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Tanks em vez de WC 

 

 

A fase final das operações de movimento levadas a cabo no início da Grande Guerra 

caracterizou-se pelo interesse de ambos os contendores em flanquear o opositor. O resultado 

foi, naturalmente, um alongamento dos dispositivos na direcção do canal da Mancha, o qual, 

pelas vicissitudes dos combates então travados, ficou com a orientação Sul-Norte, praticamente 

a partir da margem direita do Oise. O conjunto de operações de envolvimento, 

progressivamente mais próximas do canal, ficou sugestivamente conhecido como Corrida ao 

Mar. Uma vez terminada, de ambos os lados se procedeu à organização das posições 

conquistadas, com trincheiras e outras formas de fortificação de campanha. Deste modo, uma 

linha contínua de posições ficou estabelecida, entre o canal da Mancha e a fronteira suíça, ao 

longo de cerca de 765 km. 

 Do lado alemão, a consolidação da frente fortificada proporcionou um período de 

oportuna acalmia (final de 1914 e início de 1915), próprio para a indispensável reflexão. Foi 

nesse espaço de tempo que se tornaram notados os comunicados alemães que, invariavelmente, 

referiam nada haver de novo na frente ocidental. Metódicos como eram, os responsáveis 

germânicos aperceberam-se, contrafeitos, de que iam ser constrangidos a participar num tipo de 

guerra que não haviam estudado nem treinado convenientemente. Com a sua extraordinária 

capacidade de organização, rapidamente lograram aperfeiçoar uma doutrina adaptável à 

circunstância, de que resultou, na generalidade dos confrontos, uma nítida superioridade 

defensiva sobre as acções ofensivas aliadas. Através do estudo da sua experiência, foram 

eliminando os erros mais notórios, passando de uma defesa linear, com grande densidade de 

meios na primeira linha – o que, face à acção da artilharia inimiga, provocava um número 

inaceitável de perdas –, a um conceito de defesa em profundidade, mais flexível e propiciador 

de menos baixas. 

O prosseguimento da guerra revelou, entretanto, que o plano de Joffre, no capítulo das 

operações ofensivas, subestimara o obstáculo criado pela ‘organização do terreno’ germânica. 

Os primeiros ataques foram, por esse motivo, uma custosa desilusão. A ofensiva no Artois, 

iniciado a 16 de Dezembro, foi um completo fracasso. A batalha de Champagne – iniciada a 20 

de Dezembro de 1914 e prolongada, com longas pausas, até 17 de Março de 1915 –, cifrou-se 

em 90.000 baixas do lado francês (contra 50.000 dos alemães), proporcionou alguns contra-

ataques bem-sucedidos por parte dos germânicos e acabou por também não produzir quaisquer 

ganhos de terreno significativos. 

Os Britânicos, desejosos de recuperar a reputação de bons combatentes – de que os 

Franceses pareciam duvidar –, lançaram, em 10 de Março, uma ofensiva, com quatro divisões, 

no sector de Neuve-Chapelle. Tendo logrado concentrar os meios de ataque a curta distância da 

frente, sem que de tal se apercebessem os alemães, iniciaram o ataque com um notável ímpeto, 

surpreendendo por completo as unidades inimigas que guarneciam a primeira linha de 

trincheiras. Em apenas 20 minutos, obtiveram uma penetração de 1500 metros. As dificuldades 

de comunicação com os escalões superiores – dos quais se esperava uma palavra autorizando a 

exploração do sucesso – retardaram o prosseguimento da ofensiva e permitiram aos alemães 

contra-atacar com as suas reservas (entre as quais a 6.ª Divisão Bávara de Reserva, onde Adolf 

Hitler prestava serviço como estafeta de um batalhão), anulando grande parte do êxito inicial. 

Em três dias de combates, a troco de umas escassas centenas de metros de terreno, a FEB 

sofreu 11.652 baixas contra cerca de 8.600 dos alemães. 

As conclusões que podiam tirar-se dos primeiros insucessos das ofensivas aliadas 

foram, mais tarde, reveladas pelo marechal Foch: 

 
Não era possível conquistar as organizações que os meios modernos tinham 

permitido instalar só à força de homens; era preciso exigir à indústria, o mais cedo 
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possível, material para os aniquilar. As preocupações do comando deviam transferir-se 

para a capacidade de produção. Eram essas as únicas possibilidades de fazer sair a 

guerra do ponto morto em que estava, na frente Oeste, pelo menos.
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Na realidade, o que estava em causa era o diminuto poder de choque da infantaria face 

ao grande volume de fogos com que era alvejado. 

 No início desse ano de 1915, o major Thomas Hetherting, que se encontrava a prestar 

serviço na Real Divisão Aeronaval do Almirantado britânico, apresentou a Winston Churchill, 

1.º Lorde, uma proposta para a execução de experiências destinadas à produção de um veículo 

blindado todo-o-terreno que dispusesse das capacidades necessárias ao atravessamento de 

organizações defensivas do tipo que se haviam levantado na Frente Ocidental. O veículo em 

causa conjugaria o poder de fogo e a mobilidade – sobre obstáculos e trincheiras – com uma 

protecção eficaz. Churchill aderiu facilmente a esse projecto, solicitando ao director de 

construção naval do Almirantado, capitão-de-mar-e-guerra Eustace Tennyson D’Eyncourt, que 

procurasse delinear um ‘navio terrestre’ com as mencionadas características. Para que se 

pudesse ir tratando do assunto sem que alguém não-autorizado percebesse o que estava em 

causa, o projecto recebeu o nome de código de water carriers (transportadores de água) para a 

Rússia. Oportunamente, alguém alvitrou que os veículos poderiam vir a ser conhecidos por 

WC’s para a Rússia, o que pareceu poder ferir algumas susceptibilidades. Desse modo, o nome 

foi alterado para water tanks (tanques de água), posteriormente abreviado para ‘tanques’.
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 Em 20 de Fevereiro, Churchill mandou constituir uma Comissão para o Navio 

Terrestre, presidida por D’Eyncourt. Apresentada a proposta final, Churchill ordenou que a 

mesma fosse executada “com urgência”, sendo o 1.º protótipo encomendado a uma firma de 

engenharia agrícola, a qual sugeriu que o modelo se movesse sobre lagartas, baseado na 

tecnologia dos tractores tipo caterpillar.  

O carro de combate (ou tanque) faria o seu aparecimento nos campos de batalha do 

Somme, em 1916. Graças à sua mobilidade, podia acompanhar a infantaria em todo o tipo de 

terreno e a sua blindagem não era perfurável pelas munições de armas ligeiras (espingardas e 

metralhadoras) nem pelos estilhaços das granadas de artilharia. Só um impacto directo de um 

projéctil de arma pesada podia garantir a sua destruição. A utilização desta nova arma 

constituiu uma grande vitória técnica sobre a indústria militar alemã, que, neste particular, se 

atrasou surpreendentemente. 

 O primeiro ataque em que participaram os carros de combate Mark I (era esta a 

designação oficial dos primeiros modelos) desenrolou-se ao longo da estrada de Albert para 

Bapaume, entre as localidades de Flers e Courcelette. O aparecimento dos carros deixou os 

soldados alemães perfeitamente aterrorizados. O avanço britânico só foi detido, 3 km mais à 

frente, devido a problemas mecânicos e ao aparecimento de terreno com valas intransponíveis. 

Nesse primeiro ataque, só 1 dos 36 Mark I utilizados foi destruído, devido ao impacto directo 

de um projéctil de artilharia. O sucesso só não foi mais espectacular porque o desgaste dessa 

primeira experiência deixou a maior parte dos veículos com avarias não facilmente reparáveis. 

Os ganhos desse dia foram, por isso, perdidos na sequência dos contra-ataques alemães. Foi, de 

resto, um cenário permanente de avanços e recuos que caracterizou a batalha do Somme 

durante os meses de Outubro e Novembro de 1916. 
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