
 1 

O general de Gaulle e a guerra na Argélia 
 

2.ª Parte – Em busca de uma vitória 
 
 

 
Apesar do entusiasmo com que a chegada do general de Gaulle foi saudada pelos 

colonos e militares que defendiam a continuação da presença francesa na Argélia, deve 
sublinhar-se que ninguém podia afirmar que conhecia com precisão o pensamento do novo 
chefe do governo acerca dessa problemática questão. Sendo já nessa época autor de diversas 
obras, de Gaulle chegava ao poder sem ter publicado algo de comparável, no caso português, 
ao Portugal e o Futuro de António de Spínola. No entanto, em 30 de Junho de 1955, já com a 
guerra a decorrer, interrogado sobre o conflito numa conferência de imprensa, de Gaulle havia 
declarado: 

 
Qualquer outra política que, na África do Norte Francesa, não vise 

substituir a dominação pela associação não será nem viável nem digna da França.1 
 
Não era muito elucidativo, mas também não autorizava a deduções tipicamente 

conservadoras. Só mais tarde, através das memórias publicadas depois de deixar o Eliseu, 
haveria de resumir assim o que considerou ser o seu pensamento dessa época: 

 
Ao retomar a direcção da França, estava decidido a libertá-la dos encargos, 

doravante sem contrapartida, que lhe impunha o seu Império. Pode pensar-se que 
não o faria, como é uso dizer-se, de espontânea vontade. Para um homem da 
minha idade e com a minha formação, era claramente cruel tornar-me, por decisão 
própria, o mestre-de-obras de semelhante mudança. [...] 

Enquanto o progresso multiplicava, lá [nas colónias] como em toda a parte, 
as necessidades, éramos obrigados a suportar, em extensos espaços, despesas 
cada vez maiores de administração, de obras públicas, de educação, de serviços 
sociais, de saúde pública e de segurança, ao mesmo tempo que víamos crescer no 
meio dos nossos súbditos uma vontade de emancipação que lhes fazia sentir o 
nosso jugo como pesado ou até mesmo intolerável. [...]  

Em resumo, pese embora a mágoa que possamos sentir, a manutenção da 
nossa dominação sobre países que não a aceitavam mais tornava-se numa aposta 

em que, para não ganhar nada, tínhamos tudo a perder.2 
 
Ainda no plano dos entendimentos políticos que o novo cenário parecia sugerir, importa 

registar que, decorrente das vicissitudes da fractura entre a França Livre e o governo de Vichy, 
durante a 2.ª Guerra Mundial, era bem conhecida a posição antigaullista da maioria dos 
europeus da Argélia. Todavia, parecia que tinha havido um reencontro e essa crença funcionou 
como suporte das movimentações que imediatamente se produziram. Mas o pensamento do 
novo chefe do governo não apontava para essa convergência de vontades. 
 

 Para os “colonos”, a manutenção do estado de coisas, qualquer que fosse o 
preço para a França, surgia como vital. Vivendo em contacto com uma população 
árabe e cabila dez vezes mais numerosa do que a sua e que aumentava mais 
rapidamente, estavam dominados pela ideia de que, se a França deixasse de 
governar, de administrar, de reprimir, eles próprios seriam inelutavelmente 

                                                 
1 DE GAULLE, Charles, Mémoires d’Espoir – Le Renouveau – 1958-1962, Librairie Plon, Paris, 1970, p. 49. 
2 Ibidem, pp. 41-42. 
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submersos, espoliados e escorraçados. De resto, a sua própria sociedade e a dos 
muçulmanos, se bem que estivessem justapostas, mantinham-se na realidade 
completamente estranhas uma à outra. Aqueles que se designavam por “pés-
negros”, vindos ou nascidos numa terra conquistada, orgulhosos da obra que 
haviam conseguido, não sem riscos, à custa de energia, seguros dos seus privilégios 
de condição, de instrução, de emprego, de fortuna, senhores de tudo quanto era 
importante em termos de empresas agrícolas, industriais e comerciais, fornecendo 
quase integralmente os quadros de cada actividade e as profissões liberais, 
naturalmente apoiados pelo corpo de funcionários, seguros de que, de qualquer 
modo, o exército acabaria, uma vez mais, por restabelecer a ordem em seu 
benefício, nunca deixaram de se considerar acima e à parte da massa mais ou 
menos submissa de que estavam rodeados. Qualquer reforma que fosse no sentido 
da igualdade das duas categorias lhes parecia constituir uma grave ameaça. Aos 
seus olhos, a tragédia de que desde há vários anos a região era o teatro devia 
absolutamente terminar, depois do esmagamento da rebelião, na manutenção 
daquilo que designavam por “Argélia francesa”, ou seja, a confirmação da nossa 
autoridade directa e da sua própria supremacia. Foi por receio de serem 
abandonados que apoiaram o movimento de 13 de Maio contra o regime anterior. 
Foi para mudar na aparência, sem no fundo alterar a dominação francesa, que 
afectavam, agora, reclamar a “integração”. Nela viam, com efeito, o modo de 
impedir a evolução no sentido da igualdade de direitos e da autonomia argelina, de 
evitar o desaparecimento no meio de dez milhões de muçulmanos, e, bem pelo 
contrário, de os afogar no meio de cinquenta milhões de Franceses. Armados de 
uma longa experiência, pensavam que, desta maneira, dispondo de um sólido 
governador-geral, de bons prefeitos e, sobretudo, da presença de fortes forças da 
ordem, a sua situação no território continuaria a ser o que era. Era isso que 
esperavam e, se fosse caso disso, que exigiriam ao general de Gaulle, crendo que 
ele era o “homem forte”, mas não imaginando que o pudesse ser por uma outra 

causa que não a deles.3  
 
Esta passagem da obra do general de Gaulle que temos vindo a citar é suficientemente 

esclarecedora do equívoco que se ia gerar no tocante aos desenvolvimentos da questão 
argelina. 

Como quer que fosse, investido de plenos poderes, a 1 de Junho de 1958, o general de 
Gaulle não perdeu tempo. A questão argelina concitava toda a prioridade do novo governo, 
pelo que, logo em 4 de Junho, está presente em Argel. Aí, perante os partidários da «Argélia 
francesa», o novo chefe do governo pronuncia um hábil discurso, que, parecendo destinar-se a 
tranquilizar os seus ouvintes, tinha diversas expressões de conveniente ambiguidade e outras 
que eram eloquentemente prenunciadoras de mudança: 

 
Compreendi-vos! 

Sei o que aqui se passou. Vejo o que haveis querido fazer. Vejo que o caminho que 

haveis aberto na Argélia é o da renovação e da fraternidade. 

Digo renovação em todos os sentidos. Mas muito justamente, vós haveis desejado que 

esta se inicie pelo princípio, quer dizer pelas nossas instituições, e é por isso que aqui me 

encontro. E digo fraternidade porque vocês oferecem este espectáculo magnífico de homens 

que, de uma ponta à outra, quaisquer que sejam as suas comunidades, comungam no mesmo 

ardor e se dão as mãos. 

Pois bem! De tudo isto tomo nota em nome da França e declaro que a partir de hoje a 

França considera que, em toda a Argélia, existe uma só categoria de habitantes: apenas 
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existem Franceses de parte inteira – Franceses de parte inteira com os mesmos direitos e os 

mesmos deveres. 

Isso significa que é preciso abrir vias que, até ao presente, se encontravam fechadas 

para muitos. 

Isso significa que é necessário dar meios de vida aos que os não tinham. 

Isso significa que é preciso reconhecer a dignidade àqueles a quem a negávamos. 

Isso quer dizer que é preciso garantir uma pátria àqueles que podiam duvidar de ter 

uma. 

O exército, o exército francês, coerente, ardente, disciplinado, sob as ordens dos seus 

chefes, o exército posto à prova em tantas circunstâncias e que não tem menos cumprido aqui 

uma obra magnífica de compreensão e de pacificação, o exército francês tem sido nesta terra 

o fermento, o testemunho, e é o garante, do movimento que aí se desenvolveu. 

Soube [o exército] refrear a torrente para lhe captar a energia. Presto-lhe a minha 

homenagem. Exprimo-lhe a minha confiança. Conto com ele para hoje e para o amanhã. 

Franceses de parte inteira num só colégio [eleitoral]! Vamos demonstrá-lo, o mais 

tardar dentro de três meses, na ocasião solene onde todos os Franceses, incluindo os 10 

milhões de Franceses da Argélia, terão de decidir sobre o seu próprio destino. 

 

 
 

Para esses 10 milhões de Franceses, os seus votos contarão tanto como os votos de 

todos os outros. 

Terão de designar, de eleger, repito-o, num só colégio, os seus representantes para os 

poderes públicos, como o farão todos os outros Franceses. 

Com esses representantes eleitos, veremos como fazer o resto. 

Ah! Que possam participar em massa nessa imensa demonstração, todos os das vossas 

cidades, dos vossos douars, das vossas planícies, dos vossos djebels! Que possam mesmo 

participar nela aqueles que, por desespero, acreditaram que deviam conduzir nesta terra um 

combate que reconheço, eu, que é corajoso – porque coragem não falta nesta terra da Argélia 

–, que é corajoso mas que não é menos cruel e fratricida! 

Sim, eu, de Gaulle, a esses, abro as portas da reconciliação. 

Nunca tanto como aqui e nunca mais do que esta tarde, eu compreendi quanto é bela, 

quanto é grande, quanto é generosa a França. 

Viva a República! Viva a França!
4 

 
Este histórico discurso – que os partidários da «Argélia francesa» interpretaram, 

erradamente, como um apoio à sua luta –, como que delineava um programa de acção que 
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parecia contemplar objectivos não tipicamente defendidos pela facção civil daquele 
movimento. Na realidade, eram os oficiais activistas da causa francesa que, desejando 
conquistar o apoio dos muçulmanos, haviam avançado com a teoria da integração e da 
igualdade de direitos. Por outro lado, no tocante às Forças Armadas, de Gaulle punha em 
relevo, como qualidades, justamente os valores acerca dos quais suspeitaria, porventura, de se 
encontrarem à beira de uma crise: a disciplina e a subordinação ao poder da República. Como 
quer que seja, pode afirmar-se que o discurso de 4 de Junho é, no seu todo, um programa 
político de forte base eleitoral, e, como tal, possuidor de inegáveis semelhanças com o 
Portugal e o Futuro de António de Spínola. As semelhanças, de resto, não se limitam aos 
princípios. É que, nas palavras do general... 

 
...tendo por uma ruinosa utopia a “Argélia francesa”, tal como, no início do 

meu governo, ouvia reclamar em altos gritos, eu pretendia que, a exemplo da 
França, que, a partir da Gália, não deixara de se manter de certo modo romana, a 
Argélia do futuro, em virtude de um certo cunho que recebeu e que quereria 

conservar, permaneceria, sob muitos aspectos, francesa.5 
 
Para levar a bom fim uma tal linha de pensamento estratégico, num momento em que as 

paixões não permitiam debates serenos, o general de Gaulle traçou mentalmente as opções 
tácticas para cumprir esse programa, deixando-nos delas este notável, elucidativo e 
verdadeiramente histórico registo: 

 
Quanto à táctica, teria de regular a marcha por etapas, com precaução. 

Não seria senão progressivamente, utilizando cada comoção como ocasião para ir 
mais longe, que eu obteria uma corrente de consentimento bastante forte para 
arrastar tudo. Pelo contrário, se de repente tornasse públicas as minhas intenções, 
sem dúvida que, no oceano das ignorâncias alarmadas, dos espantos 
escandalizados e das malevolências coligadas, se levantasse por toda a parte uma 
vaga de assombros e de furores que teria feito naufragar o navio. Sem jamais 
mudar de rumo, precisava, portanto, de manobrar, até ao momento em que, 

decididamente, o bom senso tivesse atravessado as brumas.6 
 
Ainda antes da regularização constitucional, de Gaulle tratou de restaurar o poder civil 

na Argélia e de recuperar o controlo das Forças Armadas. Para esse fim, a 9 de Outubro de 
1958, os oficiais franceses receberam ordens para abandonar os Comités de Salvação Pública 
criados por ocasião do 13 de Maio. As Forças Armadas, comandadas de Paris, começavam a 
marcar as distâncias relativamente ao problema argelino. De Gaulle não desconhecia que elas 
constituíam uma parte algo autónoma do problema e percebia que, também aí, se poderiam 
verificar alguns equívocos: 
 

 Quanto ao Exército, esperava muito do meu regresso, nomeadamente no 
corpo de generais e entre os oficiais superiores. Porque, empenhado na luta contra 
a rebelião, preocupava-se em não ser apunhalado pelas costas pela política. 
Consequentemente, temia permanentemente o abatimento do poder, a pressão 
das potências estrangeiras, um movimento de abandono da opinião pública, 
cansada pelo esforço militar e financeiro e indignada com os episódios deploráveis 
da repressão que eram explorados por algumas campanhas, tudo isso correndo o 
risco de ter como efeito a degradação da acção militar no terreno e, por fim, algum 
grave revés. Em contrapartida, o Exército acreditava que a restauração da 
autoridade nacional lhe daria o tempo e os meios para vencer e desencorajar o 

                                                 
5 DE GAULLE, Charles, Mémoires d’Espoir – Le Renouveau – 1958-1962, pp. 50-51. 
6 Ibidem, p. 51. 
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adversário. Quanto à solução política que deveria coroar o seu sucesso, concebia-a 
sumariamente como uma nova aproximação da Argélia à França, com, em 
compensação, uma grande acção de desenvolvimento económico, social e escolar a 

ser levado a cabo pela metrópole.7  
   

Assim, a posterior adopção do Plano Constantine, de promoção social e económica da 
população autóctone, mais não era do que uma tentativa de captar os corações da população 
para a oferta da cidadania de parte inteira mencionada por de Gaulle. Por outro lado, a situação 
militar global, depois da cruenta vitória do exército francês na batalha de Argel, permitiria a de 
Gaulle, em discurso de 23 de Outubro de 1958, um gesto magnânimo de reconciliação para 
com a FLN, oferecendo-lhe «a paz dos bravos» (este gesto é comparável aos convites feitos 
pelo general Costa Gomes aos guerrilheiros que combatiam as tropas portuguesas, na sua 
viagem a Angola e Moçambique, logo após o 25 de Abril). Nas palavras do próprio de Gaulle... 

 
...eu especificava que poderíamos concretizar essa ideia fosse através de 

cessar-fogos locais, regulados pelos combatentes, ou por um acordo negociado 
entre o Governo francês e a “Organização Exterior” que dirigia a rebelião. É 
verdade que o “Governo Provisório Argelino”, ao qual as suas dissensões internas 
interditavam, nesse momento, qualquer outra atitude que não fosse uma 

intransigência passiva, acolheu a minha oferta recusando responder-lhe.8 
 
Apesar do teor do discurso ir no sentido de uma homenagem de um combatente a outros 

combatentes, à FLN convinha dar-lhe a interpretação de um convite à rendição. Tendo sido 
constituído, a 19 de Setembro de 1958, o Governo Provisório da República Argelina (GPRA) – 
com todo o significado de «passo em frente» que estas iniciativas sempre pretendem 
exteriorizar – não tardou a perceber-se que o movimento de libertação argelino não só se 
recusava a depor as armas, como se preparava para um novo impulso na luta contra o domínio 
francês. 

 
Até ao final do ano de 1958, de Gaulle concluiria o seu projecto de reforma da 

República. Em 28 de Setembro, 79,25% dos eleitores aprovavam a Constituição que instituía a 
V República, e, já sob o novo regime, a 21 de Dezembro, de Gaulle era eleito presidente da 
França.9 [Repare o leitor na semelhança que o projecto de Lei Constitucional de Palma Carlos, 
em 1974, apresentava relativamente às medidas concretizadas por de Gaulle.] 

No seu artigo 20.º, a nova Lei Fundamental estipulava que ao presidente competia 
«determinar e conduzir a política da Nação», sinónimo de um poder alargado, 
incomparavelmente superior ao que havia sido usufruído pelos presidentes da IV República. 
Para além desta disposição geral, o artigo 16.º atribuía ao chefe do Estado poderes 
excepcionais no caso de as instituições da República, a independência da Nação ou a 
integridade do território se encontrarem gravemente ameaçadas. De Gaulle concebera esses 
instrumentos certamente na convicção de que chegaria um dia em que seria necessário usá-los. 

Procurando normalizar as estruturas política e militar na Argélia, de Gaulle substituiu, 
em 19 de Dezembro, o general Salan – que, desde 13 de Maio, acumulava os poderes civil e 
militar no território –, por um delegado-geral para os assuntos civis, Paul Delouvrier. As 
funções de comandante-chefe eram, na mesma ocasião, entregues ao general Maurice Challe. 

 
Ao nomear o general Challe comandante-chefe e ao separar no seu vértice 

a acção das tropas e os assuntos civis, contava que as operações tomassem uma 

                                                 
7 Ibidem, p. 48. 
8 Ibidem, p. 65. 
9 Inicialmente, as disposições constitucionais da V República previam a eleição do Chefe do Estado por um 
colégio eleitoral de 80.000 grandes-eleitores. 
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feição dinâmica e alcançassem por toda a parte o domínio consolidado do terreno. 
Challe era, por excelência, qualificado para o conseguir. Antes dele partir para 
Argel, com ele estudei e aprovei o seu plano, o qual, concentrando os meios 
necessários, consistia em levar a ofensiva, sucessivamente, a cada uma das 
“bolsas” rebeldes, destruindo-as uma após outra, mantendo de seguida as 
respectivas posições, mesmo que fossem muito inconfortáveis, onde elas 
pudessem ser restauradas. Esta acção comportava a escolha das unidades que 
executariam os ataques e que era necessário retirar da “quadrícula” geral, 
organizar adequadamente, reforçar em homens e material e, nomeadamente, 
dotar massivamente de helicópteros.10 

 
Este novo impulso militar deveria ter o seu início na Primavera de 1959. 
Entretanto, eleito Presidente da República a 21 de Dezembro de 1958, a tomada de 

posse do general de Gaulle é marcada para os primeiros dias do novo ano. 
 

Em 9 de Janeiro, chego ao Eliseu para assumir as minhas funções. O 
Presidente René Coty recebe-me com gestos dignos e termos comoventes. “O 
primeiro dos Franceses” – afirma ele – “é agora o primeiro em França”. 
Seguidamente, enquanto percorremos, lado a lado, na mesma viatura, a avenida 
dos Campos Elísios, para cumprir a saudação ao Soldado Desconhecido, a multidão 

grita em coro: “Obrigado Coty!” e “Viva de Gaulle!”11  
   

 
 
 No seu íntimo, o novo Presidente não tem ilusões quanto à magnitude da sua missão e 
às dificuldades que lhe estão associadas: 
 

 Nestas condições, como é propícia a época para as pretensões centrífugas 
dos feudalismos do presente: os partidos, o dinheiro, os sindicatos, a imprensa; das 
quimeras daqueles que queriam substituir a nossa acção no mundo pelo 
apagamento internacional ao denegrimento corrosivo de tantos meios – políticos 
interessados em negócios, jornalistas, intelectuais, mundanos – libertos dos seus 
terrores! Em suma, é num tempo de toda a parte instigado pela mediocridade que 

deverei agir para o engrandecimento.12 
 

Em 10 de Janeiro de 1959, o recém-eleito presidente nomeava Michel Debré – um 
entusiasta da causa da «Argélia francesa» – como primeiro-ministro. 
 Inicialmente, os activistas da «Argélia francesa» convenceram-se de que tinham 
desempenhado o papel principal na queda da IV República e aspiravam a que o novo regime 

                                                 
10 DE GAULLE, Charles, Mémoires d’Espoir – Le Renouveau – 1958-1962, p. 67. 
11 Ibidem, p. 39. 
12 Ibidem, pp. 39-40. 
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possibilitasse a manutenção do território sob administração francesa. Em contrapartida, não se 
sentiam directamente ligados à ascensão do general de Gaulle ao poder e encararam esse facto 
com alguma desconfiança. 
 De facto, para de Gaulle, a questão argelina era paradoxalmente secundária. O essencial 
era a restauração da França, do Estado e da sua respeitabilidade internacional. Para esse efeito, 
era indispensável que, de uma maneira ou de outra, fosse regulada a questão argelina. 
 Sob o comando de Challe, as Forças Armadas francesas – detentoras de um potencial 
relativo de combate objectivamente crescente, em face dos efectivos e dos meios do inimigo –, 
iriam conhecer um importante conjunto de sucessos, resultantes de um esforço convergente nos 
planos militar e psicossocial. Os efectivos militares franceses atingiam, então, os 500.000 
homens, o que representava 1 por cada 20 habitantes. 

Apesar desses sucessos, a FLN não desarmava, e, recorrendo aos ataques bombistas, 
prosseguia o esforço terrorista na metrópole, onde contava com o apoio de cada vez maior 
número de imigrantes argelinos. 

No final de Agosto de 1959, de Gaulle desloca-se à Argélia e faz questão de contactar 
pessoalmente as zonas onde decorrem as bem-sucedidas operações. Numa dessas 
deambulações, o Presidente francês, ao mesmo tempo que conclui que a FLN não dispõe de 
potencial militar para dominar a Argélia, apercebe-se de que, politicamente, a questão é bem 
diferente: 

 
Numa aldeia cabila que me levaram a visitar e na qual, manifestamente, se 

esforçavam por que fosse um modelo, a minha entrada na câmara municipal era 
saudada com vivas, a edilidade desfazia-se em homenagens e as crianças da escola 
entoavam a Marselhesa. Todavia, no momento em que ia partir, o secretário da 
câmara muçulmano detinha-me, curvado e trémulo, para murmurar: «Meu 
general, não se deixe enganar! Toda a gente, aqui, quer a independência.» Em 
Saïda, onde o heróico Bigeard me apresentava o “comando Georges”, formado de 
fellaghas13 feitos prisioneiros e recuperados, comunicava a um jovem médico árabe 
desta formação: «Muito bem, doutor, que pensa disto?» – «O que nós queremos, 
aquilo de que precisamos», respondeu ele com os olhos marejados de lágrimas, «é 
de sermos responsáveis por nós próprios e de que ninguém o seja por nós.» Estou, 
portanto, mais convencido do que nunca, de que, apesar da superioridade 
esmagadora dos nossos meios, seria perder inutilmente os nossos homens e o 
nosso dinheiro ao pretendermos impor a «Argélia francesa» e que a paz não pode 
resultar senão de iniciativas políticas que vão noutro sentido e que a França pode e 
deve tomá-las.14   

  
Deste modo, decorridos que estavam escassos meses depois da sua chegada ao poder, 

de Gaulle era já um homem inquieto quanto ao futuro da Argélia: 
 

É demasiado tarde – confessava ele a Robert Buron15 – para conduzir a 
evolução como eu a havia imaginado; é impossível, simultaneamente, ganhar a 

guerra e fazê-la terminar.16 
 

Fim da 2.ª Parte 

 
David Martelo – Fevereiro de 2016 

                                                 
13 Nome dado aos guerrilheiros no Norte de África. 
14 DE GAULLE, Charles, Mémoires d’Espoir – Le Renouveau – 1958-1962, pp. 78-79. 
15 Robert Buron era ministro das Obras Públicas, Transportes e Turismo do primeiro governo do general de Gaulle 
(Junho de 1958) e seria um dos membros da delegação francesa às negociações de Évian. 
16 BURON, Robert, Carnets politiques de la guerre d’Algérie, Librairie Plon, Paris, 1965, p. 106. 


