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O DESASTRE DO CHEMIN DES DAMES (Abril de 1917) 

 

Enquanto celebrávamos o domingo de Páscoa deste ano de 2017, o presidente da  

República Francesa, François Hollande, esteve presente na Nécropole nationale de Cerny-en-

Laonnois, próximo do Chemim des Dames, numa cerimónia de homenagem aos cerca de 200.000 

mortos franceses da ofensiva que, a 16 de Abril de 1917, se iniciou naquele local do Norte da 

França. Embora não haja dados precisos da parte alemã, estima-se que, quando a ofensiva 

terminou, no Verão de 1917, aos mortos franceses se podem acrescentar cerca de 150.000 

militares da força opositora. Um massacre absolutamente inútil. Tão inútil e doloroso que a 

própria nação francesa tudo fez para o esquecer. De facto, decorridos 100 anos após a batalha, 

Hollande é o 1.º Presidente francês a visitar o local e a cumprir o ritual de uma homenagem que 

há muito os que ali tombaram mereciam. Bem como os que sobreviveram, como foi o caso do seu 

avô Gustave. 

 

 
François Hollande na Nécropole nationale de Cerny-en-Laonnois (16-04-2017) 

  este sombrio episódio da 1.ª Guerra Mundial. Recordemos

 

 A situação geral na frente ocidental, ao iniciar-se o ano de 1917, não diferia muito da que 

se registava dois anos antes. O traçado da linha de contacto sofrera poucas alterações, em termos 

de localização, notando-se, apenas, um reforço dos sistemas de trincheiras – em qualidade das 

construções e na sua profundidade. Entretanto, a frente ocupada pela Força Expedicionária 

Britânica (FEB) alongara-se cerca de 35 km para Sul do Somme, em resultado da substituição dos 

Franceses no sector compreendido entre Péronne e Roye. 

 Em Novembro de 1916, na reunião de Chantilly, esboçara-se um plano de manobra com o 

esforço principal na região do Somme e penetração do dispositivo alemão, junto à costa, para 

capturar os portos belgas. Todavia, quando o general Nivelle substituiu Joffre, o novo 

comandante-chefe não concordou com o plano traçado. Para Nivelle, o sector do Somme ficara 

transformado num complexo de escombros e crateras, depois das batalhas de 1916. Esta 

circunstância inviabilizava, por conseguinte, qualquer operação de ruptura que buscasse o êxito na 

velocidade de execução. A escolha de Nivelle foi no sentido de se voltar a uma opção análoga à de 

1915, atacando nas alas do saliente: a FEB atacaria no Noroeste, na região de Arras e Vimy, e o 

exército francês faria outro tanto no sector Sul do Aisne, na região de Chemin des Dames. Esta 

escolha do sector para o ataque francês era duma inabilidade gritante. Na verdade, tratava-se de 

um terreno muito acidentado e arborizado, particularmente impróprio para a infantaria andar 

depressa, mesmo sem oposição. 

No entanto, a 15 de Março de 1917, os Aliados aperceberam-se de que os Alemães haviam, 

unilateralmente, recuado as suas linhas, exactamente entre Arras e o Aisne, correspondendo a 
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uma cedência de terreno que, contada desde o vértice do saliente, atingia a profundidade máxima 

de 55 km. O objectivo dos Alemães era bem claro: desfazendo o saliente, diminuía 

consideravelmente o perímetro da frente a guarnecer. Com a economia de forças daí resultante, 

ficavam libertas para a reserva geral alemã nada menos de 13 divisões. A nova linha de defesa 

germânica havia sido cuidadosamente construída, durante o Inverno de 1916-1917, e constituía, 

na verdade, um obstáculo superior a qualquer outro anteriormente abordado pelas tropas aliadas. 

O novo sistema defensivo – designado por linhas Wotan e Siegfried, mas a que os Aliados 

preferiam chamar linha Hindenburg – ficou totalmente guarnecido, a 18 de Março de 1917, no 

decorrer da bem-sucedida Operação Alberich. 

 As tropas aliadas posicionadas diante da frente abandonada pelos Alemães procuraram 

preencher, rapidamente, o espaço cedido. Apesar de não se terem verificado combates, ainda se 

registaram algumas baixas, devido às minas implantadas pelas tropas em retirada. No início de 

Abril, finalmente, tendo chegado junto das novas posições germânicas, as unidades aliadas 

iniciaram a construção do seu próprio sistema de trincheiras.  

 

 

 

O plano inicial de Nivelle, no capítulo das operações militares, não ficou comprometido 

com a alteração da fisionomia da frente, uma vez que se mantiveram as posições alemãs através 

das quais se planeara conduzir a ofensiva. Assim, o Grupo de Exércitos do general Micheler 

conduziria o ataque principal no sector Chemin des Dames-Reims, enquanto a FEB executaria um 

ataque secundário no sector de Arras. A ruptura das linhas alemãs era, naturalmente, o objectivo 

final da ofensiva, estando prevista a utilização da cavalaria para, uma vez estabelecida a brecha, 

explorar rapidamente o sucesso. Quarenta carros de combate britânicos estavam a postos para 

participar no ataque. A preparação de artilharia seria curta, em duração, mas com elevado 
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consumo de munições. Esta modificação técnica era possível devido ao muito maior número de 

bocas-de-fogo disponíveis. 

Deste modo, a ofensiva foi marcada para Abril de 1917. Embora já fosse Primavera, as 

condições meteorológicas eram de autêntico Inverno, com chuva, neve e temperaturas baixas. O 

ataque da FEB iniciou-se no dia 9, com o Corpo Canadiano no desempenho do papel principal. A 

preparação de artilharia teve um efeito devastador sobre as posições alemãs, sendo 

particularmente eficaz no corte das redes de arame farpado. Além disso, destruiu grande parte 

das linhas telefónicas. Deste modo, as tropas da primeira linha alemã – que, segundo a nova 

doutrina da defesa em profundidade, eram em reduzido número – não puderam, com a rapidez 

necessária, pedir fogos de apoio e alertar as unidades de reserva para o desencadeamento de um 

ataque da dimensão do que estava em curso. Esse aviso era, nas circunstâncias, essencial, porque 

a duração da preparação de artilharia fora nitidamente mais curta do que era habitual. 

Consequentemente, o primeiro dia de combates foi inteiramente favorável aos Britânicos. Além 

de se terem apoderado das alturas de Vimy, com relativa facilidade, fizeram mais de 9.000 

prisioneiros. 

 Mas este êxito seria mal aproveitado. Uma pausa a meio da tarde, logo seguida do 

anoitecer, provocou uma quebra no ímpeto atacante e permitiu ao 6.º Exército alemão, do 

general Falkenhausen, a movimentação das suas reservas. Os combates dos dias seguintes 

revelaram um decréscimo de capacidade ofensiva das unidades da FEB e uma progressiva 

resistência da parte alemã. O comando britânico ordenou, então, uma pausa na ofensiva, para 

recompor as suas unidades. A 23 de Abril, a operação prosseguiu, mas sem as facilidades iniciais. 

As tropas alemãs haviam disposto de tempo para a reorganização das suas posições e 

rapidamente se tornou evidente que já não seria possível, naquela ocasião e naquele local, obter a 

ruptura da frente.  
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As tropas alemãs que defendiam o sector entre Chemin des Dames e Reims estavam 

alertadas para os preparativos franceses. Além das 21 divisões em primeiro escalão, haviam 

reunido 15 divisões de reserva, como força de contra-ataque. As unidades em primeiro escalão 

dispunham-se numa sequência de linhas em que a primeira era guarnecida quase só com os 

observadores destinados a vigiar a frente. Por detrás desta linha, estava implantada uma série de 

ninhos de metralhadora, alguns deles em pontos-fortes, capazes de permitir o prosseguimento dos 

fogos mesmo se ultrapassados pela infantaria inimiga. A verdadeira força do dispositivo residia, no 

entanto, nas reservas mantidas à retaguarda, fora do alcance da artilharia aliada, e prontas a 

contra-atacar as penetrações que viessem a produzir-se. 

 

 
As tropas francesas começaram a percorrer o difícil terreno, fortemente inclinado e arborizado 

 

Após uma longa preparação de artilharia, o ataque iniciou-se a 16 de Abril. As tropas 

francesas começaram a percorrer o difícil terreno – fortemente inclinado e arborizado – que as 

devia conduzir aos objectivos de ruptura. Ao princípio, enquanto a defesa alemã se não recompôs, 

o avanço pareceu efectivo. Depois, contudo, constatou-se que as concentrações rolantes da 

artilharia progrediam a uma velocidade superior à da infantaria, deixando esta a descoberto. Foi 

então que a acção das metralhadoras germânicas começou a fazer-se sentir de forma 

devastadora, destroçando as vagas de assalto francesas. Atrás destas – devido às dificuldades de 

progressão –, foram-se acumulando as unidades dos escalões de apoio, formando densíssimas 

concentrações de tropas que poderiam dar origem a um verdadeiro massacre se a artilharia alemã 

tivesse dado conta dessa anomalia táctica. 

No entanto, a acção da artilharia francesa fora incapaz de abrir brechas nas redes de arame 

farpado. Para superar essa falha, o comando francês ordenou à infantaria que procedesse ela 

própria ao corte, o que significava aceitar pesadíssimas baixas para o conseguir. Seria um sacrifício 

inútil. Ao terceiro dia da ofensiva, depois de haverem sofrido 130.000 baixas (29.000 mortos), os 

Franceses abandonaram a ideia da penetração. Os ganhos de terreno mais profundos não tinham 

ido além de 7 km, tendo deixado intactas as linhas de resistência alemãs. 

O malogro da ofensiva constituiu um rude golpe para o exército francês. Foi nessa ocasião 

que o moral elevado que, apesar de tudo, permanecera nas fileiras, começou a dar preocupantes 

sinais de crise. O poder político não encaixou a desilusão de mais um insucesso e tratou de 

substituir Nivelle. Assim, em 29 de Abril, o general Philippe Pétain foi nomeado para o substituir 

como comandante-chefe das forças francesas metropolitanas. Na mesma ocasião, o general Foch 

ascendeu ao cargo de Chefe do Estado-Maior do exército francês. 
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Note-se que, enquanto decorriam os acontecimentos atrás descritos, começavam a chegar 

a França as primeiras unidades do Corpo Expedicionário Português. 

 

Após a infeliz ofensiva de Abril de 1917, registaram-se em diversas unidades francesas 

situações de perturbação da ordem que têm sido classificadas pelos historiadores entre a 

indisciplina e o motim. Os militares, nas suas memórias, preferem o termo «indisciplina», como 

sinónimo do colapso da «ordem». Alguns historiadores preferem a palavra «motim», o que, em 

rigor, implicaria uma situação de indisciplina conjugada com o emprego de violência contra os 

superiores. Ora sucede que, mesmo nas unidades claramente revoltadas – como foi o caso do 

Regimento de Infantaria 74 –, os soldados não hostilizavam os superiores imediatos que com eles 

partilhavam as agruras das primeiras linhas. A insatisfação visava bem mais alto e traduzia-se por 

uma firme determinação de não retornar para as trincheiras. Sublinhe-se que os episódios de 

revolta se registaram, nessa época, em 54 divisões – quase metade do exército francês – e 

apresentaram motivações inspiradas nas lutas laborais: mais tempo de licença, melhor 

alimentação, maior apoio às famílias dos soldados mobilizados, fim à injustiça e à carnificina e, 

finalmente, a mágica palavra «paz». A chama patriótica de Agosto de 1914 extinguira-se quase por 

completo, submergida pela metralha homicida dos campos de batalha. Em diversos pontos da 

frente, o desejo de paz tomou mesmo a forma de tréguas, tacitamente aceites em ambos os lados 

da terra-de-ninguém. 

As revoltas dos soldados, como amiúde a história nos recorda, não são mais do que o 

espelho do sentimento generalizado da população. O governo francês apercebera-se dessa 

realidade, mesmo antes do fracasso da ofensiva de Nivelle, e dispôs-se a tratar do assunto em 

duas vertentes: o da acção de comando e o da luta contra a subversão. Por tal motivo, a escolha 

de Pétain para as funções de comandante-chefe inseriu-se já na lógica das medidas a executar 

através da acção de comando, considerando que ele detinha o perfil ideal para se aproximar das 

tropas e responder, em boa parte, às reivindicações apresentadas. Embora a agitação se tenha 

arrastado até Junho, Pétain foi conseguindo fazer retornar as tropas a uma quase normalidade, 

embora isso tenha sido obtido, no plano estratégico, à custa da suspensão de quaisquer acções 

ofensivas de vulto. Simultaneamente, Pétain aderiu ao sistema alemão da defesa em 

profundidade. Deste modo, o volume de efectivos que, nas trincheiras, ficava dentro do alcance 

da artilharia inimiga diminuiu consideravelmente, resultando daí um muito menor desgaste nas 

unidades de infantaria. 

Mas o governo quis, também, fazer frente ao que considerava ser a existência de um 

movimento subversivo, sustentado, nas fileiras, por agitadores pacifistas. Daqui resultou o 

julgamento de 3.427 militares em tribunal militar e a condenação à morte de 554 – dos quais 

seriam executados 49. 

Deve salientar-se que o exército alemão falhou, por completo, a detecção da gravíssima 

crise por que passava o seu congénere francês. Perante a ausência, em Junho e Julho, de qualquer 

operação ofensiva nos dois terços da frente ocidental ocupada pelos Franceses, os Alemães – 

ocupados que estavam noutras frentes – limitaram-se a agradecer a passividade do inimigo, 

perdendo uma ocasião única para romper o dispositivo aliado. 

 

 

David Martelo – Abril de 2017 

 


