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Winston Churchill
e a Europa Unida

Américo Pereira

Numa minuta, datada de 21 de Outubro de 1942, endereçada
a Anthony Eden, Ministro dos Negócios Estrangeiros, numa altura
em que a guerra já contava com três anos do que tinha sido pouco
melhor do que uma sucessão de derrotas, estando a sua própria
posição como Primeiro-Ministro não muito segura, havendo tan-
tos assuntos de aguda presença em que pensar, Churchill, neste
documento, procede ao que é verdadeiramente o assento de linhas
estratégicas para uma Europa Unida e sem guerra. A minuta, que
é uma resposta interna a uma proposta de «governo mundial de-
pois da guerra», começa com as seguintes palavras: «Apesar da
pressão dos eventos», avançando logo para uma reflexão acerca da
tipificação do que será a Rússia do pós-guerra e de quais pudessem
ser as suas exigências. O papel da China é brevemente ponderado,
na relação com a eventual acção norte-americana no sentido da li-
quidação do Império Britânico. Tudo espantosamente preclaro.

Confessa que «os meus pensamentos repousam primariamente
na Europa – no fazer reviver a glória da Europa, o continente matriz
das nações modernas e da civilização.» Continua, dizendo: «Seria
um desastre sem medida se a barbárie russa dominasse a cultura

3



i
i

i
i

i
i

i
i

4 Américo Pereira

e a independência dos antigos Estados da Europa.» Aqui, estamos
perante palavras proféticas. E a famosa «cortina de ferro» já aqui
se encontra prevista como possibilidade bem real.

Mas o mais surpreendente surge imediatamente a seguir: «Por
difícil que seja dizê-lo agora, confio em que a família Europeia
possa agir de forma unida, como um, sob um Conselho da Eu-
ropa.» Este propósito adensa-se, quando Churchill afirma: «An-
seio por uns Estados Unidos da Europa, em que as barreiras en-
tre as nações sejam grandemente minimizadas e seja possível via-
jar sem restrições. Espero ver a economia da Europa estudada
como um todo.» Termina a minuta com uma comparativamente
longa exposição acerca do que considera ser o modelo de parti-
cipação e governo da Europa, com um Conselho, que incluísse as
antigas potências, mas também representantes de confederações,
como lhes chama: escandinavos, danubianos, balcânicos, etc. A
tal, acresce a necessidade de continuar a «trabalhar com os ameri-
canos, de muitos modos, nos moldes mais grandiosos», no entanto,
«a Europa é o nosso primeiro cuidado, e certamente não desejamos
estar em silêncio com os Russos e os Chineses, quando Suecos,
Noruegueses, Dinamarqueses, Holandeses, Belgas, Franceses, Es-
panhóis, Polacos, Checos e Turcos tiverem as suas questões can-
dentes, [tiverem] o seu desejo da nossa ajuda, e [possuírem] o seu
muito grande poder de fazer com que as suas vozes sejam ouvi-
das.»1

1CHURCHILL Winston S., The Second World War, vol. IV, Boston,
Houghton Mifflin Company, s. d., p. 504. Transcreve-se seguidamente, na sua
totalidade, a minuta: «Prime Minister to Foreign Secretary [Título da minuta] In
spite of the pressure of events, I will endeavour to write a reply. It sounds very
simple to pick out these four Big Powers. We cannot however tell what sort of
Russia and what kind of Russian demands we shall have to face. A little later on
it may be possible. As to China, I cannot regard the Chungking Government as
representing a great world-Power. Certainly there would be a faggot vote on the
side of the United States in any attempt to liquidate the British overseas Empire.
/ 2. I must admit that my thoughts rest primarily in Europe – the revival of the
glory of Europe, the parent continent of the modern nations and civilisation. It
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Winston Churchill e a Europa Unida 5

A minuta, na sua totalidade, não chega a ocupar uma página nas
memórias de Churchill sobre a sua experiência durante a Segunda
Guerra Mundial, mas a importância do que nela é exarado é trans-
cendente. Não nos iremos alongar no que diz respeito às intuições
sobre a futura importância da Rússia e da China ou sobre a neces-
sidade de trabalhar em estreita ligação com os «Americanos», que
proximamente irão obrigar Churchill a abdicar da ideia de poder
manter um Império Britânico, que tão cara lhe era. Também não
nos deteremos sobre «o desastre sem medida» que seria constituído
pelo domínio da «barbárie Russa» sobre a cultura e independência
dos vetustos Estados da Europa, que veio a ocorrer, de facto, so-
bre vários deles, com consequências devastadoras em muitos dos
âmbitos fundamentais da sua vida e de que ainda estão a recuperar,
cessado tal domínio neo-imperial, que hoje em dia manifestamente
revive.

Interessa-nos sobretudo, a noção, que tarda a passar a conceito
e, mais do que isso, a acto, de uma – e a expressão é genial –
«família Europeia». Tudo o mais decorre desta noção.

would be a measureless disaster if Russian barbarism overlaid the culture and
independence of the ancient States of Europe. Hard as it is to say now, I trust
that the European family may act unitedly as one under a Council of Europe.
I look forward to a United States of Europe in which the barriers between the
nations will be greatly minimised and unrestricted travel will be possible. I hope
to see the economy of Europe studied as a whole. I hope to see a Council con-
sisting of perhaps ten units, including the former Great Powers, with several
confederations – Scandinavian, Danubian, Balkan, etc. – which would possess
an internal police and be charged with keeping Prussia disarmed. Of course we
shall have to work with the Americans in many ways, and in the greatest ways,
but Europe is our prime care, and we certainly do not wish to be shut up with the
Russians and the Chinese when Swedes, Norwegians, Danes, Dutch, Belgians,
Frenchmen, Spaniards, Poles, Czechs, and Turks will have their burning ques-
tions, their desire for our aid, and their very great power of making their voices
heard. It would be easy to dilate upon these themes. Unhappily the war has prior
claims on our attention and on mine.»

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

6 Américo Pereira

Note-se que não se trata de uma expressão romântica de um
idealista político, mas de uma expressão que corresponde a uma in-
tuição própria de um homem com um currículo que faz dele talvez
o maior cultor de isso a que se chama a Realpolitik. Trata-se de
uma política de realidade duríssima, já o sabemos, mas sem que,
em Churchill, o seu exercício seja marcado por um maquiavelismo
estrutural.

Este sentido da realidade política como algo de fundamental-
mente pragmático, mas ao serviço do bem comum foi o que sem-
pre norteou Churchill, mesmo quando mais se aproximou de um
exercício maquiavélico do poder. Este sentido realista da coisa
pública, sustentado por uma longa vida a contemplar, adminis-
trar e combater conflitos diversos, permitiu a Churchill perceber
que o único modo de poder haver um futuro europeu para a Eu-
ropa seria encarar esta não como uma diversidade de poderes em
conflito de interesses, situação estrutural política que corresponde
não a uma tensão criadora, mas a uma tensão iminentemente di-
laceradora, que apenas espera que um qualquer pretexto incendeie
o combustível produzido pela fricção da tensão irresoluta, como
um atentado num Sarajevo qualquer, para passar a guerra aberta
(lembremo-nos do que aconteceu na antiga Jugoslávia na década
de noventa do século passado).

Apenas o sentido político próprio do que é uma família, isto
é, não uma coisa em que os laços são físicos de consanguinidade,
que nada garantem – lembremo-nos do paradigma da relação entre
Abel e Caim –, mas uma relação em que é a finalidade do bem para
todos que impera, pode proporcionar o lento e difícil caminho de
construção de uma comunidade de povos e, em última análise, de
pessoas. É o bem-comum que é o cimento que constitui isso que é
uma comunidade. É a interiorização deste sentido de um possível
e atingível bem para todos que funda a comunidade, que funda a
família como comunidade, e que pode fundar a Europa como co-
munidade, como família. Foi este o sentido, sempre pragmatica-

www.lusosofia.net
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Winston Churchill e a Europa Unida 7

mente procurado, que norteou as grandes reformas que Churchill
procurou implementar e implementou, de facto, ao longo da sua
carreira política.

Quem assim usa esta expressão não é um arrivista ignaro e in-
testado, mas o homem que sempre procurou promover o bem de
milhões de pessoas, a quem não conhecia ou podia conhecer pes-
soalmente, mas que o conheciam a ele, desde muito cedo, e que
sempre foram escrutinando o seu serviço político.

Mas há um outro matiz presente nesta expressão, na sua relação
com o seu autor, que tem de ser pensada: quem fala de família Eu-
ropa é o mesmo Churchill das frentes de batalha, do «matas ou
morres», do sentido do absoluto das escolhas vitais que apenas
quem instante a instante convive com a possibilidade e a realidade
ambiente da morte pode ter e tem. Assim, para este velho soldado
que matou em combate, a Europa como família não é apenas um
sonho quimérico, mas uma necessidade vital, uma escolha de vida
ou de morte, uma escolha agónica, agonia de que participava ao
mais alto nível neste 1942 e que sabia poder ser mesmo o culminar
trágico de uma longa doença de fraqueza de princípios e de capaci-
dade para os fazer valer, doença que tinha precipitado a Europa na
armadilha política que Hitler lhe preparara.2

Em suma, nesta situação agónica em que se encontrava e ainda
encontra, pois os problemas de então nunca chegaram a ser re-
solvidos, a Europa não tinha (não tem) solução que lhe permita
poder continuar a ser e a ser o foco de civilização e de humanismo,
que culminou precisamente na acção social de Churchill e Lloyd
George, se não perceber que tem de se constituir como família,
isto é, como uma relação entre seres humanos em que impere e
apenas impere o sentido da necessidade do bem-comum. A Europa

2Churchill dedicou grande parte do seu tempo e acção, depois da ascensão
de Hitler ao poder, durante toda a década de 1930, a denunciar publicamente o
que considerava ser o perigo totalitário da nova ordem propugnada pelo velho
cabo germânico para a Alemanha e o mundo.

www.lusosofia.net
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8 Américo Pereira

ou envereda pela senda do bem-comum ou desaparecerá como tal,
situação a que estamos presentemente a assistir.

Mas Churchill não se limita a expressar tal pio desejo: imedia-
tamente aponta para objectivos estratégicos concretos, objectivos
estratégicos a que apenas falta a componente táctica de implemen-
tação. Mas faltam no brevíssimo texto da minuta de Churchill
como faltam ainda nos dias de hoje, passados mais de setenta anos.
Tais objectivos estratégicos necessários para a constituição de uma
«família Europeia» são, antes de mais, a acção unida sob a égide
de um Conselho da Europa. É claro que «Conselho da Europa»
já existe, mas não une coisa alguma e não constitui aquilo que é
fundamental quer estratégica quer tacticamente: um governo para
a Família Europeia.

Tal não sucede porque o passo fundamental necessário não foi
dado. E tal passo é enunciado o mais claramente possível por
Churchill: a criação dos «Estados Unidos da Europa». Lembremo-
nos de que Churchill historiador se interessou pela história dos
Estados Unidos da América do norte, de onde sua Mãe era ori-
ginária. O exemplo de unidade conseguido por esta União de Es-
tados, união cujo sentido foi anterior à sua mesma formalização
e de onde nasceu o movimento que levou à sua dolorosa emanci-
pação da Coroa Britânica, não poderia deixar de impressionar o
meio-americano Churchill profundo conhecedor da história Norte-
Americana. Se foi possível conseguir tal no Novo Mundo, por que
não conseguir o mesmo no Velho?

Há a questão das nacionalidades, mas as nacionalidades são,
numa Família Europeia, o análogo às personalidades numa família
comum: reais, poderosas, mas não inconciliáveis por essência ou
substância, isto é, são conciliáveis. E, sendo-o, devem sê-lo. Seria
este o papel do Conselho da Europa. Tal nunca foi realizado. E não
o foi, não por causa da diferencialidade cultural das nações, mas
por causa dos interesses grupais, sempre literalmente antagónicos
ao bem-comum.

www.lusosofia.net
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Winston Churchill e a Europa Unida 9

Sabendo muito bem que tal é a realidade comum das relações
entre os estados, Churchill avança logo com a medida pragmática
de uma incontornável dimensão física e de uma incomensurável
grandeza quer geográfica quer política universal em tal geografia e
que é a possibilidade de deslocações ou viagens sem qualquer res-
trição em tal espaço geográfico. Esta proposta é espantosamente
inteligente, pois implica imediatamente a queda de todas as bar-
reiras políticas de fronteira, o que equivale a dizer que, na prática, e
podendo viajar para onde se queira, se é, de facto, cidadão de todo o
espaço e não apenas do seu cantinho de nascimento ou de carimbo
de passaporte. Tal implica que já não haja mesmo passaporte. Este
avanço foi parcialmente obtido, criando um espaço que deveria ser
chamado espaço «Churchill», mas que a que foi dado um outro
nome, totalmente assignificativo perante o que acabámos de reflec-
tir.

Por fim, fala do estudo da «economia da Europa como um
todo». Foi por esta parte do desiderato de Churchill que a União
Europeia, a pouca e envergonhada que existe, começou, com a ten-
tativa de resolução, antecipada a qualquer eventual problema fu-
turo, das questões relativas ao acesso aos minerais carvão e ferro,
com a assinatura, a 18 de Abril de 1951, do Tratado sobre a Comu-
nidade Europeia do Carvão e do Aço. Apenas ao fim de vários anos
foi possível avançar para a assinatura dos Tratados de Roma (25
de Março de 1957) sobre a Comunidade Económica Europeia e a
Comunidade Europeia de Energia Atómica. Parecia que Churchill
tinha razão.

Mas, apesar dos fracos progressos na constituição da Família
Europeia, pouco se avançou no sentido da constituição de uma real
família de povos, que é, em última análise, uma família de pessoas,
que procuram não o interesse próprio em detrimento do bem de to-
das as outras, mas o bem próprio no concerto universal com o bem
de todas as outras pessoas, tanto quanto as condições pragmáti-
cas o permitem, mas tendo como foco orientador para a acção não

www.lusosofia.net
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10 Américo Pereira

uma finalidade tirânica ou multimodamente fascista, mas o bem-
comum.

Tarefa difícil em extremo, mas que não é impossível. Tarefa
que Churchill, o homem imperfeito, mas grandioso, nos deixa co-
mo seu último legado, com a avisada admonição de que ou esco-
lhemos o caminho do bem-comum ou escolhemos o caminho da
perdição: a Europa ou escolhe a unidade íntima de uma família, na
riqueza de sua imensa diferencialidade, ou escolhe a sua aniquila-
ção como único grande acto do drama humano em que se sonhou
com um mundo livre da sujeição do ser humano à tirania.

www.lusosofia.net


