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O general de Gaulle e a guerra na Argélia 
 

1.ª Parte – Introdução 
 

 
 Ao iniciar-se a guerra na Argélia, o exército francês estava a retirar da Indochina, depois 
da humilhante derrota de Dien-Bien-Phu (Maio de 1954). No espírito de muitos militares do 
quadro permanente desenvolveu-se, então, um forte sentimento de desforra, cuja aplicação 
prática – ao melhor estilo da guerra revolucionária de inspiração maoísta – incluiria o aliciamento 
da população através de uma mistura de acção psicossocial e de uma violência sem limites. 
 O governo francês, de Pierre Mendès France, desde muito cedo que procurou uma 
solução negociada. Dessa missão foi encarregado Jacques Soustelle, governador-geral da Argélia 
desde Janeiro de 1955. Apesar da debilidade da guerrilha argelina nesses primeiros tempos da 
insurreição – ou, talvez, por isso mesmo –, a FLN (Front de Libération Nationale) não estava, 
nessa fase, interessada em fazer a paz. Por esse motivo, em 20 de Agosto de 1955, os rebeldes 
desencadearam, nos subúrbios de Philippeville, uma acção de grande envergadura em que 
massacraram 123 colonos – homens, mulheres e crianças. A resposta francesa materializou-se 
pelo aniquilamento de 1200 argelinos na mesma região, acção essa levada a cabo por milícias de 
voluntários pés-negros.1 Como consequência desse agravamento da situação, foram 
abandonadas as diligências tendentes a uma negociação e declarado o estado de emergência em 
todo o território. Ao findar o ano de 1955, o corpo expedicionário francês na Argélia atingia os 
400.000 homens. Essa grande mobilização era feita com o recurso aos militares conscritos, 
contrariamente ao que sucedera na Indochina. A razão desta diferença decorria da circunstância 
de o território argelino ser considerado como o conjunto de três departamentos franceses e não 
uma colónia. 
 A pouco e pouco, a Argélia transformava-se numa espécie de província militar, onde o 
poder político civil ia cedendo as suas prerrogativas aos chefes da guarnição militar. Com toda a 
naturalidade, portanto, em Janeiro de 1957, perante o agravar da situação, o general Massu, à 
frente da 10.ª Divisão Pára-quedista, foi encarregado da manutenção da ordem em Argel. A 
operação de limpeza da capital argelina – que ficaria conhecida como batalha de Argel – esteve 
longe de ser um combate heróico. Foi, isso sim, um episódio policial sombrio, em que as tropas 
francesas responderam, com o uso indiscriminado da tortura, à violência do terrorismo da FLN. 
Foram feitos aprisionamentos em massa, desaparecendo, para sempre, cerca de 3000 argelinos 
então detidos, alguns deles destacados dirigentes da insurreição. 

A FLN não desarmaria nas suas acções de terror, sucedendo-se as explosões de bombas 
em cafés e esplanadas frequentadas por europeus. Por vezes, os rebentamentos não poupavam 
mesmo outros argelinos muçulmanos. Em resposta, os pára-quedistas não hesitavam em utilizar 
explosivos para aniquilar os seus inimigos. Em 8 de Outubro de 1957, tendo localizado, por 
denúncia, Ali La Pointe, um dos principais quadros da FLN em Argel, os páras faziam saltar, com 
explosivos, o seu esconderijo, situado no interior da Casbah.2 Essa acção, na qual morreria o 
dirigente argelino, marcaria o final da batalha de Argel. O desmantelamento da estrutura da FLN 
na capital argelina vai permitir que a tranquilidade regresse, por algum tempo. 

Ao longo das fronteiras com a Tunísia e Marrocos foram construídas barreiras 
electrificadas e minadas3, com a finalidade de isolar o comando-geral da FLN das unidades do 
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 Pieds-noirs - Designação dos colonos europeus. 
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 Bairro muçulmano, constituído por um verdadeiro labirinto de ruas estreitas. 

3
 Na fronteira com a Tunísia foi montada a Linha Morice – do nome do ministro da Defesa do governo de Guy Mollet. 

Era composta por uma vedação eléctrica de 2,5 metros de altura, percorrida por uma corrente de 5000 volts. De ambos 

os lados da vedação fora implantado um campo de minas com 45 metros de largura. Do lado argelino existia, ainda, 

uma rede de arame farpado, ao longo da qual corria um estradão que era permanentemente patrulhado. Ficou 

concluída em Setembro de 1957. 
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interior. Estas barreiras, uma vez completamente instaladas e vigiadas, haveriam de constituir 
um obstáculo de grande significado para as movimentações da FLN, de e para o interior da 
Argélia. As baixas sofridas pelos argelinos nas tentativas de atravessamento foram de tal modo 
elevadas que, por alturas da Primavera de 1958, os guerrilheiros refugiados na Tunísia decidiram 
deixar de utilizar o território argelino, começando a organizar-se como unidades de tipo 
convencional, com vista ao seu emprego após a independência. Mas essa decisão era tomada na 
convicção de que havia outras formas de prosseguir a luta. 

Assim, tirando partido da presença em França de largos milhares de trabalhadores 
argelinos, a FLN logrou organizar na metrópole uma rede de activistas que, com notável 
regularidade, iam procedendo a atentados seleccionados e à colocação de mortíferos engenhos 
explosivos. 

O apoio internacional de que a França dispusera inicialmente entre os seus aliados 
tradicionais começava a dar sinais de afrouxamento, em grande parte devido às constantes 
denúncias de sevícias e execuções sem julgamento cometidas pelos militares gauleses. Uma das 
primeiras vozes a levantar-se contra a presença francesa na Argélia seria a do senador John 
Kennedy (2 de Julho de 1957). 

Entretanto, para além do choque resultante da revelação das atrocidades cometidas pelos 
militares franceses, outro factor de relevo começou a pesar na opinião pública metropolitana: os 
gastos com a manutenção do aparelho militar na Argélia estavam a esgotar as reservas 
financeiras do Estado. 
 

 
 
Por outro lado, a debilidade política demonstrada pela IV República proporcionava o 

aparecimento de correntes radicais que apontavam para a necessidade de um regime de maior 
autoridade. A hipótese de um golpe de Estado, de tonalidades ultranacionalistas, começava a 
insinuar-se nos espíritos de grupos políticos favoráveis à «Argélia francesa», ao mesmo tempo 
que os partidários políticos do general Charles de Gaulle faziam passar a ideia de que o antigo 
chefe da França Livre era a personalidade melhor colocada para garantir a manutenção da 
Argélia no seio da República francesa. 

Qual era, por essa altura, o pensamento do general de Gaulle? 

 
 Em nome da França, eu tinha, desde Janeiro de 1944, aquando da 
Conferência de Brazzaville, tomado sobre este vasto tema4 a orientação necessária. 
Mais tarde, em 1945, prossegui na mesma via, concedendo o voto a todos, na 
Argélia, na África Negra, em Madagáscar, recebendo solenemente em Paris, como 
soberanos chamados a sê-lo de parte inteira, o Bei de Tunes e o rei de Marrocos, 
dando a d’Argenlieu5 e a Leclerc6, a quem enviava para a Indochina com forças 
consideráveis, instruções no sentido de se fixarem unicamente no Sul, e, a menos 
que eu lhes desse ordem para tal, não se deslocarem ao Norte, onde já governava 
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 De Gaulle referia-se à problemática colonial. 

5
 Almirante Georges Thierry d'Argenlieu. 

6
 General Philippe Leclerc de Hauteclocque. 
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Ho Chi-mhin, com quem a minha missão Santeny se encontrava em contactos 
preliminares com vista a negociações. Não tendo qualquer ilusão de que, de um dia 
para o outro, um conjunto político baseado numa associação livre e contratada 
substituiria o nosso Império, sem feridas e sem dificuldades, considerava, no 
entanto, que esta grande obra era possível. Mas era preciso que ela fosse conduzida 
com continuidade por um governo resoluto e que parecesse, aos povos 
interessados, representar realmente esta França generosa e vigorosa que, por 
ocasião da Libertação, lhes tinha parecido revelar-se.7   

 

Quanto ao caso específico do conflito entretanto surgido na Argélia, de Gaulle haveria de 
expor as suas ideias e preocupações do modo seguinte: 

 
 Tendo os combates tido início em 1 de Novembro de 1954, para nunca mais 
cessarem, o regime pôs-se a oscilar entre atitudes diversas. Com efeito, muitos dos 
seus dirigentes compreendiam que o problema exigia uma solução fundamental. 
Todavia, tomar as decisões drásticas que essa solução comportava, vencer todos os 
obstáculos que se colocavam localmente e na Metrópole, enfrentar a malevolência 
da imprensa e dos grupos parlamentares que se alimentavam da emoção pública e 
das crises políticas provocadas por este enorme desafio, era demasiado para 
ministérios vacilantes. Para além de alguns gestos no sentido de uma negociação 
com a organização insurreccional refugiada no Cairo, de medidas episódicas de 
abrandamento da repressão, da nomeação, quase de seguida revogada, de um 
ministro, o general Catroux, símbolo de apaziguamento, limitávamo-nos a manter, 
em militares, em armas e em recursos financeiros, a luta que levava a destruição a 
todas as regiões da Argélia e ao longo das suas fronteiras. Materialmente era 
dispendioso, porque implicava o empenhamento de forças totalizando 500.000 
homens. Visto de fora era caro, porque o mundo, no seu conjunto, reprovava este 
drama sem saída. Enfim, do ponto de vista da autoridade do Estado, era 
especialmente ruinoso. 
 Era-o, sobretudo, tendo em consideração as Forças Armadas. Assumindo não 
só as provações do combate, mas também o rigor, por vezes odioso, da repressão, 
estando ligado aos temores da população francesa da Argélia e dos auxiliares 
muçulmanos, dominado pela angústia de um resultado final que seria, como na 
Indochina, o revés militar infligido às suas bandeiras, o Exército, mais do que 
qualquer outro Ramo, sentia uma irritação crescente relativamente a um sistema 
político que nada mais era do que irresolução.8     
  

Regressando à crise política que se desenrolava em França, depois de muitas negociações, 
Pierre Pflimlin seria designado pelo presidente René Coty para suceder, na chefia do governo, a 
Félix Gaillard. Conhecido como partidário de uma solução liberal para a Argélia, a indigitação de 
Pflimlin provocou, de imediato, a cólera dos franceses daquele território. 
 A 13 de Maio de 1958, enquanto decorria na Assembleia Nacional o debate de investidura 
do novo governo, realizava-se em Argel uma gigantesca manifestação de europeus e 
muçulmanos pró-franceses. Mobilizados não só pelo receio que lhes inspirava a possibilidade da 
investidura de Pflimlin como pela notícia de que a FLN acabara de executar três soldados 
franceses prisioneiros, a multidão irada dirigiu-se à sede do governo-geral que assaltou e ocupou. 
Seguiu-se a constituição de um Comité de Salvação Pública, à cabeça do qual se colocaria o 
general Massu. Exigia-se que o governo em formação subscrevesse, de forma insofismável, uma 
política de «Argélia francesa». Tratava-se, sem sombra de dúvida, de uma rebelião civil contra as 
leis da República, agravada pela circunstância de a ela se associarem diversas altas patentes das 
Forças Armadas. No meio da maior perplexidade e não pouca desorientação, a reacção da 
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 De Gaulle, Charles, Mémoires d’Espoir – Le Renouveau – 1958-1962, Librairie Plon, Paris, 1970, p. 16. 

8
 Ibidem, pp. 18-19. 
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Assembleia Nacional francesa, num reflexo de defesa da República, foi a de conceder, às três 
horas da madrugada de 14 de Maio, a investidura ao novo governo. 

A mobilização de sectores importantes da comunidade muçulmana para a grande 
manifestação de 13 de Maio fora obtida através da defesa de uma nova política de autêntica 
integração. Tratava-se de estabelecer um novo estatuto de cidadania que transformaria os 
muçulmanos argelinos em franceses de parte inteira. Esta renovada visão da sociedade argelina 
era uma ideia que germinara nos meios militares franceses partidários da «Argélia Francesa». Os 
colonos europeus apenas fingiram que a apoiavam porque, na realidade, estavam bem pouco 
dispostos a perder os seus privilégios.  

A 15 de Maio, o general Raoul Salan, comandante-chefe das Forças Armadas na Argélia, 
perante a multidão reunida no Forum da capital argelina, soltava as palavras de ordem: Viva de 

Gaulle!  
 

 
 
Era um apelo que, surpreendendo a maior parte dos colonos europeus, representava a 

vontade da facção militar partidária da «Argélia francesa». A resposta do general de Gaulle não 
tardaria mais do que umas breves horas. 

O gabinete de Pflimlin, apesar do apoio parlamentar, era um executivo fraco, que não 
dispunha dos normais instrumentos para exercer a sua autoridade. As Forças Armadas e a polícia 
mantinham relações tensas com o poder político e sentia-se uma atmosfera de pré-guerra civil. É 
neste clima de crise profunda que o general Charles de Gaulle anuncia a sua disponibilidade para 
assumir os poderes da República: 

 
 Tenho poucas horas para me decidir. Porque as revoluções andam depressa. 
Entretanto, preciso de determinar o momento em que, encerrando o teatro de 
sombras, faria sair “o génio da garrafa”, ou dito de outro modo, em que eu entraria 
em cena. [...] Avaliados os riscos, decidi agir de imediato. Mas, nesse caso, vou 
limitar-me a restabelecer no curto prazo uma certa autoridade do poder, a remeter 
momentaneamente o Exército no seu lugar, a encontrar um remendo para atenuar 
durante algum tempo as angústias do problema argelino, para depois me retirar, 
reabrindo a um sistema político detestável um caminho novamente 
desembaraçado? Ou, pelo contrário, aproveito a ocasião histórica que me oferece a 
falência dos partidos para dotar o Estado de instituições que lhe proporcionem, sob 
uma fórmula apropriada aos tempos modernos, a estabilidade e a continuidade que 
lhe foi negada desde há cento e sessenta e nove anos? Vou fazê-lo de modo que, a 
partir daí, se torne possível a resolução do problema vital da descolonização, pôr 
em marcha a transformação económica e social do nosso país, fazer da França o 
campeão de uma Europa europeia, toda ela unida, dar-lhe no universo, 
nomeadamente junto do Terceiro Mundo, a audiência e o esplendor de que 
gozaram ao longo dos séculos? Sem qualquer dúvida, eis o objectivo que posso e 
devo alcançar.9 
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 Ibidem, p. 23. 
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 Respondo-lhes, de Colombey, em 15 de Maio. Numa declaração de sete 
linhas, é feita a constatação da degradação do Estado, que é a causa do mal-estar 
ameaçador, é estigmatizada a responsabilidade do regime dos partidos neste 
processo desastroso, e é afirmada a minha intenção de lhe dar remédio, assumindo 
de novo – para o que estou pronto – os poderes da República.10 
 
Para me comprometer mais declaradamente com a Nação, e dado que o acesso à 
rádio me está vedado, convoco a imprensa, em 19 de Maio, para o Hotel d’Orsay.11 
 
[vídeo da conferência de imprensa em http://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-
media/Gaulle00210/conference-de-presse-du-19-mai-1958.html ] 
  

Entretanto, a situação na Argélia agrava-se. Procurando obter o máximo de informação, o 
general de Gaulle remete para Argel um telegrama, solicitando ao comando militar o envio de 
um oficial que o possa pôr a par dos últimos acontecimentos. Sem demora, apresenta-se em 
Colombey o general Dulac, o qual transmite a de Gaulle uma mensagem do general Salan, na qual 
o comandante-chefe o informa de que, se a sua assunção do poder não ocorrer a muito curto 
prazo, não poderá impedir uma acção militar sobre a metrópole. De resto, uma amostra dessas 
intenções seria materializada poucos dias depois. A 24 de Maio, um destacamento de pára-
quedistas assenhoreava-se da Córsega, em nome dos comités de Salvação Pública constituídos na 
Argélia, naquilo que parecia ser uma operação preparatória de uma acção mais vasta sobre a 
metrópole. No dia seguinte, o governo não conseguiu «encontrar um coronel e mil homens para 
enviar para a Córsega; do mesmo modo, os almirantes fizeram saber ao governo que 
permaneceriam leais à República «desde que lhes não impusessem tarefas contrárias às suas 
tradições». Traduzindo, recusam antecipadamente assegurar os transportes necessários.12 A IV 
República agonizava através de uma generalizada onda de desobediência que atingia os mais 
altos responsáveis das Forças Armadas. 
 Em 28 de Maio, Pflimlin apresenta a demissão do seu governo, e, no dia seguinte, o 
presidente Coty anuncia a sua decisão de confiar a formação de um novo executivo «ao mais 
ilustre dos franceses», como haveria de referir-se à figura do general de Gaulle. Investido, a 1 de 
Junho, por 329 votos contra 290, de Gaulle receberia «plenos poderes» por seis meses e a missão 
de reformular a Constituição. Estava aberto o caminho para a V República francesa. 
 

Fim da 1.ª Parte 
 

 
David Martelo – Fevereiro de 2016  
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 BURON, Robert, Carnets politiques de la guerre d’Algérie, Librairie Plon, Paris, 1965, p. 92. 


