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Operação Michael – da embriaguez do sucesso ao embriagamento com álcool 

 
 
 Na Frente Ocidental, e no plano das decisões estratégicas, o ano de 1918 
perspectivava algumas novidades marcantes: do lado dos Aliados, avultava a crescente 
presença das unidades da Força Expedicionária Americana (FEA); do lado alemão, todas as 
esperanças se centravam no reforço das cerca de 50 divisões retiradas da Frente Oriental, 
após a assinatura do tratado de Brest-Litovsk. Sonhava-se com a recriação do cenário 
imaginado por Schlieffen para uma rápida vitória a Ocidente. A vitória sobre a Rússia 
provocara um grande sentimento de união no seio do povo alemão, fazendo subir o apoio às 
operações militares para níveis semelhantes aos do Verão de 1914. 
 Poderia dizer-se que a resultante da renovação de efectivos era favorável aos 
Alemães, dadas a maior experiência de combate e de vitórias das unidades vindas de Este e a 
sua imediata disponibilidade. Era essa, também, a convicção de Hindenburg. Desde 
Novembro de 1917 que apostara numa ofensiva de “tudo ou nada”, a desencadear na 
Primavera de 1918, quando a maior parte das unidades da FEA ainda não teriam entrado em 
sector. No que respeitava ao material de guerra, a vantagem estava, porém, decididamente 
do lado dos Aliados. 
 O primeiro passo da ofensiva alemã da Primavera foi anunciado por Ludendorff, aos 
seus subordinados, logo no início de 1918. O local escolhido seria a região de St. Quentin e, na 
prática, não andaria muito longe da reocupação do saliente direccionado para Paris, 
abandonado um ano antes. A operação teria o nome de código Michael, sendo o seu 
desencadeamento aprazado para 21 de Março. O sector a atacar estava guarnecido pelo 5.º 
Exército da Força Expedicionária Britânica (FEB), que, além de ser a grande unidade de mais 
recente formação, era, na ocasião, a que mais debilitada se encontrava, não tendo, ainda, 
recuperado do desgaste da 3.ª batalha de Ypres. Por outro lado, a configuração do terreno 
fazia com que, de todo o sector da FEB, fosse o do 5.º Exército o que piores condições 
naturais de defesa oferecia. Nalguns troços da frente, os trabalhos de organização do terreno 
correspondentes à terceira linha – posição a ocupar em último recurso – estavam pouco mais 
do que iniciados. Para completar o cinzento cenário, a figura do general Gough, comandante 
do 5.º Exército, inspirava reduzida confiança aos seus subordinados. Acusavam-no de falhar 
sistematicamente na coordenação do apoio da artilharia com a manobra da infantaria e de 
teimar em atribuir objectivos inatingíveis. Oriundo da arma de cavalaria, tal como Haig, dizia-
se que se aguentava à cabeça de um exército apenas devido à amizade pessoal do 
comandante da FEB. 

Era nestas condições que se preparava uma batalha em que 75 divisões alemãs de 
primeira categoria, pertencentes aos 2.º, 6.º, 17.º e 18.º Exércitos, se iriam confrontar com 28 
divisões britânicas, claramente em défice de moral e de acção de comando. 

No meio de uma densa neblina, tornada mais espessa pelo emprego de gases diversos, 
o ataque alemão iniciou-se com uma opressiva preparação de artilharia que durou entre as 
04h40 e as 09h40. A esta hora, a infantaria alemã saltou das suas trincheiras e, em passo 
rápido, iniciou a infiltração no dispositivo tenuemente defendido pelos aturdidos soldados 
britânicos. A acção devastadora da artilharia alemã fez-se quase sem oposição da artilharia 
britânica, deixando a infantaria da FEB numa tremenda desvantagem. 
 Em apenas uma hora de combate, quase toda a primeira linha do 5.º Exército foi 
ultrapassada pelo escalão de ataque germânico. O ataque à posição de combate principal (ou 
linha vermelha) iniciou-se ao princípio da tarde. Aí, a resistência oferecida pelos Britânicos foi 
claramente mais consistente e a infantaria alemã sentiu, também, um menor apoio da sua 
própria artilharia que, entretanto, se encontrava em movimento para posições mais 
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avançadas. Mas a força do ataque era de tal modo esmagadora que, pelo fim da tarde de 21 
de Março, toda a posição de combate principal britânica havia sido perdida. No sector em 
frente a Cambrai, os Alemães haviam, mesmo, logrado executar um movimento envolvente, 
ameaçando o flanco esquerdo do 3.º Exército. 
 Ao anoitecer do primeiro dia da batalha, a FEB havia sofrido a sua primeira derrota 
desde o início da guerra de trincheiras, expressa em cerca de 7.000 mortos, 10.000 feridos e 
21.000 prisioneiros dos Alemães. Do lado dos atacantes, as perdas rondaram os 10.000 
mortos e 29.000 feridos. 

Nos dias seguintes, a situação continuou a piorar para os Aliados, temendo-se que o 
prosseguimento do avanço alemão pudesse ameaçar Paris. Para aumentar o efeito 
psicológico causado pela penetração do dispositivo aliado, os Alemães fizeram avançar um 
gigantesco obus de 210 mm – o Big Bertha –, o qual, de uma distância de 120 km, começou a 
disparar projécteis sobre a cidade de Paris. No seu todo, a situação assemelhava-se à vivida 
nas vésperas da batalha do Marne. Haig procurou, na circunstância, obter de Pétain um 
reforço no sector ameaçado. O comandante-chefe francês negou essa possibilidade, 
argumentando que esperava um ataque em Verdun e que, além do mais, teria de preocupar-
se com a defesa de Paris. Haig replicou que a não-concessão do apoio francês poderia 
significar a separação dos dois exércitos aliados pela penetração germânica. Nada convenceu 
Pétain. Haig percebeu que tinha que lidar com uma crise interaliada e resolveu pedir a 
intervenção do seu governo. 

Em 26 de Março, realizou-se, inopinadamente, uma conferência franco-britânica. O 
local escolhido foi Doullens, próximo de Amiens, estando presentes, do lado francês, o 
presidente Poincaré, o primeiro-ministro Clemenceau, o comandante-chefe Pétain e o seu 
chefe de estado-maior, Foch. Os Britânicos fizeram-se representar por Lord Milner, ministro 
da Guerra, pelo general Henry Wilson, chefe do Estado-Maior Imperial, e por Douglas Haig, 
comandante da FEB. A reunião iniciou-se com um desaguisado entre Haig e Pétain, que, a 
propósito da ofensiva alemã, se envolveram numa acesa troca de recriminações. Pétain foi ao 
ponto de comparar o comportamento do 5.º Exército britânico com a do exército italiano na 
batalha de Caporetto – paralelo que beliscava cruelmente os pergaminhos militares britânicos 
e que fez entrar na altercação o general Wilson. 

No auge da discussão, interveio o general Foch, sublinhando a imperiosa necessidade 
de aguentar a frente, a qualquer preço, na região de Amiens. O calor e a determinação desta 
intervenção tiveram o condão de arrefecer os ânimos e de reconduzir a reunião para o 
indispensável campo da cooperação. Depois de algumas conversas de corredor, as duas 
delegações chegaram, finalmente, a um acordo que estabeleceu, ao fim de quatro anos de 
guerra, o comando unificado das tropas aliadas em França. Assim, o general Foch assumiu o 
cargo de coordenador das acções de todos os exércitos aliados da frente ocidental. 

Entretanto, o avanço alemão materializou-se na ocupação de uma mancha de 
território que, a 5 de Abril, colocava as suas unidades da frente apenas a 9 km de Amiens. 
Neste momento, em vez de concentrar todos os esforços num só sector da frente, o OHL1 
determinou uma repartição de forças, de modo a lançar uma segunda ofensiva, mais a Norte, 
na direcção do mar. Para este sector foi orientado o 6.º Exército, mantendo-se o 2.º e 18.º 
apontados à zona de separação entre a FEB e o exército francês. O 17.º Exército manter-se-ia 
em reserva. 

À medida que as tropas aliadas foram sendo forçadas a recuar, o terreno a percorrer 
no antigo campo de batalha do Somme confrontou os Alemães com duas condicionantes que 
haveriam de causar uma nítida diminuição do ímpeto ofensivo: em primeiro lugar, um 
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 Oberste Heeresleitung – escalão de comando mais elevado do Exército Imperial alemão. 
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infindável número de crateras e trincheiras destruídas que não consentiam a progressão com 
a desejada velocidade; em segundo lugar, o abandono precipitado das áreas de retaguarda 
aliadas fez cair nas mãos dos Alemães um conjunto de bens de consumo corrente – alimentos 
e bebidas, entre as quais chocolates e champanhe – que, para os soldados de um país 
bloqueado, constituíam um luxo que haviam perdido quase no início da guerra. Por um lado, 
os soldados alemães puderam constatar que os seus adversários estavam incomparavelmente 
melhor abastecidos, contrariando a propaganda que apontava para o êxito da campanha 
submarina e seus efeitos no reabastecimento dos Aliados; por outro lado, muitos deles não 
hesitaram em deter-se para, em autênticas acções de saque, comer e beber sem qualquer 
moderação e levando para as suas linhas cabeças de gado que conseguiram apanhar. 
Embriagados e desligados do espírito de missão, deram azo a diversos casos de grave 
indisciplina, com a inevitável perda de prontidão para o combate. O historiador Liddell Hart 
sustenta mesmo que o conhecimento do relativo bem-estar à disposição dos Aliados minou o 
moral das tropas germânicas e a sua vontade de resistir às ofensivas aliadas do Verão e do 
Outono. 
 Reconhecendo o esgotamento da operação Michael, o OHL deu-a como finda. Custara, 
entre mortos e feridos, 250.000 baixas – valor idêntico à soma das baixas francesas e 
britânicas – e deixara cerca de 90 divisões alemãs gravemente reduzidas no seu potencial de 
combate. 
 
David Martelo 


