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A OFERTA DE PAZ ALEMÃ DE DEZEMBRO DE 1916 
 
 
 

As operações militares na Europa, durante o ano de 1916, ficaram grandemente marcadas 
pelas prolongadas batalhas de Verdun e do Somme, qualquer delas de resultados estratégicos 
diminutos mas causadoras de elevadíssimas baixas. 1916 foi, também, o ano da batalha da Jutlândia, 
único grande confronto naval da 1.ª Guerra Mundial, concluída com um resultado de tal modo 
equilibrado que permitiu a Alemães e Britânicos reclamarem para si os louros de uma vitória. 

As estatísticas permitem dizer que, em matéria de baixas, os Alemães ficaram sempre com 
vantagem relativamente a Britânicos e Franceses, tanto em terra como no mar. Olhando o mapa da 
guerra e tendo em atenção que os Alemães e Austro-Húngaros haviam invadido e ocupado diversos 
países, nas diversas frentes europeias, podia dizer-se que, ao findar o ano, era a aliança dos Impérios 
Centrais que estava a ganhar a guerra. Da parte dos governos dos países Aliados, todavia, não 
existia a mais pequena intenção de encetar negociações de paz, uma vez que era consensual a ideia 
de que uma tal hipótese só seria de encarar depois de uma vitória militar indisputável sobre os 
exércitos germânicos. 

 

 
As linhas brancas indicam os avanços dos exércitos dos Impérios Centrais e respectivos ganhos 

territoriais, a oeste e a leste. Na frente italiana, registavam-se pequenas perdas. 

 
Esta determinação de prosseguir a guerra até à vitória mantinha-se mesmo nos momentos 

críticos que se verificavam na retaguarda. Na Grã-Bretanha, as pesadas baixas sofridas durante 1915 
e início de 1916 fizeram esgotar as reservas de voluntários. Os cerca de 3,5 milhões de jovens que se 
tinham alistado de sua livre vontade desde o início da guerra já não eram suficientes para as 
necessidades do Exército – o recompletamento das perdas e o levantamento de novas unidades. 
Assim, a indispensabilidade de recorrer à conscrição, num país sem tradição que ao suportasse, foi 
corroendo o governo de Herbert Asquith. Para agravar a situação, o final do ano trouxe, ainda, a 
vitória alemã e austro-húngara na Transilvânia e a invasão da Roménia. Bucareste cairia em 5 de 
Dezembro. Nesse mesmo dia, Asquith solicita ao rei a sua resignação, seguindo-se a formação de 
novo governo, liderado por David Lloyd George. Asquith, sendo um político de tipo mais 
tradicionalista, inclinara-se sempre para o modelo em que aos chefes militares era concedida uma 
vasta autonomia na condução da guerra. Lloyd George, pelo contrário, era partidário da criação de 
um gabinete restrito que pudesse controlar e orientar a acção da estrutura militar de campanha. No 



2 
 

seio do próprio governo, eram cada vez mais os que admiravam as qualidades de liderança de Lloyd 
George e achavam ter ele – mais do que Asquith – o perfil ideal para presidir ao gabinete de guerra. 
 

 
David Lloyd George 

 
Uma semana depois, a 12 de Dezembro, o governo alemão emitia uma proposta de paz, a qual, 

embora tenha sido tornada pública em vários órgãos da imprensa internacional nos dias 
subsequentes, só chegaria às mãos das potências Aliadas em 18 de Dezembro, através do embaixador 
dos EUA. O documento havia sido originalmente endereçado ao Encarregado de Negócios 
americano em Berlim, com o seguinte texto: 

 
Berlim, 12 de Dezembro de 1916 
Senhor Encarregado de Negócios, 
 

 A guerra mais formidável que a História regista tem vindo, desde há dois anos e meio, a 
devastar grande parte do mundo. A catástrofe, que os laços de uma civilização comum de mais de 
mil anos não puderam deter, abate-se sobre a humanidade no seu mais precioso património; e 
ameaça sepultar debaixo das suas ruínas o progresso moral e material que eram o orgulho da 
Europa no dealbar do século XX. Nesta contenda, a Alemanha e os seus aliados têm dado provas 
da sua indestrutível força ao registarem na guerra consideráveis sucessos. As suas inabaláveis 
linhas resistem aos incessantes ataques dos exércitos inimigos. A recente diversão nos Balcãs foi 
rápida e vitoriosamente anulada. Os últimos acontecimentos demonstraram que a continuação da 
guerra não pode quebrar a sua capacidade de resistir. A situação geral ainda mais justifica a sua 
esperança em novos sucessos. Foi para a defesa da sua existência e liberdade do seu 
desenvolvimento nacional que as quatro potências aliadas foram constrangidas a pegar em armas. 
As proezas dos seus exércitos não alteraram esse propósito. Nem por um instante se desviaram da 
convicção de que o respeito pelos direitos das outras nações não é incompatível com os seus 
próprios direitos e legítimos interesses. Não procuram esmagar ou aniquilar os seus adversários. 
Conscientes da sua força militar e económica, e, determinados a continuar até ao fim, se 
necessário, a luta que lhes é imposta, mas animadas, ao mesmo tempo, pelo desejo de refrear a 
torrente de sangue e pôr um fim aos horrores da guerra, as quatro Potências Aliadas propõem o 
início imediato de negociações de paz. Estão certas de que as propostas que apresentarão, e que 
têm por finalidade assegurar a existência, a honra e o livre desenvolvimento dos seus povos, serão 
de molde a servir como base para a restauração de uma paz duradoura. 
 
Se, não obstante esta oferta de paz e conciliação, a guerra tiver de prosseguir, as quatro Potências 
Aliadas estão determinadas a levá-la até ao fim, mas rejeitam solenemente qualquer 
responsabilidade perante a humanidade e a História. 
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O Governo Imperial tem a honra de solicitar, por vosso intermédio, que o Governo dos Estados 
Unidos transmita a presente comunicação ao Governo da República Francesa, ao Governo Real da 
Grã-Bretanha, ao Governo Imperial do Japão, ao Governo Real da Roménia, ao Governo Imperial 
da Rússia e ao Governo Real da Sérvia. 
 
Aproveito esta oportunidade para lhe renovar, Sr. Encarregado de Negócios, os protestos da 
minha elevada consideração. 
 
VON BETHMANN-HOLLWEG 
Para o Sr. Joseph Clark Grew 

Encarregado de Negócios dos Estados Unidos da América.1 
 

Do lado britânico, o texto da proposta – que não aludia a quaisquer termos específicos – foi 
considerado essencialmente arrogante e foi interpretado como uma tomada de posição que, 
antecipadamente, sabiam vir a ser rejeitada, e destinada, unicamente, a obter três objectivos 
essenciais: 

 
1. Reconciliar aquela parte do povo alemão que começava a sentir que as brilhantes vitórias até 

então alcançadas nada tinham trazido senão mais privações e perdas de vidas, convencendo-
os de que só a vitória seria alternativa a uma paz insatisfatória; 

2. Persuadir os países neutrais, crescentemente hostis à Alemanha, e os povos dos países 
beligerantes de que o prolongamento da guerra se devia, inteiramente, à teimosia e insaciável 
ambição dos Governos Aliados. 

3. Dar início às negociações de paz quando as condições militares eram mais favoráveis à 
Alemanha do que aos Aliados. 

 
A partir deste ponto, é possível detectar na reacção dos governos dos Aliados uma atitude que, 

mantendo a ideia da indispensabilidade de uma vitória militar indisputável sobre os exércitos 
germânicos, a justifica como sendo a única forma de garantir uma paz duradoura. No fundo, o 
mesmo espírito que haveria de prevalecer na Conferência de Paz de Paris e no Tratado de Versalhes 
– uma paz nos termos dos Aliados e que de ‘duradoura’ nada haveria de ter. 

Pela leitura da documentação da época, é perceptível que não era muita a vontade de dar uma 
resposta ao governo de Berlim. O certo é que, por um lado, o governo americano fizera saber que 
veria como inadequada uma rejeição liminar da proposta; por outro lado, tendo a proposta sido 
comunicada à imprensa pelo governo alemão e reproduzida na imprensa de todo o mundo, impunha-
se que, perante a opinião pública dos Países Aliados, fosse apresentada uma posição definida 
relativamente à proposta. 

Pela parte dos Aliados, o passo seguinte orientou-se no sentido de, antes de aceitar o início de 
negociações, obrigar os governos dos Impérios Centrais a mostrarem pormenorizadamente o 
conteúdo da sua proposta. A Itália, através do barão Sonnino, ministro dos Negócios Estrangeiros, 
opinava que se recusasse às potências inimigas quaisquer anexações de territórios ocupados. Mas o 
governo de Roma ia mesmo mais longe, negando aceitar, sequer, o retorno às fronteiras de 1914, 
posição que logo seria partilhada pelo Japão. Não por acaso, estes dois países veriam ser-lhes 
conferidos importantes ganhos territoriais, uma vez consumada a derrota dos Impérios Centrais. A 
França, por seu turno, desde havia décadas que ansiava por reaver a Alsácia e a parte da Lorena que 
o Império Alemão anexara na sequência da guerra Franco-Prussiana (1870-71). 

Entretanto, de Washington, o embaixador britânico Sir C. Spring-Rice informava o seu governo 
de que a posição alemã nos EUA sairia reforçada de uma recusa dos Aliados a conhecerem os 
específicos termos da proposta. Adiantava, ainda, que tinha como possível que o presidente 
Woodrow Wilson viesse, sobre este assunto, a fazer algumas sugestões, caso em que aconselhava 
que o Governo Britânico mostrasse apreço por tal gesto amigo, embora sem se comprometer. 
                                                 
1 GEORGE, David Lloyd, War Memoires, Vol. I, Ed Kindle, pos. 14975-15002 
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Presidente Woodrow Wilson 

 
Na reunião de 18 de Dezembro do Gabinete de Guerra Britânico, chegou-se a um acordo no 

sentido de todas as potências aliadas assinassem, em Paris, uma nota de resposta à proposta 
germânica, a qual seria ali mesmo entregue ao embaixador americano em França. Nessa nota, 
refutava-se o preâmbulo do documento alemão e realçava-se a circunstância de ser inútil uma 
proposta de paz sem que os termos da mesma estivessem definidos. 

Em 20 de Dezembro, os governos das Potências Aliadas, através do embaixador americano 
acreditado no respectivo país, recebem a Nota de Paz do presidente Wilson. O documento começava 
por manifestar os intuitos mais amistosos e fazia questão de se demarcar da recente iniciativa de paz 
dos Impérios Centrais. Seguidamente, Wilson expressava a ideia de que ambas as partes contendoras 
deveriam explicitar as suas próprias condições para que a guerra terminasse e para que não voltasse a 
acontecer. Manifestando o interesse vital dos EUA numa paz duradoura, o presidente exortava as 
potências beligerantes a iniciar negociações, terminando por sublinhar que não proporia quaisquer 
termos para a paz nem seria intermediário de conversações, desejando, unicamente, que se fizessem 
sondagens que permitissem perceber a distância a que estaríamos da paz. 

Sobre esta matéria, uma conferência entre os governos britânico e francês teve lugar de 26 a 28 
de Dezembro de 1916, em Londres, aproveitando a circunstância de já estar marcada para essa data 
uma reunião para tratar de assuntos de carácter operacional. O adiantamento das conversações sobre 
a resposta a dar ao governo de Berlim permitiu chegar a um texto que foi entregue ao governo de 
Paris para ser apresentado, em nome de Rússia, França, Grã-Bretanha, Japão, Itália, Sérvia, Bélgica, 
Montenegro, Portugal e Roménia, ao embaixador dos EUA em França, o que veio a concretizar-se 
em 30 de Dezembro.  

A Nota dos governos aliados começava por rebater o preâmbulo da Nota alemã, que atribuía aos 
Aliados a responsabilidade do início da guerra, e por recusar a ideia de que os Impérios Centrais 
estavam num patamar vitorioso. Depois de afirmar expressamente a devoção dos Aliados à causa da 
paz, acrescentava: 

 
Uma mera sugestão, sem definição dos termos, de que devem ser iniciadas negociações, não é 

uma oferta de paz. A publicação pelo Governo Imperial de uma proposta simulada, a que falta 
substância e precisão, poderia ser vista menos como uma oferta de paz do que como manobra de 

guerra.2 
 

                                                 
2 GEORGE, David L., Idem, pos. 15141. 
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A Nota prosseguia recordando a forma como os Impérios Centrais haviam forçado a eclosão da 
guerra e insistia em afirmar que o mapa da Europa não reflectia a verdadeira posição de força de que 
os Aliados eram detentores no plano militar, concluindo que seriam exigidas à Alemanha 
penalizações, reparações e garantias. 

A resposta ao presidente dos EUA, entregue em 10 de Janeiro de 1917, expressava respeito 
pelos sentimentos que haviam inspirado a Nota americana e insistia na tese de que a guerra só 
poderia terminar satisfatoriamente desde que em termos que assegurassem uma paz justa e 
duradoura. Considerava-se que a ideia contida na Nota americana, segundo a qual os objectivos de 
ambas as partes eram os mesmos, era desmentida pela própria história do conflito e pela violação dos 
direitos das pequenas nações, sendo feitas referências à Bélgica, Luxemburgo, Sérvia, Arménia e 
Síria, ao mesmo tempo que se catalogavam como crimes os ataques dos dirigíveis Zeppelin e dos 
submarinos contra alvos civis. Acrescentava-se que quaisquer futuras negociações deveriam incluir 
as seguintes medidas: 

 
Restauração da soberania da Bélgica, da Sérvia e do Montenegro, com as devidas 

compensações; 
A evacuação dos territórios invadidos da França, Rússia e Roménia, com a adequada reparação; 
A reorganização da Europa, garantida por um acordo estável, baseado, de forma semelhante, 

no princípio das nacionalidades, no direito que todos os povos, pequenos ou grandes, têm de 
desfrutar de uma completa segurança e desenvolvimento económico livre, e, também, em acordos 
de natureza territorial e internacional, estruturados de modo a garantir fronteiras terrestres e 
marítimas contra ataques iníquos; 

A restituição de províncias ou territórios anteriormente arrancados pela força a Países Aliados 
ou contrários às aspirações dos seus habitantes; 

A libertação de Italianos, Eslavos, Romenos, Checos e Eslovacos da sua dominação estrangeira; 
A libertação dos povos que actualmente se encontram debaixo da criminosa tirania dos Turcos 

e a expulsão da Europa do Império Otomano, o qual provou ser tão radicalmente alheio à 
civilização ocidental; 

A implementação da recente proclamação do Czar relativamente à restauração da Polónia; 

Resgatar a Europa dos brutais abusos do militarismo prussiano.3 
 

Todavia, ao tornarem-se públicas as condições dos Aliados, os Impérios Centrais, caso 
aceitassem, ficavam, perante os seus povos, na posição de quem, de forma desonrosa, se rendia 

estando a ganhar a guerra. 
É possível vislumbrar nos termos desta Nota o essencial das exigências que, terminada a guerra, 

se iriam reflectir no conteúdo do Tratado de Versalhes. De resto, é o próprio Lloyd George que, nas 
suas Memórias, reconhece que «a nossa resposta à América e à Alemanha corporizou a primeira 
ocasião em que os Aliados deram ao mundo uma completa perspectiva dos termos de um acordo que 
pretendiam impor.»4 

Enquanto se esperava por uma réplica dos Impérios Centrais, o presidente Woodrow Wilson, 
discursando perante o Congresso, em 22 de Janeiro de 1917, fez questão de abordar os esforços de 
paz para a Europa, começando por referir as diligências que efectuara, desde o mês anterior, junto 
das potências beligerantes, no sentido de as levar a definir os termos em que estariam dispostas a 
discutir um acordo de paz, e o tipo de resposta que, até esse dia, recebera de cada uma das partes, 
referindo depois: 

 
Em todas as discussões sobre a paz que deve pôr fim a esta guerra, é dado como certo que tal 

paz deve ser seguida por um determinado concerto de poder que torne virtualmente impossível 

que uma catástrofe semelhante alguma vez nos volte a esmagar.  

 

                                                 
3 GEORGE, David L., Idem, pos. 15178-15190. 
4 Ibidem, pos. 15208-15218. 
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Um pouco mais adiante, Wilson como que alerta o povo americano sobre a probabilidade de não 
poderem os EUA ficar indefinidamente alheados da tragédia então em curso (tenha-se em atenção 
que a declaração de guerra dos EUA à Alemanha virá a ocorrer a 6 de Abril de 1917), afirmando: 

 
Procurei esta oportunidade para me dirigir a vós porque pensei que vos devo esse passo – na 

qualidade de conselho a mim associado na determinação das nossas obrigações internacionais – 
para vos revelar, sem reservas, o pensamento e o propósito que tem vindo a formar-se na minha 
mente no que respeita ao dever do nosso governo nos dias que se avizinham, quando será 
necessário estabelecer outra vez, e após um novo plano, os fundamentos da paz entre as nações. 

É inconcebível que o povo dos Estados Unidos não tome parte nesta grande empresa. 
Participar num tal serviço será a oportunidade para a qual procuraram estar preparados em 
função dos princípios e propósitos do seu Estado e das práticas aprovadas dos seus governos, 
desde os tempos em que estabeleceram uma nova nação, na elevada e honrosa esperança de que 
assim poderiam, em tudo quanto eram e faziam, mostrar à humanidade o caminho para a 
liberdade. [...] 

Esse serviço é nada menos do que acrescentar a sua autoridade e poder à autoridade e à 
força de outras nações, para garantir a paz e a justiça em todo o mundo. Uma tal ordenação não 
pode, agora, ser adiada por muito tempo. É justo que, antes que tal aconteça, este governo 
formule francamente as condições segundo as quais se sentiria justificado ao pedir ao nosso povo 
para aprovar a sua formal e solene adesão a uma Liga para a Paz. Estou aqui para apresentar essas 
condições. [...] 

Os estadistas de ambos os grupos de nações agora em conflito disseram, em termos que não 
podem ser mal interpretados, que não fazia parte dos propósitos que tinham em mente o 
esmagamento dos seus antagonistas. Mas as implicações destas garantias podem não ser iguais 
para todos – podem não ser as mesmas em “ambos os lados da água”. Julgo que será útil se eu 
procurar descrever o que entendemos que devem ser. 

Elas implicam, primeiro que tudo, que deva ser uma paz sem vitória. Não é agradável dizer 
isto. Peço que me permitam dizer qual é a minha própria interpretação a seu respeito e que seja 
entendido como inexistindo no meu pensamento outra interpretação. [...] Vitória significaria uma 

paz imposta ao vencido. Seria aceite como uma humilhação, debaixo de coerção, como 

intolerável sacrifício, e deixaria uma ferida, um ressentimento, uma memória amarga, nos quais 

os termos da paz repousariam não permanentemente mas sim em areia movediça. Só uma paz 

entre iguais pode ser duradoura.
5    

  
Embora estas palavras não reflictam, nem aproximadamente, o espírito que dominaria a atitude 

das potências vencedoras durante a Conferência de Paris – apesar de o próprio Woodrow Wilson nela 
ter tido participação activa mas cedendo ao radicalismo europeu –, o presidente americano não 
viveria o suficiente para poder certificar-se de quão judiciosas elas tinham sido. Do não cumprimento 
das suas propostas, aquando da elaboração do Tratado de Versalhes, nasceriam todos os 
ressentimentos que haveriam de conduzir a nova conflagração mundial. 

A resposta alemã só chegaria a Washington um mês depois de publicada a posição dos Aliados, 
sob a forma de uma carta endereçada ao coronel House6 pelo embaixador em Washington, Von 
Bernstorff: 
 

Washington, 31 de Janeiro de 1917 
Caro coronel House, 
 
Recebi um telegrama de Berlim de acordo com o qual estou encarregado de expressar ao 
Presidente os agradecimentos do Governo Imperial pela comunicação que através de si recebeu. O 

                                                 
5 President Woodrow Wilson, “Peace Without Victory” speech, January 22, 1917. 64th Cong., 23 Sess., Senate 
Document No. 685: "A League for Peace." Sublinhados nossos. 
http://web.mit.edu/21h.102/www/Wilson%20Peace%20Without%20Victory.htm  
6 Assessor do presidente Wilson para a política europeia. 
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Governo Imperial tem plena confiança no Presidente e espera que essa confiança seja recíproca. 
Como prova disso, posso informá-lo de que o Governo Imperial aceitaria de bom grado os serviços 
gentilmente oferecidos pelo Presidente com vista à organização de uma conferência de paz entre 
os beligerantes. No entanto, o meu Governo não está, presentemente, preparado para tornar 
públicas quaisquer condições para a paz, uma vez que os nossos inimigos já publicaram as suas e o 
fizeram em tais termos que visam a desonra e a destruição da Alemanha e dos seus aliados. O meu 
Governo considera que, enquanto os nossos inimigos proclamarem abertamente esses termos, 
seria, da nossa parte, demonstrar uma inexistente fraqueza se publicássemos as nossas condições, 
e, ao fazê-lo, só obteríamos o prolongamento da guerra. Todavia, para mostrar ao Presidente 
Wilson a nossa confiança, o meu Governo, por meu intermédio, deseja informá-lo pessoalmente 
dos termos sob os quais estaríamos preparados para iniciar negociações, se os nossos inimigos 
tivessem aceitado a nossa proposta de 12 de Dezembro: 
 

• Restituição da parte da Alta-Alsácia ocupada pela França;7 

• Delinear uma fronteira em condições de proteger a Alemanha e a Polónia, económica e 
estrategicamente, da Rússia; 

• Restituição das Colónias através de um acordo que daria à Alemanha colónias adequadas à 
sua população e interesses económicos; 

• Restituição das partes da França ocupadas pela Alemanha, sob condição de mudanças 
económicas e estratégicas nas fronteiras e de compensações financeiras; 

• Restauração da Bélgica sob uma garantia especial quanto à segurança da Alemanha, a qual 
seria decidida mediante negociações com a Bélgica; 

• Compensações mútuas, com base na permuta de territórios conquistados, após a conclusão 
da paz; 

• Compensações às empresas e pessoas que sofreram com a guerra; 

• Abandono de todos os acordos económicos e medidas que possam constituir um obstáculo à 
normalização do comércio e dos negócios normal após a conclusão da paz, e, em vez desses 
acordos, estabelecimento de tratados de comércio razoáveis; 

• Liberdade dos mares. 
 
As condições para a paz dos nossos aliados apoiam-se nos mesmos princípios. 
 
O meu Governo aceita, ainda, após o termo da guerra, participar na proposta segunda conferência 
internacional, tal como enunciada na mensagem presidencial ao Senado. 
 
O meu Governo teria gosto em ter adiado o bloqueio submarino se tivesse sido capaz de o fazer. 
No entanto, tal foi impossível tendo em conta os preparativos, os quais não podiam ser 
cancelados. O meu Governo está convicto de que o bloqueio submarino porá muito rapidamente 
fim à guerra. Entretanto, o meu Governo fará todo o possível para salvaguardar os interesses 
americanos e pede ao Presidente para continuar os seus esforços para alcançar a paz, e o meu 
Governo terminará o bloqueio submarino logo que se torne evidente que os esforços do 
Presidente levarão a uma paz aceitável para a Alemanha.... 
 
Seu.... 
 

J. Bernstorff8 
 

Nestes termos, a Alemanha colocava-se na posição de quem não abdicava de sair da contenda 
“por cima”, materializando um extremar de posições que Woodrow Wilson não lograria fazer 
aproximar. A guerra submarina sem restrições, anunciada em 1 de Fevereiro de 1917, iria afectar 
                                                 
7 Pequena porção de território ocupado pelo exército francês nos primeiros dias da guerra e que, com o traçado da linha 
de trincheiras, ficou sempre na posse da França. 
8 GEORGE, David L., Idem, pos. 15235-15282. 
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directamente o comércio americano com os Aliados, fazendo com que a opinião pública estado-
unidense abandonasse a sua preferência pelo não-intervencionismo que o próprio Wilson havia 
defendido. 
 

 
Tonelagem dos navios afundados pelos submarinos dos 

Impérios Centrais ao longo de toda a guerra 

 
Em 3 de Fevereiro, os EUA rompem as relações diplomáticas com o Império Alemão, primeira 

medida que anunciava uma mudança do papel de intermediário para o de beligerante. A partir do 
momento em que a guerra submarina alemã se intensificou, as perdas de navios de bandeira estado-
unidense foram-se sucedendo a um ritmo vertiginoso. A opinião pública americana, naturalmente, 
foi-se mentalizando para a intervenção na guerra. Essa predisposição reforçou-se ainda mais quando, 
a 1 de Março de 1917, a imprensa americana revelou que a Alemanha procurava aproveitar-se da 
tensão então existente entre os EUA e o México para prometer a este país, em caso de guerra com o 
seu poderoso vizinho, aliança e auxílio. Em caso de vitória, seriam devolvidos ao México os 
territórios perdidos para os EUA em meados de século XIX – Texas, Arizona e Novo México. 
 

 
Woodrow Wilson perante o Congresso, em 2 de Abril de 1917 

 
Em 2 de Abril, já com a percepção da mudança de opinião da maioria do povo americano, 

Wilson apresentou-se perante o Congresso e solicitou a aprovação de uma declaração de guerra ao 
Império Alemão. Como resultado da votação, esmagadoramente a favor, os EUA consideraram-se 
em guerra com a Alemanha em 6 de Abril de 1917. No entanto, a América entrou na guerra como 
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potência «associada» aos Aliados, dispensando-se, desse modo, de subscrever os acordos 
anteriormente concluídos pelos outros países. Tratava-se de uma habilidade diplomática que se 
destinava a conferir ao governo de Washington a maior liberdade de manobra no termo do conflito. 
Tal facto não evitou, porém, que o resultado da Conferência de Paris e os termos do subsequente 
Tratado de Versalhes contrariasse, em grande medida, o desejo que Wilson anteriormente expressara 
no sentido de evitar a humilhação e o ressentimento dos vencidos. 

Alguns dos obreiros da vitória ainda viveram o suficiente para se aperceberem da defeituosa paz 
que haviam imposto. Seja por arrependimento ou pelo receio novo constituído pela Rússia 
bolchevista, haveriam de se dedicar, com notável fervor, à diplomacia do apaziguamento da principal 
potência humilhada pelos termos da paz. David Lloyd George (1863-1945) seria o melhor exemplo 
de uma viragem para uma atitude pró-alemã, bem antes da subida de Hitler ao poder. Em Setembro 
de 1936, foi à Alemanha encontrar-se com Hitler, com quem trocou cortesias curiosas: Hitler 
manifestou-se agradado por conhecer “o homem que ganhou a guerra”, ao que George replicou 
catalogando o Führer como sendo “o maior alemão vivo”.9 Depois, ao regressar a Inglaterra, 
escreveria um artigo para o Daily Express, no qual afirmava que “os Alemães convenceram-se, em 
definitivo, a não nos guerrearem de novo”. E não hesitou em acrescentar que Hitler “era o George 
Washington da Alemanha” e grande admirador da Grã-Bretanha.10 Em 1938, voltou a mudar de 
opinião, tornando-se um dos mais ferozes críticos da política de apaziguamento com a Alemanha 
implementada pelo 1.º ministro Neville Chamberlain. O homem que ganhara a guerra apercebia-se, 
finalmente, de quão próximo estava de perder a paz. 
 
 
David Martelo – Dezembro de 2016 

                                                 
9 JONES, Thomas, Lloyd George, p. 247. 
10 Ibidem, p. 248. 


