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OS ESTADOS UNIDOS EM GUERRA COM O IMPÉRIO ALEMÃO 
 

  

Ao iniciar-se a guerra na Europa, em 1914, a generalidade do povo americano e dos 

seus dirigentes políticos manifestou-se convictamente a favor da neutralidade. O presidente 

Woodrow Wilson, eleito em 1912, foi, na circunstância, um intérprete fiel dessa política de 

isolamento. Com o desenvolvimento do conflito, os Americanos não tardaram a aperceber-se 

de que o estatuto de neutralidade não os livrava de alguns significativos incómodos. Os mais 

visíveis tinham a ver com a utilização dos oceanos para a actividade comercial e para o 

transporte de passageiros. Aí, a luta travada entre os Aliados e os Impérios Centrais cedo 

causou à navegação americana sobressaltos e danos que de todo não podiam ser ignorados.  

A neutralidade permitia que a actividade de importação e de exportação prosseguisse 

com ambas as partes em conflito. No entanto, o domínio que a armada britânica impunha por 

toda a parte tornava quase impossível o transporte de mercadorias para os países que 

combatiam os Aliados. Em contrapartida, tanto a Grã-Bretanha como a França e demais países 

aliados eram destinos garantidos de um volume cada vez maior de produtos americanos. A 

guerra submarina alemã constituiu, assim, a fórmula encontrada para contrariar a supremacia 

aliada no mar, acabando por não poupar os navios americanos que transportavam mercadorias 

para a Europa. 

 

 
Woodrow Wilson, presidente dos EUA (1912-1920) 

 

 Durante 1915, a acção dos submarinos alemães causou o afundamento de 50 a 100 

navios britânicos por mês. A partir de Maio, na sequência do afundamento do Lusitania – 

paquete britânico onde seguiam 128 cidadãos americanos –, o receio de provocar uma ruptura 

diplomática com os Estados Unidos levou a marinha alemã a restringir os ataques a navios 

claramente identificados como pertencentes a países em guerra e evitando atingir os transportes 

de passageiros. No início de 1916, todavia, havia-se desenvolvido na opinião pública alemã um 

vasto e emotivo movimento de apoio à guerra submarina, como forma de retaliação contra o 

bloqueio aliado. A imprensa de direita ia mesmo ao ponto de tratar os Estados Unidos e o 

presidente Wilson com os termos habitualmente reservados aos inimigos declarados. 

Em 1916, Wilson foi reeleito, em grande parte por ter conseguido manter os EUA fora 

da guerra. No início do seu segundo mandato, o presidente americano notabilizou-se, ainda, 

por algumas iniciativas de intermediação, com o objectivo de encontrar uma saída negociada 

para a guerra. Segundo Wilson, para a futura paz ser duradoura, a guerra teria de terminar sem 
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vencedor. Esta postura antibélica, não se conjugando perfeitamente com as ambições 

comerciais dos EUA, acabou, no entanto, por encontrar resistências significativas no interior da 

grande nação americana. Eram cada vez maiores os sectores da opinião pública que entendiam 

que as condições internas e externas favoreciam uma era de crescimento e de prosperidade, só 

possíveis através de uma política não-isolacionista. As enormes potencialidades da indústria e 

da agricultura americanas só podiam aspirar a um crescente desenvolvimento no plano 

comercial desde que os EUA alinhassem decididamente com a aliança onde pontificava a 

potência naval dominante: a Grã-Bretanha. Só assim garantiam que a maior parte das suas 

exportações alcançariam os portos de destino. 

   

  
O paquete Lusitania, afundado por um submarino alemão, em Maio de 1915 

 

Em Janeiro de 1917, o Alto-Comando alemão considerou que era vital regressar à 

guerra submarina irrestrita. A justificação moral para esta decisão era o bloqueio naval com 

que os Aliados atingiam, profundamente, a população civil alemã. Hindenburg, nas suas 

Memórias, explicou, assim, a decisão então tomada: 

 
Se da luta frente a frente nada resulta, um ataque pelas costas talvez triunfe, um ataque 

contra a retaguarda. Que as mulheres e as crianças aí morram de fome! Isto aniquila o 

moral do marido e do pai que se encontram na frente [...]. Se o inimigo nos bombardeia 

com obuses americanos, porque não havemos de afundar os seus transportes?
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 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. 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 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 existente, então, 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. 

 A 6 de Abril de 1917, finalmente, o presidente Wilson anunciou ao mundo que, a partir 

daquela data, os EUA se encontravam em estado de guerra com o Império Alemão 

(relativamente ao Império Austro-Húngaro, o estado de guerra só seria declarado em 11 de 

Dezembro de 1917).  

A decisão de Wilson, embora fosse saudada no campo aliado, não deixaria, para a 

História, de ocasionar alguns comentários eivados de patente censura. Poucos anos após o fim 

da guerra, Winston Churchill analisaria, assim, a decisão tardia do Presidente americano: 

 
Passo a passo, o Presidente tinha sido mortificado e encostado às cordas. Através de 

impiedosas sequências, em oposição às suas mais profundas convicções, em contraste com 

as suas mais graves dúvidas, contra as suas mais profundas inclinações, invalidando tudo 

quanto tinha dito, feito e deixado de fazer em trinta meses de carnificina, eis que era 

forçado a dar o sinal que tanto temor e repulsa lhe causava. De princípio a fim, tinha-se 

mantido abaixo do tom dominante do sentimento americano. Por detrás da sua política, 

tinha uma explicação racional e uma argumentação poderosa, e todos devem respeitar as 

motivações de um estadista que procura poupar o seu país às destruições e horrores de 

uma guerra. Mas ninguém consegue conciliar o que ele disse depois de Março de 1917 com 

a orientação que daria posteriormente. O que fez em Abril de 1917 deveria ter sido feito em 

Maio de 1915 [afundamento do Lusitânia]. E, feito então, como seria reduzida a carnificina; 

quantas agonias poupadas; que ruínas, que catástrofes seriam evitadas.
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A América entrou na guerra como 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. 

 Do lado alemão, a declaração de guerra implicava que se procurasse alcançar a vitória 

antes que os Americanos tivessem tempo para organizar, transportar e empenhar na frente de 

combate as unidades do seu corpo expedicionário.  

 

 

O Exército americano desembarca em França 

 

  Em Abril de 1917, os efectivos do exército americano rondavam os 108.000 homens, 

dispersos, em pequenos destacamentos, pela imensidão do território da União. Em termos 

mundiais, ocupavam um modesto 17.º lugar. Tratava-se de um exército de voluntários, em que 

a unidade de mais elevado escalão era o regimento. Na sua organização superior não estava 

previsto um ministério da Guerra nem um Estado-Maior-General. Era difícil imaginar que, um 

ano e meio mais tarde, o exército americano dispusesse já de um corpo de 180.000 oficiais para 

                                                 
2
 CHURCHILL, Winston, The World Crisis, 1911-1918, p. 696. 



4 

 

um efectivo global de 3.500.000 de homens, dos quais 2.000.000 já empenhados na Europa. 

Foi, de resto, esse raciocínio que levou os Alemães a menosprezar a intervenção americana 

como represália à guerra submarina sem restrições. 

 

 
O general John Pershing, comandante da Força Expedicionária Americana, desembarca em França (13Jun17) 

 

 A reorganização do exército americano foi, porém, bastante mais rápida do que seria 

permitido supor. Em Maio de 1917, o governo federal decretou a obrigatoriedade do serviço 

militar, rompendo com a longa tradição do exército profissional. Em Junho, o designado 

comandante da Força Expedicionária Americana (FEA), general John Pershing, iniciou os 

primeiros contactos com os comandos aliados, em território francês. Finalmente, a 4 de Julho, 

dia nacional dos EUA, elementos da 1.ª Divisão da FEA desfilaram pelas ruas de Paris. 

 Recorrendo ao auxílio de instrutores britânicos e franceses, o exército americano 

concretizou, com extraordinária eficiência, a organização e treino das suas unidades. Em 

Março de 1918, já se encontravam em França 318.000 militares americanos. Em Junho de 1918 

– mês em que as tropas americanas começaram a dar o seu contributo nas frentes de combate –, 

estavam em território francês 25 divisões, com a particularidade de as divisões americanas 

integrarem cerca de 2,5 vezes mais infantaria do que as congéneres britânicas e francesas. O 

ritmo de organização de unidades e respectivo transporte permitiu, depois, um acréscimo 

mensal de cerca de 250.000 homens. 

 No que concerne ao equipamento pesado da FEA – artilharia, carros de combate e 

aviões –, a indústria americana não conseguiu responder com a mesma rapidez com que as 

unidades se iam formando. Por esse motivo, as primeiras unidades enviadas para as frentes de 

combate tiveram que utilizar material britânico e francês. 

 A chegada a França dos primeiros contingentes americanos operou um claro reforço na 

expectativa de vitória. A jovialidade e a confiança, exteriorizadas com grande simpatia pelos 

soldados da FEA, contagiou todos quantos, civis ou militares, com eles se relacionaram. Uma 

onda de esperança foi, sem dúvida, o maior reforço que os americanos trouxeram para a Frente 

Ocidental. 

 

 

David Martelo – Agosto de 2017 

 


