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A GUERRA QUE FORJOU O SÉCULO XX 
  

Uma ideia de paz 

 

Ao completar-se um século sobre o final da 1.ª Guerra Mundial, é oportuno meditarmos um 

pouco sobre a reformulação do mundo que se lhe seguiu. É nesse contexto que pretendo socorrer-me 

da visão que o general de Gaulle teve desse período da história, quando considerou que as duas 

guerras, de 1914 a 1945, seriam apenas uma, a Guerra dos Trinta Anos do nosso século. Usando um 

raciocínio análogo, também agora lhe poderemos acrescentar a Guerra Fria, que foi a sua 

consequência, para vermos, nesta tríade de conflitos, o veículo estruturante do século XX, 

designadamente no período que vai de 1914 a 1989. 

Regressando ao tempo do armistício, o balanço sobre a paz alcançada – no imediato como no 

médio prazo – não pode ser outro senão o de um tremendo fracasso. Quando Henry Kissinger afirma 

que «nenhum dos dirigentes que se deixou arrastar para a guerra, em Agosto de 1914, o teria 

permitido se pudesse antever o mundo de 1918»1 está a dar-nos a medida exacta da desventurada paz 

então obtida. 

Na verdade, a longa quietude de 43 anos que, na Europa Ocidental, se seguira à guerra franco-

prussiana como que gerara um desapreço pela paz, o qual, iniciada a guerra, tardaria a desaparecer. 

No final de 1916, após dois anos de carnificina, o governo alemão entendia que devia ser 

universalmente evidente que os Impérios 

Centrais estavam militarmente em vantagem. 

Parecia, na perspectiva de Berlim e Viena, que 

havia condições para promover um processo 

que conduzisse à paz. Assim, a 2 de Dezembro 

de 1916, o chanceler Bethmann-Hollweg 

apresentou no Reichstag uma proposta de 

paz, que chegaria às Potências Aliadas, em 18 

de Dezembro, através do embaixador dos 

EUA. O documento sublinhava os êxitos 

obtidos pelos Impérios Centrais, para dar um 

aspecto mais altruísta à iniciativa, sem colocar 

condições nem adiantar propostas.  

Do lado britânico, a iniciativa foi considerada essencialmente arrogante. Cimentara-se a ideia de 

que só uma vitória militar indisputável sobre os exércitos germânicos garantiria uma paz duradoura. 

Não havia, portanto, um grande empenho em responder 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 amplamente reproduzida nos jornais de todo o mundo, 

impunha-se que, perante a opinião pública dos Países Aliados, fosse apresentada uma posição 

relativamente à proposta.  

Pela parte dos Aliados, o passo seguinte orientou-se no sentido de obrigar os governos dos 

Impérios Centrais a detalharem o conteúdo da proposta. A Itália opinava que se recusasse às potências 

inimigas quaisquer anexações de territórios. 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. A França, 

por seu turno, ansiava reaver a Alsácia e a parte da Lorena perdidas após a guerra Franco-Prussiana. 

                                                 
1
 KISSINGER, Henry, A Ordem Mundial – Reflexões sobre o Carácter das Nações e o Curso da História, p. 101. 
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Na reunião de 18 de Dezembro do 

Gabinete de Guerra Britânico, chegou-se a um 

acordo no sentido de todas as potências 

aliadas assinarem, em Paris, uma nota de 

resposta à proposta germânica, o que veio a 

concretizar-se em 30 de Dezembro. Esta Nota 

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, a Nota prosseguia recordando a forma 

como os Impérios Centrais haviam forçado a eclosão da guerra e insistia em afirmar que seriam 

exigidas à Alemanha penalizações, reparações e garantias. 

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. 

 A Alemanha não tardou a revelar que não abdicava de sair da contenda “por cima”, 

materializando um extremar de posições que o presidente americano, Woodrow Wilson, não lograria 

aproximar. A guerra submarina sem restrições, anunciada em 1 de Fevereiro de 1917, iria afectar 

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. 

 

Entretanto, apostada em desmantelar o Império Otomano na estratégica região que hoje 

designamos por Próximo Oriente, a Grã-Bretanha apoiou a revolta árabe e assegurou a Faisal ibn-

Hussein, Xarife de Meca, uma independência territorial na Palestina, excepto no tocante aos lugares 

sagrados. Todavia, o acordo secreto Sykes-Picot previa que os territórios árabes em causa se 

tornassem, depois da guerra, em mandatos da França e da Grã-Bretanha. A este primeiro recuo, juntar-

se-ia a declaração que Arthur Balfour enviou, em 2 de Novembro de 1917, a lorde Rothschild, dirigente 

sionista: 
 

O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de uma 

pátria para o povo judeu e empregará todos os seus esforços para facilitar a realização deste 
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objectivo, ficando claramente entendido que nada será feito que possa atentar contra os direitos 

civis e religiosos das colectividades não judaicas na Palestina ou contra os direitos e estatuto 

político de que gozam os judeus em todos os outros países. 

 

 Os efeitos deste compromisso político – posteriormente desenvolvido por negociações e 

tratados – redundaria numa série interminável de conflitos, que ainda nos nossos dias se fazem sentir. 

 

1917 Rússia e EUA 

 

 Se a oferta de paz alemã de 1916 corporiza a derradeira tentativa para salvar o passado, 1917 

abre um período de acontecimentos políticos que irão moldar decisivamente todo o século XX.  

Em 12 de Março de 1917, estala em Petrogrado um movimento revoltoso apoiado pelo 

Exército. Com a chegada de Lenine do seu exílio na Suíça, a agitação sofre novo impulso, sob a acção 

dos seus partidários bolcheviques, acabando por conduzir a nova revolta. Na noite de 6 para 7 de 

Novembro, o movimento bolchevique desencadeia, com sucesso, as operações de controlo da capital. 

A 8 de Novembro, Lenine anuncia a formação de um novo governo, a socialização da terra e o 

lançamento de uma proposta de armistício de 3 meses, para pôr termo à guerra. 

O conturbado processo que pôs fim à guerra na Frente Oriental concluir-se-ia, em 3 de Março 

de 1918, com a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, pelo qual a Rússia perdia cerca de 750.000 km2 

de território. Mas essa perda momentânea permite a sobrevivência da revolução bolchevista, para a 

qual os olhares da Europa e da América se voltam com indisfarçável TEMOR, comparável ao produzido 

pela Revolução Francesa. Um sentimento que, em diversos matizes, iria condicionar estruturalmente as 

políticas das sete décadas seguintes e gerar diversos conflitos de tipo civil.  

A entrada dos EUA na guerra, em 6 de Abril de 1917, e a sua inserção nos assuntos europeus, 

conjugada com a chegada ao poder dos bolchevistas na Rússia, materializa o início da grande mutação 

da política mundial no século XX. 

A 8 de Janeiro de 1918, Wilson tornou pública, perante o Congresso, uma declaração de Catorze 

Pontos, que traduzia a sua visão sobre o futuro das relações internacionais, fazendo prevalecer o 

direito dos povos a disporem de si próprios. 

A beligerância dos Estados Unidos implicava, para os Alemães, buscar a vitória antes que os 

Americanos tivessem tempo para influenciar as operações militares. As grandes ofensivas de Março e 

Abril de 1918, de dolorosa memória para o CEP, constituiriam o seu último fôlego para romper as 

linhas aliadas, num esforço que esteve perto de ser coroado de êxito. As tentativas que se produziram 

até Julho não fizeram mais do que anunciar o desequilíbrio a favor dos Aliados, situação que se foi 

agravando até ao Outono. Em 11 de Novembro, era 

assinado o armistício que punha fim a mais de 

quatro anos de guerra.  

 

A Humanidade não seria mais como até 

então. Para além dos avanços tecnológicos com 

directa influência na arte da guerra – de que se 

destacam a crescente motorização do equipamento 

militar e o imparável domínio da arma aérea –, 

merecem especial realce as modificações de cariz 

social. O mundo feminino, chamado a múltiplas 

funções deixadas vagas pelas mobilizações, desde a 
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indústria à enfermagem, conheceu um impulso no sentido da sua autonomização pessoal e 

importância política. Os movimentos operários, 

fortalecidos pelo crescimento das indústrias de 

guerra, vão influenciar a vida política e sindical, 

começando a obter o dia de trabalho de oito 

horas. Os veteranos de guerra, portadores de 

todo o tipo de cicatrizes, lutam por um apoio 

social que nenhuma outra guerra até então 

concedera. 

No plano ideológico, a guerra produziria 

a germinação de vários ISMOS. Em primeiro 

lugar, o comunismo que se consolidara na Rússia 

Bolchevista. Depois, o medo de que a revolução 

bolchevista se estendesse ao resto da Europa 

favoreceu o aparecimento do fascismo, do nazismo e, de um modo geral, serviu de justificação para a 

adopção de formas de governo autoritárias, propiciadoras de novas vagas de anti-semitismo. A Velha 

Europa transformou-se, assim, num continente amedrontado, onde rareavam os países democráticos.  

No plano das relações internacionais, surgiria a Sociedade das Nações, como primeira tentativa 

para criar no sistema internacional uma instituição que assegurasse a paz entre as nações e ajudasse a 

resolver conflitos sem o recurso à guerra. 

A ideia de uma regulação do sistema colonial surge no parágrafo 5. dos Catorze Pontos de 

Woodrow Wilson, o qual refere o “reajuste livre, aberto e absolutamente imparcial da política 

colonialista, baseada na observação estrita do princípio de que a soberania dos interesses das 

populações colonizadas deve ter o mesmo peso dos pedidos equiparáveis das nações colonizadoras.” 

Embora o cenário do pós-guerra fosse favorável às potências coloniais vitoriosas, a pressão anticolonial 

começou a fazer o seu caminho, sobretudo devido à situação na Índia britânica e ao empenho do 

Partido do Congresso Nacional Indiano e do Mahatma Gandhi. Começava a pesar a circunstância de 

muitos Africanos e Asiáticos terem combatido pela liberdade dos seus colonizadores, sem que essa 

liberdade chegasse a eles também. 

 

A paz que conduziu à guerra 

 

 Na mente dos dirigentes Aliados, o processo de paz que se seguiu à assinatura do armistício 

estava havia muito delineado. O primeiro-ministro britânico, Lloyd George, referindo-se ao sentimento 

dominante no campo aliado, a poucos dias do armistício, deixava antever o tipo de paz que pretendiam 

impor aos vencidos: 

 

 Nós não pretendíamos continuar a guerrear os Alemães e os Austríacos uma 

hora que fosse sem necessidade. Nem, quando esta guerra terminasse, teríamos 

qualquer desejo de fabricarmos uma outra. Mas sabíamos que se esta guerra 

findasse numa espécie de trégua armada, deixando os presentes regimes 

militaristas dos Impérios Centrais ainda com autoridade e não-vencidos, eles só 

teriam um objectivo – preparar uma renovação do conflito num momento mais 

favorável, com armamento mais formidável e com planos melhor concebidos. Por 
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isso, a nossa única esperança era continuar a luta até que fossem derrotados no terreno e 

desacreditados nos seus países.
2 

  

Ao meditarmos sobre estas linhas, sabendo o que sabemos hoje, podemos compreender o 

desalento de Kissinger referido no início deste texto. 

 

A Conferência de Paz de Paris iniciou os seus 

trabalhos em 18 de Janeiro de 1919, sendo 

politicamente dominada pelos chamados "Quatro 

Grandes": Estados Unidos, Reino Unido, França e 

Itália. Nenhum dos responsáveis pareceu aperceber-

se de que a falta de um aliado forte e empenhado, a 

leste da Alemanha, deixava um vazio geopolítico na 

Europa Oriental, onde a influência germânica se 

poderia manifestar livremente. Mesmo sem os 

meios adequados, a ideia do castigo exemplar a 

aplicar aos vencidos dominou o conclave desde o seu 

início: 
 

[em Versalhes, escreveu Churchill] Os tempos não eram mais os dos tratados de Utreque ou 

de Viena, onde homens de Estado e diplomatas da nobreza, vencedores e vencidos, em pé de 

igualdade, se encontravam em discussões corteses, longe do falatório e da confusão democráticos, 

e podiam reconstruir sistemas em bases que tinham o acordo de todos. Os povos exasperados 

pelos seus sofrimentos e por discursos de aliciamento das massas, agrupavam-se em volta dos 

seus líderes para exigir uma punição integral. Ai dos chefes que agora estavam nos vertiginosos 

cumes do seu triunfo se viessem a abandonar à mesa das conversações o que os soldados haviam 

conquistado em cem campos de batalha encharcados de sangue.3 

 

Robert Lansing, o secretário de Estado americano, ao aperceber-se dos contornos finais do 

Tratado de Versalhes, registou num memorando que “os termos da paz parecem ser 

incomensuravelmente severos e humilhantes, sendo que muitos deles são impossíveis de executar”.4 

Na delegação britânica, de forma surpreendente, o sentimento geral começava a ser idêntico, 

lançando sobre Franceses e Italianos – em cujos territórios a guerra se travara – as culpas da extrema 

dureza do tratado. 

Esta deriva da posição de intransigência anteriormente proclamada iria formatar, por quase 

duas décadas, a política do governo de Londres relativamente à Alemanha, como seria sublinhado por 

Churchill: 

 

A atitude britânica para com a Alemanha, que, inicialmente, tinha sido de uma intransigência 

extrema, evoluiu rapidamente para a tendência oposta. Com igual desmesura. Cavou-se um fosso 

entre Lloyd George e Poincaré, os quais, sendo senhores de um carácter facilmente irritável, 

dificultavam a execução de uma política firme e lúcida. As duas nações separaram-se tanto nas 

                                                 
2
 GEORGE, David L., War Memoirs, Vol. II, pp. 232-233. 

3
 CHURCHILL, Winston, The second world war, vol. 1, The gathering storm, p. 4. 

4
 MACMILLAN, Margaret, Paris 1919: Six Months That Changed the World (Locais do Kindle 9325). 
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vias do pensamento como nas da acção, e, a simpatia, mesmo a admiração, da Grã-Bretanha pela 

Alemanha atingiu uma expressão poderosa.
5
 

 

Dava-se início ao apaziguamento, inclinação política que conjugava uma certa forma de 

arrependimento com a esperança de que uma Alemanha fortalecida fosse indispensável para a 

resistência à propagação do comunismo. 

Os Americanos, por sua vez, cedo deram sinais de se quererem libertar dos compromissos 

europeus e fizeram-no de modo aberto. Apesar do envolvimento pessoal do presidente Wilson no 

processo de paz, o Senado dos EUA rejeitaria o Tratado de Versalhes, em 19 de Novembro de 

1919, marcando um claro afastamento do destino do Velho Continente. E, esse afastamento mais 

se acentuaria após as eleições presidenciais de 1920, conforme anotou Winston Churchill: 

 

Do outro lado do Atlântico, logo após a vitória dos republicanos, prevaleceram as concepções 

isolacionistas. Deixariam a Europa a cozer no seu próprio molho e não haveria benevolência 

alguma quanto às dívidas que havia legalmente contraído. Ao mesmo tempo, instituía tarifas 

aduaneiras para impedir a entrada das mercadorias que, só elas, permitiriam adquirir os meios de 

pagamento das dívidas.
6
 

 

A situação pioraria consideravelmente quando a euforia no mercado de acções dos EUA 

conduziu à Grande Depressão de 1929. Os reflexos na Europa seriam profundos, muito particularmente 

na Alemanha, onde, entre 1929 e 1933, perderiam o emprego 9 milhões de trabalhadores. 

Entretanto, do ponto de vista geopolítico, importa sublinhar as profundas alterações no mapa 

da Europa resultante do Tratado de Versalhes. Apesar das novas modificações produzidas após o final 

da 2.ª Guerra Mundial, o mapa de 1922 contém já um esboço da Europa de 1990.  

 

A Alemanha reergue-se 

 

 Nos últimos tempos da República de Weimar, a determinação dos Aliados para fazerem cumprir 

as disposições de Versalhes já estava a dar claros sinais de afrouxamento. Em 1925, pelo Pacto de 

Locarno, a Alemanha reconhecia as fronteiras ocidentais e a desmilitarização da Renânia, mas recusava 

fazê-lo relativamente às fronteiras com a Polónia e a Checoslováquia. Em 1932, quando os delegados 

alemães à conferência de desarmamento exigiram o levantamento de todas as restrições ao seu direito 

de rearmamento, encontraram um claro apoio na imprensa britânica. O Times falava “da oportuna 

supressão de uma desigualdade” e o New Statesman do “reconhecimento sem reservas do princípio da 

igualdade entre os Estados”.7 

Entretanto, o Exército Alemão, apesar da proibição do serviço militar obrigatório, reconstituíra-

se com os 100.000 homens autorizados, os quais, no dizer de Churchill, “foram 100.000 comandantes, 

e, uma vez tomada a decisão de aumentar os efectivos, as praças tornaram-se sargentos e os sargentos 

ascenderam ao oficialato.”8. 

Impelido pelo ressentimento, pelo medo e pelo ódio racial, Hitler chegou ao poder, por via 

eleitoral, em Janeiro de 1933. A Alemanha iniciou, então, um processo contínuo de desobediência às 

                                                 
5
 CHURCHILL, Winston, Idem, vol. 1, Idem, p. 13. 

6
 Ibidem, p. 13. 

7
 Ibidem, p. 73. 

8
 Ibidem, p. 43. 
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disposições do Tratado de Versalhes, com progressivo rearmamento e expansão das suas Forças 

Armadas. 

A aplicação do princípio das nacionalidades (como o da descolonização, após a 2.ª Guerra 

Mundial) estabelecera novas fronteiras, tendo-se constituído países novos, em alguns casos sem a 

apregoada coesão étnica. No lugar de grandes impérios surgiram pequenos estados, muitos deles sem 

tradição nacional. O facto de o Império Alemão se manter de dimensão quase igual à de 1914 tornava 

os novos países mais vulneráveis e geograficamente inacessíveis aos Aliados que os poderiam proteger, 

como iriam ser os casos da Áustria, da Checoslováquia e da Polónia. 

Hitler percebeu rapidamente que os Aliados que haviam derrotado a Alemanha e imposto 

pesadas restrições ao seu desenvolvimento estratégico não tinham do seu lado a opinião pública para 

recorrer à força perante o seu não-cumprimento. Pôde, por isso, prosseguir o seu plano de vingança, 

ao qual logrou associar a Itália fascista de Mussolini, com a qual apoiou a revolta nacionalista em 

Espanha, fazendo da guerra civil no país vizinho um oportuno campo de treino. A cada dia que passava, 

tornava-se mais evidente que a guerra não acabara. 

 

Entretanto, na Grã-Bretanha e na França, imperavam as ideias pacifistas. David Lloyd George 

seria um excelente exemplo dessa atitude contemplativa e colaborante para com o regime nazi. 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 guerrear de novo”. E, não 

hesitou em acrescentar que Hitler 

“é 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 do primeiro-ministro Chamberlain. O homem que ganhara a guerra apercebia-se, 

finalmente, de quão próximo estava de perder a paz. 

Essa percepção começa, embora tardiamente, a generalizar-se no campo dos Aliados europeus, 

após a anexação da Checoslováquia, em Março de 1939, em violação do acordo de Munique de 

Setembro anterior. Em 27 de Abril de 1939, o governo conservador britânico, sabendo que, em caso de 

guerra, não se repetiria a entusiástica vaga de voluntários de 1914, propõe a adopção do serviço militar 

obrigatório, medida que seria aprovada no mês seguinte, embora com os votos contra dos partidos 

Liberal e Trabalhista. 

 

Novo quadro naval 

                                                 
9
 JONES, Thomas, Lloyd George, p. 247. 

10
 Ibidem, p. 248. 
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Uma semana antes do Tratado de Versalhes ser assinado, já se encontrava resolvida a questão 

da esquadra alemã. Cumprindo as imposições do armistício, a marinha alemã fizera seguir para a 

Escócia os seus navios mais poderosos. Em 28 de Novembro de 1918, os navios alemães 

concentravam-se em Scapa Flow. Em 21 de Junho de 1919, numa acção de surpresa, as guarnições 

alemãs sabotaram todos os navios, enviando para o fundo os meios navais que os Britânicos tanto 

haviam temido. 

 Resolvido o problema alemão, estava a caminho a questão do Pacífico, com sérias implicações 

navais. Nos últimos tempos de Lorde Salisbury, a necessidade sentida em Londres de apoio diplomático 

no Extremo-Oriente levara o governo britânico a assinar, 

em 30 de Janeiro de 1902, um tratado de aliança com o 

Japão. Na altura, fora visto como uma situação 

excepcional, sem reflexos na habitual política europeia. No 

Pacífico, o Império Alemão dispunha de diversas 

possessões insulares e de algumas bases na costa NE da 

China. O Tratado de Versalhes viria a atribuir ao Japão os 

arquipélagos germânicos a norte do Equador e a península 

de Shantung, na China – facto este que levaria a China, em 

protesto, a não assinar o Tratado.  

A expansão nipónica no Pacífico não podia ser bem vista pelos Americanos, que forçaram os 

Britânicos a deixar cair o compromisso com o Japão. Tal não impediria, contudo, que, da Conferência 

Naval de Washington, saísse, em 1922, a confirmação do Japão como 3.ª potência naval, apenas 

superada por EUA e Grã-Bretanha. 

A partir de 1931, o Japão decidiu confrontar a China, iniciando o seu plano de expansão na Ásia 

com a ocupação de Mukden e da zona do caminho-de-ferro manchuriano. Nem a Sociedade das 

Nações nem os EUA ou a Grã-Bretanha tiveram capacidade política para parar a ofensiva nipónica. Para 

consolidar a sua política, em 25 de Novembro de 1936, o Japão celebrou com a Alemanha o Pacto 

Anticomintern, onde ambas as nações se comprometeram a tomar medidas para se protegerem contra 

a ameaça da Internacional Comunista. Começava a desenhar-se o cenário geopolítico que conduziria a 

Pearl Harbor.  

 

A caminho de uma nova guerra 

 

 A crise da Checoslováquia, com a anexação dos Sudetas, tornou evidente o malogro do acordo 

de Munique de Setembro de 1938. As atenções da Europa voltaram-se então para a Polónia. Não 

restavam dúvidas de que seria a próxima vítima da expansão nazi. Segundo as regras da boa estratégia 

– e, tendo em atenção as condicionantes geopolíticas –, parecia lógico que o campo aliado procurasse 
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um entendimento com a Rússia, repetindo a aliança estabelecida, em 1894, entre a França e o Império 

Russo. Em Abril de 1939, estabeleceram-se contactos entre o embaixador britânico em Moscovo e o 

comissário dos Negócios Estrangeiros Litvinov, para procurar um acordo de cooperação, face à ameaça 

germânica. Os Soviéticos fizeram uma proposta formal de assistência mútua, envolvendo a URSS, a 

Grã-Bretanha e a França, e, eventualmente, a própria Polónia. Segundo refere Churchill... 
 

 ...o obstáculo que se opunha à conclusão de um tal acordo era o terror que experimentavam os 

países limítrofes perante a possibilidade de receberem socorro dos Soviéticos, sob a forma de 

tropas penetrando no interior dos seus territórios, para os defenderem contra os Alemães, e, de 

se verem, na mesma ocasião, incorporados no sistema soviético-comunista, de que eram 

adversários encarniçados. A Polónia, a Roménia, a Finlândia e os três Estados Bálticos não sabiam 

se temiam mais a agressão alemã ou o socorro russo. Era este dilema pavoroso que paralisava a 

política inglesa e francesa.
11 

 

 Era bem possível que o simples publicitar de um entendimento funcionasse como travão da 

expansão alemã. Hitler sempre criticara os políticos alemães que, na 1.ª Guerra Mundial, haviam 

aceitado combater em duas frentes. A demora em chegar a um entendimento seria fatal para Litvinov. 

Afastado das suas funções em 3 de Maio, cederia o lugar ao próprio primeiro-ministro, Vyacheslav 

Molotov, homem de confiança de Estaline. As conversações com a Grã-Bretanha iriam prosseguir, 

embora de forma arrastada. 

 Na sessão de 19 de Maio do parlamento britânico, perante as hesitações do primeiro-ministro 

Chamberlain e de vários deputados, Winston Churchill declara desassombradamente: 
 

 Se estão dispostos a tornar-se aliados da Rússia em caso de guerra, que é a prova suprema, o 

grande momento, se estão prontos a fazer causa comum com a Rússia para defender a Polónia, à 

qual deram garantias, assim como à Roménia, por que razão haveriam de recusar tornarem-se 

aliados desde já, agora que podem, só por esse facto, impedir a guerra de eclodir? [...] Peço ao 

governo de Sua Majestade que tenha presente algumas verdades brutais: sem uma Frente 

Oriental eficaz, não pode haver uma protecção satisfatória dos nossos interesses a Ocidente, e, 

sem a Rússia, não pode haver uma Frente Oriental eficaz. 12 

 

 A Polónia mantinha-se inabalável na recusa do auxílio russo, argumentando: “Com os Alemães, 

arriscamo-nos a perder a nossa liberdade; com os Russos, a nossa alma”.13 Como a posição dos demais 

Estados ameaçados era semelhante, as negociações entrariam num impasse, favorecendo o posterior 

entendimento entre a Alemanha e a Rússia, a poucos dias do início da guerra. Melhor dizendo, do 

reinício da guerra. 

 

 Os Aliados declaravam guerra à Alemanha por causa da agressão à Polónia, que não podiam 

salvar. Mas havia um claro objectivo político: diferentemente do que sucedera em 1914, a 2.ª Guerra 

Mundial tinha, desde o seu início, uma componente ideológica de libertação do jugo nazi e visava 

forçar a mudança de regime na Alemanha. 

                                                 
11

 CHURCHILL, Winston, Idem, vol. 1, Idem, p. 362. 
12

 Ibidem, pp. 374-376. 
13

 REYNAUD, Paul, La France a sauvé l’Europe, Vol. I, p. 587. 
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 A derrota da França, em 1940, além de provocar a ascensão de Churchill à chefia do governo 

britânico, teve o efeito de fazer emergir o general de Gaulle como líder dos Franceses que se exilavam 

para voltar a combater e como futura grande figura europeia do pós-guerra. 

 Do outro lado do Atlântico, o presidente Roosevelt estava destinado a desempenhar um papel  

 

determinante no desenrolar da guerra e na subsequente reformulação da ordem mundial. Do ponto de  

vista ideológico, Roosevelt associava-se bem ao projecto da eliminação do nazismo, acrescentando-lhe, 

porém, o desejo de criar um mundo liberal. Estava disposto, por isso, a protagonizar um papel bem 

mais interveniente do que o seu antecessor Wilson. A oposição interna a uma participação na guerra 

era notória, nomeadamente através do America First Committee, dominado por elementos do partido 

republicano e dos supremacistas brancos, simpatizantes do nazismo.  

  

No Verão de 1941, a Grã-Bretanha era a única potência da Europa Ocidental que ainda resistia à 

Alemanha nazi, embora em condições progressivamente mais difíceis. Em 22 de Junho, a superioridade 

alemã tinha possibilitado a abertura de uma nova frente, a leste, concretizada numa larga ofensiva 

contra a União Soviética. Nesse mesmo dia, num discurso radiodifundido, Churchill não deixava 

dúvidas quanto à posição britânica: 

 

 Ninguém tem sido mais consistentemente 

anticomunista do que eu nos últimos vinte e cinco anos. 

Não desdirei uma palavra do que disse a esse propósito. 

Mas tudo isto se desvanece perante o espectáculo que 

agora se desenrola. [...] Estamos decididos a destruir 

Hitler e qualquer vestígio do regime Nazi. Disso ninguém 

nos demoverá.
14

 

 

 Esta declaração, que viria a ser secundada pelos restantes Aliados, recolocava a Rússia Soviética 

como grande aliado a leste e esboçava o novo cenário geopolítico mundial, em que a União Soviética 

ascenderia à categoria de superpotência. 

Entretanto, como consequência da política de isolamento, reassumida após 1919, os EUA 

mantinham uma neutralidade que a administração Roosevelt ia moldando para uma atitude de 

crescente simpatia pela Grã-Bretanha. 

                                                 
14

 CHURCHILL, Winston, The Second World War, Vol. 3, The Grand Alliance, (Locais do Kindle 5776-5778 e 5790). 
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Em 9 de Agosto de 1941, Roosevelt e Churchill encontraram-se secretamente em Placenta Bay, 

na Terra Nova. Até 12 desse mês, os dois líderes tiveram uma série de conversações, durante as quais 

discutiram novas fórmulas de auxílio da parte 

dos EUA à Grã-Bretanha. Todavia, no espírito 

do presidente americano, o apoio que estava 

na disposição de prestar implicava algumas 

transformações políticas, à escala mundial, sem 

as quais considerava não ter cabimento 

aumentar a ajuda à Grã-Bretanha.  

Elliott Roosevelt, filho do presidente, 

era, na época, capitão do Exército e ajudante-

de-campo do pai. Nessa qualidade, 

acompanhou de perto os preparativos do 

encontro e, posteriormente, haveria de registar 

as conversações que testemunhara e as 

informações que o pai lhe transmitira. Pouco antes da reunião, Roosevelt confidenciaria a Elliott: 
 

Churchill disse-me que não é o primeiro-ministro de Sua Majestade para presidir à dissolução 

do Império Britânico. [...]. Estou certo de 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.
15 

 

No final da cimeira do Atlântico, seria 

anunciada, em nome dos Estados Unidos e do 

Reino Unido, a assinatura de uma declaração 

conjunta, que ficaria conhecida como Carta do 

Atlântico. Constituiria 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.  O § 3. ao estipular que os 

signatários...  

 

...respeitavam os direitos de todos os povos a 

escolherem a forma de governo que 

preferissem e que desejavam que os direitos 

soberanos e a autonomia fossem devolvidos 

àqueles a que tinham sido arrancados pela 

força... 

 

...colocava em causa a continuidade dos 
impérios coloniais. 

 
Mas também merecia especial relevo a 

                                                 
15

 ROOSEVELT, Elliott, As he saw it, pp. 24-25. 
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redacção da parte inicial do § 6. – Que, depois da destruição completa da tirania nazista, esperam que 

se estabeleça uma paz... – pelo facto de um dos signatários, os EUA, ser então uma potência não-

beligerante. Era um sinal da inclinação do governo americano para a saída do seu isolamento. 

O ataque japonês a Pearl Harbor, em 7 de Dezembro de 1941, trouxe os EUA para a beligerância 

e, a breve trecho, para a liderança dos Aliados. Mas, apesar da importância do Teatro de Operações do 

Pacífico, o empenhamento ideológico da luta contra o nazismo fez da vitória na Europa a prioridade 

estratégica. 

Vitoriosos em todas as frentes, a memória do fracasso da paz de 1919 conduziu os Aliados a 

uma atitude diferente da adoptada no final da 1.ª Guerra Mundial. Os exércitos vencedores ocuparam 

grande parte dos territórios das potências vencidas e os EUA assumiram, com carácter permanente, o 

papel de principal potência militar na Europa Ocidental. A simétrica presença do Exército Soviético nos 

países de Leste e na Alemanha Oriental levaria à criação de dois blocos de modelos políticos: a 

Ocidente, com regimes de democracia liberal, favoráveis a um sistema de economia global de comércio 

livre; e, a Leste, com regimes semelhantes aos da URSS. Deste modo, as duas emergências políticas de 

1917 ascendiam, em simultâneo, ao podium estratégico mundial, deixando para segundo plano as 

potências históricas da Europa Ocidental.  

Entretanto, a reconstrução da Europa e do Japão já não foi feita recorrendo a punições de 

carácter económico, antes se recorrendo à ajuda aos países vencidos, de que foi veículo principal o 

Plano Marshall. Mas houve, também, um assomo de clarividência entre os restos fumegantes da Velha 

Europa para buscar, a Ocidente, uma nova ordem que impedisse a repetição dos erros de 1914 e 1939. 

Com Robert Schumann, em França, Adenauer, na Alemanha, e De Gasperi, em Itália, a Europa procura 

uma forma de união que vá no sentido oposto ao dos nacionalismos divisionistas. Após a subida ao 

poder do general de Gaulle – ele próprio actor 

destacado das duas grandes guerras europeias 

–, este quadro é reforçado pela aproximação 

entre a França e a Alemanha, exemplo 

primordial do sincero desejo de enterrar um 

passado que, entre 1870 e 1939, lograra 

provocar três guerras devastadoras. Pela mão 

de Adenauer, a Alemanha Federal, em termos 

da geopolítica europeia, abandonava a posição 

central em que se colocara o Império Alemão 

e aderia ao Ocidente.  

Ao mesmo tempo, a tensão político-

militar que não tardaria a manifestar-se entre os Aliados Ocidentais e a URSS levaria à criação de duas 

alianças militares que passaram a vigiar-se mutuamente: a Organização do Tratado do Atlântico Norte 

e o Pacto de Varsóvia. Estes dois blocos, ao definirem uma ideia de equilíbrio, alicerçada na capacidade 

nuclear de ambas as partes, iriam travar, até 1989, um conflito sem combates na Europa, que ficaria 

conhecido por Guerra Fria. Neste preciso contexto, ambos os blocos político-militares estavam 

conscientes de que, entre eles, a ideia de guerra se separara, para sempre, dos conceitos tradicionais 

de glória e de vitória. 

Mas esse conflito teria ramificações em outros continentes, muitos deles no contexto de nova 

onda de liquidação de impérios – como sucedera após 1918 –, desta vez abrangendo as potências 

coloniais que tentaram resistir aos preceitos sugeridos pela Carta do Atlântico. Aí se foram travando 

conflitos armados de intensidades variáveis, que, em muitos casos, terminariam com uma vitória 

política não associada a uma vitória militar. 
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De vitória poderia reclamar-se a causa judaica. Exacerbada pelo holocausto perpetrado pelo 

regime nazi, levaria ao agitado nascimento do Estado de Israel, solução jamais aceite pelos habitantes 

palestinos e fonte de violentos conflitos que ainda perduram. Graças a uma relação sui generis com os 

Estados Unidos, Israel foi ganhando uma dimensão estratégica invulgar, incomparavelmente superior à 

sua dimensão física, económica e demográfica. A vitória israelita na Guerra dos Seis Dias, em Junho de 

1967, geraria um cenário crescentemente tenso, que, na época, o presidente da França, general de 

Gaulle, haveria de enquadrar de forma premonitória: 
 

Israel, tendo atacado, apoderou-se, em 6 dias de combate, dos objectivos que pretendia 

alcançar. Presentemente, organiza, nesses territórios que tomou, a ocupação, que não pode 

resultar sem opressão, repressão e expulsão, e onde se manifesta, contra ele, uma resistência que, 

por seu turno, [Israel] apelidará de terrorismo.16 

 

A criação da Organização das Nações Unidas e a aprovação da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos permitiram o acompanhamento de grande parte das transformações do pós-guerra. 

Contrariamente ao sucedido com a Sociedade das Nações, os EUA não só não recusaram integrar-se na 

nova organização internacional como lhe proporcionaram o maior apoio. A ONU viria a ser sujeita a 

uma transformação progressiva, à medida que iam sendo admitidos os países que obtinham a sua 

independência. Mas os membros permanentes do Conselho de Segurança representariam (e 

continuam a representar) as potências vencedoras da 2.ª Guerra Mundial. 

O mundo assim criado no seguimento das duas fases da Grande Guerra, tendo logrado uma 

erradicação quase total dos conflitos entre Estados, permitiu a eclosão de diversas formas de guerras 

civis e de terrorismo. A Europa, principal vítima das guerras nacionalistas, emendou a sua tendência 

para a confrontação começando a construir a Unidade Europeia. Sendo um projecto baseado na paz, 

aparentou, por breves anos, reforçar-se com as transformações políticas na Europa de Leste e a 

unificação da Alemanha.  

 

Mas, como a História não pára e a ausência de guerras desdenha o valor da paz e da liberdade, 

é este cenário de tranquilidade e progresso, construído pelos nossos pais e avôs, que se encontra hoje, 

novamente instigado pelo medo, em processo de desconstrução, numa marcha de sonâmbulos que 

ameaça levar-nos de volta a tempos que desejaríamos esquecer. 

 

 

David Martelo  
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