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A

s publicações sobre
Winston Churchill
são
inﬁndáveis,
mas um dos trechos
mais marcantes sobre ele encontrei
num livro que tinha estado nas minhas
prateleiras há muitos anos. É um livro
que herdei, mas que li pela primeira vez
apenas há cerca de uma década. Perceberão quando o citar que foi escrito durante o tempo de vida de Churchill. Este
é o trecho:
Ele é como um foguete que intermitentemente deslumbra o céu noturno,
desaparece e deslumbra outra vez; bri-
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lha agora deste lado, agora daquele; é
sempre meteórico, mas nunca extinto.
A principal diferença entre o Senhor
Churchill e um gato, como Mark Twain
poderia dizer, é que o gato tem apenas

nove vidas. Por todas as leis da mortalidade, o Senhor Churchill teria perecido uma quantidade de vezes, por vezes
em risos, por vezes com desprezo; mas
o funeral foi sempre prematuro, o túmulo sempre vazio. Podem pôr-lhe termo por um momento, mas não o podem
matar e cansamo-nos de pronunciar as
suas exéquias... As suas falhas são monumentais, mas a energia da sua mente
e o elevado ímpeto da sua personalidade torna as suas falhas mais geniais do
que os sucessos de outros homens.

Agora, o que torna o trecho especialmente interessante é que foi escrito não
depois da Segunda Guerra Mundial, nem
mesmo na véspera dessa Guerra, mas
em 1926. O trecho apareceu num livro
publicado nesse ano (e, portanto, possivelmente composto ainda mais cedo),
escrito por A.G. Gardiner, um jornalista
e excelente ensaísta, num volume chamado Certain People of Importance1.
A minha ênfase nesta palestra será
sobre Churchill enquanto líder democrático e com alguma referência comparativa aos seus sucessores. Churchill
o líder de guerra inspirador é mais familiar do que a ideia de Churchill como
líder colegial e democrático. Na verdade, há algo de paradoxal sobre a última ideia. Churchill era patrício tanto
por descendência como por feitio. Ele
podia ser rude, perentório e parecer
autoritário. No entanto, ele aceitou valores democráticos, mesmo se apenas
porque, como ele celebremente disse,

  # 0 1  : 8 + +  Ì  0  / ' 4 1     Ì  2 4 + / # 8 ' 4 #         NOVA

CI DADANIA

21

# . +&' 4 #0~ # 2 1.  6+% # &'  9 + 0 5 6 10  %* 74 %* + . .

a democracia era a pior forma de governo, para além de todas as outras que
foram tentadas de tempos em tempos.
Ele também aceitou o princípio do governo de Gabinete e era mais recetivo ao
gabinete do que um número considerável de Primeiros-Ministros britânicos
que lhe sucederam. Além disso, durante a Segunda Guerra Mundial a sua
exuberância, brio e otimismo público
tornaram-no num líder democrático
genuinamente popular mesmo quando
– na verdade, não menos importante
quando – ele visitou partes bombardeadas do Leste de Londres da classe trabalhadora e foi recebido com gritos de
“Good old Winnie!”.
Assim, embora não muitos daqueles que trabalharam com Churchill escolhessem a palavra “colegial” como o
adjetivo mais óbvio a ser-lhe aplicado,
é uma à qual eu devo regressar, pois
nem o governo de coligação do tempo
da guerra na Grã-Bretanha nem, menos
ainda, o governo Conservador da época de paz que Churchill liderou de 1951
a 1955 era alguma coisa remotamente
perto de ser um governo unipessoal.
Mas deixem-me começar com o familiar, o inspirador, que tenho idade
suﬁciente para ter sentido pessoalmen-
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te. Embora eu fosse um menino pequeno à época, lembro-me das transmissões de rádio do tempo da guerra
de Churchill como grandes eventos.
Lembro-me de ser mandado calar, estar sossegado, porque o Senhor Churchill estava prestes a falar no rádio. Ele
era ouvido não menos arrebatadamente
pelo meu pai, que nunca tinha votado
outra coisa a não ser Trabalhistas entre
as duas Guerras Mundiais, como pela
minha mãe, que nunca tinha votado
outra coisa a não ser Conservadores.
Lembro-me da sensação da ocasião, a
sensação de melhoria, embora só algum
tempo mais tarde tenha apreciado as
palavras. Foi o grande jornalista Americano de radiodifusão Ed Murrow quem
disse (muito antes do Presidente Kennedy) que Churchill “mobilizou a língua Inglesa e a enviou para a batalha”.
Não era só a eloquência de Churchill e a sua entrega que tornava as suas
transmissões de rádio e os seus discursos parlamentares tão fascinantes e galvanizantes. Era também, como disse a
escritora Vita Sackville-West, “todo o
apoio maciço de poder e determinação
por detrás deles”2. Um dos críticos mais
severos de Churchill, mesmo durante a
Segunda Guerra Mundial, o deputado
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da ala esquerda Trabalhista, Aneurin
Bevan (mais tarde o muito bem-sucedido ministro do governo Trabalhista
do pós-guerra que teve como principal
responsabilidade a criação do Sistema
Nacional de Saúde) reconheceu ﬁnalmente que Churchill tinha feito algo
excecional durante a Segunda Guerra
Mundial. Não obstante os seus confrontos e o facto de Churchill, numa ocasião
num debate na Câmara dos Representantes durante a guerra, ter descrito
Bevan como um “incómodo esquálido”, Bevan escreveu:
Como um líder de guerra do século XX
num país democrático, [Churchill] estava indubitavelmente na mais alta
categoria, mas eu tê-lo-ia admirado ainda mais se não parecesse que
ele apreciava tanto a guerra. .... É fácil compreender. A guerra resgatou-o do esquecimento e deu-lhe asas.
Ele voou. … Ele lançou-se no papel do
grande defensor que colocou o caso da
Grã-Bretanha no mundo e o destino
da Grã-Bretanha nos britânicos. O seu
nome permanecerá tanto tempo quanto
a guerra é lembrada como um símbolo
do que palavras inspiradoras podem
fazer quando existe uma nação forte,
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corajosa e dedicada, livre e disposta a
apoiá-las com ações.3

Na década de 1930 Churchill foi
mantido fora do governo por Stanley
Baldwin e depois por Neville Chamberlain. Baldwin, que em muitos aspetos
era um líder proeminente do Partido
Conservador entre as duas guerras e um
Primeiro-Ministro astuto, teve sérias
reservas em relação a Churchill. Esta foi
a forma como ele colocou, falando em
privado com Tom Jones, Vice-Secretário do Governo, em 1936:
Um dia destes farei algumas observações casuais sobre Winston…Tenho
tudo pronto. Vou dizer que quando
Winston nasceu muitas fadas desceram
ao seu berço [com] dons – imaginação,
eloquência, indústria, capacidade, e
depois veio uma fada que disse “Nenhuma pessoa tem o direito a tantos
dons”, pegou-lhe e deu-lhe um abanão
e uma volta tais que com todos estes
dons foram-lhe negados juízo e sabedoria. E é por isso que, enquanto nos
deleitamos a ouvi-lo nesta Câmara,
nós não acolhemos o seu conselho.4

Não foram apenas as advertências de
Churchill sobre a agressão da Alemanha
e a sua postura anti-apaziguamento
que levaram Baldwin e Chamberlain a
mantê-lo nas bancadas do fundo. Isto
foi, sem dúvida, especialmente importante para Chamberlain que sofria da
ilusão de que podia compreender os ditadores, Hitler e Mussolini, e levá-los a
ver a razão. Mas Churchill estava isolado nesta altura por outras razões. Uma
razão importante era a sua atitude intransigente sobre a Índia e a oposição a
quaisquer passos no sentido de um governo autónomo indiano e da independência deﬁnitiva. Ele foi ainda mais desacreditado pelo seu apoio ao Rei Eduardo VIII no momento da abdicação. O
ﬁlme, O Discurso do Rei (bom ﬁlme,

apesar de alguns aspetos), não poderia
estar mais distante da realidade histórica do que quando retratou Churchill
como um dos apoiantes iniciais e aliados do Rei Jorge VI. O novo Rei, como a
maioria do Partido Conservador, queria
que Lord Halifax sucedesse a Chamberlain como Primeiro-Ministro quando
Chamberlain renunciou em 1940. Mas
Halifax declinou, e foi assim Churchill,
com apoio mais entusiasta do Partido
Trabalhista, naquele momento, do que
dos seus companheiros Conservadores, que se tornou Primeiro-Ministro
a 10 de Maio de 1940. No dia seguinte a
Churchill ter sucedido a Chamberlain
como Primeiro-Ministro, foi Chamberlain quem recebeu, de longe, a maior
ovação dos deputados Conservadores.
Um deles, Chips Channon, registou que
Churchill “não foi bem-recebido” e que
os aplausos para ele vieram sobretudo
das bancadas Trabalhistas e Liberais.5
No seu primeiro discurso curto para
a Câmara dos Comuns como Primeiro-Ministro, Churchill injetou um novo
tom e energia no debate, com algumas
frases que ainda ressoam fortemente:
“Direi à Câmara, como tenho dito àqueles que integraram este governo, que não
tenho nada a oferecer a não ser sangue,
sofrimento, lágrimas e suor”. À pergunta
“qual é a nossa política”, a sua resposta
foi: “é para fazer a guerra, por mar, terra e ar, com todas as nossas forças e com
toda a força que Deus nos pode dar: fazer
a guerra contra uma tirania monstruosa,
jamais superada no escuro, catálogo lamentável de crimes humanos”.6
Importante como foram os discursos de Churchill para manter o moral, especialmente em 1940-41, não
devemos esquecer a “energia da sua
mente”, à qual se referiu A.G. Gardiner no trecho que citei no início desta
palestra. Ele tinha muitas ideias – algumas pessoas dizem que ele surgia
com dez por dia, outros dizem vinte.
Quase todos concordam que a maioria
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delas era impraticável, mas que uma
minoria era brilhante e viável. Porque
ele não era um ditador, os Chefes de
Estado-Maior, assim como membros
do Gabinete de Guerra [War Cabinet],
poderiam apontar as falhas nas ideias,
embora Churchill tenha tomado o passo incomum de se nomear Ministro da
Defesa, além do seu cargo como Primeiro-Ministro, de modo a não poder
haver nenhuma dúvida sobre quem
estava responsável do lado militar do
esforço de guerra. O General Sir Ian Jacob, que ajudou o Gabinete de Guerra e
era geralmente muito positivo sobre a
liderança de Churchill durante a guerra, observa, no entanto, que “o corpo
Churchill nunca compreendeu nem
apreciou o Joint Planning Staff … ele
foi percebendo muitas vezes que eles
produziam textos que provavam conclusivamente que o que ele queria fazer
estava fora de questão”. 7
Churchill teve uma relação tempestuosa com o Chefe de Estado-Maior General, o General Sir Alan Brooke (mais
tarde Lord Alanbrooke). Tal como o
biógrafo de Alanbrooke observa: “Para
Churchill a guerra era um grande drama, muitas vezes terrível, geralmente
emocionante, trágica e triunfante alternadamente, nunca monótona. Ele
viveu-a ao extremo. Para Alanbrooke,
o soldado, era um negócio sombrio e
desagradável, uma matéria para cálculos exatos, pensamento de lógica dura,
constância solitária e vontade de ferro”. Ambos, claro, possuíam a vontade
de ferro, mas em temperamento eram
muito distantes. Alanbrooke escreveu mais tarde que “Winston tinha dez
ideias todos os dias, apenas uma delas
era boa e ele não sabia qual era”. O General Sir Hastings (“Pug”) Ismay estimou que a quantidade de ideias e a percentagem de ideias boas seriam maiores
do que aquelas – vinte por dia, das quais
cinco eram boas8. O líder do Partido
Trabalhista, Clement Attlee, que era,
de facto, Vice-Primeiro-Ministro desde 1940 e teve esse título desde 1942,
também reﬂetiu sobre o ﬂuxo de ideias
de Churchill. Escrevendo pouco depois
de Churchill ter morrido, Attlee disse:
“os Governos de Churchill, francamente, não eram bons para o serviço, mas
eram muito divertidos. Ele manteve-nos atentos, em parte, por ser apenas
Winston e, em parte, porque ele estava
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sempre a lançar ideias. Algumas delas
não eram muito boas e algumas eram
absolutamente perigosas. Mas elas continuavam a chegar e continuavam a ir, e
muitas delas eram excelentes”. 9
Attlee, claro, não vê Churchill acriticamente. Ele escreve que o egoísmo
de Churchill era tal que “No que à condução do país dizia respeito, ele sempre pensou em si próprio como a única
pessoa que realmente importava. ... No
que ao governo dizia respeito, Winston
não era um democrata natural. Era um
autocrata”10. Attlee também acreditava
que Churchill se devia ter reformado
em 1945 e que o seu legado de Primeiro-Ministro pós-guerra foi, como ele
aﬁrmou, “um erro sob todos os pontos de vista”. Acho que é um pouco
enganador chamar Churchill de “autocrata” e que há mais a dizer sobre o
governo de Churchill de 1951-1955 do
que Attlee permitiu. Regressarei a esta
ideia brevemente.
Pondo de lado as críticas ao Churchill do tempo de paz, Attlee estava
totalmente convencido que em 1940
Churchill tinha sido a escolha certa para
liderar o país e ele nunca se afastou dessa perspetiva. Ele escreveu:
Estava convencido que Winston Churchill estava bem acima de qualquer
outro possível Primeiro-Ministro. Eu,
pessoalmente, fiquei aliviado quando soube que ele podia ter o cargo se o
desejasse. A minha experiência da Primeira Guerra Mundial, e as minhas leituras da história, convenceram-me que
o Primeiro-Ministro deve ser um homem que saiba o que significa a guerra, em termos de sofrimento pessoal do
homem na linha da frente, em termos
de grande estratégia e em termos desse problema crucial – como se dão os
generais com os seus chefes civis. Não
vi ninguém que se pudesse qualificar, à
exceção de Winston. E senti que ele se
qualificou soberbamente.11

Nesse mesmo texto, Attlee escreveu
o seguinte sobre Churchill: “Se existisse
uma galeria de grandes homens ingleses que só tivesse uma dúzia, eu gostaria
de o ver lá. Ele era corajoso, talentoso,
inesgotável e indomável.”12
A magnanimidade de Churchill era
maior do que a sua inquestionável irascibilidade. Harold Nicholson, nos seus
diários, relata ter tomado o pequeno-
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-almoço com Stanley Baldwin no hotel
Dorchester em julho de 1943, durante o
qual Baldwin contou-lhe que Churchill
o tinha convidado para almoçar no nº
10 Downing Street e que lhe tinha dado
três horas, relatando-lhe “sobre tudo o
que estava a acontecer”. “Eu fui a Downing Street”, disse Baldwin, “feliz”.
É claro que era em parte porque um
durão como eu gosta de sentir que não
está propriamente fora das coisas. Mas
também era pura alegria patriótica que
o meu país numa altura daquelas tenha
encontrado tal líder”.13
Durante a guerra foi dito a Alan
Brooke que Churchill tinha explodido
de raiva e tinha dito que Brooke “odiava-o”. Brooke disse a Ismay: “Eu não o
odeio, eu adoro-o, mas quando chegar
o dia em que lhe digo que ele está certo
e acho que está errado, será o momento
em que ele se livra de mim.”14 Foi também durante a guerra que, não obstante
os seus confrontos, Alan Brooke escreveu sobre Churchill no seu diário: “ele é
realmente o homem mais maravilhoso
que já conheci e é uma fonte interminável de interesse estudá-lo e começar a
perceber que ocasionalmente tais seres
humanos surgem na Terra – seres humanos que se destacam bem acima de
todos os outros.” 15
No tempo que me resta, vou debruçar-me menos no Churchill como
uma força inspiradora e grande líder
do tempo da guerra, visto que isso é
terreno bem trilhado. Farei uma análise mais de um Churchill como um
líder democrático e constitucionalista
e menos de um “líder forte” prepotente. No meu livro mais recente critiquei a tendência de assumir que um
líder forte, no sentido de alguém que
maximiza o seu poder pessoal, domina o seu governo e partido político e
tenta tomar todas as grandes decisões
em diferentes áreas da política, é o tipo
de líder que mais devemos admirar.
“Liderança forte” nesse sentido não é
o mesmo que liderança eﬁcaz. Na verdade, liderança eﬁcaz é, na maioria
das vezes, coletiva e colegial. Podemos
comparar e contrastar Baldwin e Neville Chamberlain. Baldwin permitiu a
ministros prosseguirem com o seu trabalho e não foi um Primeiro-Ministro
dominador. Ele não era especialmente
bem informado, nem particularmente
interessado em política externa, mas
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internamente, o mínimo que pode ser
dito é que durante períodos longos e
difíceis ele manteve o barco estável.
Quando tantos países europeus desenvolveram regimes autoritários entre as
duas guerras mundiais, a Grã-Bretanha foi um dos que permaneceu uma
democracia pluralista. O conservadorismo moderado, sentido no ambiente
da Câmara dos Comuns e na opinião
pública, que Baldwin exibiu numa era
anterior às sondagens de opinião, desempenhou um papel nada insigniﬁcante nesse resultado.
Chamberlain, ao contrário, era o
epítome do “líder forte”. Ser Primeiro-Ministro, na sua opinião, era ser
o chefe indiscutível. Quando era ainda Ministro das Finanças, o tipo de
Primeiro-Ministro que ele tencionava
tornar-se foi anunciado quando escreveu à sua irmã em março de 1935:
“Como verás, tornei-me num género
de Representante de P.M. [Primeiro-Ministro] – só que sem o poder real do
P.M. [Primeiro-Ministro]. Tenho de dizer “Você já pensou” ou “O que diria”
quando seria mais rápido dizer “Isto é
o que deve fazer”.16 Chamberlain enquanto Primeiro-Ministro rodeou-se
de pessoas que estavam todas prontas para concordar consigo. Earl of
Swinton, um político Conservador de
longa data escreveu: “Neville estava a
comportar-se como um “homem dos
sete instrumentos” e ﬁcava zangado se
alguém aparecesse a questionar a sua
decisão. Todas as negociações e os contatos secretos ou oﬁciais com Mussolini
eram seus. Estava convencido que ele, e
só ele, podia compreender e dar-se bem
com ditadores e assegurar um acordo
de paz com eles”.17
O Partido Trabalhista não estava
preparado para servir num governo
de coligação em tempo de guerra sob
a liderança de Chamberlain que, ao
contrário de Baldwin, sempre os tratou com desdém, mas estavam prontos a entrar num governo liderado por
Churchill. E era muito importante que
Churchill soubesse que o governo devia
ser política e socialmente representativo do país que ele conduzia. Aquele
governo do tempo de guerra teve, como
um todo, uma representação forte de
ministros Trabalhistas e mais de um
terço do pequeno Gabinete de Guerra eram políticos Trabalhistas proe-
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minentes – dois num total de cinco do
Gabinete de Guerra inicial de Churchill
e mais tarde três de oito. Attlee desempenhou um papel extremamente
importante como presidente das comissões do Gabinete e como Chefe do
Conselho de Ministros durante as ausências frequentes de Churchill. Ernest
Bevin – que tinha crescido na pobreza,
abandonou a escola aos onze anos de
idade, mas construiu o maior sindicato
na Europa – foi um Ministro Trabalhista
excecionalmente bem-sucedido que se
tornou membro desse pequeno Gabinete de Guerra, assim como numa fase
subsequente outro ministro Trabalhista, Herbert Morrison, que foi um eﬁcaz
Ministro do Interior.
Churchill durante a guerra era a ﬁgura dominante na defesa e na política
externa, mas na política doméstica prevaleciam os membros Trabalhistas do
governo de coligação. Com o seu foco,
compreensivelmente, na condução da
guerra, Churchill teve apenas um interesse esporádico na agenda doméstica.
Desde 1943 que os membros seniores
Trabalhistas do governo eram cada vez
mais responsáveis em planear a reconstrução pós-guerra e em estabelecer as
fundações do Estado social. Mesmo nas
raras ocasiões em que Churchill se en-

Quando tantos
países europeus
desenvolveram
regimes autoritários
entre as duas
guerras mundiais,
a Grã-Bretanha
foi um dos que
permaneceu
uma democracia
pluralista
volveu, teve de ceder terreno. Depois
de uma reunião do governo em 1943, ele
queixou-se de que tinha sido “empurrado e agredido pelo Vice-Primeiro-Ministro”.18 Ele estava a falar em sentido ﬁgurado, claro, mas ainda assim,
isso diﬁcilmente coincide com a perceção popular de Churchill e de Attlee.
Attlee era absolutamente leal ao governo de coligação, tal como era a qual-

quer órgão ou instituição a que pertencia, mas ele era um defensor do procedimento correto e não era intimidado por
Churchill. No início de 1945 ele datilografou com dois dedos uma longa carta
a Churchill (ao escrevê-la ele próprio, a
comunicação permaneceria conﬁdencial entre os dois homens) a queixar-se
que o Primeiro-Ministro estava a perder tempo no Gabinete porque não tinha lido as conclusões das comissões e
meia hora, que poderia ter sido salva se
Churchill tivesse passado três minutos
a ler o documento relevante, seria gasta
inutilmente. Attlee também se opunha
às longas intervenções de Churchill que
divagavam do assunto perante eles e,
acima de tudo, demonstrou preocupação de que o Primeiro-Ministro prestava demasiada atenção a dois ministros
que não eram membros do Gabinete de
Guerra, Lorde Beaverbrook e Brendan
Bracken. Estes eram amigos pessoais de
Churchill, mas longe de mencionar isso,
Attlee nem sequer se lhes referia pelos
seus nomes, somente pelos seus títulos
oﬁciais, Lord Privy Seal e o Ministro da
Informação. Attlee asseverou ﬁrmemente a supremacia do Gabinete de Guerra
escrevendo: “Há um problema constitucional sério aqui. Aos olhos do país e sob
a nossa constituição, os oito membros
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do Gabinete de Guerra assumem a responsabilidade pelas decisões”. 19
Churchill ﬁcou furioso com a carta de Attlee, mas o seu leal secretário
privado, John Colville escreveu no seu
diário: “Por muito que eu adore e admire o P.M. [Primeiro-Ministro], acho
que Attlee tem alguma razão e admiro
a sua coragem em dizê-lo. Muitos Conservadores e oﬁciais…sentem o mesmo”.20 Churchill, longe de manter a
carta de Attlee conﬁdencial, como o
Vice-Primeiro-Ministro tinha desejado, leu-a ao telefone ao Lorde Beaverbrook que surpreendeu Churchill ao
concordar com Attlee. Assim como a
mulher de Churchill, Clementine. Ela
disse a Colville que achou a carta de
Attlee “ao mesmo tempo verdadeira e
saudável”. Confrontado com uma resposta tão inesperada e indesejada dos
seus mais próximos, Churchill parece
ter reconhecido as críticas de Attlee e
descartou a crítica sarcástica que tinha
redigido e reformulado, enviando a Attlee uma resposta mais formal, mas não
indelicada: “Pode estar certo de que eu
procurarei sempre beneﬁciar com os
seus conselhos”.
O governo Trabalhista cheﬁado por
Attlee de 1945 a 1951 demonstrou que
um líder dominante, um líder forte
no sentido de alguém que impõe a sua
vontade ao partido e ao governo, não
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Butler disse-me
que Churchill faria
apenas observações
muito gerais,
como “Espero que
não se esqueça
dos pobres” ou
“Espero que não
sejam apenas mais
dividendos para
os ricos”
é um requisito que faz muita diferença
para um governo – não é uma condição indispensável para redeﬁnir radicalmente o governo. Esse governo
Trabalhista imediatamente pós-guerra
estabeleceu a agenda política para uma
geração, até ser desaﬁado fundamentalmente pelo governo Conservador
de Margaret Thatcher que chegou ao
poder em 1979. Attlee era um Chefe
de Governo conciso e eﬁcaz, mas a sua
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principal conquista foi manter unida uma equipa forte – uma equipa de
pessoas de experiência vasta e variada, pontos de vista divergentes e animosidades e rivalidades pessoais. Não
havia dúvidas de que Attlee tentava
ditar a política a Ernest Bevin, Herbert
Morrison, Staﬀord Cripps, Hugh Dalton ou Aneurin Bevan. Attlee não dominou o processo politico nem tentou
desempenhar um papel determinante,
distinto de coordenar. Os ministros tinham autonomia, sujeita à sua justiﬁcação de matérias de princípio importantes com a comissão apropriada ou
o governo como um todo. Recetivo à
opinião dentro do partido parlamentar
assim como dentro do governo, Attlee
manifestou vontade (estranha a alguns
dos seus sucessores) de acreditar que
“outras pessoas podem, porventura,
ser mais sábias do que eu próprio”. 21
Churchill pode não ter ido tão longe, embora estivesse sempre pronto
para ouvir as pessoas com competência
cientíﬁca especial, depositando grande
conﬁança, por exemplo, no seu conselheiro cientíﬁco e aliado próximo, Lord
Cherwell. Mas, acrescido ao fato de
muitas áreas de políticas – virtualmente todas de política doméstica – durante
a Segunda Guerra Mundial terem sido
pouco inﬂuenciadas por Churchill, julgo que há muito mais a dizer sobre o governo do tempo de paz de Churchill de
1951-1955 do que o crédito que Attlee
lhe deu. Esse foi um governo no qual,
por muitas razões – nomeadamente a
idade e a debilidade (por um tempo o
Primeiro-Ministro esteve incapacitado
por um derrame, apesar de nesses anos
esse facto ter sido omitido do público)
– Churchill estava longe de ser um legislador dominante. Mas o tipo de liderança que era necessário em 1940 não
era necessário entre 1951 e 1955. Tanto
a responsabilidade ministerial individual como a responsabilidade coletiva
do governo tinham lugar de destaque.
Churchill comentou com o seu médico, Lord Moran, em 1953: “Tivemos 110
reuniões do Conselho de Ministros no
ano passado; enquanto os Socialistas tiveram apenas 85 num ano – e isso num
tempo de grande atividade política. Sou
um grande adepto de trazer os assuntos para o Conselho de Ministros. Se
um Ministro tem qualquer coisa na sua
mente e pretende vê-la discutida pelo

CHURCHILL
Conselho, terá a máquina atrás de si”.
Churchill interessou-se mais por política externa do que por política interna,
mas na primeira, diﬁcilmente ele era a
ﬁgura dominante. Anthony Eden, graças à sua longa experiência e ao respeito de Churchill pela sua opinião, gozou
de mais autonomia do que se poderia
esperar. Às vezes Churchill sentia que
Eden não o consultou tanto quanto o
deveria ter feito. “O Anthony não me
diz nada”, queixou-se Churchill a Lord
Moran em 1954: “Ele mantém-me afastado da política externa, trata-a como
uma reserva exclusiva”.23
No entanto, Churchill desempenhou
um papel na política externa e na política de defesa e tentou arduamente para
conseguir reuniões de alto-nível que
reunissem o Presidente norte-americano e a liderança soviética pós-Estaline,
o que não aconteceu a não ser depois
de deixar de ser Primeiro-Ministro. O
seu velho amigo, General (agora Presidente) Eisenhower, era cauteloso em
relação a esta diplomacia pessoal e não
era particularmente recetivo aos pedidos de Churchill. Na política interna,
Churchill estava longe de ser dominante. Em 1966 entrevistei vários políticos
que prestaram serviço no governo de
Churchill, entre eles Selwyn Lloyd e
R.A. Butler. Lord Butler, como era designado então, disse que quando era
Ministro das Finanças naquele governo
de 1951-1955, Churchill não interferiu
de forma alguma. O Primeiro-Ministro
desconhecia, na verdade, o que Butler
ia colocar no Orçamento, a principal
declaração de política económica de
cada ano, até ao último momento. Butler disse-me que Churchill faria apenas
observações muito gerais, como “Espero que não se esqueça dos pobres” ou
“Espero que não sejam apenas mais dividendos para os ricos”.
As relações de Butler com Churchill
eram complexas. Tinham estado em lado
opostos na década de 1930 – sobre a Índia,
sobre a abdicação e sobre política externa. Butler estava intimamente associado
à política de apaziguamento. É importante ter isto em mente quando cito agora o
que Butler me disse em 23 de setembro
de 1966 (e devo notar também que Butler
era um mestre de declarações ambíguas,
com elogios que traziam água no bico).
Nessa longa entrevista que tive com ele,
Butler disse o seguinte sobre Churchill:

Claro, ele era um grande líder. Ele era um
grande leão – sou um rato em comparação – e ele era absolutamente correto.
Mas ele podia ser extraordinariamente estúpido. Ele não sabia praticamente
nada sobre política económica. Ele pouco
compreendia o significado de inflação.
Mas ele era muito compassivo.24

Esse governo de 1951-55, liderado
por Churchill, mas com Butler no comando da política económica, era um
governo centrista. Nem sequer tentou
desfazer a maioria das nacionalizações
do governo Trabalhista do pós-guerra
(somente as da indústria do ferro e do
aço e do transporte terrestre de longa-distância). Demonstrou que era perfeitamente possível funcionar por longos períodos de tempo com o Primeiro-Ministro ausente e com um Butler
a presidir, altamente competente, mas
sem carisma, visto que Anthony Eden,
o aparente herdeiro de Churchill, também estava doente durante a maior
parte do tempo. Quando Eden ﬁcou
apto, estava inquieto para que Churchill saísse, desesperadamente ansioso
para ir do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o Nº 10 Downing Street. Quando ﬁnalmente o fez, foi um
Primeiro-Ministro sem sucesso e foi
responsável por uma das duas piores
decisões de política externa dos governos britânicos do pós-guerra, o ataque
ao Egito em 1956, com a conivência de
França e Israel. Essa crise do Suez teve
um ﬁm abrupto pela oposição dos Estados Unidos e a sua recusa em fornecer ajuda económica muito necessária
para a Grã-Bretanha até terem terminado a sua intervenção militar. Eden
era um Primeiro-Ministro minucioso
e que interferia, muito mais do que
Churchill entre 1951 e 1955, e era um
estilo de liderança que não contribuía
para um governo eﬁcaz.
A ideia na moda na Grã-Bretanha –
e está bem disseminada noutros países
também – de que o Primeiro-Ministro
deve ser o decisor político dominante deve muito ao legado de Margaret
Thatcher. Nos seus próprios termos
– o que ela se propôs atingir e a medida em que ela atingiu esses objetivos – ela foi uma Primeira-Ministra de
sucesso e, sem dúvida, forte. Ela adquiriu interesse em todas as áreas da
política, era uma decisora de política

externa dominante e teve sucesso e
sorte a criar relações amigáveis com o
Presidente Ronald Reagan e, mais surpreendentemente, com o Secretário-geral (mais tarde Presidente) Mikhail
Gorbachev. As suas relações com os
seus Ministros das Finanças eram um
pouco mais desconfortáveis e as desvantagens de uma Chefe de Governo
toda--poderosa tornaram-se cada vez
mais evidentes à medida que continuava no cargo. Geoﬀrey Howe, cujo
discurso de renúncia em 1990 desencadeou a saída de Thatcher do cargo
de Primeiro-Ministro pelos seus próprios colegas Conservadores, escreveu sobre como a Primeira-Ministra
tinha vindo a dominar as reações dos
seus colegas de tal forma que as reuniões em Whitehall e Westminster eram
“subconscientemente assistidas” por
ela, “invisível e silenciosa”. Ele acrescentou: “a discussão acabava sempre
em torno de: como vai isto soar à Primeira-Ministra?” Isto ilustra a maior
fraqueza do “líder forte”, o líder todo-poderoso que intimida tanto os seus
colegas que eles se envolvem em autocensura e eles próprios afastam opções
políticas que possam desagradar ao
líder. Numa democracia é vergonhoso
que políticos experientes num partido de governo sintam a necessidade
de subordinarem as suas convicções
à vontade de uma pessoa. É uma reminiscência do que na Alemanha de
Hitler era chamado “trabalhar para o
Führer”. Como Ian Kershaw observou
na sua grande biograﬁa de Hitler: “Na
selva Darwinista do Terceiro Reich, o
caminho para o poder e progresso era
através da antecipação da “vontade do
Führer” e, sem esperar por diretivas,
tomar iniciativas para promover o que
era presumido como sendo os objetivos e desejos de Hitler”. 25
Os resultados desse tipo de comportamento em democracias não são,
obviamente, comparáveis com aqueles
na Alemanha Nazi. Dado que nenhum
líder numa democracia jamais foi selecionado por se acreditar que ele ou
ela detinha o monopólio da sabedoria,
o senso comum é desaﬁado e os valores democráticos contrariados com o
comportamento de políticos experientes dessa maneira passiva. Finalmente,
claro, os colegas seniores de Thatcher
rebelaram-se e o seu estilo de lideran-
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ça – apesar dos seus sucessos políticos
– comprovou ser, em última instância,
a sua destruição.
Mais recentemente, Tony Blair decidiu que pelo facto de ele ter sido o líder
do Partido Trabalhista tinha o direito a
decidir tudo o que dizia respeito àquele
partido e enquanto Primeiro-Ministro
ele sentiu-se pessoalmente no direito
de decidir se o seu país ia ou não para a
guerra. Nas suas memórias ele escreveu,
a propósito da decisão britânica de juntar-se ao Presidente George W. Bush na
Guerra do Iraque lançada em 2003, que
mesmo que as pessoas discordassem da
intervenção militar, elas “aprovaram o
fato de que o líder teve de tomar a decisão”26 [itálicos acrescentados]. Se essa
declaração for verdadeira, que está longe de ser certo, a aprovação estava inteiramente injustiﬁcada. A ideia de uma
pessoa ter o direito de tomar todas as
grandes decisões é antitético da boa governação e é uma noção muito estranha
de se tentar defender numa democracia.
Nas suas palestras de jurisprudência
na Universidade de Glasgow no início
da década de 1760, Adam Smith era,
como sempre, criterioso quando observava que “perversidade, absurdo e
insensatez” encontravam-se especialmente num governo de um governante individual, “pessoas singulares” são
mais imputáveis a estes absurdos do
que grandes assembleias”. A aparente
estabilidade criada por monarcas abso-

Churchill foi um
grande líder, mas
este aristocrata
inglês meio
americano foi
também um
grande líder numa
democracia –
um grande líder
democrático

provação e de perigo ilimitado para a democracia britânica. Terminarei a citar um
trecho da excelente biograﬁa de Churchill
de Geoﬀrey Best que resume muito bem
a situação. É de um capítulo intitulado
“Senhor da Guerra Democrático” [“Democratic Warlord”]. Best escreve:
Churchill era… um líder de guerra a
exercer autoridade dentro de um quadro constitucional que as condições de
guerra nada fizeram para alterar. Ele
não poderia fazer nada que a Câmara
dos Comuns desaprovasse , ele colocava sempre perante a Câmara matérias
que lhe pudesse causar preocupação e
ele teve de dar muitas explicações em
momentos em que a guerra parecia ir
inexplicavelmente mal, como foi grande parte de 1942. Ele não podia fazer
nada que o Gabinete de Guerra…não
o deixasse fazer. As suas ideias brilhantes para operações militares não
iriam a lado nenhum a não ser que os
Chefes de Estado-Maior concordassem
com elas. A sua autoridade, no entanto, era muito grande, exercida com extraordinário vigor; e se imaginarmos
como ele se safou com tanto, a resposta é simplesmente que os homens
que trabalharam com ele de perto, os
deputados que estavam em condições
de conhecer uma boa parte do que se
passou, e o povo britânico, que estava ciente disso a uma distância maior,
queriam que fosse assim.28

lutos era, registou Smith, uma ilusão. 27
Winston Churchill, durante a Segunda Guerra Mundial, estava muito
longe de ser um monarca absoluto e
não é só porque existia, na forma do
Rei George VI, um monarca constitucional, um com o qual Churchill estabeleceu excelentes relações que diﬁcilmente seriam previstas no momento
da crise da abdicação.
Churchill foi um grande líder, mas
este aristocrata inglês meio americano
foi também um grande líder numa democracia – um grande líder democrático, gostaria de enfatizar – em tempos de
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