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A DERROTA DA FRANÇA EM 1940 
 
 

 
A fraqueza dos Franceses não era de efectivos ou de 
equipamentos, mas exclusivamente da sua “doutrina militar”. 
As suas ideias não tinham avançado além daquilo que tinham 
fixado da Primeira Guerra Mundial. Como acontece com 
frequência na História, a vitória gerara um optimismo 
exagerado e fomentara uma teoria que os levaria à derrota, na 
guerra seguinte. 

B.H. Liddell Hart 

 
 

Introdução 
 

 Em 10 de Maio de 1940 – estando, ainda, em curso a campanha alemã contra a Noruega –, as 
tropas de Hitler dão início a uma ofensiva em grande escala a Ocidente, com o objectivo de levar de 
vencida os exércitos aliados que, até então, se haviam mantido numa atitude expectante e pouco 
aguerrida. Prudentemente instalados a coberto de um dispositivo defensivo ao estilo de 1918, ao longo 
da fronteira franco-belga e da linha de fortificações Maginot, diante da fronteira germânica, Franceses e 
Britânicos estavam, decorridos 8 meses de conflito, tão confortáveis e divertidos que não tardou que 
esta nova guerra, por comparação com a de 1914-1918, colhesse, merecidamente, o epíteto de ‘drôle 

de guerre’.1 De facto, em termos ofensivos – para punir a Alemanha pela invasão da Polónia –, os 
Franceses tinham-se limitado a executar uma pequena penetração em território germânico, nas 
imediações de Saarbrüken. De resto, haviam construído um imenso fosso anticarro ao longo da fronteira 
com a Bélgica, adoptando uma defesa estática, que deu todas as garantias à Alemanha para concluir, 
tranquilamente, a conquista da Polónia. O Exército Francês, que, em 1914, fora para a guerra 
doutrinariamente subordinada a uma ofensiva a todo o custo, encontrava-se, agora, sujeita a uma 
espécie de atitude expectante, muito próxima de um conceito de defesa ao menor custo. 
 

     
 

  Em França, persistia a atmosfera de irrealidade. Um correspondente da Reuters de 
visita à frente perguntou aos soldados franceses porque é que não disparavam sobre as 
tropas alemãs que deambulavam por ali, à vista de todos. Ficaram com um ar chocado. ‘Ils 

ne sont pas méchants’, replicou um. ‘E, se dispararmos, eles vão ripostar’.2  
 

                                                 
1 A autoria desta expressão foi reivindicada por Roland Dorgelès, correspondente de guerra, a partir de um artigo publicado no 
jornal Gringoire (v. Gravura), a qual poderá ser a tradução do termo americano Phoney War. Em qualquer dos casos, estamos 
perante algo que oscila entre a ideia de uma “guerra falsa” e a de uma “guerra ridícula”. 
2 BEEVOR, Antony, A Segunda Guerra Mundial, Bertrand, Lisboa, 2012, p. 80. 
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Nestes termos, não parece ser demasiado atrevimento opinar que raramente os soldados de 
uma força armada se terão preparado mais eficazmente para uma derrota, tão rápida quanto 
humilhante. 

Do estado de espírito da nação francesa, em 1939, Winston Churchill haveria de traçar um 
preocupante quadro: 

 
Agora, estávamos na presença de uma França muito diferente daquela que se tinha 

lançado sobre o seu inimigo hereditário em Agosto de 1914. O espírito de vingança3 tinha 

cumprido a sua missão e consumira-se com a vitória.4 
 

 No plano estratégico da ofensiva germânica podem apontar-se algumas semelhanças com a 
manobra efectuada no Verão de 1914. Mas uma análise atenta leva à identificação de diferenças 
importantes. As principais semelhanças estão relacionadas com a geografia: o terreno plano da Bélgica e 
da Holanda seriam sempre um espaço a utilizar por um exército que pretendesse concluir rápida e 
vitoriosamente a ofensiva contra a França. A violação da neutralidade dos dois países era já um dado 
adquirido por ambos os contendores. Neste aspecto, portanto, começam a perfilar-se as diferenças 
relativamente a 1914. Também constitui uma diferença de certa importância o facto de, em 1940, a 
neutralidade da Holanda não ser respeitada, como fora durante toda a 1.ª Guerra Mundial. 
 Quanto à manobra alemã de 1940 e respectiva resposta aliada, são de sublinhar os seguintes 
aspectos, todos eles diferentes de 1914: 
 

1. A existência, no limiar francês da fronteira franco-alemã, de uma série de 
fortificações – a Linha Maginot – que inviabilizavam, nesse sector, qualquer 
tipo de guerra que pretendesse resultados rápidos;  
 
 

2. Esta circunstância dera ao dispositivo anglo-francês do início da guerra uma presença, no sector 
entre o limite ocidental da Linha Maginot e o Canal da Mancha, bastante superior ao dispositivo 
inicial de 1914; 

 

                  
              1914         1939 

 
3. A decisão dos Aliados de, logo se verificasse a violação do território belga, marchar ao encontro 

do exército invasor, procurando batê-lo antes de ele alcançar a fronteira francesa, de acordo 
com o Plano Dyle, concebido pelo Estado-Maior do general Gamelin; a aplicação deste plano 

                                                 
3 Churchill referia-se à derrota da França, em 1870-71. 
4 CHURCHILL, Winston, La Deuxième Guerre Mondial – I – L’Orage Approche – La ‘drôle de Guerre’, Plon, Paris, 1948, p. 
78. 

LINHA MAGINOT 
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tinha o inconveniente de corresponder à reacção esperada e desejada pelo Alto-Comando 
alemão, para poder concluir a manobra de cerco e isolamento das divisões aliadas do sector 
norte. 

 

                  
              General Gamelin                     Plano Dyle 

 
4.  A manobra alemã de 1914 (Plano Moltke, 

inspirado no Plano Schlieffen) constituía 
essencialmente num largo envolvimento da sua 
ala direita (considerando como ala esquerda as 
tropas que fixavam os Franceses junto da fronteira 
comum), no sentido contrário ao dos ponteiros de 
um relógio, visando Paris e a retaguarda da ala 
direita francesa. Diferentemente, a manobra de 
1940 previa duas alas (direita e esquerda) de 
contenção das forças opositoras, a esquerda fixa e 
a direita em avanço sustentado, mas onde o 
movimento principal estava reservado a uma 
coluna central que, em determinado momento, 
percorrendo um terreno aparentemente 
impróprio para o efeito e consequentemente mal 
defendido pelos Aliados – a Floresta das Ardenas –, aplicaria um verdadeiro ‘golpe’ no 
dispositivo anglo-francês, rompendo-o e produzindo um movimento giratório (agora no sentido 
dos ponteiros do relógio) na direcção do mar, pela retaguarda das forças aliadas, 
previsivelmente já entradas na Bélgica. Não admira que o plano desta ofensiva a Oeste tenha 
recebido o nome de código de Sichelschnitt (Corte de Foice). Era, de facto, neste tipo de safra, 
que se consumaria o isolamento e cerco de toda a Força Expedicionária Britânica (FEB) e de parte 
importante do Exército Francês. 
 

5. No capítulo dos equipamentos e 
armamentos, o protagonismo das 
unidades motorizadas, mecanizadas e 
blindadas, associadas ao apoio aéreo 
próximo das unidades de ruptura 
(aspecto particularmente explorado 
pelos Alemães), marca uma diferença 
essencialmente de qualidade, com 
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enorme influência na velocidade dos movimentos, na contundência das acções de choque e no 
atordoante efeito de surpresa que a 
velocidade das manobras consentia. 
Por iniciativa alemã, inaugurava-se o 
método de guerra aérea que se 
iniciava por ataques preventivos 
contra os meios aéreos inimigos, 
ainda no chão. Conquistada a 
superioridade aérea, era fácil, então, 
apoiar as acções de ruptura das 
forças terrestres, materializando-se, assim, o conceito de Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago. 
 
Do lado dos Aliados, a percepção das virtualidades dos equipamentos modernos estava bem 

aquém das necessidades. Winston Churchill reconheceu, a esse propósito: 
 

Para a grande maioria dos Franceses, a ideia de ofensiva estava ligada à recordação 
dos reveses dos primeiros ataques e dos primeiros avanços de 1914, ao do general Nivelle, 
em 1917, às angústias experimentadas no Somme e em Passchendaele5, e, sobretudo, à 
convicção de que a potência das armas modernas teria efeitos desastrosos para o atacante. 
Nem em França, nem na Grã-Bretanha, tínhamos realmente compreendido todas as 
consequências que era necessário retirar deste elemento novo – que os veículos blindados 
seriam capazes de resistir aos fogos de artilharia e lograriam avançar a médias superiores 
a 150 km por dia. Um livro que expunha de forma luminosa esta questão, publicado 
alguns anos antes da guerra por um certo major de Gaulle6, não encontrara nenhum eco.7 

 
 

Um ataque fulminante 
 
 Ao lançar a ofensiva a Ocidente, em 10 de Maio de 1940, o Exército Alemão procurou replicar os 
termos estratégicos e tácticos da invasão da Polónia, em Setembro do ano anterior. Dispondo de 89 
divisões do activo e de 47 de reserva, de 3.000 carros de combate, e, usufruindo, desde o início da 
campanha, de uma superioridade aérea esmagadora, talvez não esperasse que, da parte dos Aliados, 
fosse tão baixo o aproveitamento das lições da campanha da Polónia. Mas a manobra, em si mesma, 
com uma orientação final bem diferente da ofensiva de 1914, apanhou os altos-comandos aliados 
completamente desprevenidos. Recordando as suas memórias desse dia 10 de Maio, Churchill haveria 
de reconhecer: 
  

Parecia que o velho Plano Schlieffen [...] estivesse já em plena execução. Em 1914, a 
ala direita da invasão alemã estendera-se sobre toda a Bélgica, mas detivera-se na fronteira 
holandesa. [...] Agora, esse famoso movimento acabava de se desencadear, favorecido por 
toda a espécie de facilidades assim como pelas vantagens conferidas pela surpresa e pela 
traição. Todavia, o curso dos acontecimentos ia precipitar-se. A manobra decisiva não seria 
um movimento torneante mas sim uma acção de ruptura através da linha principal. 
Ninguém, nem do nosso lado nem da parte francesa, que tivesse responsabilidades de 

comando, havia previsto semelhante eventualidade.8 
 

                                                 
5 Também conhecida por 3.ª batalha de Ypres. 
6 DE GAULLE, Charles, Vers l’armée de métier. 
7 CHURCHILL, Winston, Ibidem, p. 78. 
8 Ibidem, pp. 281-282. 
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Às 05.30 da madrugada de 10 de Maio, o general 
Gamelin mandou expedir a todos os comandos 
subordinados o alerta sobre a ofensiva alemã. Eram 
06.45 quando foi posto em execução o Plano Dyle, 
mediante o qual as forças aliadas iniciavam o seu 
movimento para norte da fronteira belga. Pelo fim da 
tarde de 11 de Maio, as melhores unidades do Exército 
Francês e toda a FEB tinham já avançado para o interior 
dos territórios belga e holandês e haviam alcançado as 
posições previstas no planeamento. 
 Nas primeiras horas da ofensiva germânica, a 
intensidade do esforço sobre a Holanda – tanto em 
meios terrestres como aéreos – era a fórmula 
intencionalmente adoptada para fazer crer aos Aliados 
que a acção principal sobre a França viria de norte, uma 
vez concluídas as operações naquele país. Ao mesmo 
tempo, servia de chamariz para o comando francês fazer 
avançar as suas unidades, colocando a retaguarda das 
mesmas ao jeito da fase seguinte da manobra alemã. 
Até os noticiários da rádio alemã, enfatizando os sucessos do exército na Holanda, colaboraram nesta 
determinação de encobrir a operação que se preparava, mais a sul, para a invasão da França através das 
Ardenas. 
 Na madrugada de 11 de Maio, a coluna central da ofensiva alemã, constituída pelas unidades do 
Grupo de Exércitos A, iniciaram o seu movimento, cruzando a fronteira com o indefeso Luxemburgo e, 
um pouco mais a norte, entrando na Bélgica segundo o eixo Malmédi-Dinant. Em termos gerais, o 
centro de gravidade do movimento orientava-se na direcção de Sedan, já em território francês. Esta 
manobra, feita através de um terreno acidentado e densamente arborizado, obrigava a correr enormes 
riscos relacionados com uma excessiva concentração de tropas num espaço relativamente reduzido. Em 
tais condições, oferecia-se ao inimigo um vasto conjunto de alvos altamente remuneradores para acções 
aéreas e fogos de artilharia. Todavia, em ambos os aspectos, as forças aliadas não souberam aproveitar 
a oportunidade, tendo as unidades de artilharia recebido ordens para poupar munições.9 

Sedan seria alcançada pelas tropas alemãs, sem grande oposição, em 12 de Maio, começando a 
materializar-se a ruptura do dispositivo aliado. O recurso a meios aéreos britânicos e franceses começa, 
então, a aumentar significativamente, mas a superioridade alemã no ar é tão forte como em terra, 
causando perdas enormes às formações aliadas. 

Quando, em 20 de Maio, as 
forças alemãs atingem Abbeville, já 
próximo do mar, fica consumado o 
‘corte’ do dispositivo anglo-francês 
em duas fracções que já não podem 
apoiar-se mutuamente. Enquanto o 
Exército Holandês capitula a 15, o 
Belga vai fazê-lo a 28 de Maio. 

A fracção norte do dispositivo 
anglo-francês começa, então, a 
convergir para Dunquerque, ao mesmo tempo que se aperta o cerco alemão. A 24, no entanto, Hitler 
manda deter as forças que se encontram em torno da bolsa de Dunquerque, quando as unidades 
blindadas alemãs já estam mais próximas da cidade portuária francesa do que a maioria das tropas 

                                                 
9 BEEVOR, Antony, Idem. P. 130. 



6 
 

britânicas e francesas que vêm a retirar da Holanda e da Bélgica. As razões para a ordem de Hitler ainda 
hoje constituem um verdadeiro mistério e motivo de diversas explicações. Mas o certo é que esta pausa 
é bem aproveitada pelas tropas aliadas. Até 4 de Junho, uma gigantesca operação de salvamento, com 
meios navais de todo o tipo, vai lograr a evacuação de cerca de 338.000 homens – a totalidade da FEB 
(224.000) e algumas das unidades aliadas, na maioria francesas (114.000) que lhe estão próximas. Dos 
que não vão conseguir atravessar a Mancha, os Alemães fazem 1 milhão de prisioneiros. Tudo isto a 
troco de 60.000 baixas germânicas. 
 

  
 

A partir de 5 de Junho, as forças alemãs reorientam o 
seu esforço para sul, atacando a nova frente reconstituída 
pelo general Weygand, que, em 19 de Maio, substitui 
Gamelin. Esta nova linha de defesa é penetrada, no Somme, 
em 9 de Junho, e, dois dias depois, no Aisne. No dia 14 de 
Junho, os Alemães entram em Paris. Em 17, já estão em 
Caen, Alençon, Orleães, Dijon e Lons-le-Saulnier. 

Destroçado o Exército Francês, o marechal Pétain, 
que, em 16 de Junho substitui o primeiro-ministro Paul 
Reynaud, pede o armistício, o qual é assinado, em 
Rethondes, a 22 de Junho. Inconformado com a derrota, o 
general de Gaulle parte para Inglaterra, de onde, a 18 de 
Junho, lança o seu histórico ‘apelo’, desafiando os Franceses 
a recusar o armistício. 

Mas a França não-combatente está em perfeito 
estado de choque. A recordação dos momentos difíceis de 
1914-1918 não consentia que semelhante desastre, num 
espaço de tempo tão curto, fosse algo de previsível. Os 8 
meses de drôle de guerre tinham contribuído, ainda mais, para tornar improvável uma tão brusca 
mudança de cenário. 
 
 

Os Franceses perante a derrota 
 
 As seis semanas de guerra “a sério” haviam produzido um resultado chocante para a população 
francesa: 100.000 mortos e 50% dos militares do Exército na situação de prisioneiro, sem terem 
combatido. Todavia, a existência de um elevado número de prisioneiros de guerra franceses só se 
tornaria conhecida da generalidade da população através de comunicados do próprio exército invasor, 
como foi o caso daquele que foi publicado no Le Matin de 19 de Junho, no qual se informava, com nítida 
jactância, que «só o dia de ontem tinha proporcionado a captura de 100.000 prisioneiros». 
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Recordados dos sacrifícios de 1914-18, a opinião dos Franceses não tarda a acolher a ideia de 
que haviam sido mal batidos. As longas filas de prisioneiros que desfilam pelas estradas francesas mais 
próximas da fronteira alemã, a caminho do cativeiro, têm, então, de sofrer o olhar entre a comiseração 
e o espanto dos seus atónitos compatriotas. Algumas testemunhas oculares desses penosos momentos 
deixaram-nos os seguintes apontamentos: 

 
A torrente de prisioneiros começou a passar... A ‘maré humana’ durou 48 horas. 

Debaixo de um sol de chumbo, alguns soldados franceses arrastavam-se com o seu capote 
pesado e embaraçoso, completamente aberto por causa do calor, a toda a largura da rua. 
[...] Era horrível ver o nosso exército assim desfigurado – os nossos! – passar na rua, 

debaixo dos nossos olhos.10 
 

   
 

  Era penoso (...) ver rapazes completamente derreados, alguns dos quais, não 
podendo caminhar, eram transportados por outros... (...) Ver o Exército Francês neste 
estado foi para nós um rude golpe.11 

 
 Por outro lado, a comparação que os Franceses fazem entre o que resta do seu exército e o que 
lhes é dado ver das tropas alemãs também constitui um outro tipo de revés. 
 

  As descrições são unânimes, um belo exército, de atletas jovens, em uniformes 
impecáveis, com armamentos muito modernos, com as tarefas bem distribuídas: as 
vanguardas combatem, a guarda-de-retaguarda controla os civis e os prisioneiros, sem 

precipitações...mas sem formalidades.12  
 
 Dos próprios prisioneiros saem recordações igualmente significativas: 
 

  Cerca das 9 horas da manhã, fizemos uma paragem (...) para deixar passar uma 
coluna de artilharia alemã. Os homens, na sua maior parte ainda jovens, cingidos nos seus 
uniformes impecáveis, olharam-nos com uma curiosidade polida. Nem uma ponta de 
ironia no seu olhar, nem a mínima incorrecção na sua atitude. Dir-se-ia que, obedecendo a 
uma só palavra de ordem, queriam, cuidadosamente, evitar ferir a nossa 

susceptibilidade.13  
 
 Não era, ainda, tempo de outro tipo de sentimento mais reactivo. Mais do que censurar o 
exército derrotado, a emotividade daqueles dias expressava-se mais propriamente através da 

                                                 
10 Testemunho de Gérard Marichal in NÉLIAS, Thierry, Des Français face à l’invasion, mai-septembre 1940, Paris, 
Pigmalion, 2008, p. 158. 
11 Testemunho de Serge Defoy in NÉLIAS, Thierry, Idem, p. 389. 
12 GAYME, Evelyn, Le regard des civils sur le transfert des prisonniers de guerre français en Allemagne. Mai-Juin 1940, in 
Acta do XXXIV Congresso da Comissão Internacional de História Militar (Trieste 2008), Tomo I, p. 384. 
13 MARIAT, Jean, Prisonnier en Allemagne, Paris : les Éditions de France, 1941, p. 17 
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compaixão e do desejo de ajudar. Relativamente ao invasor, ainda se não tinham produzido violências 
sobre a população que as levassem a uma reacção mais agressiva. Quanto ao cativeiro dos soldados 
franceses, em breve se espalharia a ideia de que a cessação das hostilidades os libertaria a curto prazo. 
No essencial, o sentimento dominante não era, na derrota, comparável ao de uma desfeita após luta 
prolongada, como sucedera com a Alemanha em 1918 e viria a suceder em 1945. A derrota não 
equivalia a uma pausa num longo sofrimento – era mais como o choque causado pela morte inesperada 
e brutal de um ente querido que críamos estar de perfeita saúde. 
 
 
David Martelo – Agosto de 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


