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ROOSEVELT, CHURCHILL E O FIM DOS IMPÉRIOS COLONIAIS 
 

 

 

 No Verão de 1941, a situação decorrente da 2.ª Guerra Mundial, em curso, colocara a 

Grã-Bretanha como única potência da Europa Ocidental que ainda resistia à Alemanha nazi, 

embora em condições progressivamente mais difíceis. Em Junho, a superioridade alemã tinha 

possibilitado a abertura de uma nova frente, desta vez a leste, concretizada na larga ofensiva 

desencadeada contra a União Soviética. Como consequência de uma política de isolamento, 

reassumida após o final da 1.ª Guerra Mundial, os EUA mantinham uma neutralidade que a 

administração Roosevelt ia, progressivamente, moldando na direcção de uma atitude de 

crescente simpatia pela Grã-Bretanha.  

Em 9 de Agosto de 1941, o presidente dos EUA, Franklin Delano Roosevelt, e o 

primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, encontraram-se secretamente em Placenta Bay, 

na Terra Nova. Entre 9 e 12 desse mês, os dois líderes tiveram uma série de conversações, 

alternadamente a bordo do cruzador Augusta e do couraçado Prince of Wales, durante as quais 

discutiram novas fórmulas de auxílio da parte dos EUA à Grã-Bretanha. Todavia, no espírito 

do presidente americano, o auxílio que estava na disposição de disponibilizar implicava 

algumas transformações políticas, à escala mundial, sem as quais considerava que não faria 

sentido aumentar o apoio à Grã-Bretanha. 

Elliott Roosevelt, filho do presidente americano, era, na época, capitão do Exército e 

ajudante-de-campo do pai. Nessa qualidade, acompanhou de perto os preparativos dessa 

reunião e, posteriormente, haveria de registar as conversações que testemunhara e as 

informações que o pai lhe daria acerca das mesmas. Desse conjunto de memórias resultaria a 

obra As He Saw It
1
, de que, seguidamente, recordaremos algumas passagens. 

 

  
Churchill, F.D. Roosevelt e o filho deste, Elliott Roosevelt 

 

A primeira refere-se à véspera do encontro com Churchill e evoca uma conversa entre 

pai e filho, que começaremos a registar não do início mas a partir de um certo ponto da mesma. 

Elliott interpretou-a do seguinte modo: 
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 Penso que ele estava, de certo modo, a ensaiar-se para as conversações que começariam 
no dia seguinte, percorrendo os diversos argumentos que justificavam a sua presença neste 
local, dando a si próprio uma primeira visão dos pedidos de Churchill. 
 “Outra coisa,” disse ele, “o Império Britânico está agora em perigo. Há uma coisa que não 
é geralmente conhecida, mas os banqueiros britânicos e alemães desde há muito tempo 
que têm tido no bolso o comércio mundial. Apesar de ser um facto a derrota da Alemanha 
na última guerra. O que não é nada bom para o comércio americano, não é verdade?” disse 
ele, erguendo o sobrolho para mim. “Se, no passado, os interesses económicos alemães e 
britânicos agiram de modo a excluir-nos do comércio mundial, mantiveram em baixo a 
nossa marinha mercante, fecharam-nos este e aquele mercado e, agora, a Alemanha e a 
Grã-Bretanha estão em guerra, que devemos fazer? 
 Há uma coisa que já sabemos. Não podemos ser gananciosos e tomar partido apenas 
tendo em consideração o que será mais vantajoso para nós, deixando de lado, por um 
momento, o facto de o Nazismo ser execrável e que os nossos interesses naturais, os nossos 
corações, estão com os Britânicos. Mas existe outra perspectiva. Temos de deixar claro 
perante os Britânicos, bem desde o início, que não estamos dispostos a ser simplesmente 
‘bons rapazes’ que podem ser usados para ajudar o Império Britânico numa situação difícil e 
ser, depois, para sempre esquecidos. 
 “Não estou a ver com precisão o que pretende significar”, disse eu. 
 “Churchill disse-me que não é o primeiro-ministro de Sua Majestade para presidir à 
dissolução do Império Britânico. [Mais tarde, Churchill repetiu este conceito num discurso 
radiofónico]. Considero que falo como presidente da América quando digo que a América 
não auxiliará a Inglaterra nesta guerra simplesmente para que ela possa continuar a 
espezinhar povos coloniais.” Fez uma pausa. 
 “Penso”, disse eu cuidadosamente, “que posso antever que haverá alguma celeuma, aqui 
e acolá, durante os próximos dias.” 

 “Veremos”, disse o meu pai. “Veremos”.2 

 

[...] 

 

 
Churchill afagando o gato 'Blackie', mascote do HMS Prince of Wales 
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 As conversações entre os dois estadistas seriam retomadas no dia seguinte, ao jantar, a 

bordo do Augusta. Igualmente presente nessa parte da cimeira do Atlântico, Elliott Roosevelt 

legou-nos o seguinte registo, começando por recordar o papel de Churchill na guerra que 

estava em curso: 

 
 Convém lembrar que, nessa época, Churchill era o líder da guerra, enquanto o meu pai 
era apenas o presidente de um Estado que havia manifestado as suas simpatias de forma 
tangível. Assim, Churchill ainda logrou apropriar-se da direcção da conversa, a qual se 
prolongaria após o período do jantar. Mas a diferença começava a sentir-se. 
 E começou por se tornar evidente, de forma muito nítida, acerca do Império. 
 Coube ao meu pai o início do tema. 
 “É claro,” sublinhou ele, com uma habilidosa forma de compromisso, “é claro que, depois 
da guerra, uma das precondições de qualquer paz duradoura terá de ser a maior liberdade 
possível de comércio.” 
 Fez uma pausa. O primeiro-ministro estava de cabeça-baixa; observava o meu pai 
firmemente, por debaixo de uma sobrancelha. 
 “Nada de barreiras artificiais”, prosseguiu o meu pai. “Reduzir ao mínimo possível os 
acordos económicos de favorecimento. Dar oportunidades à expansão. Abrir os mercados 
para uma salutar concorrência.” O seu olhar vagueava inocentemente pela sala. 
 Churchill reacomodou-se na sua poltrona. “Os acordos de comércio do Império 
Britânico,” começou ele de forma incisiva, “são....” 
 O meu pai cortou-lhe a palavra. “Sim, esses acordos de comércio do Império são um caso 
relevante desta questão. É por causa deles que o povo da Índia e de África, de todo o 
Próximo-Oriente e Extremo Oriente coloniais, se encontram tão atrasados como estão.” 
 O pescoço de Churchill enrubesceu e curvou-se para diante. “Senhor Presidente, a 
Inglaterra não se propõe, de maneira nenhuma, a perder as suas posições de privilégio nos 
Domínios Britânicos. O comércio que tornou grande a Inglaterra continuará, e nas condições 
prescritas pelos ministros da Inglaterra.” 
 “Bem vê,” disse o meu pai pausadamente, “é algures nesta temática que existe algum 
desacordo entre você, Winston, e eu próprio. Creio, firmemente, que, se queremos alcançar 
uma paz estável, ela deve incluir o desenvolvimento dos países atrasados. Dos povos 
atrasados. Como é que isto pode ser feito? Não pode ser feito, obviamente, usando 
métodos do século dezoito. Agora...” 
 “Quem é que está a falar de métodos do século dezoito?” 
 “Qualquer dos seus ministros quando recomendam uma política que leva a riqueza, em 
matérias-primas, para fora de um território colonial, mas que não devolve qualquer 
benefício ao povo do país em consideração. Métodos do século vinte implicam trazer a 
indústria para essas colónias. Métodos do século vinte incluem o aumento da prosperidade 
desses povos, elevando o seu nível de vida, educando-os, proporcionando-lhes saneamento 
– providenciando para que recebam a retribuição correspondente à riqueza da sua 
comunidade.” 
 À volta da sala, todos nós nos encontrávamos inclinados para a frente, escutando com 
atenção. [...] O primeiro-ministro parecia apopléctico. 
 “O Senhor Presidente mencionou a Índia,” resmungou. 
 “Sim. Não posso crer que possamos travar uma guerra contra a escravatura fascista e, ao 
mesmo tempo, não tratemos de libertar os povos de todo o mundo de uma política colonial 
retrógrada.” 
 “Então, e as Filipinas?” 
 “Agradeço que tenha falado nisso. Como sabe, está previsto que se tornem 
independentes em 1946. E já dispõem de um moderno sistema de saneamento e educação 
moderna; o seu nível de iliteracia tem vindo continuamente a decrescer...” 
 “Os acordos comerciais do Império não podem ser alterados.” 



4 

 

 “Mas eles são artificiais...” 
 “São os alicerces da nossa grandeza.” 
 “A paz,” disse o meu pai com firmeza, “não pode incluir nenhuma forma continuada de 
despotismo. A estrutura da paz exige e terá a igualdade dos povos. A igualdade dos povos 
implica a máxima liberdade de comércio competitivo. Alguém poderá negar que a tentativa 
da Alemanha para dominar o comércio na Europa Central constituiu um importante 
contributo para a guerra? 

 Tratava-se de uma questão que não podia gerar uma resolução entre estes dois homens.3  

 

 
Roosevelt e Churchill assistem a um serviço religioso conjunto, 

a bordo do Prince of Walles (10Ago41) 

  

 O encontro subsequente ocorreria no dia seguinte, ainda a bordo do Augusta, e, uma vez 

mais, num cenário de um jantar. Desta vez, porém, estavam presentes menos colaboradores dos 

dois líderes, pelo que a refeição e a conversa decorreram em termos mais informais. A palavra 

é, de novo, de Elliott Roosevelt: 

 
 “Era tempo para descomprimir; apesar da discussão da noite anterior, éramos uma 
família, falando lentamente e de modo amistoso. Apesar disso, na cabeça do inglês 
mantinha-se o desejo de nos convencer de que os EUA deviam, imediatamente, declarar 
guerra à Alemanha, mas sabia que, quanto a isso, estava a travar uma batalha sem 
esperança de vitória. [...] Gradualmente, muito gradualmente, e muito tranquilamente, o 
manto da liderança ia mudando dos ombros britânicos para os ombros americanos. O que 
foi visível quando, já a noite ia adiantada, retornou, por um momento, uma parte da 
discussão que nos mantivera suspensos na noite anterior. Num certo sentido, era para ser o 
discurso de despedida do franco conservadorismo de Churchill, no que dizia respeito ao 
meu pai. Churchill erguera-se para dar umas passadas na sala. Falando e gesticulando, 
acabou por se deter defronte do meu pai. Por instantes manteve-se calado, olhando para 
ele, e, então, brandindo um roliço indicador debaixo do nariz, afirmou: 
 “Senhor Presidente”, exclamou, “estou convencido de que está a tentar livrar-se do 
Império Britânico. Cada uma das ideias que apresentou sobre a estrutura do mundo do pós-
guerra demonstra isso mesmo. Mas, apesar disso” – e o indicador vibrava – “apesar disso, 
sabemos que vocês constituem a nossa única esperança. E” – a sua voz sumia-se 
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dramaticamente – “vocês sabem muito bem que nós o sabemos. Vocês sabem que nós 
sabemos que, sem a América, o Império não sobreviverá.” 
 Churchill admitia, nesse momento, que sabia que a paz só seria possível de acordo com 
os preceitos que os Estados Unidos da América estabelecessem. E, dizendo o que disse, 
estava a reconhecer que a política colonial britânica tinha os dias contados e que as 
tentativas britânicas para dominar o mundo e levar a URSS a conflituar com os EUA também 
estavam condenadas ao insucesso. 
 Ou teriam estado, se o meu pai tivesse vivido. 
  
 Ao almoço do dia seguinte, o ministro britânico dos Abastecimentos, lorde Beaverbrook, 
juntou-se à conferência. Ao mesmo tempo, os membros das duas delegações militares 
encontravam-se a trabalhar na cabine do almirante King. Pelas duas e meia, todos tinham 
chegado a um entendimento final acerca das declarações conjuntas que seriam tornadas 
públicas. O principal trabalho diplomático do fim-de-semana tinha sido concluído e sei que 
Welles4 e o meu pai estavam satisfeitos e orgulhosos. Enquanto todos se juntavam no 
convés do Augusta, a impressão geral era a de um enorme sorriso; a guarda de honra e a 
banda do navio formavam as suas fileiras; enquanto Churchill se encaminhava para o local, 
precedido pelos chefes de estado-maior britânicos, a banda tocava God Save the King. Os 
trabalhos da conferência estavam terminados. No dia seguinte, seria anunciado, pelo 
presidente e pelo primeiro-ministro, em nome dos Estados Unidos e do Reino Unido: 

 
1. Que os seus países não pretendem um acréscimo de natureza territorial ou de 

qualquer outra natureza; 
2. Que desejam que não ocorram mudanças territoriais que não estejam de acordo 

com a vontade livremente expressa dos povos envolvidos; 
3. Que respeitam o direito de todos os povos a escolherem a forma de governo 

preferirem e que desejam que os direitos soberanos e a autonomia sejam 
devolvidos àqueles a que tenham sido arrancados pela força; 

4. Que se empenharão, com o respeito pelas obrigações já existentes, para que 
todos os estados, grandes ou pequenos, vitoriosos ou vencidos, tenham acesso em 
igualdade de condições ao comércio e às matérias-primas do mundo, de que 
precisem para a sua prosperidade económica; 

5. Que desejam promover, no campo da economia, a mais ampla colaboração entre 
todas as nações, com o fim de conseguir, para todos, melhores condições de 
trabalho, prosperidade económica e segurança social; 

6. Que, depois da destruição completa da tirania nazista, esperam que se 
estabeleça uma paz que proporcione a todas as nações os meios de viver em 
segurança dentro das suas próprias fronteiras, e aos homens em todas as terras 
a garantia de existências livres de temor e de privações. 

7. Que essa paz deverá permitir a todos os homens cruzar livremente os mares e os 
oceanos.  

8. Que acreditam que todas as nações do mundo, por motivos realistas assim como 
espirituais, deverão renunciar ao emprego da força. Dado que não é possível 
qualquer paz futura permanente enquanto armamentos de terra, mar e ar 
continuarem na posse de nações que ameaçam ou podem ameaçar acções de 
agressão fora das suas fronteiras, acreditam que, dependendo do 
estabelecimento de um vasto sistema de segurança geral, o desarmamento de 
tais nações é essencial. Do mesmo modo, auxiliarão e incentivarão todas as 
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outras medidas exequíveis tendentes a aliviar os povos amantes da paz dos danos 
opressivos dos armamentos.5 

 

Esta Declaração, que ficaria conhecida como Carta do Atlântico, haveria de constituir o 

documento-base da criação da Organização das Nações Unidas, definindo o cenário político no 

qual se iriam desenrolar as grandes transformações da segunda metade do século XX. Entre 

elas, naturalmente, a liquidação dos Impérios Coloniais, com a consequente formação de várias 

dezenas de novos países. 

 

    
                      Carta do Atlântico                                   Terminada a conferência, Churchill, de bordo do Prince of Walles, 

   vê o cruzador Augusta a afastar-se. 

 

 

No subsequente encontro Inter-Aliado de dia 24 de Setembro de 1941, em Londres, os 

governos da Bélgica, Checoslováquia, Grécia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polónia, 

URSS e Jugoslávia, e os representantes do general Charles de Gaulle, líder da França Livre, 

aderiram aos princípios estabelecidos na Carta do Atlântico. 

No que respeita, propriamente, à cimeira Roosevelt-Churchill de Agosto de 1941, ela 

estabelece, ainda, o momento de passagem do testemunho da 1.ª Potência Mundial cessante 

para a nova 1.ª Potência Mundial, dando início a uma liderança norte-americana que, por estes 

dias, já não há a certeza de se manter.  

 

 

David Martelo – Julho de 2017 
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