante da 201ª Divisão de Infantaria Motorizada decidiu transferir 

rapidamente um batalhão de infantaria motorizado reforçado por uma companhia de 

blindados para destruir uma base da guerrilha e confiscar seus armamentos e meios. 

(GRAU, 1996, p. 53) 

Um dos pelotões da unidade de segurança descobriu e destruiu o esconderijo 

de bombas e vários locais de lançamento preparados. O pelotão de reconhecimento 

do escalão de ataque informou que uma caravana de 40 camelos de carga estava se 

movendo, guardada por vários homens a cavalo. O Comandante da Divisão decidiu 

ocupar as montanhas ao entorno, dominando a estrada, com o intuito de atirar no 

                                            
63 “The reconnaissance troops are considered by many to be the cream of the crop of Soviet 

combat units in Afghanistan”. 
64 “The training process is organized in a way that allows all groups to come up to the level of 

the best. Nonetheless, only the groups that excel are selected for the ‘most difficult and responsible’ 
missions”. 
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inimigo a partir dessas áreas de comandamento. Quando os guerrilheiros chegaram 

ao alcance das armas, os russos abriram fogo contra a vanguarda e a retaguarda da 

caravana. Então, o grupo de captura moveu-se para a estrada e capturou os guardas 

da caravana. (GRAU, 1996, p. 54) 

Quando as tropas russas estavam se retirando da área, os guerrilheiros abriram 

fogo das montanhas vizinhas. O fogo deles perfurou o tanque de combustível de uma 

viatura blindada de reconhecimento. Eles não conseguiram evacuar antes do 

anoitecer. Foi necessário abrir fogo para que um destacamento de evacuação 

pudesse arrastar a viatura danificada para um local seguro. (GRAU, 1996, p. 55) 

 

2.4.6.2. Desfiladeiro Xadighar (1986) 

 

No início de março de 1986, o comandante de um destacamento das forças 

especiais russas recebeu informações de um grupo de agentes da inteligência sobre 

a presença de esconderijos de armas e munições no desfiladeiro de Xadighar, 

província de Kandahar. Para confirmar essa informação, o comandante do 

destacamento despachou dois grupos de reconhecimento das forças especiais para 

a área. Seus dados confirmaram os relatórios anteriores. O Comandante decidiu, 

então, realizar um ataque ao desfiladeiro. (GRAU, 1996, p. 56) 

De acordo com o plano, dois batalhões de infantaria motorizada reforçados com 

um batalhão de artilharia partiriam do acampamento-base em Kandahar e realizariam 

uma marcha noturna de 85 quilômetros até o desfiladeiro. O assalto começaria às 

09:00 horas, 20 de março de 1986, quando a aviação realizaria bombardeios no 

desfiladeiro. O destacamento das forças especiais iria atacar, com o efetivo de quatro 

companhias, em helicópteros nas montanhas próximas ao desfiladeiro. Sua missão 

seria bloquear a retirada dos guerrilheiros e coordenar o fogo aéreo e de artilharia. 

(GRAU, 1996, p. 56) 

A operação começou exatamente como planejado. Às 06:00 horas, 20 de 

março, a aviação começou a bombardear ao longo do desfiladeiro e nas aldeias 

vizinhas que abrigavam os guerrilheiros. Às 08:00 horas, os grupos de 

reconhecimento das forças especiais pousaram nos topos das montanhas e ocuparam 

posições de comandamento, onde puderam observar e interceptar grupos de 

guerrilheiros em retirada. (GRAU, 1996, p. 57) 
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O escalão de assalto, constituído por dois batalhões de infantaria motorizada 

reforçados com um batalhão de artilharia, completou com sucesso a marcha noturna 

fora da estrada (para evitar minas terrestres). Às 08:30 do dia 20 de março, houve o 

reagrupamento antes do ataque principal. Por causa das vantagens em força e 

velocidade das companhias de fuzileiros motorizados, eles rapidamente conquistaram 

o desfiladeiro sem encontrar qualquer resistência significativa. No início do ataque, 

grupos de cinco ou seis guerrilheiros tentaram sair do desfiladeiro por vários 

caminhos, mas foram interditados por grupos das forças especiais que os alvejaram 

em emboscadas ou chamaram helicópteros de combate e aeronaves de ataque ao 

solo. O assalto ao Desfiladeiro Xadighar foi concluído em 12:00 horas. (GRAU, 1996, 

p. 58) 

 

2.4.6.3. Desfiladeiro Andarab (1988) 

  

No final de fevereiro de 1988, o comandante da divisão da 201ª Divisão de 

Infantaria Motorizada ordenou que um de seus regimentos conquistasse o Desfiladeiro 

de Andarab. O comandante do regimento reuniu dois batalhões de infantaria 

motorizada, uma companhia de reconhecimento e um batalhão de artilharia para essa 

missão. Ele decidiu avançar para a fronteira da zona controlada afegã à noite e dirigir 

até o sopé da montanha. No sopé das montanhas, as subunidades desembarcariam 

e começariam a subida em três grupos do efetivo de uma companhia. Eles avançariam 

cerca de um quilômetro ou um quilômetro e meio para estabelecer contato com o 

inimigo e cumprir sua missão. (GRAU, 1996, p. 71) 

A preparação para o combate durou dez horas durante o dia. Os comandantes 

das subunidades receberam suas ordens e formularam seu próprio plano. Foi dada 

especial atenção à coordenação. Às 21:00 horas do dia 25 de fevereiro, o regimento 

foi iniciou seu deslocamento. No início, o movimento e a execução foram conforme o 

planejado. No entanto, a progressão atrasou por uma hora e quinze minutos. Um 

blindado do escalão de apoio foi atingindo por uma mina terrestre. O motorista entrou 

em estado de choque e o engenheiro assistente do regimento foi ferido. Isso foi 

resultado do mau funcionamento dos detectores de minas quando usados nas 

montanhas. Outro problema era que não foi feito o reconhecimento do leito seco do 

rio, “A margem do leito do rio era intransitável, era praticamente pura e tinha de um a 
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três metros de altura” (GRAU, 1996, p. 73, tradução nossa)65. Foi necessário executar 

um movimento de “zigzag” para contornar tal obstáculo natural. (GRAU, 1996, p. 73) 

A abordagem foi feita por pelotões progredindo por lances. Cada altura 

sucessiva era ocupada por um pelotão que cobriria o avanço do outro pelotão 

apoiando pelo fogo. Durante a ascensão da montanha, uma companhia de fuzileiros 

motorizados encontrou várias posições defensivas abandonadas e fogueiras com 

brasas, o atraso durante a aproximação e a progressão impediu de atacar o inimigo 

em retirada. Ao mesmo tempo, as forças guerrilheiras não conseguiram sair 

completamente da área, já que o outro lado do desfiladeiro era controlado pelas 

Forças Governamentais do Afeganistão. (GRAU, 1996, p. 73) 

Ao amanhecer, a companhia conseguiu estabelecer um reconhecimento visual. 

Eles descobriram sinais de atividade inimiga e chamaram fogos de artilharia. No 

entanto, o inimigo conhecia bem o terreno e possuíam técnicas de camuflagem bem 

desenvolvidas. Com o cair da noite, a companhia recebeu ordens para descer da 

montanha e se juntar ao regimento. (GRAU, 1996, p. 73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
65 “the bank of this river bed was impassable, it was practically sheer and was from one-to-three 

meters high”. 
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3. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A discussão se baseará na comparação entre a Gebirgsjäger e o 40º Exército 

Soviético tendo como referência requisitos elencados segundo Malik (2003), focando 

principalmente nos mais relevantes e de maior expressão nas comparações entre tais 

tropas: a familiarização com o terreno, a aclimatação, as habilidades de montanhismo 

e o uso de armas e equipamentos. 

 

3.1.  FAMILIARIZAÇÃO COM O TERRENO E ACLIMATAÇÃO 

 

A vivência dos soldados alemães no ambiente de montanha se dava antes de 

iniciar os treinamentos militares, devido ao recrutamento regional. A região da Bavária, 

na qual era a origem da maior parte dos efetivos da Gebirgsjäger, possuía picos de 

aproximadamente 3000m de altitude. Um indivíduo já proveniente dessa região possui 

mais predisposição a aclimatação do que outro que é proveniente das planícies, pois 

o metabolismo está mais adaptado a trabalhar em grandes altitudes. O treinamento 

especializado para a montanha proporcionava a obtenção das técnicas adequadas 

para utilizar o terreno a favor das próprias tropas, tanto em sobrevivência no ambiente 

quanto nas ações táticas. O estímulo à “paixão” pela montanha feito pelos oficiais 

durante o adestramento das tropas teve efeito positivo, visto na experiência durante o 

Cáucaso (1942) no qual, segundo Lucas (1980), os soldados tiveram sua moral 

elevada ao retornarem para o ambiente operacional de montanha.  

Já no 40º Exército Soviético, pelo fato de não haver tropas especializadas no 

ambiente de montanha, nos primeiros anos da invasão no Afeganistão, sentiram a 

necessidade da criação de centros de treinamento especializados. Apesar dos 

conscritos selecionados serem da região próxima ao Afeganistão, o terreno utilizado 

para adestrá-los era diferente do terreno no qual combateram, em outras palavras, a 

tropa soviética possuía pouca ou nenhuma familiarização com o terreno. O 

recrutamento do Exército Soviético, apesar de assimilar conscritos da região central 

da Ásia, ao analisar a geografia da região, observa-se que o Afeganistão possui o 

terreno diferente de todo o seu entorno (vide figura 2), o que dificulta a aclimatação e 

familiarização com as montanhas afegãs. A aclimatação ocorria durante as 

operações, “Aos dezesseis mil pés, onde alguns dos combates ocorreram, você pode 
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ser incapacitado pela doença da altitude até se aclimatar” (BRAITHWAITE, 2011, p. 

128, tradução nossa)66. 

 

3.2.  HABILIDADE EM MONTANHISMO E O USO DE ARMAS E EQUIPAMENTOS 

 

O treinamento de combatentes escaladores fazia com que o Exército Alemão 

se desenvolvesse de forma que o recurso humano fosse o foco para a conquista do 

ambiente operacional com técnicas especiais de escalada e equipamentos. Os 

centros de treinamentos em ambiente de montanha alemães preparavam de forma a 

ter um dos melhores soldados de todo o Exército (ESTADOS UNIDOS, 1944, p. 65). 

A estrutura organizacional das tropas de montanha, com a utilização de Guias de 

Montanha e High Mountain Battalions, definia o desenrolar das operações em 

montanha durante a Segunda Guerra Mundial. Com a companhia de artilharia 

orgânica, os batalhões aumentavam sua autonomia em relação ao apoio de fogo e 

garantiam a flexibilidade das operações, principalmente considerando a dificuldade 

com a logística na montanha.  

A principal força do Exército Soviético eram as tropas de infantaria 

mecanizadas. Segundo Alexiev (1988, p. 14), os primeiros efetivos soviéticos 

convencionais tiveram apenas o adestramento em combate de blindado tradicional e 

combate corpo-a-corpo.  As adaptações tanto no combate em montanha quanto no 

combate irregular ocorreram durante o desenrolar da invasão. Apesar dos centros de 

treinamentos criados no Afeganistão, as habilidades específicas, como escalada e a 

utilização de equipamento especial, não foram desenvolvidas no âmbito das tropas 

soviéticas.  

 

3.3. CONSIDERAÇÕES 

 

Algumas considerações devem ser feitas antes de iniciar a comparação: o 

primeiro aspecto é a situação vivenciada por cada tropa e o outro aspecto é a 

tecnologia em relação ao período vivenciado. O Exército Alemão estava em plena 

Guerra Mundial, o tipo de combate era o convencional, as questões envolvidas 

                                            
66 “At sixteen thousand feet, where some of the fighting took place, you can be incapacitated by 

altitud sickness until you become acclimatised”. 
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abrangiam o interesse de toda a população, tratava-se da sobrevivência do Estado, 

isso influenciava diretamente nos motivos que as pessoas combatiam e se 

apresentavam. Já o Exército Soviético estava envolvido em uma ação de intervenção 

em outro Estado, não uma guerra total como vivenciada pela Alemanha durante a 

Segunda Guerra Mundial. A população soviética estava em uma situação de 

segurança nacional. Os motivos pelos quais as pessoas se apresentavam eram, 

geralmente, crescimento pessoal, segundo Alexiev (1988), e não um sentimento de 

dever nacional.  

A Gebirgsjäger era uma tropa de montanha, consequentemente, toda sua 

estrutura era voltada para o ambiente, assim, ao analisar a presença dos requisitos 

elencados por Malik (2003), verifica-se o cumprimento dos mesmos para o combate 

em montanha no contexto da tropa alemã. O período analisado da Gebirgsjäger 

forçava com que a doutrina se desenvolvesse de modo a se adequar à tecnologia 

disponível da época, assim “o homem tinha de superar a montanha”, necessitando 

recursos altamente especializados, tanto em pessoal quanto em material.  

As tropas soviéticas foram uma força tarefa de vários tipos que os russos 

montaram para combater fora de seu território, não havia nenhuma especialidade em 

ambiente operacional de montanha entre elas. O desenvolvimento do helicóptero 

proporcionou ao Exército Soviético adaptar uma alternativa à transposição do 

obstáculo, de forma a diminuir o esforço e possibilitando essa transposição por tropas 

não especializadas no ambiente de montanha. A alternativa utilizada para superar o 

ambiente ficavam submetidas as condições meteorológicas, o que diminuía a 

flexibilidade, comprometendo o desenrolar das operações. As experiências soviéticas 

não abordam a transposição de alta montanha, não demonstrando a eficiência do 

helicóptero e dos blindados nesse ambiente. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Olhando o amplo, as duas tropas analisadas perderam politicamente e 

estrategicamente as guerras nas quais se envolveram. Porém, taticamente, as duas 

tiveram sucesso, observando as experiências relatadas. A principal questão a ser 

analisada é a relação entre a preparação da tropas (a organização, o recrutamento e 

o treinamento) e o desempenho militarmente no ambiente operacional de montanha. 

O ambiente operacional de montanha é uma área geográfica composta por 

formas e acidentes com considerável desnível em relação à área circunvizinha. Os 

pré-requisitos, elencados por Malik (2003), descrevem as preparações básicas que 

qualquer tropa que combate ou combaterá em terreno de montanha deve possuir para 

o sucesso em seu desempenho operacional. 

A tropa Gerbirgsjäger era a unidade especializada em combate no ambiente 

operacional de montanha do Exército Alemão durante a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945). Dotada de equipamentos e doutrina especializada no ambiente, era 

considerada uma tropa de elite do Exército, combatendo desde as planícies da 

Normandia até as montanhas do Cáucaso. As forças soviéticas estruturaram, 

equiparam e treinaram para a guerra moderna no norte da Europa e da China, porém 

o terreno, o clima e o inimigo eram totalmente diferentes do que eles haviam se 

preparado, utilizando táticas inadequadas para combater no terreno de montanha 

afegão. 

A Gebirgsjäger cumpriu os requisitos do ambiente operacional de montanha e 

suas experiências em combate superam desde as planícies da Normandia até as altas 

montanhas do Cáucaso, utilizando de esforço humano e equipamentos de 

montanhismo. O 40º Exército não cumpre os requisitos e seus combates restringem 

a utilização de helicópteros e blindados para a superação da montanha. Assim, pela 

perspectiva de um combate em montanha, a necessidade de uma tropa especializada, 

com preparação adequada, é essencial para o sucesso no ambiente. 
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ANEXO A 

 

Figura 4 – Divisão de Montanha do Exército Alemão 

 

 

 

Fonte: ESTADOS UNIDOS, 1945, p. II-21 
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ANEXO B 

 

Figura 5 – Regimento de Infantaria de Montanha do Exército Alemão 

 

Fonte: ESTADOS UNIDOS, 1945, p. II-44. 
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ANEXO C 

 

Figura 6 – Organograma 40º Exército Soviético 

Fonte:<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Soviet_40th_Army_Afghan_Invasion.png
>Acesso em 25 abr. 2019. 

 

 

 

 


