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VERÃO DE 1917 NA FRENTE OCIDENTAL 
 

A 3.ª bA 3.ª bA 3.ª bA 3.ª batalhaatalhaatalhaatalha    de Ypres (Passchendaele)de Ypres (Passchendaele)de Ypres (Passchendaele)de Ypres (Passchendaele)    
 

 

 
Uma perna vestida de caqui, três cabeças em fila, restos de corpos submersos, dando a ideia de que utilizaram a última 

onça de energia para conservar as cabeças fora de água. Noutro pequeno charco, uma mão agarrando uma 

espingarda é tudo quanto é visível, enquanto o espaço vizinho é ocupado por um capacete de aço e metade de uma 

cabeça com os olhos arregalados gelidamente para o lodo esverdeado que flutua quase ao seu nível. 
Memória de um combatente 

 

 

O desenrolar das operações na Frente Ocidental, em 1916, cifrara-se nas desastrosas 

ofensivas em Verdun e no Somme, as quais se haviam equivalido no absurdo somatório de perdas e 

na inutilidade das acções. A nomeação de Hindenburg para Chefe do Estado-Maior-General alemão, 

sugerindo a transferência temporária do esforço alemão para oriente, em busca de uma vitória final 

sobre o exército russo, fazia prever uma postura de contenção a ocidente. Os Britânicos, por seu 

turno, não deixariam de continuar a pensar em formas de guerra voltadas para a penetração das 

linhas alemãs, explorando e melhorando as capacidades dos carros de combate. 

 Em Junho de 1917, o êxito obtido pelas tropas aliadas em Messines, através de uma acção 

de objectivo limitado, parecia poder constituir um bom exemplo para o futuro. Todavia, o 

comandante da Força Expedicionária Britânica (FEB), general Haig, não retirou dessa vitória os 

ensinamentos que talvez se impusessem e preparou-se para concretizar outra ofensiva em grande 

escala. Em Londres, as pretensões de Haig eram vistas com grande cepticismo. O primeiro-ministro 

Lloyd George, no cargo desde Dezembro de 1916, considerava que se havia atingido já um número 

de baixas desmesurado, sobretudo porque essas perdas humanas não tinham qualquer 

correspondência com os resultados obtidos no terreno. Haig insistiu na necessidade de procurar 

uma grande penetração do dispositivo alemão no sector de Ypres. O objectivo era duplo: numa 

primeira fase, deveria concretizar-se a conquista das cristas situadas a leste de Ypres; depois, a FEB 

procuraria inflectir para Norte e conquistar os portos belgas do canal da Mancha (Zeebrugge e 

Ostende) utilizados pelos submarinos alemães. Winston Churchill, nas suas Memórias, haveria de 

considerar a justificação desta segunda acção como falaciosa: 

 

        
      Plano de Haig para a grande ofensiva do Verão de 1917                   General Sir Hubert Gough, comandante do 5.º Exército 

 

O argumento dos submarinos era completamente falacioso. Cabe ao Almirantado a 

grave responsabilidade de ter erradamente convencido Haig e o seu Estado-Maior 
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acerca do valor de Ostende e Zeebrugge para a campanha submarina. Estes dois portos 

eram bases avançadas muito convenientes para a operação dos submarinos no Canal da 

Mancha, mas não eram, de todo, indispensáveis para a guerra submarina.1 

 

Conhecedor da escassa superioridade dos meios disponíveis e embora receando que se 

caminhasse para um insucesso semelhante ao do Verão anterior (batalha do Somme), o primeiro-

ministro Lloyd George não encontrou modo de se opor às opiniões dos responsáveis militares. Haig 

argumentava com a circunstância de estar prevista uma ofensiva russa para a mesma ocasião, 

prometida por Kerensky, primeiro-ministro do Governo Provisório saído da Revolução de Março.
2
 

  

 
 

A ofensiva da FEB, na Flandres, ia mesmo realizar-se, cabendo o ataque principal ao 5.º 

Exército (gen. Gough). O 2.º Exército britânico, à direita, providenciaria a cobertura desse flanco. O 

                                                 
1
 CHURCHILL, Winston, The World Crisis, 1911-1918, p. 724. 

2
 De facto, a 1 de Julho de 1917, o Exército Russo lançaria um ataque, na Galícia, na direcção de Lemberg, com 31 

divisões, apoiadas por 1.328 bocas-de-fogo pesadas. Nas primeiras duas semanas, numa frente de 150 km, conseguiram 

fazer recuar o dispositivo austro-germânico em cerca de 40 km. Posteriormente, a falta de reabastecimentos adequados e 

o endurecimento da resistência inimiga foram determinantes para a perda do ímpeto inicial e para o recrudescimento dos 

actos de indisciplina. 
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apoio do 1.º Exército francês, à esquerda, embora prometido, poderia ser de duvidosa eficácia, 

dados os incidentes de natureza disciplinar que, pouco tempo antes, tinham abalado o exército 

gaulês. Meios aéreos britânicos e franceses assegurariam o domínio do espaço aéreo sobre o 

campo de batalha, impedindo ou dificultando a observação e regulação dos fogos germânicos. 

Esperava-se que a ausência de chuvas viesse facilitar a progressão da infantaria e dos carros de 

combate num terreno habitualmente enlameado e pejado de crateras. 

Do lado alemão, a chamada Posição da Flandres era uma das mais fortes da Frente 

Ocidental. O seu valor decorria, em simultâneo, do facto de se apoiar numa das poucas linhas de 

elevações existentes na região e dos trabalhos de organização de terreno meticulosamente 

executados. Diante dessa posição, os soldados aliados teriam que progredir numa zona plana, sem 

vegetação ou edifícios que conferissem cobertura. Para os Alemães, os campos de tiro e de 

observação eram, por conseguinte, próximos dos ideais. 

O que se passou a partir de 31 de Julho, data do início da ofensiva, foi bastante diferente do 

que havia sido imaginado pelos Britânicos. Com o empenhamento de 136 carros de combate, o 

ataque iniciou-se de madrugada, às 03.50, após uma preparação de artilharia durante a qual foram 

disparadas quatro milhões de granadas (no Somme, a preparação fora de “apenas” um milhão). As 

principais forças alemãs, recuadas entre 5 e 10 km relativamente à linha da frente, foram, 

naturalmente, poupadas a esses fogos. O famoso escritor militar britânico Liddell Hart haveria de 

resumir, de forma sugestiva, o desacerto que constituía aquela descomunal preparação de 

artilharia: 

 

O Comando Britânico insistiu ao longo de cerca de dois anos no método do prolongado 

bombardeamento preparatório, convencido de que a quantidade de granadas disparadas era a 

chave do sucesso, e que, diferentemente de todos os Grandes Capitães da História, podia 

desprezar o princípio da surpresa. A ofensiva de Ypres, que, por fim, se afundaria no pantanal de 

Passchendaele, em Outubro, tornou mais nítido do que nunca o facto de que um tal 

bombardeamento bloqueou a progressão para a qual se pretendia que abrisse caminho, porque 

fez com que o terreno se tornasse intransitável.
3
  

  

Com poucas tropas alemãs nas trincheiras mais avançadas, o escalão de ataque franco-

britânico não deparou com obstáculos significativos para percorrer os primeiros 2-3 km. Depois é 

que começaram as complicações. As ligações telefónicas com a artilharia foram sendo 

interrompidas, o mesmo sucedendo às que asseguravam o fluxo de informações para os postos de 

comando dos diversos escalões. Ao início da tarde, uma intensa chuva de granadas da artilharia 

alemã abateu-se sobre as unidades atacantes, obrigando-as a recuar em grande velocidade. A 

‘pluviosidade’ não se quedou, porém, pelos projécteis das bocas-de-fogo inimigas. De facto, 

contrariando as expectativas, uma forte bátega de água jorrou sobre o campo de batalha, tornando 

o solo num tormentoso mar de lama, que dificultava, ainda mais, a progressão da infantaria e dos 

carros de combate aliados. 

Em 4 de Agosto, perante o embaraço da situação, Douglas Haig mandou suspender o ataque 

e consolidar as posições conquistadas. Como as baixas haviam sido comparativamente menores do 

que no início da batalha do Somme, Haig insistiu com o Gabinete de Guerra britânico no sentido de 

retomar a ofensiva. O optimismo do comandante da FEB não levava na devida conta a circunstância 

do ataque aliado não ter, sequer, obrigado os Alemães a empenhar as suas reservas. De facto, 

bastara a acção da artilharia inimiga e a chuva torrencial para deter o avanço franco-britânico. 

A chuva continuou a cair durante as duas primeiras semanas de Agosto. Com a melhoria das 

condições meteorológicas, o ataque foi retomado a 16. Haig lançou, então, o 5.º Exército na 

direcção da linha Gheluvelt-Langemarck, sendo esta última localidade alcançada à custa de pesadas 

baixas. Daí para diante, todavia, as forças e o ânimo foram escasseando, levando Haig, em 24 de 

                                                 
3
 HART, Liddell, Reputations tem years after, p. 134. 
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Agosto, a transferir a missão do ataque principal para o 2.º Exército. O seu comandante, general 

Plumer, entendeu ser necessário algum tempo para preparar um novo ataque, que, de qualquer 

modo, deveria ter objectivos menos ambiciosos do que os idealizados por Haig antes do início da 

operação. 

 

 
General Sir Herbert Plumer, comandante do 2.º Exército da FEB 

 

A continuação da ofensiva ocorreu a partir de 20 de Setembro, baseando-se numa táctica 

cautelosa em que os avanços eram obtidos através de curtos lanços de cerca de 1500 metros, 

sempre com o apoio eficaz da artilharia. Com este método, todo o planalto de Gheluvelt foi 

conquistado, retirando aos Alemães a observação directa do terreno imediatamente a leste de 

Ypres. 

 

 
 

O último assalto sobre a colina de Passchendaele foi levado a cabo por tropas do Corpo 

Canadiano, em 6 de Novembro. No balanço final da 3.ª batalha de Ypres, a tomada das importantes 

alturas a leste da cidade belga haviam custado um preço arrepiante: 300.000 britânicos, 8.500 

franceses e 260.000 alemães contaram-se entre mortos, feridos e desaparecidos (muitos deles 
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submersos nas crateras inundadas do campo de batalha). No balanço final da ofensiva, Winston 

Churchill haveria de fazer o seguinte registo: 

 

Em seis semanas, no ponto mais avançado que atingimos, tínhamos progredido 

quatro milhas. Assim que começou a chover, as vastas extensões de crateras 

transformaram-se num mar de sufocante e fétida lama, na qual os homens, animais e 

carros de combate patinhavam e pereciam sem esperança. Os poucos itinerários que 

podiam ser preservados através deste lamaçal eram varridos incessantemente pelos 

fogos de artilharia, mas era através deles que, com grande coragem, marchavam, ao 

longo de toda a noite, infindáveis colunas de transporte. A impossibilidade de remuniciar 

as baterias de artilharia britânicas por outro itinerário fez com que elas fossem 

agrupadas de ambos os lados do único disponível. Deste modo, não podia haver 

dissimulação e a contra-bateria alemã causava pesadas perdas em guarnições e armas, 

aniquilando quase completamente os cavalos da artilharia. 

As descoroçoantes conquistas de terreno foram mitigadas por relatos de uma 

prodigiosa carnificina do lado alemão. As perdas infligidas ao inimigo não devem ser 

subestimadas. Ludendorff admitiu-o de forma clara. Estes embates, violentos e 

continuados, sacudiram o inimigo até aos seus alicerces. Mas as baixas alemãs eram 

sempre numa escala menor. Tinham sempre menos tropas no ‘caldeirão’. Causaram 

sempre cerca de duas baixas por cada uma que sofreram, vendendo por valor 

exorbitante cada polegada de terreno.4 

 

Depois desta batalha, as perdas sofridas pelos britânicos adquiriam uma gravidade acrescida 

porque se haviam esgotado os voluntários de 1914, e, apesar de o governo ter decretado a 

conscrição, a qualidade física dos novos recrutas era claramente inferior aos padrões até então 

praticados. O exército francês padecia de idêntica escassez de efectivos, esgotadas que estavam as 

reservas de recrutamento. A solução encontrada por britânicos e franceses para manter o mesmo 

número de divisões com menores efectivos foi reduzir os seus quadros orgânicos de 12 para 9 

batalhões. 

Do lado alemão, em contrapartida, as perdas sofridas, apesar de graves, estavam prestes a 

ser colmatadas com a chegada de 50 divisões provenientes da Frente Oriental, concluída que fora a 

paz com o novo regime dos Sovietes. Essas divisões constituíam, no entanto, a derradeira reserva a 

injectar nas trincheiras da Frente Ocidental. 

 

 

David Martelo – Agosto de 2017 

                                                 
4
 CHURCHILL, Winston, Idem, p. 728. 


