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CHURCHILL TERÁ MUDADO DE OPINIÃO SOBRE A CONVENIÊNCIA DA 

ENTRADA DOS ESTADOS UNIDOS NA 1.ª GUERRA MUNDIAL? 

 
 
 
 Em Agosto de 1936, William Griffin, editor do jornal New York Enquirer, pediu uma 
entrevista a Winston Churchill, a qual teve lugar em 5 daquele mês, no apartamento de 11 

Morphet Mansions, em Londres. Até este ponto da nossa narrativa, não parece haver dúvidas 
de que o encontro teve mesmo lugar. Daqui em diante, o leitor fica prevenido de que iremos 
entrar num cenário de probabilidades e não de certezas. Importa ter em consideração que 
Griffin era um entusiasta do isolacionismo dos EUA, embora sem conotações com a extrema-
direita europeia. 
 Assim, segundo foi então publicado por Griffin, a conversa orientou-se, por sua 
iniciativa, para a questão do débito britânico aos EUA, contraído aquando da 1.ª Guerra 
Mundial. Num momento de desacordo, Griffin teria dito a Churchill que «se nós não 
tivéssemos entrado na guerra a Inglaterra seria derrotada» e que «a Inglaterra seria governada a 
partir de Berlim.» 
 De acordo com a narrativa de Griffin, Churchill teria respondido «que não houvera em 
Inglaterra ninguém mais feliz do que ele perante a decisão da América de entrar na guerra, mas 
que, presentemente, considerava que a nossa entrada fora um grande erro». Seguidamente, 
ainda segundo Griffin, teria produzido um comentário que, pelo inesperado do seu conteúdo, 
vale a pena destacar: 
 

 A América deveria ter-se metido na sua vida [America should have minded her 

own business] e permanecido fora da Guerra Mundial. Se vocês não tivessem 

entrado na guerra, os Aliados teriam feito a paz com a Alemanha na Primavera de 

1917. Se tivéssemos feito a paz, não se registaria o colapso da Rússia, seguido do 

Comunismo, não haveria o descalabro italiano, seguido do Fascismo, e a 

Alemanha não teria assinado o Tratado de Versalhes, responsável pela 

entronização do Nazismo na Alemanha. Se a América tivesse ficado fora da guerra, 

todos estes ‘ismos’ não estariam hoje a varrer o continente europeu e a derrubar 

governos parlamentares – e, se a Inglaterra tivesse feito a paz no início de 1917, 

teriam sido salvos um milhão de britânicos, franceses, americanos e outras vidas. 
 
 Depois desta argumentação, ainda segundo Griffin, Churchill teria acrescentado: «vocês 
podem querer manter-se fora da [próxima guerra], mas quando derem conta, estarão a 
combater, ombro a ombro, ao nosso lado.1 
 
 Apesar de o New York Enquirer ter feito a publicação da entrevista logo em 1936, 
Churchill só viria a negar a sua veracidade três anos mais tarde, em Julho de 1939. Sem 
testemunhas da conversa entre Churchill e Griffin, resta-nos analisar as duas principais 
probabilidades: 
 

1. Griffin resolveu manipular o texto da entrevista na forma que mais interessava à sua 
publicação e à defesa do isolacionismo que o New York Enquirer perfilhava. Nesta 
hipótese, à excepção do parágrafo mais extenso, que destacámos, tudo o resto parece 
ser compatível com as posições públicas de Churchill. 
 

                                                 
1 LANGWORTH, Richard M., Winston Churchill, Myth and Reality: What He Actually Did and Said, pp. 74-75. 
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2. Griffin foi fiel ao que Churchill afirmou na conversa de Agosto de 1936 e o desmentido 
de Churchill, a poucas semanas de se iniciar a 2.ª Guerra Mundial, foi uma medida de 
pura precaução política, embora com o recurso à mentira, o que não pode considerar-se 
raro neste ramo de actividade. 
 
Esta segunda hipótese, apesar dos seus contornos polémicos, tem mais probabilidades 

de ser verdadeira do que pode parecer à primeira vista. Nos anos da década de 1920, foi patente 
no meio político britânico um certo mal-estar pela consciência de que se tinha ido longe de 
mais nos termos com que o Tratado de Versalhes decretara a punição da Alemanha. Um desses 
políticos fora, justamente, o ex-primeiro-ministro Lloyd George, um dos pais da Vitória. Esta 
forma de encarar a Alemanha estaria na base da ‘política de apaziguamento’ com Hitler, que 
faria o seu caminho na década de 1930. De resto, o próprio Churchill, logo numa das primeiras 
páginas do 1.º volume da sua obra dedicada à 2.ª Guerra Mundial2, reflecte, claramente, esse 
sentimento de quase comiseração pela sorte da Alemanha derrotada: 

 
As cláusulas económicas do tratado eram vexatórias e tão disparatadamente concebidas 

que se tornavam inoperantes. A Alemanha estava condenada a pagar reparações que 

montavam a valores fabulosos. Essas decisões impostas à Alemanha traduziam a cólera dos 

vencedores, e a convicção dos respectivos povos de que nenhum país, que nenhuma nação 

vencida jamais poderia pagar um tributo considerado demasiado pesado para cobrir as 

despesas de uma guerra moderna.
3 

 
Se Churchill tivesse afirmado que a ‘Alemanha não teria assinado o Tratado de 

Versalhes, responsável pela entronização do Nazismo’ não seria, por conseguinte, nada de 
espantar. 

Mas Churchill, na sua obra The World Crisis, 1911-1918, relato minucioso de todo o 
conflito, podia ter-nos dito algo sobre a hipótese da paz ser acordada no início de 1917 [Ver, 
neste Blog, na Secção Europa, A oferta de paz alemã de Dezembro de 1916], o que nos 
permitiria tirar algumas conclusões úteis para as dúvidas suscitadas. Mas nada diz. Do capítulo 
XLIV – O desastre romeno, referente aos primeiros dias de Dezembro de 1916, o autor passa 
para o capítulo XLV – A intervenção dos Estados Unidos. Para ajudar o leitor a formular o seu 
juízo, apenas podemos acrescentar que a data da 1.ª edição desta obra é de 1923. Como se 
tratou de uma obra publicada em 6 volumes, o seu aparecimento nas livrarias prolongou-se até 
1931. Ora, durante esse período, narrar as peripécias da frustrada tentativa de paz não se 
acomodava bem ao espírito apaziguador para com o antigo inimigo. 

Voltando, ainda, ao parágrafo destacado, importa referir que o seu estilo ‘político-
literário’ não desmerece dos textos verídicos de Winston Churchill. Muito a propósito, 
atentemos nas primeiras linhas do capítulo acima mencionado, sobre a entrada dos EUA na 
guerra: 

 
O início de 1917 foi marcado por três acontecimentos extraordinários: a declaração 

alemã da guerra submarina ilimitada, a intervenção dos Estados Unidos e a revolução russa. 

Em conjunto, estes acontecimentos constituem o segundo grande clímax da guerra. A 

ordem pela qual tiveram lugar foi decisiva. Se a revolução russa tivesse ocorrido em Janeiro, 

em vez de Março, ou se, em alternativa, os Alemães tivessem esperado até ao Verão para 

declarar a guerra submarina ilimitada, não teria havido guerra submarina ilimitada e, 

consequentemente, os Estados Unidos não teriam intervindo. Se os Aliados tivessem sido 

deixados sozinhos face ao colapso da Rússia, sem serem apoiados pela intervenção dos 

                                                 
2 The Second World War – O 1.º volume tem o título “The gathering storm”, cobrindo o período 1919-1939. 
3 CHURCHILL, Winston, Mémoires sur la deuxième guerre mondiale, Vol. I, p. 5. Trata-se da versão francesa de 
The Second World War. 
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Estados Unidos, parece certo que a França não poderia sobreviver para além desse ano e a 

guerra teria terminado com uma paz negociada, ou, por outras palavras, com a vitória da 

Alemanha.
4 

 
Repare-se na argumentação plena de ‘ses’, tão semelhante ao texto da entrevista de 

Griffin. Nada prova, claro, mas regista-se. Por fim, Churchill, na obra que vimos citando, ainda 
acrescenta mais as seguintes ideias sobre a intervenção americana: 

 
Os historiadores americanos vão ter muito que escrever para explicar à posteridade por 

que razão, exactamente, os Estados Unidos entraram na guerra em 6 de Abril de 1917 e por 

que não o fizeram numa ocasião anterior. Os navios americanos já antes vinham a ser 

afundados pelos submarinos alemães; o número de americanos mortos no afundamento do 

Lusitania igualava o dos cinco navios americanos afundados imediatamente antes da 

declaração de guerra. Para a causa global dos Aliados, se foi uma boa decisão em 1917, não 

seria igualmente boa em 1914? Depois de terem esperado tanto tempo, não faltavam 

razões de alta política para, em 1917, continuarem fora da guerra.
5 

 
Ou, dito de outra maneira, para que a América se não intrometesse na política europeia.  
 
Recapitulando: o episódio da entrevista de Churchill a Griffin só se tornou um caso 

sério por causa da hipotética mudança de opinião que o famoso político inglês deixara perceber 
na conversa entre os dois. É possível admitir que Churchill pudesse ter dito o que Griffin 
publicou, imaginando que estaria a ter uma conversa off-the-record, como agora se diz. 
Politicamente angustiado com os ‘ismos’ que assolavam a Europa, a ideia de um tal desabafo 
não parece inverosímil. Mas a veracidade desse julgamento, três anos depois, a poucas semanas 
do início da 2.ª Guerra Mundial – conflito em que, com grande probabilidade, a Grã-Bretanha 
voltaria a necessitar do auxílio americano – tinha de ser veementemente negado. A 
oportunidade para o desmentido viria a surgir, no Verão de 1939, quando a polémica passagem 
da entrevista foi recordada, nos Estados Unidos, pelo senador democrata Rice Reynolds, um 
notório isolacionista. Em sequência, a 26 de Agosto de 1939, uma estação de rádio alemã 
repetiria a polémica passagem da entrevista e, acto contínuo, o New York Times foi ao encontro 
de Churchill em busca da confirmação. Foi, então, que ele fez um veemente desmentido, 
classificando o texto de completa falsidade. Griffin não se conformou com o desmentido e 
moveu um processo em tribunal contra Churchill, exigindo uma indemnização de $1.000.000. 
Entretanto, os meses foram passando e, em Outubro de 1942, o tribunal mandou arquivar o 
processo, aparentemente porque Griffin não compareceu na audiência por se encontrar a 
recuperar de um ataque cardíaco e em prisão domiciliária devido a actividades contra a 
participação dos EUA na guerra. 

Por fim, se é certo que a História se não faz com ‘ses’, o mesmo se não dirá do estudo e 
do debate político e da possível recolha de ensinamentos para o futuro. Ainda sobre o assunto 
deste texto, vale a pena recordar uma carta escrita em 17 de Agosto de 1917 por Ramsay 
MacDonald, então líder do Partido Trabalhista britânico, e endereçada ao coronel Edward M. 
House, assessor do Presidente Woodrow Wilson para os assuntos europeus, na qual comentava 
deste modo a decisão dos Estados Unidos entrarem na guerra ao lado dos Aliados: 

 
A maioria do nosso povo saudou a entrada da América na guerra, mas uma minoria, 

muito mais vasta do que a imprensa e a opinião vociferante deixa transparecer, lamenta-a, 

embora sem hostilidade. Chegaram a essa opinião porque (a) não pensam que o auxílio 

americano seja necessário para compelir qualquer das potências a aceitar uma paz razoável; 

                                                 
4 CHURCHILL, Winston, The World Crisis, 1911-1918, p. 684. 
5 Ibidem, p. 692. 
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e (b) porque consideram que a América, mantendo-se fora da guerra, poderia fazer mais 

pela paz e compreensão do que sendo beligerante, e poderia ter uma melhor influência no 

estabelecimento da paz. [...] Enquanto é possível obter a paz sem vitória, a história 

demonstra que, como regra, as nações têm obtido vitórias sem lograrem a paz.
6 

 
 Como judiciosamente concluiu o marechal Foch ao tomar conhecimento do conteúdo 
do Tratado de Versalhes: «Não é uma paz. É um armistício por vinte anos7». 
 
 
David Martelo – Agosto de 2017 
 

                                                 
6 Citado em FULLER, J.F.C., Military History of the Western World, Vol. III, pp. 270-271. 
7 CHURCHILL, Winston, Mémoires sur la deuxième guerre mondiale, Vol. I, p. 5. 


