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Soldados	do	Exército	Vermelho	distribuindo	jornais	de	propaganda	soviética	a	camponeses	perto	de	Vilnius	na	
parte	polonesa	ocupada	pelos	soviéticos,	29	de	setembro	de	1939	(Foto:	Planet	News	/	Wikimedia	Commons)	

Os	detalhes	da	campanha	

O	plano	de	ataque	alemão	

A	invasão	foi	planejada	pelo	general	Franz	Halder,	chefe	do	Estado	Maior,	e	
dirigida	pelo	general	Walther	von	Brauchitsch,	comandante	em	chefe	das	forças	
alemães.	Previa	o	início	das	hostilidades	antes	de	uma	declaração	de	guerra	e	
seguiu	uma	doutrina	de	cerco	em	massa	e	destruição	das	forças	inimigas.	A	
infantaria	–	longe	de	ser	completamente	mecanizada,	mas	equipada	com	
artilharia	e	apoio	logístico	em	movimento	rápido	–	deveria	ser	apoiada	por	
tanques	(Panzers)	e	um	pequeno	número	de	infantaria	montada	em	caminhão	
(os	“Regimentos	de	Schützen”,	precursores	dos	Panzergrenadiers)	para	ajudar	
no	rápido	movimento	de	tropas	e	soldados.	concentre-se	em	partes	localizadas	
da	frente	do	inimigo,	eventualmente	isolando	segmentos	do	inimigo,	cercando-os	
e	destruindo-os.	A	“força	blindada”	pré-guerra	(que	um	jornalista	americano	em	
1939	apelidou	de	Blitzkrieg)	–	defendida	por	alguns	generais,	incluindo	Heinz	
Guderian	–	teria	a	armada	principal	penetrando	pela	frente	do	inimigo	e	indo	até	
à	retaguarda;	na	verdade,	a	Campanha	na	Polônia	seria	travada	em	linhas	mais	
tradicionais.	Isso	decorreu	do	conservadorismo	da	parte	do	alto	comando	
alemão,	que	restringiu	principalmente	o	papel	das	forças	blindadas	e	
mecanizadas	no	apoio	às	divisões	de	infantaria	convencionais.	
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O	terreno	da	Polônia	era	adequado	para	operações	móveis	quando	o	clima	
cooperava;	o	país	tinha	planícies	com	longas	fronteiras,	totalizando	quase	5.600	
km,	a	longa	fronteira	da	Polônia	com	a	Alemanha	a	oeste	e	norte	–	de	frente	para	
a	Prússia	Oriental	–	se	estendia	por	2.000	km.	Esses	foram	prolongados	por	
outros	300	km	no	lado	sul,	após	o	Acordo	de	Munique	de	1938.	A	incorporação	
alemã	da	Boêmia	e	Morávia	e	a	criação	do	estado	fantoche	alemão	da	Eslováquia	
significavam	que	o	flanco	sul	da	Polônia	também	estava	exposto.	

Hitler	exigiu	que	a	Polônia	fosse	conquistada	em	seis	semanas,	mas	os	
planejadores	alemães	pensaram	que	isso	exigiria	três	meses.	Eles	pretendiam	
explorar	totalmente	sua	longa	fronteira	com	a	grande	manobra	envolvente	de	
“Fall	Weiss”	(o	codinome	da	invasão).	As	unidades	alemãs	deveriam	invadir	a	
Polônia	por	três	direções:	

• Um	ataque	principal	sobre	a	fronteira	ocidental	da	Polônia.	Isso	seria	
realizado	pelo	Grupo	de	Exército	Sul,	comandado	pelo	general	Gerd	von	
Rundstedt,	atacando	da	Silésia	alemã	e	da	fronteira	com	a	Morávia	e	a	
Eslováquia:	o	8º	Exército	do	general	Johannes	Blaskowitz	deveria	dirigir	
para	o	leste	contra	Łódź;	O	14º	Exército	do	general	Wilhelm	List	iria	
avançar	em	direção	a	Cracóvia	e	virar	para	o	flanco	dos	Cárpatos	dos	
poloneses;	e	o	10º	Exército	do	general	Walter	von	Reichenau,	no	centro	e	
apoiado	pela	poderosa	armada	blindada	do	Grupo	de	Exércitos	Sul,	seria	o	
golpe	decisivo	empurrando	as	forças	inimigas	para	o	nordeste	e	
penetrando	no	coração	da	Polônia.	

• Uma	segunda	rota	de	ataque	do	norte	da	Prússia.	O	general	Fedor	von	
Bock	comandou	o	Grupo	do	Exército	Norte,	compreendendo	o	3º	Exército	
do	general	Georg	von	Küchler,	que	atacaria	para	o	sul	da	Prússia	Oriental,	
e	o	4º	Exército	do	general	Günther	von	Kluge,	que	atacaria	para	o	leste	
através	da	base	do	corredor	polonês.	

• Um	ataque	secundário	seria	executado	por	parte	das	unidades	eslovacas	
aliadas	do	Grupo	de	Exércitos	Sul	do	Exército	da	Eslováquia.	

De	dentro	da	Polônia,	a	minoria	alemã	ajudaria	participando	de	operações	de	
desvio	e	sabotagem	através	das	unidades	“Volksdeutscher	Selbstschutz”	
preparadas	e	armadas	antes	da	guerra.	

Todos	os	três	ataques	deveriam	convergir	para	Varsóvia,	enquanto	o	principal	
exército	polonês	seria	cercado	e	destruído	a	oeste	do	Vístula.	“Fall	Weiss”	foi	
iniciado	no	dia	1º	de	setembro	de	1939	e	foi	a	primeira	operação	da	Segunda	
Guerra	Mundial	na	Europa.	

O	plano	de	defesa	polonês	

A	determinação	polonesa	de	enviar	forças	diretamente	para	a	fronteira	entre	a	
Alemanha	e	a	Polônia,	motivada	pelo	Pacto	de	Defesa	Comum	Polonês-Britânico,	
moldou	o	plano	de	defesa	do	país,	o	“Plano	Oeste”.	Os	recursos	naturais,	a	
indústria	e	a	população	mais	valiosos	da	Polônia	estavam	localizados	ao	longo	da	
fronteira	ocidental	na	Alta	Silésia	Oriental.	A	política	polonesa	se	concentrava	em	
sua	proteção,	especialmente	porque	muitos	políticos	temiam	que,	se	a	Polônia	se	
afastasse	das	regiões	disputadas	pela	Alemanha,	a	Grã-Bretanha	e	a	França	
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assinariam	um	tratado	de	paz	separado	com	a	Alemanha,	semelhante	ao	Acordo	
de	Munique	de	1938.	

O	fato	de	nenhum	dos	aliados	da	Polônia	garantir	especificamente	as	fronteiras	
polonesas	ou	a	integridade	territorial	não	ajudou	a	aliviar	as	preocupações	
polonesas.	Por	essas	razões,	o	governo	polonês	desconsiderou	o	conselho	
francês	de	implantar	a	maior	parte	de	suas	forças	atrás	de	barreiras	naturais,	
como	os	rios	Vístula	e	San,	mesmo	que	alguns	generais	poloneses	o	tenham	
apoiado	como	uma	estratégia	melhor.	O	Plano	Ocidental	permitiu	que	os	
exércitos	poloneses	recuassem	para	dentro	do	país,	mas	era	para	ser	um	recuo	
lento	atrás	de	posições	preparadas	e	tinha	o	objetivo	de	dar	tempo	às	forças	
armadas	para	concluir	sua	mobilização	e	executar	uma	contraofensiva	geral	com	
o	apoio	do	Ocidente.	Aliados.	

No	caso	de	uma	falha	na	defesa	da	maior	parte	do	território,	o	exército	deveria	
recuar	para	o	sudeste	do	país,	onde	o	terreno	acidentado,	os	rios	Stryj	e	Dniestr,	
vales,	colinas	e	pântanos	forneceriam	linhas	naturais	de	defesa	contra	o	avanço	
alemão	e	a	chamada	“ponte	romena”	(para	recebimentos	de	suprimentos,	
evacuação	de	feridos	ou	uma	eventual	fuga)	poderia	ser	criada,	na	fronteira	com	
a	Romênia.	

O	Estado-Maior	polonês	não	havia	começado	a	elaborar	o	“Plano	Oeste”	até	
março	de	1939.	Supunha-se	que	o	exército	polonês,	lutando	apenas	na	fase	
inicial	da	guerra,	seria	obrigado	a	defender	as	regiões	ocidentais	do	país.	O	plano	
de	operações	levou	em	conta,	em	primeiro	lugar,	a	superioridade	numérica	e	
material	do	inimigo	e,	consequentemente,	assumiu	o	caráter	defensivo	das	
operações	polonesas.	As	intenções	polonesas	eram:	defesa	das	regiões	ocidentais	
consideradas	indispensáveis	para	a	guerra,	aproveitando	as	condições	propícias	
para	contra-ataques	das	unidades	de	reserva	e	evitar	serem	esmagadas	antes	do	
início	das	operações	franco-britânicas	na	Europa	Ocidental.	O	plano	operacional	
não	havia	sido	elaborado	em	detalhes	e	dizia	respeito	apenas	à	primeira	etapa	
das	operações.	

Os	britânicos	e	franceses	estimaram	que	a	Polônia	seria	capaz	de	se	defender	por	
dois	a	três	meses,	enquanto	a	Polônia	estimou	que	poderia	fazê-lo	por	pelo	
menos	seis	meses.	Embora	a	Polônia	tenha	elaborado	suas	estimativas	com	base	
na	expectativa	de	que	os	Aliados	Ocidentais	honrassem	suas	obrigações	de	
tratado	e	rapidamente	iniciassem	uma	ofensiva,	os	franceses	e	britânicos	
esperavam	que	a	guerra	se	transformasse	em	guerra	de	trincheiras,	como	a	
Primeira	Guerra	Mundial.	O	governo	polonês,	que	não	foi	informado	de	nenhuma	
decisão	estratégica	dos	ingleses	ou	franceses,	baseou	todos	os	seus	planos	de	
defesa	em	promessas	de	alívio	rápido	e	um	grande	apoio	militar	e	logístico	por	
parte	de	seus	aliados	ocidentais.	

As	forças	polonesas	foram	distribuídas	finamente	ao	longo	da	fronteira	com	a	
Alemanha	e	careciam	de	linhas	de	defesa	compactas	e	boas	posições	de	defesa	
em	terrenos	desfavoráveis.	Essa	estratégia	também	deixou	as	linhas	de	
suprimentos	mal	protegidas.	Um	terço	das	forças	polonesas	estavam	reunidas	no	
corredor	polonês	ou	nas	proximidades,	tornando-os	vulneráveis	a	um	duplo	
envolvimento	da	Prússia	Oriental	e	do	oeste.	Outro	terço	estava	concentrado	na	
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parte	norte-central	do	país,	entre	as	principais	cidades	de	Łódź	e	Varsóvia.	O	
posicionamento	avançado	das	forças	polonesas	aumentou	enormemente	a	
dificuldade	de	realizar	manobras	estratégicas,	agravadas	pela	mobilidade	
inadequada,	pois	as	unidades	polonesas	frequentemente	não	tinham	a	
capacidade	de	recuar	de	suas	posições	defensivas,	pois	estavam	sendo	invadidas	
por	formações	mecanizadas	alemãs	mais	móveis.	

À	medida	que	a	perspectiva	de	conflito	aumentava,	o	governo	britânico	
pressionou	o	marechal	Edward	Rydz-Igmigły	a	evacuar	os	navios	mais	modernos	
da	marinha	polonesa	do	mar	Báltico.	Em	caso	de	guerra,	os	líderes	militares	
poloneses	perceberam	que	os	navios	que	permaneciam	no	Báltico	
provavelmente	seriam	afundados	rapidamente	pelos	alemães.	Além	disso,	os	
estreitos	dinamarqueses	estavam	bem	dentro	do	alcance	operacional	da	
Kriegsmarine	(a	marinha	de	guerra	alemã)	e	da	Luftwaffe,	então	havia	poucas	
chances	de	um	plano	de	evacuação	ter	sucesso	se	implementado	após	o	início	
das	hostilidades.	Quatro	dias	após	a	assinatura	do	Pacto	de	Defesa	Comum	
Polonês-Britânico,	três	destroieres	da	Marinha	Polonesa	foram	imediatamente	
evacuados	para	a	Grã-Bretanha.	

Embora	os	militares	poloneses	tivessem	se	preparado	para	o	conflito,	a	
população	civil	permaneceu	praticamente	despreparada	e	alienada	dos	últimos	
acontecimentos.	A	propaganda	polonesa	pré-guerra	enfatizou	que	qualquer	
invasão	alemã	seria	facilmente	repelida.	Consequentemente,	as	derrotas	
polonesas	durante	a	invasão	alemã	foram	um	choque	para	a	população	civil.	Na	
falta	de	treinamento	para	esse	desastre,	a	população	civil	entrou	em	pânico	e	
recuou	para	o	leste,	espalhando	o	caos,	diminuindo	o	moral	das	tropas	e	
dificultando	o	transporte	rodoviário	para	as	tropas	polonesas.	A	propaganda	
também	teve	algumas	consequências	negativas	para	as	próprias	tropas	
polonesas,	cujas	comunicações,	interrompidas	por	unidades	móveis	alemãs	que	
operavam	na	retaguarda	e	civis	bloqueando	estradas,	foram	ainda	mais	caídas	
por	reportagens	bizarras	de	estações	de	rádio	e	jornais	poloneses,	que	
frequentemente	relatavam	vitórias	imaginárias	e	outras	operações	militares.	Isso	
levou	algumas	tropas	polonesas	a	serem	cercadas	ou	a	se	oporem	a	
probabilidades	esmagadoras,	quando	pensaram	que	estavam	realmente	contra-
atacando	ou	em	breve	receberiam	reforços	de	outras	áreas	vitoriosas.	

Fase	1	–	a	invasão	alemã	
Após	vários	incidentes	organizados	na	Alemanha	(como	o	incidente	de	Gleiwitz,	
parte	da	Operação	Himmler),	que	a	propaganda	alemã	usou	como	pretexto	para	
alegar	que	as	forças	alemãs	estavam	agindo	em	legítima	defesa,	o	primeiro	ato	
regular	de	guerra	ocorreu	em	1	de	setembro	de	1939	Às	04h45min,	o	antigo	
navio	de	guerra	alemão	Schleswig-Holstein	abriu	fogo	contra	o	depósito	militar	
polonês	em	Westerplatte,	próximo	a	Cidade	Livre	de	Danzig,	no	Mar	Báltico.	No	
entanto,	em	muitos	lugares,	as	unidades	alemãs	cruzaram	a	fronteira	polonesa	
antes	das	04h45min	e	o	ataque	da	Luftwaffe	a	Wieluń	começou	por	volta	das	
04h40min.	Às	08h00min,	tropas	alemãs	–	ainda	sem	declaração	formal	de	guerra	
–	atacaram	perto	da	vila	polonesa	de	Mokra.	A	batalha	da	fronteira	havia	
começado.	Mais	tarde	naquele	dia,	os	alemães	atacaram	as	fronteiras	oeste,	sul	e	
norte	da	Polônia,	enquanto	aeronaves	alemãs	iniciaram	ataques	às	cidades	
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polonesas.	O	principal	eixo	de	ataque	conduziu	para	o	leste	da	Alemanha	através	
da	fronteira	ocidental	da	Polônia.	Os	ataques	de	apoio	vieram	da	Prússia	
Oriental,	no	norte,	e	um	ataque	secundário	alemão-eslovaco	por	unidades	
(chamado	de	Exército	de	Campo	“Bernolák”)	da	República	Eslovaca,	aliada	à	
Alemanha,	no	sul.	Todos	os	três	ataques	convergiram	para	a	capital	polonesa	de	
Varsóvia.	

A	França	e	o	Reino	Unido	declararam	guerra	à	Alemanha	no	dia	3	de	setembro,	
mas	não	forneceram	nenhum	apoio	significativo.	A	fronteira	germano-francesa	
viu	apenas	algumas	pequenas	escaramuças,	embora	a	maioria	das	forças	alemãs,	
incluindo	85%	de	suas	forças	blindadas,	estivessem	engajadas	na	Polônia.	Apesar	
de	alguns	sucessos	poloneses	em	pequenas	batalhas	nas	fronteiras,	a	
superioridade	técnica,	operacional	e	numérica	alemã	forçou	os	exércitos	
poloneses	a	recuar	das	fronteiras	em	direção	a	Varsóvia	e	Lwów.	A	Luftwaffe	
ganhou	superioridade	aérea	no	início	da	campanha.	Ao	destruir	as	
comunicações,	a	Luftwaffe	aumentou	o	ritmo	do	avanço	da	infantaria,	que	
invadiu	as	pistas	de	pouso	polonesas	e	os	depósitos	de	suprimentos,	causando	
problemas	logísticos	para	os	poloneses.	Muitas	unidades	da	Força	Aérea	
Polonesa	estavam	com	pouco	suprimento,	98	aeronaves	de	combate	fugiram	
para	a	então	neutra	Romênia.	A	força	inicial	polonesa	de	400	aeronaves	de	
combate	foi	reduzida	para	54	em	14	de	setembro	e	a	oposição	aérea	
praticamente	cessou,	com	as	principais	bases	aéreas	polonesas	destruídas	nas	
primeiras	48	horas	da	guerra.	

A	Alemanha	atacou	de	três	direções	em	terra.	Günther	von	Kluge	liderou	20	
divisões	que	entraram	no	corredor	polonês	e	encontrou	uma	segunda	força	que	
se	dirigia	a	Varsóvia	a	partir	da	Prússia	Oriental.	As	35	divisões	de	Gerd	von	
Rundstedt	atacaram	o	sul	da	Polônia.	No	dia	3	de	setembro,	quando	von	Kluge,	
no	norte,	alcançou	o	rio	Vístula	(a	cerca	de	10	km	da	fronteira	alemã	na	época)	e	
Georg	von	Küchler	estava	se	aproximando	do	rio	Narew,	a	força	do	general	von	
Reichenau	já	estava	além	do	rio	Warta;	dois	dias	depois,	seu	flanco	esquerdo	
estava	bem	na	parte	traseira	de	Łódź	e	o	flanco	direito	na	cidade	de	Kielce.	Em	7	
de	setembro,	os	defensores	de	Varsóvia	recuaram	para	uma	linha	de	48	km	(30	
milhas)	paralela	ao	rio	Vístula,	onde	se	uniram	contra	ataques	de	tanques	
alemães.	A	linha	defensiva	correu	entre	Płońsk	e	Pułtusk,	noroeste	e	nordeste	de	
Varsóvia,	respectivamente.	A	ala	direita	dos	poloneses	havia	sido	martelada	em	
Ciechanów,	cerca	de	40	km	a	noroeste	de	Pułtusk,	girando	em	Płońsk.	Em	um	
estágio	da	luta,	os	poloneses	foram	expulsos	de	Pułtusk	e	os	alemães	ameaçaram	
virar	o	flanco	polonês	e	empurrar	para	o	Vístula	e	Varsóvia.	Pułtusk,	no	entanto,	
foi	recuperado	diante	do	fogo	alemão	em	chamas.	Muitos	tanques	alemães	foram	
capturados	após	um	ataque	alemão	atravessar	a	linha,	mas	os	defensores	
poloneses	os	flanquearam.	Em	8	de	setembro,	um	dos	corpos	blindados	de	
Reichenau	–	tendo	avançado	225	km	na	primeira	semana	da	campanha	–	chegou	
aos	arredores	de	Varsóvia.	As	divisões	de	apoio	à	direita	de	Reichenau	estavam	
no	Vístula	entre	Varsóvia	e	a	cidade	de	Sandomierz	em	9	de	setembro,	enquanto	
List	–	no	sul	–	ficava	no	rio	San,	ao	norte	e	ao	sul	da	cidade	de	Przemyśl.	Ao	
mesmo	tempo,	Guderian	liderou	seus	tanques	do	3º	Exército	através	do	Narew,	
atacando	a	linha	do	rio	Bug,	já	circundando	Varsóvia.	Todos	os	exércitos	alemães	
fizeram	progressos	além	do	cumprimento	de	suas	partes	do	plano	“Fall	Weiss”.	
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Os	exércitos	poloneses	estavam	se	dividindo	em	fragmentos	descoordenados,	
alguns	dos	quais	se	retiravam	enquanto	outros	lançavam	ataques	desarticulados	
nas	colunas	alemãs	mais	próximas.	

As	forças	polonesas	abandonaram	as	regiões	da	Pomerelia	(corredor	polonês),	
Grande	Polônia	e	Alta	Silésia	polonesa	na	primeira	semana.	O	plano	polonês	de	
defesa	de	fronteiras	foi	comprovadamente	um	grande	fracasso.	O	avanço	alemão	
como	um	todo	não	foi	retardado.	No	dia	10	de	setembro,	o	comandante	em	chefe	
polonês	–	marechal	Edward	Rydz-Igmigły	–	ordenou	uma	retirada	geral	para	o	
sudeste,	em	direção	à	chamada	“ponte	romena”.	Enquanto	isso,	os	alemães	
estavam	reforçando	seu	cerco	às	forças	polonesas	a	oeste	de	Vístula	(na	área	de	
Łódź	e,	ainda	mais	a	oeste,	ao	redor	de	Poznań)	e	também	penetrando	
profundamente	no	leste	da	Polônia.	Varsóvia	–	sob	pesado	bombardeio	aéreo	
desde	as	primeiras	horas	da	guerra	–	foi	atacada	em	9	de	setembro	e	sitiada	em	
13	de	setembro.	Nessa	época,	forças	alemãs	avançadas	também	chegaram	à	
cidade	de	Lwów,	uma	grande	metrópole	no	leste	da	Polônia.	1.150	aviões	
alemães	bombardearam	Varsóvia	em	24	de	setembro.	

O	plano	defensivo	polonês	pedia	uma	estratégia	de	cerco:	permitiriam	que	os	
alemães	avançassem	entre	dois	grupos	do	exército	polonês	na	linha	entre	Berlim	
e	Varsóvia-Lodz,	altura	em	que	o	exército	polonês	na	região,	o	“Armia	Prusy”	
(Exército	da	Prússia,	comandado	pelo	general	Stefan	Dąb-Biernacki)	entraria	e	
repeliria	a	ponta	de	lança	alemã.	eles.	Para	que	isso	acontecesse,	o	“Armia	Prusy”	
precisava	ser	totalmente	mobilizado	até	3	de	setembro.	No	entanto,	os	
planejadores	militares	poloneses	não	conseguiram	prever	a	velocidade	do	
avanço	alemão	e	supuseram	que	o	“Armia	Prusy”	precisaria	ser	totalmente	
mobilizado	até	16	de	setembro.	

A	maior	batalha	durante	esta	campanha	–	a	Batalha	de	Bzura	–	ocorreu	perto	do	
rio	Bzura,	a	oeste	de	Varsóvia,	e	durou	entre	os	dias	9	a	19	de	setembro.	Os	
exércitos	poloneses	Poznań	e	Pomorze,	retirando-se	da	área	de	fronteira	do	
corredor	polonês,	atacaram	o	flanco	do	8º	Exército	alemão,	mas	o	contra-ataque	
falhou	após	o	sucesso	inicial.	Após	a	derrota,	a	Polônia	perdeu	a	capacidade	de	
tomar	a	iniciativa	e	contra-atacar	em	larga	escala.	O	poder	aéreo	alemão	foi	
fundamental	durante	a	batalha.	A	ofensiva	da	Luftwaffe	quebrou	o	que	restava	
da	resistência	polonesa	em	uma	“impressionante	demonstração	do	poder	aéreo”.	
A	Luftwaffe	destruiu	rapidamente	as	pontes	sobre	o	rio	Bzura.	Posteriormente,	
as	forças	polonesas	foram	presas	a	céu	aberto	e	foram	atacadas	por	onda	após	
onda	de	Stukas,	lançando	“bombas	leves”	de	50	kg,	o	que	causou	um	grande	
número	de	baixas.	As	baterias	antiaéreas	polonesas	ficaram	sem	munição	e	
recuaram	para	as	florestas,	mas	depois	foram	destruídas	pelos	bombardeiros	
Heinkel	He	111	e	Dornier	Do	17,	lançando	bombas	incendiárias	de	100	kg.	A	
Luftwaffe	deixou	o	exército	com	a	tarefa	de	eliminar	os	sobreviventes.	Somente	
os	Stukas	jogaram	388	toneladas	de	bombas	durante	esta	batalha.	

No	dia	12	de	setembro,	toda	a	Polônia	a	oeste	do	Vístula	foi	conquistada,	exceto	
Varsóvia	isolada.	O	governo	polonês	(do	presidente	Ignacy	Mościcki)	e	o	alto	
comando	(do	marechal	Edward	Rydz-Igmigły)	deixaram	Varsóvia	nos	primeiros	
dias	da	campanha	e	seguiram	para	o	sudeste,	chegando	a	Lublin	em	6	de	
setembro.	De	lá,	mudou-se	em	9	de	setembro	para	Kremenez	e	em	13	de	
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setembro	para	Zaleshiki	na	fronteira	romena.	Rydz-Śmigły	ordenou	que	as	forças	
polonesas	recuassem	na	mesma	direção,	atrás	dos	rios	Vístula	e	San,	iniciando	os	
preparativos	para	a	defesa	da	área	da	“ponte	romena”.	

Fase	2	–	a	invasão	soviética	do	leste	polonês	e	o	fim	da	
campanha	
Desde	o	início,	o	governo	alemão	perguntou	repetidamente	ao	chanceler	russo	
Vyacheslav	Molotov	se	a	União	Soviética	manteria	sua	palavra	e	invadiria	o	leste	
polonês.	As	forças	soviéticas	mantinham-se	firmes	nos	pontos	de	invasão	
designados,	até	a	finalização	da	guerra	não	declarada	de	cinco	meses	de	duração	
contra	o	Japão	no	Extremo	Oriente.	Em	15	de	setembro	de	1939,	os	
embaixadores	Molotov	e	Shigenori	Tōgō	concluíram	seu	acordo	para	encerrar	o	
conflito,	e	o	cessar-fogo	de	Nomonhan	entrou	em	vigor	em	16	de	setembro	de	
1939.	Agora	limpos	de	qualquer	ameaça	de	“segunda	frente”	do	lado	japonês,	o	
líder	soviético	Josef	Stalin	ordenou	suas	forças	atacarem	a	Polônia	no	dia	17	de	
setembro.	Foi	acordado	que	a	URSS	abandonaria	seu	interesse	nos	territórios	
entre	a	nova	fronteira	e	Varsóvia	em	troca	da	inclusão	da	Lituânia	na	“zona	de	
interesse”	soviética.	

Em	17	de	setembro,	a	defesa	polonesa	já	estava	quebrada	e	a	única	esperança	
era	recuar	e	se	reorganizar	ao	longo	da	região	da	“ponte	romena”.	No	entanto,	
esses	planos	acabaram	quando	o	Exército	Vermelho	Soviético,	com	mais	de	
800.000	soldados,	entrou	e	criou	as	frentes	da	Bielorrússia	e	da	Ucrânia	depois	
de	invadir	as	regiões	orientais	da	Polônia,	violando	o	Tratado	de	Paz	de	Riga,	o	
Pacto	de	Não	Agressão	Soviético-Polonês	e	outros	tratados	internacionais,	
bilaterais	e	multilaterais.	A	diplomacia	soviética	justificou	a	invasão	com	a	
afirmação	de	estar	“protegendo	as	minorias	ucranianas	e	bielorrussas	do	leste	da	
Polônia	desde	que	o	governo	polonês	abandonou	o	país	e	o	estado	polonês	
deixou	de	existir”.	

As	forças	de	defesa	da	fronteira	polonesa	no	leste	–	conhecidas	como	Korpus	
Ochrony	Pogranicza	–	consistiam	em	cerca	de	25	batalhões.	O	marechal	Edward	
Rydz-Igmigły	ordenou	que	eles	recuassem	e	não	se	envolvessem	com	os	
soviéticos.	Isso,	no	entanto,	não	impediu	alguns	confrontos	e	pequenas	batalhas,	
como	a	Batalha	de	Grodno,	quando	soldados	e	população	local	tentaram	
defender	a	cidade.	Os	soviéticos	executaram	numerosos	oficiais	poloneses,	
incluindo	prisioneiros	de	guerra	como	o	general	Józef	Olszyna-Wilczyński.	A	
Organização	dos	Nacionalistas	Ucranianos	levantou-se	contra	os	poloneses,	e	os	
partidários	comunistas	organizaram	revoltas	locais,	roubando	e	matando	civis.	
Esses	movimentos	foram	rapidamente	disciplinados	pelo	NKVD	(a	então	polícia	
política	soviética,	antecessora	da	KGB).	

A	invasão	soviética	foi	um	dos	fatores	decisivos	que	convenceram	o	governo	
polonês	de	que	a	guerra	na	Polônia	estava	perdida.	Antes	do	ataque	soviético	do	
leste,	o	plano	de	retaliação	dos	militares	poloneses	pedia	defesa	de	longo	prazo	
contra	a	Alemanha	na	parte	sudeste	da	Polônia,	enquanto	aguardava	o	alívio	de	
um	ataque	dos	aliados	ocidentais	na	fronteira	ocidental	da	Alemanha.	No	
entanto,	o	governo	polonês	recusou-se	a	render	ou	negociar	uma	paz	com	a	
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Alemanha.	Em	vez	disso,	ordenou	que	todas	as	unidades	evacuassem	a	Polônia	e	
se	reorganizassem	na	França.	

No	dia	23	de	setembro	ocorreu	a	“Batalha	de	Krasnobród”	onde	uma	carga	de	
três	brigadas	da	cavalaria	polonesa,	equipada	com	fuzis	e	algumas	bombas	
antitanque,	investiram	contra	alguns	blindados	da	8ª	Divisão	Panzer,	
culminando	na	morte	de	centenas	de	cavaleiros	poloneses	e	seus	cavalos,	contra	
cerca	de	cem	baixas	alemães	(apesar	dos	alemães	também	ter	utilizado	cavalos	
nessa	batalha)	e	os	poloneses	repelindo	a	força	alemã.	Foi	uma	das	últimas	
batalhas	envolvendo	cavalos	da	História.	

Enquanto	isso,	as	forças	polonesas	tentaram	avançar	em	direção	à	área	da	“ponte	
romena”,	ainda	resistindo	ativamente	à	invasão	alemã.	De	17	a	20	de	setembro,	
os	exércitos	poloneses	Cracóvia	e	Lublin	foram	quase	destruídos	na	“Batalha	de	
Tomaszów	Lubelski”,	a	segunda	maior	batalha	da	campanha.	A	cidade	de	Lwów	
capitulou	em	22	de	setembro	por	causa	da	intervenção	soviética;	a	cidade	havia	
sido	atacada	pelos	alemães	mais	de	uma	semana	antes	e,	no	meio	do	cerco,	as	
tropas	alemãs	entregaram	operações	aos	seus	aliados	soviéticos.	Apesar	de	uma	
série	de	intensos	ataques	alemães,	Varsóvia	–	defendida	por	unidades	de	
retirada	em	rápida	reorganização,	voluntários	civis	e	milícias	–	resistiu	até	28	de	
setembro,	quando	capitulou.	A	Fortaleza	de	Modlin,	ao	norte	de	Varsóvia,	
capitulou	em	29	de	setembro,	após	uma	intensa	batalha	de	16	dias.	Algumas	
guarnições	polonesas	isoladas	conseguiram	manter	suas	posições	muito	tempo	
depois	de	serem	cercadas	por	forças	alemãs.	A	pequena	guarnição	do	enclave	de	
Westerplatte	capitulou	em	7	de	setembro	e	a	guarnição	de	Oksywie	manteve-se	
até	19	de	setembro;	A	área	fortificada	de	Hel	foi	defendida	até	2	de	outubro.	Na	
última	semana	de	setembro,	Hitler	fez	um	discurso	na	cidade	de	Danzig	no	qual	
disse:	

“Enquanto	isso,	a	Rússia	sentiu-se	movida,	por	sua	vez,	a	marchar	para	
proteger	os	interesses	do	povo	branco	russo	e	ucraniano	na	Polônia.	
Percebemos	agora	que	na	Inglaterra	e	na	França	essa	cooperação	alemã	e	
russa	é	considerada	um	crime	terrível.	Um	inglês	até	escreveu	que	é	uma	
coisa	ridícula	–	bem,	os	ingleses	deveriam	saber.	Acredito	que	a	Inglaterra	
considera	esta	cooperação	perfídica	porque	a	cooperação	da	Inglaterra	
democrática	com	a	Rússia	bolchevista	falhou,	enquanto	a	tentativa	da	
Alemanha	Social-Socialista	com	a	Rússia	Soviética	teve	êxito.	(...)	A	Polônia	
nunca	mais	se	levantará	na	forma	do	tratado	de	Versalhes.	Isso	é	garantido	
não	apenas	pela	Alemanha,	mas	também	pela	Rússia.”	(Adolf	Hitler,	19	de	
setembro	de	1939).	

Apesar	da	vitória	polonesa	na	“Batalha	de	Szack”,	após	a	qual	os	soviéticos	
executaram	todos	os	oficiais	e	suboficiais	que	haviam	sido	capturados	pelos	
poloneses,	o	Exército	Vermelho	alcançou	a	linha	dos	rios	Narew,	Bug	River,	
Vístula	e	San	em	28	de	setembro,	em	muitos	casos	encontrando	unidades	alemãs	
avançando	na	outra	direção.	Os	defensores	poloneses	na	península	Hel,	na	costa	
do	Mar	Báltico,	permaneceram	até	o	dia	2	de	outubro.	A	última	unidade	
operacional	do	exército	polonês	–	Samodzielna	Grupa	Operacyjna	“Polesie”	–	do	
general	Franciszek	Kleeberg,	rendeu-se	após	a	“Batalha	de	Kock”,	que	durou	
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quatro	dias,	perto	de	Lublin,	em	6	de	outubro,	marcando	o	fim	da	Campanha	da	
Polônia.	

Atrocidades	e	mortes	de	civis	

Centenas	de	milhares	de	civis	poloneses	foram	mortos	durante	a	invasão	da	
Polônia	em	setembro	e	milhões	foram	mortos	nos	anos	seguintes	de	ocupação	
alemã	e	soviética.	A	Campanha	Polonesa	foi	a	primeira	ação	de	Adolf	Hitler	em	
sua	tentativa	de	criar	o	“Lebensraum”	(espaço	vital)	para	os	alemães.	A	
propaganda	nazista	era	um	dos	fatores	por	trás	da	brutalidade	alemã	dirigida	a	
civis	que	haviam	trabalhado	incansavelmente	para	convencer	o	povo	alemão	a	
acreditar	que	os	judeus	e	eslavos	eram	“Untermenschen”	(sub-humanos).	

A	partir	do	primeiro	dia	de	invasão,	a	Luftwaffe	atacou	alvos	civis	e	colunas	de	
refugiados	ao	longo	das	estradas	para	aterrorizar	o	povo	polonês,	interromper	as	
comunicações	e	atingir	o	moral	polonês.	A	Luftwaffe	matou	entre	6	a	7	mil	civis	
poloneses	durante	o	bombardeio	de	Varsóvia.	

A	invasão	alemã	viu	atrocidades	cometidas	contra	homens,	mulheres	e	crianças	
poloneses.	As	forças	alemãs	assassinaram	dezenas	de	milhares	de	civis	
poloneses	(por	exemplo,	a	1ª	Divisão	SS	“Leibstandarte	Adolf	Hitler”	foi	
responsável	durante	toda	a	campanha	por	queimar	aldeias	e	por	cometer	
atrocidades	em	várias	cidades	polonesas,	incluindo	massacres	em	Błonie,	
Złoczew,	Bolesławiec,	Torzeniec,	Goworowo,	Mława	e	Włocławek).	

Durante	a	“Operação	Tannenberg”,	uma	campanha	de	limpeza	étnica	organizada	
por	vários	elementos	do	governo	alemão,	dezenas	de	milhares	de	civis	poloneses	
(intelectuais,	profissionais	liberais,	militares,	etc.)	foram	baleados	em	760	locais	
de	execução	em	massa	pelos	“Einsatzgruppen”	(grupos	de	extermínio	
organizados	pelas	forças	alemãs).	

No	total,	as	perdas	civis	da	população	polonesa	totalizaram	cerca	de	150.000	a	
200.000	pessoas.	Cerca	de	1.250	civis	alemães	também	foram	mortos	durante	a	
invasão.	Outros	2	mil	civis	morreram	lutando	contra	tropas	polonesas	como	
membros	de	milícias	étnicas	alemãs,	como	o	“Volksdeutscher	Selbstschutz”,	que	
constituiu	uma	“quinta	coluna”	durante	a	invasão.	

Consequências	da	invasão	
John	Gunther	escreveu	em	dezembro	de	1939	que	“a	Campanha	Alemã	era	uma	
obra-prima.	Nada	como	isso	foi	visto	na	História	Militar”.	O	país	foi	dividido	
entre	a	Alemanha	e	a	União	Soviética.	A	Eslováquia	recuperou	os	territórios	
conquistados	pela	Polônia	no	outono	de	1938.	A	Lituânia	recebeu	a	cidade	de	
Vilnius	e	seus	arredores	em	28	de	outubro	de	1939	da	União	Soviética.	Em	8	e	13	
de	setembro	de	1939,	os	distritos	militares	alemães	de	“Posen”	(Poznan)	–	
comandados	pelo	general	Alfred	von	Vollard-Bockelberg	–	e	“Westpreußen”	
(Prússia	Ocidental)	–	comandados	pelo	general	Walter	Heitz	–	foram	
estabelecidos	na	conquista	Grande	Polônia	e	Pomerelia,	respectivamente.	
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Com	base	nas	leis	de	21	de	maio	de	1935	e	1º	de	junho	de	1938,	a	Wehrmacht	
alemã	delegou	poderes	administrativos	civis	a	“Chefes	de	Administração	Civil”	
(Chefs	der	Zivilverwaltung,	CdZ).	O	ditador	alemão	Adolf	Hitler	nomeou	Arthur	
Greiser	para	se	tornar	o	CdZ	do	distrito	militar	de	Posen,	e	o	Gauleiter	de	Danzig,	
Albert	Forster,	para	se	tornar	o	CdZ	do	distrito	militar	da	Prússia	Ocidental.	Em	3	
de	outubro,	os	distritos	militares	Lodz	e	Krakau	(Cracóvia)	foram	estabelecidos	
sob	o	comando	dos	generais	Gerd	von	Rundstedt	e	Wilhelm	List,	e	Hitler	nomeou	
Hans	Frank	e	Arthur	Seyss-Inquart	como	chefes	civis,	respectivamente.	Ao	
mesmo	tempo,	Frank	foi	nomeado	“Administrador	Chefe	Supremo”	para	todos	os	
territórios	ocupados.	Em	28	de	setembro,	outro	protocolo	secreto	alemão-
soviético	modificou	os	arranjos	de	agosto:	toda	a	Lituânia	foi	transferida	para	a	
esfera	de	influência	soviética;	em	troca,	a	linha	divisória	na	Polônia	foi	movida	a	
favor	da	Alemanha,	em	direção	ao	leste,	em	direção	ao	rio	Bug.	Em	8	de	outubro,	
a	Alemanha	anexou	formalmente	as	partes	ocidentais	da	Polônia	com	Greiser	e	
Forster	como	“Reichsstatthalter”,	enquanto	as	partes	centro-sul	foram	
administradas	como	o	Governo	Geral	liderado	por	Frank.	

Embora	as	barreiras	determinadas	pelos	tratados	separassem	a	maioria	das	
esferas	de	interesse,	as	tropas	soviética	e	alemã	se	encontravam	em	várias	
ocasiões.	O	evento	mais	marcante	desse	tipo	ocorreu	em	Brest-Litovsk	no	dia	22	
de	setembro.	O	19º	Corpo	Panzer	alemão	–	comandado	pelo	general	Heinz	
Guderian	–	ocupou	a	cidade,	que	estava	dentro	da	esfera	soviética	de	interesse.	
Quando	a	29ª	Brigada	de	Tanques	Soviética	(comandada	pelo	general	Semyon	
Krivoshein)	se	aproximou,	os	comandantes	concordaram	que	as	tropas	alemãs	se	
retirariam	e	as	tropas	soviéticas	entrariam	na	cidade,	saudando-se.	Em	Brest-
Litovsk,	comandantes	soviéticos	e	alemães	realizaram	um	desfile	conjunto	de	
vitórias	antes	que	as	forças	alemãs	se	retirassem	para	o	oeste,	atrás	de	uma	nova	
linha	de	demarcação.	Apenas	três	dias	antes,	no	entanto,	as	partes	tiveram	um	
encontro	mais	hostil	perto	de	Lwow	(Lviv,	Lemberg),	quando	o	137º	
Gebirgsjäger	Regimenter	alemão	(regimento	de	infantaria	de	montanha)	atacou	
um	destacamento	de	reconhecimento	da	24ª	Brigada	de	Tanques	soviética;	
depois	de	algumas	baixas	de	ambos	os	lados,	as	partes	se	voltaram	para	as	
negociações.	As	tropas	alemãs	deixaram	a	área	e	as	tropas	do	Exército	Vermelho	
entraram	em	Lviv	em	22	de	setembro.	

O	Pacto	Molotov-Ribbentrop	e	a	Invasão	da	Polônia	marcaram	o	início	de	um	
período	durante	o	qual	o	governo	da	União	Soviética	tentava	se	convencer	cada	
vez	mais	de	que	as	ações	da	Alemanha	eram	razoáveis,	e	não	eram	
desenvolvimentos	com	que	se	preocupar,	apesar	das	evidências	demostrando	o	
contrário.	No	dia	7	de	setembro	de	1939,	poucos	dias	após	a	França	e	a	Grã-
Bretanha	ingressarem	na	guerra	contra	a	Alemanha,	Stalin	explicou	a	um	colega	
que	a	guerra	era	vantajosa	para	a	União	Soviética,	como	segue:	

“Há	uma	guerra	entre	dois	grupos	de	países	capitalistas	(...)	pela	re-divisão	
do	mundo,	pela	dominação	do	mundo!	Não	vemos	nada	de	errado	em	terem	
uma	boa	luta	dura	e	enfraquecer	um	ao	outro	(...)	Hitler,	sem	entendê-lo	ou	
desejá-lo,	está	tremendo	e	minando	o	sistema	capitalista.	(...)	Podemos	
manobrar,	colocar	um	lado	do	outro	para	colocá-los	lutando	entre	si	o	mais	
ferozmente	possível	(..).	A	aniquilação	da	Polônia	significaria	menos	um	
estado	fascista	burguês	para	enfrentar!	Qual	seria	o	mal	se,	como	resultado	
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da	derrota	da	Polônia,	estendermos	o	sistema	socialista	a	novos	territórios	e	
populações?”	(Josef	Stalin,	7	de	setembro	de	1939).	

Cerca	de	65.000	militares	poloneses	foram	mortos	nos	combates,	sendo	420.000	
capturadas	pelos	alemães	e	240.000	pelos	soviéticos	(num	total	de	660.000	
prisioneiros	de	guerra).	Cerca	de	120.000	tropas	polonesas	escaparam	para	a	
Romênia	neutra	(através	da	“ponte	romena”	e	a	Hungria),	e	outras	20.000	para	a	
Letônia	e	Lituânia,	com	a	maioria	chegando	à	França	ou	à	Grã-Bretanha.	A	maior	
parte	da	Marinha	polonesa	também	conseguiu	evacuar	para	a	Grã-Bretanha.	As	
perdas	de	pessoal	na	Alemanha	foram	menores	do	que	seus	inimigos	(cerca	de	
16.000	mortos).	

Nenhuma	das	partes	no	conflito	–	Alemanha,	aliados	ocidentais	ou	União	
Soviética	–	esperava	que	a	invasão	alemã	da	Polônia	levasse	a	uma	guerra	que	
superaria	a	Primeira	Guerra	Mundial	em	sua	escala	e	custo.	Levaria	meses	para	
que	Hitler	visse	a	futilidade	de	suas	tentativas	de	negociação	de	paz	com	o	Reino	
Unido	e	a	França,	mas	o	culminar	de	conflitos	combinados	da	Europa	e	do	
Pacífico	resultaria	no	que	realmente	era	uma	“guerra	mundial”.	Assim,	o	que	não	
foi	visto	pela	maioria	dos	políticos	e	generais	em	1939	é	claro	da	perspectiva	
histórica:	a	Campanha	polonesa	de	setembro	marcou	o	início	de	uma	guerra	pan-
europeia,	que	combinou	com	a	invasão	japonesa	da	China	em	1937	e	a	Guerra	do	
Pacífico	em	1941.	para	formar	o	conflito	global	posteriormente	conhecido	como	
a	Segunda	Guerra	Mundial,	que	duraria	longos	e	terríveis	seis	anos,	até	o	dia	2	de	
setembro	de	1945.	

	

*Luiz	Reis	é	brasiliense	com	alma	paulista	e	reside	em	Fortaleza/CE.	Luiz	é	colaborador	do	Canal	
Arte	da	Guerra	e	atuou	nos	blogs	da	trilogia	Forças	de	Defesa	entre	2013	e	2018.	É	Professor	de	
História	da	Rede	Oficial	de	Ensino	do	Estado	do	Ceará	e	da	Prefeitura	de	Fortaleza,	Historiador	
Militar,	entusiasta	da	Aviação	Civil	e	Militar	e	um	amante	da	vida,	da	fotografia,	dos	animais	e	da	
Fátima.	E-mail:	lcareis@gmail.com.	

	


