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AGOSTO DE 1914 A ORIENTE 
 

DO INÍCIO DA GUERRA À BATALHA DE TANNENBERG 
 

 

O plano de guerra alemão, resultante dos ajustamentos que o general Moltke introduzira ao 
Plano Schlieffen, estipulava um período de seis semanas para a vitória a ocidente, utilizando sete 
oitavos do potencial de combate germânico. Com o restante oitavo, procuraria assegurar uma 
adequada contenção na frente oriental, tarefa que se antevia facilitada pela lentidão do sistema de 
mobilização russo. Uma vez materializada a vitória contra a França, seria a vez de transferir o grosso 
dos meios para leste. Essa força de contenção a leste era constituída pelo 8.º Exército, sob o comando 
do general Prittwitz, integrando 4 dos iniciais 38 corpos de exército (CE): I (François), I (Res) (Bellow), 
XVII (Mackensen) e XX (Scholtz). A estas unidades somavam-se uma divisão de cavalaria, a guarnição 
da praça fortificada de Königsberg (Kalinin) e algumas brigadas territoriais. 

As esperanças alemãs baseavam-se na convicção de que eram significativas as debilidades do 
seu opositor: má organização, grandes distâncias a percorrer e reduzido número de vias-férreas não 
consentiam o grau de prontidão que seria de desejar. A estas dificuldades conhecidas devia 
acrescentar-se toda a série de incapacidades resultantes da própria natureza de um regime político 
onde lideravam a corrupção e a incompetência. Todavia, os franceses contavam que os efectivos de 
tempo de paz, calculados em mais de 1.400.000 homens, fossem suficientes para iniciar um ataque à 
Alemanha por alturas de M+15 ou M+16 (M=dia de mobilização), mesmo tendo em conta que uma 
parte substancial do potencial de combate russo tinha que se empenhar, simultaneamente, contra o 
império Austro-Húngaro. 

Logo após a mobilização e declaração de guerra, a Rússia procurou queimar etapas para 
satisfazer o pedido francês. A 15 de Agosto, o Japão declarou-se ao lado dos Aliados, aliviando as 
preocupações russas no Extremo-Oriente. 

A ofensiva, propriamente dita, iniciou-se a 17 de Agosto, sendo comandante da Frente Norte o 
general Jilinsky. Nessa data, o 1.º Exército, comandado pelo general Rennenkampf, iniciou a sua 
movimentação, tendo como objectivo imediato a região de Insterburg (nome actual - Chernyakhovsk), 
onde esperava encontrar o grosso das forças alemãs. Entretanto, o 2.º Exército, do general Samsonov, 
composto por 13 divisões, progrediria a sul dos Lagos Masúria para, num movimento envolvente para 
norte, ir atacar as forças alemãs pela retaguarda.  

 

 
 

Se tudo corresse bem, os dois exércitos convergiriam, depois, na região de Allenstein. Esta 
manobra, no entanto, logo colocou um problema de difícil solução: devido à falta de transportes 
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rápidos, a marcha do 2.º Exército, desde o interior da Rússia, atrasou-se substancialmente. Daí 
resultou que a passagem da fronteira se veio a processar dois dias depois da do 1.º Exército. Esta 
descoordenação mais se agravou pelo facto de serem deficientíssimas as comunicações entre os dois 
exércitos.  
 

               
   Gen. Prittwitz                                           Gen. von François 

      Cmdt do 8.º Exército                                                        Cmdt do I Corpo de Exército 

 

De acordo com as ordens que Moltke dera, as forças do 8.º Exército alemão não se deixariam 
empurrar contra a zona fortificada de Königsberg e não se empenhariam contra forças claramente 
superiores. Desta última condição resultava a possibilidade de ter de se abandonar temporariamente 
a Prússia Oriental, retirando para oeste do rio Vístula. 

O comandante do I CE, general von François, contrariando as ordens que possuía, avançou 
para norte, ao encontro do 1.º Exército russo. Em 16 de Agosto, o I CE estabeleceu o seu Quartel-
General (QG) em Gumbinnen, a 30 km da fronteira. Nesse dia, Prittwitz ordenou-lhe, pelo telefone, 
que fizesse alto. A acalorada discussão que se seguiu de nada valeu.  

 

      
 

No dia seguinte, pelas 13 horas, o comandante do 8.º Exército recebeu uma mensagem de 
François na qual comunicava que se encontrava em combate, em Stallupönen, a cerca de 15 km da 
fronteira russa. Opunham-se-lhe forças do III CE russo, que, por má coordenação de movimentos, se 
adiantara relativamente às outras unidades do 1.º Exército. No QG do 8.º Exército, a notícia de nova 
desobediência de François provocou a fúria de Prittwitz. Um oficial-general foi enviado de estafeta ao 
encontro de François, com ordens expressas para parar a acção e retirar para Gumbinnen. Persistindo 
no desrespeito pelas ordens superiores, François aproveitou o facto do adiantamento do III CE russo 
ter exposto o seu flanco esquerdo para o atacar pela retaguarda. Com esse ataque desorganizou 
completamente a 27.ª Divisão russa, e, além de pesadas baixas, capturou-lhe 3.000 homens. Só então 
retirou para Gumbinnen. 

Mas o desaire de Stallupönen não deteve as tropas de Rennenkampf. O que mais o 
preocupava era verificar que o reabastecimento das unidades estava a falhar. 
 

Ago 
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      Gen. Jilinsky                  Gen. Rennenkampf 

 

A 19 de Agosto, os serviços de informações russos deram conta de que se estava a processar 
um grande deslocamento de populações alemãs para ocidente. Este facto, conjugado com o recuo do 
I CE, fizeram supor a Jilinsky e a Rennenkampf que o exército alemão estava a retirar da Prússia 
Oriental. Essa eventualidade iria inviabilizar o movimento de tenaz que estava planeada para a 
manobra conjunta dos 1.º e 2.º Exércitos russos. Urgia, portanto, ‘convidar’ os alemães a não 
prosseguir o recuo e, até, a tomarem a ofensiva. Para tal, o comando do 1.º Exército ordenou um alto 
para 20 de Agosto, ordem que, transmitida por TSF, foi interceptada e decifrada facilmente pelos 
alemães. Estes, tendo sabido, igualmente, que o 2.º Exército (Samsonov) havia passado a fronteira na 
manhã de 19, perceberam que, embora correndo riscos, ainda teriam tempo para atacar o 1.º 
Exército para, depois, tratarem de enfrentar o 2.º. 
 

 
Gen. Samsonov 

Cmdt do 2.º Exército russo 

 

Uma vez que o I CE alemão se encontrava mais avançado, foi a François que coube liderar o 
ataque contra as tropas de Rennenkampf. Os outros dois corpos de exército envolvidos – o XVII, do 
general von Mackensen, e o I de Reserva (R), do general von Bellow –, por se encontrarem mais para 
ocidente, entrariam em acção algumas horas depois. 

O ataque iniciou-se às primeiras horas de 20 de Agosto. Apanhados de surpresa por uma 
violenta preparação de artilharia, os russos ainda resistiram enquanto dispuseram de munições para a 
sua artilharia alvejar a infantaria inimiga. Uma vez esgotadas, a derrota foi inevitável. A 28.ª Divisão 
russa sofreu, então, 60% de baixas. 

A entrada em acção dos dois outros corpos alemães seria, porém, completamente diferente. 
Prevenidas pelo ataque do I CE, as tropas russas que se lhes opunham estavam já alerta quando os 
alemães se aproximaram. Abrindo fogo em primeiro lugar, os russos destroçaram as unidades 
atacantes e os seus trens de combate, provocando o pânico entre os alemães e a sua fuga para a 
retaguarda. Apesar do êxito de François, no seu todo, a batalha de Gumbinnen constituiu uma vitória 
das tropas russas. 

A primeira reacção de Prittwitz foi ordenar a retirada do 8.º Exército para ocidente do Vístula. 
François, uma vez mais, contrariou essa opinião, argumentando que os russos também haviam sofrido 
baixas significativas e que, por conseguinte, não teriam condições para desencadear uma 
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perseguição. Talvez não fosse bem assim, mas o certo é que Rennenkampf acabaria por cancelar uma 
ordem anterior para o lançamento da perseguição. Esta decisão valer-lhe-ia duras críticas. Todavia, 
com as dificuldades de reabastecimento já do antecedente sentidas, seria muito problemático o 
sucesso de uma manobra que, precisamente, iria provocar o alongamento das linhas de apoio 
logístico. 

No QG de Prittwitz, a constatação da inexistência de uma manobra de exploração do sucesso 
por parte das tropas russas obrigava a ponderar devidamente o seu significado. Enquanto se procedia 
ao reavaliar da situação, chegou uma mensagem do XX CE alemão – posicionado, naquela altura, no 
flanco sul do 8.º Exército –, na qual o general Scholtz, confirmava que o 2.º Exército russo havia 
passado a fronteira e avançava para norte. Com este avanço, o recuo do 8.º Exército para ocidente do 
Vístula corria o risco de se malograr. Algo precipitadamente, Prittwitz informou o OHL1, em Coblenz, 
da sua intenção de iniciar a retirada para o Vístula e acrescentou que, sem reforços, duvidava da 
capacidade de sustentar uma posição defensiva apoiada no rio. Moltke encarou as considerações de 
Prittwitz como um completo disparate. O comandante-chefe alemão sabia bem como seria 
desmoralizante, para o país e para as suas tropas, a cedência da Prússia Oriental ao invasor russo. 
Resolveu, por isso, retirar a Prittwitz o comando do 8.º Exército. 

Depois de afastar o general, a primeira medida tomada por Moltke foi, todavia, ordenar a 
substituição do Chefe do Estado-Maior (CEM) do mesmo comando. A escolha recaiu no general Erich 
Ludendorff. Em 22 de Agosto, Ludendorff abandonou a frente ocidental e partiu para a Prússia 
Oriental. Ainda antes de partir, o novo CEM enviou uma mensagem ao QG do 8.º Exército, ordenando 
que o I CE se fosse juntar, imediatamente, ao XX, manobra que foi executada com inusitada rapidez 
graças ao bem organizado deslocamento por via-férrea. Começava a construir, portanto, o dispositivo 
de ataque ao 2.º Exército russo. Só então foi designado o general Paul von Hindenburg para 
comandante do 8.º Exército. 
 

     
    Gen. Ludendorff                                Manobra de ataque ao 2.º Exército russo                               Gen. von Hindenburg 

 

A marcha do 2.º Exército russo prosseguia, penosamente, através de um terreno arenoso. 
Marchando à média de 20 km por dia, as tropas de Samsonov iam sofrendo um desgaste físico 
notório, agravado pelas dificuldades sentidas no capítulo do reabastecimento. 

A 22 de Agosto, estabelecia-se o primeiro contacto entre as tropas de Samsonov e o XX CE 
alemão. Não tendo, ainda, recebido os reforços que lhe haviam sido atribuídos, o general Scholtz, 
comandante do XX CE, ordenou o recuo das suas unidades. Esta manobra consentiu a ocupação da 
cidade de Neidenburg pelas tropas russas do XV CE, comandadas pelo general Martos. No dia 
seguinte, os VI e XIV CE russos, à direita de Martos, consolidaram, igualmente, alguns pequenos 
avanços no interior do território alemão. 

Entretanto, no Nordeste, o 1.º Exército continuava estranhamente inactivo. A cada hora que 
passava, pareciam aumentar as possibilidades de os alemães poderem bater, separadamente, cada 
um dos exércitos russos. Ainda mais decisiva, naquela conjuntura, era a circunstância de todas as 

                                                 
1
 Quartel-General do Exército (Oberste Heeresleitung – OHL). 
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movimentações das últimas horas – com a saída do I CE do conjunto de tropas empenhadas contra o 
1.º Exército – terem escapado, por completo, às unidades de reconhecimento russas. Assim, 
Rennenkampf supunha ter pela frente uma força superior à que, efectivamente, tinha, contribuindo, 
com os seus relatórios, para a incorrecta avaliação que se fazia no escalão superior. 

A 23 de Agosto, finalmente, o 1.º Exército retomou a sua marcha para oeste, no cumprimento 
do plano inicial, isto é, para empurrar os alemães contra o Vístula. Dada a evolução dos 
acontecimentos, esta manobra pouco contribuía para apoiar a ofensiva de Samsonov, em curso a 
sudoeste. 

Num primeiro combate, travado entre as aldeias de Orlau e Franfenau, a infantaria russa do 
2.º Exército logrou desalojar os alemães das suas trincheiras. Fizeram-no, contudo, sofrendo pesadas 
baixas. Logo nesse combate, ficou patente a superioridade da artilharia alemã e os efeitos 
devastadores que estava em condições de causar. 

Os problemas de reabastecimento já referidos iriam, nesta fase da campanha, ter reflexos 
negativos também no que concerne às comunicações: o avanço do 2.º Exército, provocando um largo 
consumo de fio telefónico, acabou por esgotar as reservas existentes nas unidades mais avançadas. 
Privados desse seguro meio de ligação, os comandantes russos viram-se na necessidade de recorrer à 
TSF, fazendo-o, por vezes, sem o recurso a qualquer forma de codificação. Foi assim que o comando 
do 8.º Exército teve acesso, em 23 de Agosto, a uma mensagem em que Samsonov dava as instruções 
do dia às unidades subordinadas e na qual deixava transparecer a sua convicção de que tinha pela 
frente um inimigo em debandada – o que estava longe de corresponder à realidade.  

Para Hindenburg, a dúvida principal passava a ser, portanto, a manobra que estaria reservada 
ao 1.º Exército. Depois de ponderada a situação, foi decidido que os outros dois corpos de exército 
posicionados a leste – o XVII e o I (R) – virassem as costas às tropas de Rennenkampf para irem atacar 
o flanco direito de Samsonov. 
 

 
 

A ordem de ataque foi dada para execução a 26 de Agosto. Enquanto os dois corpos de 
exército vindos de nordeste atacariam o flanco direito russo, o XX CE, no centro, e o I CE, a oeste, 
completariam a manobra de duplo envolvimento. Quando o ataque se estava a iniciar, chegou ao QG 
do 8.º Exército um telefonema do OHL no qual era disponibilizado o reforço de três corpos de exército 
e uma divisão de cavalaria, a retirar da frente ocidental. Ludendorff, profundo conhecedor de que a 
manobra a ocidente não teria êxito se não dispusesse do máximo de densidade de forças na sua ala 
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direita, informou o OHL de que os reforços, além de desnecessários, já não chegariam em tempo útil 
para a batalha que estava a iniciar-se. 

Entretanto, Samsonov atribuíra às suas unidades, como objectivo imediato, a tomada da linha-
férrea Allestein-Osterode, a qual lhe asseguraria o domínio da principal via de comunicação para 
ocidente, e, simultaneamente, barrava o recuo do 8.º Exército para oeste do rio Vístula. Depois de ter 
suposto que tinha pela frente um exército em fuga, Samsonov acabou por se aperceber do equívoco a 
que fora induzido. Através de elementos fornecidos pelos serviços de informações, o comandante do 
2.º Exército deu conta da ameaça que o I CE alemão constituiria para o seu flanco esquerdo se o seu 
movimento prosseguisse para norte. A única forma de não oferecer o flanco ao inimigo era inflectir 
para oeste para colocar as suas tropas entre o exército alemão e o Vístula. Tendo pedido 
superiormente autorização para efectuar essa alteração ao plano inicial, recebeu, no entanto, uma 
rotunda negativa. Manteve-se, por conseguinte, o avanço para a linha Allestein-Osterode. 

Num primeiro escalão, Samsonov dispôs os XII e XV CE, aos quais adicionou uma divisão cedida 
pelo XIII CE. Sobre a esquerda posicionou o I CE, reforçado com outra divisão do XIII CE. Bastante 
isolado, sobre a direita, ficaria o VI CE. Depois, no entanto, Samsonov mudou de ideias e ordenou ao 
VI CE que reforçasse o centro do dispositivo. À última da hora – já o VI CE se movia para o centro do 
dispositivo –, mandou regressar tudo à primeira forma, revelando a falta de confiança que o 
atormentava. Para agravar a situação, dificuldades de comunicação fizeram com que a contra-ordem 
não chegasse, prontamente, ao comando do VI CE. Nestas circunstâncias, a unidade prosseguiu o seu 
deslocamento para oeste. 

Entretanto, a divisão que seguia mais atrasada teve notícia da aproximação de forças alemãs – 
no caso, o XVII CE alemão, do general von Mackensen. Como os relatos que possuía da situação geral 
davam as forças em contacto com o 1.º Exército como estando em fuga desordenada, o comandante 
da divisão russa considerou que se lhe abria uma excelente oportunidade para aniquilar essa parte do 
inimigo e preparou-se para o ataque. Entretanto, a divisão que se deslocava na frente do movimento 
para o centro do dispositivo prosseguia a sua marcha, afastando-se da divisão que ia travar combate. 

Estabelecido o contacto, a superioridade dos alemães logo se fez sentir. Vendo que se 
enganara na avaliação do inimigo, o comandante da divisão russa chamou em seu auxílio a outra 
divisão do VI CE que, entretanto, já se encontrava a cerca de 30 km. Invertida a direcção do 
movimento e progredindo em marchas-forçadas, a divisão acabaria por ser atacada pelo I CE (R), de 
von Bellow, o qual, tal como o XVII, vinha de nordeste para atacar o flanco direito do 2.º Exército. O 
resultado imediato foi a perda de contacto entre as duas divisões russas, cada qual empenhada contra 
um corpo de exército alemão. Seguir-se-ia, no meio da mais completa confusão, a derrocada total da 
estrutura do VI CE russo e a sua fuga desordenada para a retaguarda. A missão dos XVII e I (R) corpos 
de exército alemães fora cumprida com pleno êxito. 

No centro, entretanto, a batalha iniciou-se com um forte ataque do XV CE, do general Martos. 
A divisão do XIII CE que tinha à sua esquerda, no entanto, foi repelida e obrigada a recuar, 
desguarnecendo o flanco esquerdo de Martos. À sua direita, o XII CE, do general Kliouev, chegou a 
tomar Allenstein. Todavia, sabendo das dificuldades do XV CE, decidiu abandonar a cidade para ir em 
auxílio da unidade à sua esquerda. Kliouev saiu de Allenstein convicto de que, com o normal decorrer 
da ofensiva, a cidade viria a ser reocupada pela unidade que guardava o flanco direito do 2.º Exército, 
isto é, o VI CE. Desconhecia o general russo que, por essa altura, o VI CE debandava para a retaguarda 
e que, portanto, jamais estaria em condições de acompanhar a ofensiva. As dificuldades de 
comunicações, por conseguinte, provocavam, no lado russo, capacidades de comando e controlo de 
baixíssimo nível. O dia 26 de Agosto terminou de forma dramática para as tropas russas. Nos dias 
seguintes, a questão que se punha ao 2.º Exército era, sobretudo, o de não permitir ao inimigo a 
manobra de envolvimento que, claramente, se estava a desenhar. 

Na madrugada do dia seguinte, 27 de Agosto, travou-se a batalha no flanco ocidental do 
dispositivo. Estavam frente a frente dois corpos de exército com a mesma numeração: o I CE alemão, 
de von François, e o I CE russo, de Artomonov. Às 4 da madrugada, a artilharia alemã iniciou uma 
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intensa preparação sobre as posições de Usdau. O efeito deste bombardeamento sobre unidades 
esgotadas fisicamente e mal alimentadas foi terrível. Em pouco tempo, a resistência russa cedeu em 
quase toda a frente 

Ao findar o dia, a verdade, nua e crua, chegava ao Alto-Comando russo: afinal, os alemães não 
estavam a retirar atabalhoadamente para ocidente do Vístula. Estavam organizados e numa postura 
claramente ofensiva. Perante o desfazer de todos os equívocos, Jilinsky expediu ordens a 
Rennenkampf para que o 1.º Exército fosse em auxílio do 2.º. 

O terceiro dia de combate desenrolou-se no meio de avanços e recuos que tornavam 
particularmente complexa a acção de comando. Mesmo recorrendo à cavalaria e a meios aéreos, era 
difícil aos comandantes das grandes unidades terem uma perspectiva actualizada da posição das suas 
unidades. Combatia-se numa frente de 65 km, com cerca de trezentos mil homens em acção. 

Alertado sobre a aproximação do 1.º Exército, o QG do 8.º Exército, localizado na aldeia de 
Frögenau, tinha perante si um problema que carecia de urgente solução: avaliar até que ponto as 
tropas de Rennenkampf seriam capazes de chegar junto do 2.º Exército a tempo de participar na 
batalha. Os elementos de informação necessários à decisão não tardaram a chegar: a velocidade de 
deslocamento do 1.º Exército conferia aos alemães o tempo necessário para concluir o aniquilamento 
separado do 2.º Exército. 

A 28 de Agosto, apesar de manter intactas várias unidades, o colapso organizativo do I CE 
russo era uma realidade. Os XV e XII CE, ao centro, ainda lutavam, mas os dois corpos que deviam 
proteger os flancos do 2.º Exército – I a ocidente e VI a oriente – haviam sido irremediavelmente 
postos fora de combate. Perante a derrocada do seu dispositivo, Samsonov ordenou a retirada do seu 
exército. Nos dois dias seguintes, os alemães, pressentindo que os russos retiravam, iniciaram a 
exploração do sucesso, procurando, por uma manobra de envolvimento, cercar as forças inimigas. Os 
dois corpos do centro, por se terem batido até à última, foram as grandes vítimas dessa bem-sucedida 
manobra de cerco.  

 

 
Batalha de Tannenberg – Rendição de soldados russos 

 

Além de elevado número de mortos – os cálculos feitos na época apontavam para 32.000 –, 
caíram em poder dos alemães 92.000 prisioneiros, entre os quais Martos e Kliouev. Samsonov, 
juntamente com alguns elementos do seu estado-maior, tentou furtar-se ao destino dos outros 
prisioneiros, cavalgando desesperadamente na direcção da fronteira. Durante um alto, na escuridão 
da noite, afastou-se dos outros companheiros de fuga e suicidou-se com um tiro de pistola. 

Só a pouco e pouco é que o comando do 8.º Exército se foi apercebendo da magnitude da 
vitória. Quando se tratou de escolher o nome com que essa grande vitória passaria à história, decidiu-
se chamar-lhe Batalha de Tannenberg. Era o nome de uma aldeia localizada a pouco mais de três 
quilómetros de Frögenau. 
 

 

David Martelo – Julho de 2017 


