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De forma a ampliar a divulgação de textos 
importantes em matéria de informação, análise 
e opinião, decidimos imprimir os artigos de dez 
importantes dossiers publicados nos últimos 
anos no esquerda.net.

Queremos também propiciar a possibilidade de 
ter esses artigos impressos em papel, facilitando 
ainda hoje leituras e arquivamento.

Eis os dossiers escolhidos:

01. 1968: 50 anos depois 
02. Trabalho reprodutivo 
03.  A vitória de Amlo e os desafios do México
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a privatização da privacidade
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o negócio de alugar pessoas
07.  Deficiência e autodeterminação: 

O direito a uma Vida Independente
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O ano de 1968 ficou marcado pela revolta de 
Maio em França. Uma revolta de jovens em 
que convergiram aspirações de mudança e que 
acabou por juntar estudantes e trabalhadores, 
transformando-se na maior greve até hoje 
realizada em França. Nesse contexto, paralisaram 
cerca de dez milhões de trabalhadores.

No entanto, 1968 foi muito mais do que o Maio 
em França. Foi um movimento de revolta e 
mudança que marcou o mundo e que, 50 anos 
depois, continua presente e marcante. Começou 
no Vietname e na luta de um povo que enfrentou 
uma brutal ocupação e acabou por derrotar o 
mais poderoso país e exército do mundo.

Em 1968, um movimento de mudança percorreu 
o mundo e incluiu também manifestações e 
revoltas noutros países da Europa, nos Estados 
Unidos e noutros continentes. O México 
constituiu o único caso em que 1968 terminou 
com uma brutal matança a 2 de outubro.

1968 foi ainda um intenso movimento artístico 
e cultural, abrindo caminhos à transformação 
social, que ainda hoje estão por percorrer.

Os artigos aqui impressos são alguns dos mais 
importantes publicados no esquerda.net, num 
dossier que ainda está em aberto e só será 
encerrado no final de 2018.

1968: 
50 ANOS 

DEPOIS 



Em fevereiro de 1968, as forças de libertação lançaram no 
Vietname do Sul a ofensiva do Tet (ou seja, do Ano Novo). De uma 
enorme amplitude, desenvolveu-se sobretudo no território sul-
vietnamita, incluindo em Saigão. O seu significado internacional foi 
considerável, reativou o movimento anti-imperialista, o movimento 
de libertação nacional e acelerou a radicalização da juventude no 
Japão e nos Estados Unidos, passando pela Europa. Representou 
uma viragem na guerra e no crescimento da resistência, mesmo 
no interior do próprio exército norte-americano.

Desde 1965 que o Vietname se tinha tornado no epicentro da 
situação mundial. Os Estados Unidos assumiram o papel dos 
franceses. Prosseguiram uma escalada militar multifacetada 
que, ao longo dos anos, se foi tornando cada vez mais mortífera, 
incluindo o bombardeamento massivo das zonas libertadas no Sul, 
do Vietname do Norte, do Laos e, por fim, do Camboja. Washington 
teve até 500.000 soldados no terreno (de notar que na intervenção 
de 2003 no Iraque nunca lá estiveram mais de 180.000 militares 
dos EUA). Os gigantescos bombardeiros B52 entraram em ação. 
O programa Phoenix  fez mais vítimas do que fazem atualmente 
os drones. A maior potência mundial mobilizou os seus recursos 
económicos e científicos. O conflito abarcou todos os planos; 
incluindo o social: uma reforma capitalista da agricultura foi 
lançada em oposição à reforma agrária revolucionária das forças 
de libertação. Em muitos aspetos a extrema brutalidade da 
escalada não tinha precedentes até então e ainda hoje continua a 
ser uma exceção. Encarna a barbárie imperialista.

Se Washington lançou tais meios em combate foi porque a 
dimensão daquela guerra ia para além do local. Tratava-se de pôr 
um travão, e depois fazer “retroceder” (contain and roll back), à 
dinâmica revolucionária iniciada no Terceiro Mundo com a vitória 
da revolução chinesa (1949). O objetivo era a restauração da ordem 
imperialista no mundo, sob hegemonia dos Estados Unidos.

1968 COMEÇOU
NO VIETNAME

Em fevereiro de 
1968, as forças de 

libertação lançaram 
no Vietname do Sul a 

ofensiva do Tet, que 
representou uma 

viragem na guerra e 
no crescimento da 

resistência e marcou 
o ascenso da luta de 

libertação até à vitória.

por Pierre Rousset.



5

As raízes da radicalização da juventude nos anos 60 foram diversas. Em França, o regime 
gaullista, saído de um golpe de Estado, tornou-se insuportável (“10 anos, basta”), assim como 
a liderança moral com fortes traços católicos. À medida que os estudantes de origem popular 
começaram a chegar à universidade emergiram novas tensões sociais. O ano 1968 apresentou 
traços diferentes segundo os países. No entanto, a mobilização contra a escalada imperialista 
no Vietname constitui um elemento aglutinador, um traço de identidade partilhado, uma marca 
essencial em numerosos países. Naturalmente, tudo isso não teve uma dimensão tão ampla, 
pelo menos em grande escala, nos regimes ditatoriais ou na Europa Oriental.

Momento necessário

No Vietname, a decisão de desencadear uma ofensiva com a amplitude do Tet não era uma 
necessidade evidente e provocou intensos debates na direção do partido comunista. Por fim, 
a opção tomada foi a de uma ofensiva em todas as direções, constante, que pudesse (objetivo 
máximo) abrir a via a levantamentos insurrecionais ou (objetivo mínimo) que mudasse o 
curso da guerra, especialmente graças ao seu impacto mundial. A cidade de Hué (capital do 
centro do Vietname) resistiu 26 dias antes de ser reconquistada pelas forças dos EUA à custa 
da sua destruição. O ataque à gigantesca base militar de Khe Sanh por divisões do Exército 
Popular durou 77 dias (começou em 21 de janeiro e constituiu um elemento de diversão 
para encobrir os preparativos da ofensiva do Tet propriamente dita). Os combates atingiram 
o centro de Saigão (incluindo a embaixada dos Estados Unidos) e prolongaram-se durante 
muito tempo nos subúrbios populares.

Durante a ofensiva do Tet foram usadas todos os tipos de ação de uma guerra popular: 
operações de guerrilha, levantamentos, intervenção do exército regular (baseado inicialmente 
no Norte)… Apareceram muitos problemas que nem sempre foram: como organizar num 
tal confronto as populações desestruturadas refugiadas nos subúrbios de Saigão? como 
protegê-las de forma duradoura perante uma contraofensiva mortífera e absolutamente 
indiferente às perdas civis?

O governo norte-americano, ainda que tenha sido apanhado de surpresa inicialmente, mobilizou 
rapidamente os seus enormes meios militares, assim como as redes e as forças do regime de 
Saigão para contrabalançar a ofensiva do Tet. O movimento revolucionário do Vietname pagou 
pesadamente a ofensiva do Tet. Em particular, a infraestrutura política e militante da Frente 
Nacional de Libertação (FLN), que emergiu às claras, foi golpeada severamente e a amplitude das 
perdas sofridas em quadros no Sul teve consequências a longo prazo.

Em 1968, a direção vietnamita foi confrontada com um verdadeiro dilema. Era necessário 
mudar o curso da guerra, porque de outro modo a escalada militar norte-americana teria 
podido continuar sem limites: Por exemplo, podia até bombardear em massa os diques no 
delta do rio Vermelho, o que teria provocado a inundação de uma vasta região densamente 
povoada. Atuar sem demora e de uma forma decisiva era ainda mais imperativa porque o 
conflito sino-soviético atingia o auge e a China estava mergulhada no tumulto da chamada 
Revolução Cultural. O Vietname ainda estava a receber ajuda material e militar fornecida por 
Moscovo e por Pequim, mas por quanto tempo?

Mais do que um “momento favorável”, fevereiro de 1968 era um “momento necessário”. 
Desencadear uma ofensiva espetacular mas pontual (com as unidades a retirarem-se 
rapidamente após os ataques simultâneos no conjunto do território) teria tido custos 
menores, mas talvez não tivesse mudado o curso da guerra. Lançar em combate de forma 
duradoura tantas forças era uma aposta muito arriscada - e o custo foi considerável -, mas 
o curso da guerra mudou.



Eletrochoque

A ofensiva do Tet provocou um eletrochoque nos Estados Unidos e no mundo. Pôs a nu 
muitas mentiras de Washington. Mostrou que esta guerra não era nem “democrática”, nem 
estava ganha, mas era terrível, bárbara, e estava bloqueada. Dividia a burguesia dos EUA, 
porque o seu custo económico se tornava insuportável. A universidades explodiram. Os 
protestos dos soldados norte-americanos adotaram uma forma coletiva. A palavra de ordem 
de “retirada imediata” das tropas tornou-se popular. Mais que nunca, a população negra 
reconheceu-se na luta de emancipação vietnamita : “Não quero ir para o Vietname, porque o 
Vietname é onde eu estou. Eu não irei!”

Artigo de  Pierre Rousset, publicado em  Europe Solidaire Sans Frontières  (primeira parte do 
artigo). Tradução de Carlos Santos para esquerda.net
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UM INTENSO FERVOR 
ARTÌSTICO E CULTURAL 
CARATERIZA A EXPLOSAO 
DO MAIO DE 68

O Maio de 68 fez convergir duas abordagens geralmente 
divergentes. A crítica social das desigualdades e das injustiças vai 
unir-se à crítica artística sobre a alienação no trabalho e na vida 
quotidiana. A cultura é entendida como o bem comum de todos. 
Ela preconiza a vontade de reapropriação da vida e do corpo. A 
crítica da vida quotidiana e dos media encontram-se e abrem-se 
novas abordagens da análise societal, da moda, ou das stars. A 
juventude em revolta junta-se em enormes encontros hippies e em 
concertos gigantes de rock, que acompanham as manifestações 
contra a guerra no Vietname.

As escolas de Belas-Artes e as Faculdades de Arquitetura são os 
padrões da agitação no mundo. Em Itália, França e Inglaterra. Na 
escola de Belas-Artes ocupada em Paris, o ateliê dos cartazes, 
dá prestígio à arte pictural que vai explodir em numerosos países 
do Norte e do Sul. A arquitetura cruza a função social com o 
gesto arquitetónico, a criação coletiva e o modelo individual, a 
intervenção popular nos bairros e os guetos de luxo, encerrados 
nas reviravoltas do pós-modernismo.

A literatura opõe-se à forma. Georges Perec escreve  Les 
Choses  (As  Coisas) em 1965. A literatura revolucionária é uma 
tentação permanente. Tel Quel (Tal e Qual), lançado por Philippe 
Sollers em 1960, publica Barthes, Foucault, Derrida, Eco, Todorov… 
Em 1968, o grupo toma o partido de uma literatura “avant-garde” 
dada à revolta, que juntaria marxismo e freudismo.

O cinema e o teatro entram em revolução no mundo de mil 
maneiras. Toda a experimentação casual é sublimada no próprio 
instante. A ocupação do Odéon e a invasão do Festival de Avignon 
transmitem uma terrível impaciência. O sucesso de La Chinoise de 

O Maio de 68 fez 
convergir duas 

abordagens 
geralmente 

divergentes. Este 
texto é a quarta 

e última parte do 
artigo “Maio de 68 no 

mundo”,

de Gustave Massiah, 
publicado em Contretemps.
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Jean-Luc Godard revelou-se a posteriori premonitório. A ocupação do Festival de Cannes no 
dia 31 de maio de 1968 soa como uma provocação efémera. A mercantilização da cultura 
e das produções artísticas e as luzes da ribalta mediática marcam um caminho totalitário. 
Mas o Maio de 68 revelou uma fragilidade na hegemonia que combina comando de Estado e 
capital financeiro.

O Maio de 68 restabeleceu laços com o surrealismo. A poesia permite explorar este 
imprevisto, este irrealismo, esta improbabilidade. As paredes e os muros de 68 transbordam 
de imaginação pela recusa das relações de dominação, sonho de um mundo liberto da 
tentação do poder. Dos slogans de Maio de 68 que floresceram nas paredes e muros, fazem-
se leituras a dois níveis. Numa primeira abordagem, a provocação da libertação iconoclasta 
e jubilatória da expressão; a liberdade de expressão instala-se profundamente e entusiasma. 
Numa segunda abordagem, surge uma questão inesperada e dificilmente esgotável. Tomemos 
como exemplo um dos slogans mais contestados: “Desfruta Sem Restrições”. Ele pode ser 
interpretado à letra como o exagero do egocentrismo. Pode também evocar a possibilidade 
de se satisfazer doutra maneira que não pelo constrangimento ou pelo poder, pela escolha 
de um outro caminho, que não o da dificuldade, para se autorrealizar.

Alguns reconhecem no Maio de 68 um “movimento filosófico de massas” (Jean Paul Dollée 
e Roland Castro, Viva a Revolução). Deleuze e Gattari, 1984, analisam o Maio de 68 como 
um acontecimento puro, livre de toda e qualquer causalidade normal e normativa, como “um 
fenómeno de clarividência, como se uma sociedade visse de repente o que ela contém de 
intolerável e visse também a possibilidade de uma coisa diferente”. Henri Lefebvre elabora 
um conceito novo e fecundo no qual se reconhecem precisamente aqueles que viveram estes 
acontecimentos, trata-se da “Festa Revolucionária”.

O Maio de 68 dá abertura a novos modelos 
de contradições e novas formas de conflitos

A crise da descolonização ganha corpo e traduz-se por novos Estados com regimes totalitários 
e autoritários. A partir de 1979, o neoliberalismo põe de novo em causa o compromisso social 
do New Deal e introduz uma nova via de precarização generalizada. Em 1989, a implosão da 
União Soviética termina uma crise cuja aceleração estávamos longe de imaginar. O bloco 
dominante organiza uma nova ordem internacional.

O Maio de 68 mostrou os limites do compromisso social do New Deal

Nos anos 60, a produtividade e o crescimento do mercado interno não excluem a realidade 
dos poderes discricionários e a ausência de democracia no mundo empresarial. O Estado 
Providência confronta-se com a rejeição de uma parte da juventude. O capitalismo industrial 
tem dificuldade a construir as bases sociais do seu projeto. O sistema internacional continua 
a sustentar-se na troca desigual e na exploração das matérias-primas não permitindo a 
extensão do modelo ao terceiro mundo. O modelo de desenvolvimento não se esgota depois 
de 1968 e vai continuar o seu crescimento durante uma década.

Mas o “bichinho” está no fruto e o seu dinamismo já não se impõe como uma evidência. A 
partir de 1970, uma nova fase de mundialização capitalista começa – a fase neoliberal. O 
capitalismo financeiro impõe a sua lógica ao capitalismo industrial, o mundo empresarial 
encontra-se sujeito à ditadura dos acionistas. A luta contra a inflação sucede à procura do 
pleno emprego e provoca desemprego e precariedade. Um bloco dominante, composto em 
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torno dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, organiza uma nova ordem internacional com 
os G7 e marginaliza as Nações Unidas. Apoia-se nas instituições internacionais económicas 
(FMI e Banco Mundial), comerciais - a OMC (Organização Mundial do Comércio), e militar - 
NATO.

O Maio de 68 ajudou a revelar os limites do sistema soviético

O muro de Berlim, edificado em 1961, marca o fim da détente. Sublinha uma evolução que 
impede que a contestação no Ocidente se vire para o Leste. A rutura entre a China e a União 
Soviética, a partir de 1965, anuncia o fim de um mundo bipolar. O interesse suscitado pela via 
chinesa desempenha um papel em 1968, mas o eco da Revolução Cultural Chinesa lançada em 
1966 virá a desarmar uma grande parte dos que a têm por referência. A assombrosa e trágica 
loucura assassina Khmer Vermelha completará a desilusão. Os acontecimentos de 1968, na 
Polónia, e sobretudo na Checoslováquia enfraqueceram duramente o bloco soviético. Jimmy 
Carter, eleito en 1976, vai tentar superar a derrota no Vietname e os seus conflitos com o Irão 
de Khomeini. Ele vai lançar uma ofensiva que mistura intimamente o mercado capitalista e a 
democracia, reduzida à ideologia espetacular dos direitos do Homem. Em 1980, Reagan força 
a URSS à corrida armamentista, limitando definitivamente as capacidades de evolução interna 
da sociedade soviética. Em 1989, sob o efeito desta ofensiva externa e das contradições 
internas, resultantes da falta de liberdade e de democracia, a implosão da União Soviética 
completa uma crise cuja aceleração era dificilmente imaginável.

Maio de 68 alimentou-se da descolonização e acompanhou a sua crise

Em 1968, a descolonização não chegara ao fim. As lutas ligadas à guerra da Argélia e à do 
Vietname marcaram a cadência do movimento; há que lembrar a interminável libertação da 
Palestina sempre inacabada: este período é marcado pela Guerra de 1967, pelo Setembro 
Negro na Jordânia em 1970, pelo atentado de Munique em 1972 e pela guerra de 1973. 
Em 1975, as independências de Angola, Moçambique e Guiné Bissau estão intimamente 
ligadas ao advento da democracia em Portugal. Foi preciso esperar até 1993 para ver o fim 
do apartheid e a libertação da África do Sul. A crise da descolonização começa quando esta 
ainda não tinha acabado. Em 1961, o movimento dos “não-alinhados” reúne-se em Belgrado. 
O modelo de desenvolvimento que emerge combina uma linha que liga a predominância do 
Estado, a indústria pesada, o controlo do campesinato, com um horizonte “keynesiano”. Mostra 
também as relações estreitas entre as abordagens produtivistas ocidentais e soviéticas. 
Em 1966, a Tricontinental em Havana, marcada pelo anúncio da morte de Che Guevara, na 
Bolívia em outubro de 1967, constitui uma referência para a radicalidade dos movimentos. 
De 1968 a 1972, os movimentos estudantis revelam a evolução dos regimes nos países do 
Sul. Denunciam a natureza dos Estados e a sua incapacidade de pôr em causa o sistema 
internacional. As violações dos direitos individuais, as transgressões ao Estado de Direito, a 
negação da democracia enfraquecem as bases sociais. A rutura das aliança de classes das 
libertações nacionais enfraquece os Estados. As crises petrolíferas de 1973 e 1977 parecem 
mostrar a subida de poder do Terceiro Mundo e dos não-alinhados. De facto, a ofensiva do 
novo G7 vai inverter a tendência. Esta ofensiva apoia-se nas contradições e no descrédito de 
numerosos regimes autoritários e repressivos Ela utiliza uma nova arma infalível, a gestão 
da crise da dívida preparada e utilizada como uma maneira de subjugar politicamente, um 
por um, os países do sul. O modelo de desenvolvimento imposto baseia-se no ajustamento 
estrutural de cada sociedade a um mercado mundial do qual a regulação é assegurada pela 
livre circulação dos capitais e assenta na lógica do mercado mundial dos capitais.



A contradição entre o novo ímpeto e a restauração prolonga-se

Depois do Maio de 68, abre-se um período de fortes tensões entre a progressão das formas 
e das ideias que dele resultaram, portadoras de novas modernidades, e as respostas 
conservadoras dos poderes constituídos.

As revoluções inacabadas, a repressão e a recuperação

A ordem moral é reposta, na França e no mundo; a virtude da autoridade é repetida vezes 
sem conta; a legitimidade das relações de dominação é reafirmada. Após os acontecimentos 
revolucionários, abre-se um período de refluxo, mesmo de restauração. A sociedade francesa 
tem costumes enraizados, como nos lembram a Revolução de 1789, a Comuna em 1871, a 
Frente Popular em 1936. Assim do Maio de 68, ver-se-á o fervor das  liberdades voltar ao 
individualismo, a paixão pela igualdade reciclar-se no elitismo, o amor pela universalidade 
confundido com a ocidentalização, a imaginação canalizada para a mercantilização.

Os novos impulsos continuam a avançar

Apesar das repetidas condenações, da raiva dos conformistas e da recuperação desenfreada 
dos publicitários, o significado subversivo do Maio de 68 não desapareceu. Os novos 
movimentos sociais renovaram a mobilização, a cidadania reconquistou o seu direito, o 
coletivo e o social apoiam-se na autonomia individual, a crítica das relações de dominação 
abriu novos espaços de emancipação.

O Maio de 68 traz à superfície as questões 
não resolvidas das revoluções precedentes

Lembremos as interrogações do movimento da descolonização e principalmente a 
questão da soberania popular e da natureza dos Estados-Nação. Lembremos também as 
interrogações nascidas da revolução de 1917, e principalmente a questão da democracia e 
das liberdades. Lembremos por fim, as interrogações nascidas das lutas operárias dos anos 
30 e principalmente a questão da democracia nas empresas e a relação entre os movimentos 
sociais e a cidadania. Resta hoje a interrogação sobre os limites do modelo keynesiano, do 
sovietismo e dos modelos que resultaram das libertações nacionais.

O debate sobre a transformação das sociedades 
e do mundo continua atual

A questão do  formato  da democracia continua por definir; é nesta questão que assenta 
o confronto. Os Estados Unidos preconizaram uma democracia intimamente ligada ao 
mercado capitalista e à ideologia espetacular dos Direitos Humanos. Esta pretensão cínica 
não consegue esconder as injustiças que corroem a democracia. Ela provém, como mostrou 
Jacques Rancière, da aversão à democracia pelos próprios que se aproveitam dela. A repulsa 
do Maio de 68 continua a marcar os defensores da ordem e das normas que qualquer brisa de 
liberdade assusta; as classes dominantes temeram e desde então, estão sempre inquietas, 
com a possibilidade de uma revolta inesperada. Os novos conservadorismos relançam o 
debate sobre o Maio de 68.
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O novo movimento antissistema

O movimento altermundialista prolonga e reforça as ruturas precedentes, a da descolonização, 
a da revolução de 17, a do movimento operário dos anos 30, a de Maio de 68. Sobre o impulso 
do Maio de 68, ele propõe: a recusa da fatalidade afirmando que um outro mundo é possível; 
as atividades dos fóruns sociais autogeridos; a convergência dos movimentos sociais, 
muitos dos quais se afirmaram neste período; uma alternativa à regulação do mundo e de 
cada sociedade pelo mercado mundial dos capitais, que é a do acesso aos direitos para 
todos, restabelecendo a noção apaixonada de igualdade.

O período do Maio de 68 acabou, mas as ondas de choque que provocou não deixaram de 
produzir efeitos e contradições.

Este texto é a quarta parte do artigo “Maio de 68 no mundo”, de Gustave Massiah, publicado 
em Contretemps. Tradução de Carmo Sales para esquerda.net, revisão de Carlos Santos.



1.Festival juvenil antiautoritário ou a maior greve geral da 
história da França? Uma revolução cultural que não quis 
tomar o poder ou uma crise real do poder de Estado? Momento 

crítico de aborrecimento dos baby-boomers com a sociedade de 
consumo ou uma revolução nos costumes com efeito durável? 
“Ilusão lírica” dos filhos da burguesia francesa ou sublevação 
juvenil e operária contra a alienação? Insurreição hedonista 
precursora de um novo individualismo liberal anticapitalista, 
anti-imperialista e antiautoritária capaz de fazer nascer outra 
sociedade?

A memória é sempre um campo de disputa sobre o modo como 
inscrevemos no presente acontecimentos passados. Por isso, não 
nos admiremos que, em momentos comemorativos, os vencedores 
do momento procurem interpretar os acontecimentos à luz de 
uma continuidade histórica mais ou menos forçada. Não nos 
admiremos, até, que cultivem esse sentimento de continuidade 
para confirmar a ordem. A esta luz, a evocação dos 50 anos de 
maio oscilaria assim entre a celebração nostálgica de uma festa 
estudantil e de um momento feliz (maio morto, feito folclore) e a 
exaltação dos ganhos de autonomia individual nascidos em 68 e 
plenamente realizados na sociedade tal qual ela evoluiu até hoje 
(maio dócil, feito primeiro que essas caricaturas tristes. O seu 
potencial de recusa é refratário a essa ordem de hoje. A história 
está longe de ter acabado.

2.Maio é, evidentemente, uma revolta dos jovens e dos 
estudantes. Mas seria pouco explicá-la como mera reação 
a uma moral sexual conservadora ou libertação do desejo 

contra a repressão. Sim, isso esteve presente no início da revolta 
da Sorbonne, em Paris. Mas não explica os milhares de estudantes 
em Berlim em fevereiro de 1968 contra a guerra no Vietname ou 
os muitos mais depois da tentativa de assassinato do dirigente 
estudantil RudiDutshcke, em abril desse ano. Não explica 1968 
no Brasil nem a marcha dos 100 mil no Rio de Janeiro, em junho, 

MAIO DE 68: ALGUMAS 
'PALAVRAS DE DESORDEM'

Onde maio é 
emancipação é 
porque foi esse 

lugar do encontro 
improvável entre 
mundos sociais 

distantes e 
condenados a não se 

cruzarem.

Por José Soeiro
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depois do assassinato de um estudante. Não explica a combinação, no Japão, da luta contra 
o imperialismo e contra a expulsão dos camponeses dos terrenos do que viria a ser o novo 
aeroporto e o “assalto de Tokio” pelos estudantes japoneses em outubro. Não explica a 
ebulição antiguerra nas universidades norte-americanas ao longo de 68 e os tumultos após 
o assassinato de Luther King em abril. Não explica as dezenas de milhares de estudantes 
nas ruas do México, em vésperas de Jogos Olímpicos, nem o massacre de Tlatelolco em 
que centenas foram assassinados. Não explica, claro, a Primavera de Praga, o projeto de um 
socialismo de rosto humano e desestalinizado, a autoimolação do estudante Jan Palach, em 
protesto contra a invasão da República Checa pelas tropas soviéticas. Nem explica o que se 
seguiu.

Antes de maio, na verdade, já a mobilização contra a guerra do Vietname (que esteve aliás 
na origem do movimento 22 de março, em Nanterre, e que aconteceu em fevereiro também 
em Portugal) exercera um extraordinário efeito de contágio na juventude. E se recuarmos 
mais, temos o antecedente da guerra da Argélia e dos seus efeitos de politização dos jovens 
solidários com a Frente de Libertação. Em 68, o maio estudantil foi muito mais do que um 
movimento sobre as condições do ensino, as relações de poder na Universidade ou a vida 
juvenil. Foi internacional, anti-imperialista e antiburocrático. Em França, esse maio foi 
também um encontro inédito: entre as universidades ocupadas e a ocupação das fábricas.

3. Dez milhões de trabalhadores em greve não é um pormenor. É o maior movimento 
social da França moderna. Convocada depois das barricadas do dia 10 de maio no 
bairro da Sorbonne, a greve começaria na segunda-feira seguinte. Nesse dia, 13 de 

maio, centenas de milhares de estudantes e trabalhadores marcharam juntos as ruas de 
Paris e de outras cidades. A partir de 14, iniciam-se as ocupações de fábricas, a começar 
pela Sud-Aviation. Milhares ocupadas, por toda a França, nos dias seguintes. A 20, a greve 
paralisa o país.

O maio operário nasce, em muitos casos, à margem das estruturas oficiais de representação 
dos trabalhadores. Abrange todos os setores de atividade e dissemina-se por todo o território. 
Alarga-se às médias e pequenas empresas. À greve aderem 70% dos trabalhadores do país, 
mas a radicalidade do movimento grevista passa também pelas suas formas de organização 
de base, pelo protagonismo da juventude operária, pelas reivindicações que vão para além 
do salário e da negociação sindical. É a aspiração de democracia e de representação, é o 
comité de bairro e a exigência de um governo popular, são as perguntas que se fazem não 
apenas sobre como se exerce o poder patronal, mas sobre os próprios fundamentos desse 
poder: como se organiza a fábrica?; que leque salarial é justo?; por que não se proíbem os 
despedimentos?; quem decide a produção?

A 6 de junho, o jornal comunista L’Humanité fala sobre um “regresso vitorioso e em unidade 
ao trabalho”. Mas os resultados da negociação de Grenelle, feita entre Governo e sindicatos, 
seriam chumbados pelos trabalhadores na Renault-Billancourt. As conquistas no salário não 
foram insignificantes, é verdade. Mas a aspiração desse maio operário não cabia toda num 
acordo, por mais contrapartidas que se oferecessem para que se voltasse “à normalidade”. 
Era uma brecha que se tinha aberto na própria ordem das coisas.

O maio operário e a greve dos dez milhões fez-se contra as várias formas de alienação e de 
desigualdade, contra a dominação e a reprodução da sociedade mercantil. Entre este maio 
e o maio estudantil, houve quem quisesse erguer paredes e muros intransponíveis. Foi isso, 
aliás,que começou por fazer o Partido Comunista, desde logo no famoso artigo de Georges 
Marchais (que viria a ser secretário-geral, anos mais tarde), no dia 3 de maio,sobre “os falsos 
revolucionários que querem dar lições à classe operária”. Mas um e outro maio, apesar das 



diferenças de classe, tiveram momentos de encontro e de solidariedade concreta entre 
ocupações, tiveram movimentos de aproximação mútua que são irredutíveis à caricatura 
sobre a evocação estudantil de um proletariado messiânico. Dos registos policiais dos presos 
nas barricadas de 68 no centro de Paris, por exemplo, não constam apenas os universitários: 
estão lá também jovens operários, empregados de café, funcionários das lojas.

4. Para além do maio estudantil e do maio operário, há ainda o maio libertário dos 
costumes, para utilizar as categorias de Alain Badiou. Maio é também, pois, o nome 
dessa efervescência cultural antiautoritária, o acelerador das transformações sociais 

e culturais na afirmação da diversidade sexual e nas relações entre os géneros (ainda que, 
em maio, a palavra seja dominada pelos homens), a crítica da vida quotidiana (Lefebvre) e 
da “sociedade do espetáculo” (Debord), o início de uma busca de novos sujeitos colectivos 
de emancipação e de uma potência revolucionária no feminismo, no movimento LGBT, mas 
também noutros setores considerados menos integrados no capitalismo ou mais nas margens 
da sociedade de controlo e do consumo: os migrantes (sujeito de eleição do operaïsmo de 
Tronti e Negri), os presos (lembremo-nos de Foucault e do Grupo de Investigação sobre as 
Prisões), os loucos (a experiência da clínica La Borde, de Oury e Guattari e Deleuze)...

Este maio antiautoritário representou também um novo fôlego na crítica das instituições (a 
escola, o hospital, o museu, o teatro, a prisão…) e das modalidades de dominação no próprio 
interior das organizações e movimentos revolucionários (sindicatos, partidos, associações...), 
da relação vertical entre massas e vanguarda, das mil e uma formas de exercício do poder nas 
relações intersubjetivas. Foi a procura, por exemplo,de formas pedagógicas mais dialógicas 
(é em 1968 que se publica  A Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire), da transformação 
prática da arte popular (o Teatro do Oprimido de Boal é apenas uma dessas experiências), de 
formas artísticas capazes de quebrar hierarquias e fronteiras entre géneros (entre as quais o 
happening ou a performance).

Este movimento, este maio, é evidentemente contraditório, mas seria um equívoco resumí-lo 
a uma pura afirmação do indivíduo contra as estruturas e os coletivos, inclusive no campo 
artístico. O que seriam então, para usar a expressão de Blanchot, as “palavras de desordem” 
feitas em conjunto, os textos escritos a muitas mãos, o elogio de uma arte feita para intervir 
agora sem a pretensão da eternidade e sem autoria individual, em forma de boletim ou 
panfleto, de cartaz ou jornal de parede, de graffiti ou de aparição no espaço público?

5. Maio sujeitou-se a muitas apropriações e declinações conflituantes. À Direita, há quem 
tenha transformado as aspirações de autonomia na justificação para novas formas 
de controlo e transmutado as aspirações de liberdade no elogio da individualização 

e da mercantilização dos direitos e do trabalho. À Esquerda, houve quem preferisse passar 
a definir a revolução, não tanto como um projeto político, mas antes como um estilo, uma 
estética, um modo de subjetivação, o campo transgressivo da micropolítica, fazendo nesse 
movimento uma espécie de “eclipse da razão estratégica” (Bensaïd), numa variação muito 
peculiar do “fim da história”, em que o refúgio na contracultura aparece, afinal, como uma 
espécie de derrota por antecipação – resistimos ao capitalismo, mas já não imaginamos que 
seja possível superá-lo enquanto sistema.

Mas maio não pode ser reduzido a estas apropriações, como se o “espírito do 
empreendedorismo” de hoje pudesse ser encontrado nas barricadas do Quartier Latin ou 
como se a subjetividade neoliberal fosse da responsabilidade de quem se lançou à procura do 
impossível. A esperança de maio, por mais que alguns dos seus protagonistas insistam numa 
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visão retrospetiva capaz de justificar os seus próprios percursos políticos de conformação, 
não era a de uma libertação individual no reino da competição e da mercadoria, mas sim 
a de uma emancipação coletiva dos indivíduos, a de um mundo liberto do despotismo do 
mercado, da lei do interesse privado e do cálculo egoísta.

Pela minha parte, prefiro a fidelidade a esta última hipótese – que não venceu, mas que nem 
por isso deve ser eliminada do campo dos possíveis. Onde maio é emancipação é porque foi 
esse lugar do encontro improvável entre mundos sociais distantes e condenados a não se 
cruzarem, foi esse momento em que se quebraram barreiras, em que aconteceu o contacto 
sem intermediários entre estudantes e operários. Foram as ligações inesperadas, foi a 
subversão das hierarquias dos lugares e das categorias de classificação do mundo. Esse 
maio, inconveniente, não está esgotado.

6. A leitura de maio como um fenómeno meramente cultural ou como uma simples 
expressão sociológica de uma crise de gerações tende a torná-lo asséptico e a 
despolitizá-lo. Lembrar maio não é, para mim, celebrá-lo ou lamentá-lo como 

preâmbulo do capitalismo de hoje ou como fugaz momento lúdico e festivo. Pelo contrário, 
creio que precisamos, mais do que nunca, de uma leitura histórica e política das brechas 
abertas por maio, do horizonte de possíveis que ampliou. E sim (por que não?) celebrar. 
Celebrar a convergência das revoltas contra a exploração capitalista, a opressão colonial 
e o despotismo burocrático. Na verdade, ninguém tem nunca a última palavra, continua a 
haver projetos estratégicos que não são apenas variações do que existe, continua a haver 
conflito social, luta de classes, brechas que se abrem nas contradições do presente. É 
preciso encontrá-las coletivamente. Cinquenta anos depois, insistamos em imaginar outros 
caminhos. A emancipação – como diria Bensaïd – não é um prazer solitário.

Artigo publicado no jornal “Público” a 13 de junho de 2018 (versão completa)



Talvez não se sentisse ainda nada que igualasse o glamour de 
hoje, esplendoroso em lantejoulas e decotes, mas o Festival de 
Cannes já era uma festa em 1968, quando completava os seus 22 
anos. Contrastava com os mais velhos Óscares de Los Angeles, 
não tanto pelos néons e fanfarras, mas porque registava um 
emergente cinema europeu, filho do pós-guerra. Apesar disso, na 
Europa olhava-se para Hollywood e, no festival que foi inaugurado 
na noite de 10 de maio, a gala foi preenchida com a projeção em 
70 milímetros de uma cópia restaurada de E Tudo o Vento Levou, 
o sucesso do ano sinistro de 1939 e que, ao evocar a Guerra Civil 
norte-americana e o vendaval de destruição então desencadeado, 
adivinhava a guerra que então começava na Europa.

Os organizadores não deixaram nada ao acaso, convidaram mesmo a 
última sobrevivente do elenco original, Olivia de Havilland, que tinha 22 
anos quando o filme foi rodado (prometeram-lhe então a candidatura 
a Óscar como protagonista feminina, mas o realizador torcia por 
Vivien Leigh, que foi naturalmente a escolhida). Olivia não veio, não 
chegaram a acordo sobre o cachet pedido, mas nada podia estragar 
a festa. Grace Kelly, princesa do Mónaco e ex-atriz, era a estrela da 
noite, vários embaixadores prometiam presença e nem se notava a 
falta de algum ministro. Jantar de cerimónia e fogo de artifício, houve 
de tudo, alegria e festa. Entretanto, em Paris, a polícia carregou nessa 
mesma noite contra os estudantes barricados no Quartier Latin.

A noite de 10 para 11 de maio

Se fosse possível encontrar um rastilho para uma explosão 
social, talvez tivesse sido a prisão no dia 20 de março de 1968 de 
um estudante, Xavier Langlade, dirigente de um pequeno grupo 
de dissidentes do partido comunista, a Juventude Comunista 
Revolucionária, quando protestava contra a guerra do Vietnam 
em frente às instalações parisienses do  American Express. 
Para organizar a sua defesa, alguns estudantes da faculdade 
de Nanterre, nos arredores de Paris, criaram o Movimento 22 de 

MAIO 68: DE CANNES A PARIS, 
O MÊS QUE SACUDIU O MUNDO

Se há uma herança 
de Maio, que é a 

dos movimentos 
sociais que então se 

expressaram, é a luta 
contra o sexismo, ou 
contra o racismo, ou 

pelos direitos civis, ou 
pelo ensino público, 

ou pelos direitos 
dos trabalhadores 

e trabalhadoras 
na empresa, que 

definiram o mínimo 
de que parte a vida 

democrática.

Por Francisco Louçã
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Março, entre eles Daniel Cohn-Bendit e Daniel Bensaid, que viriam a desempenhar papeis 
destacados na política e nos debates de ideias em França ao longo dos anos seguintes. O 
M22M decidiu ocupar a faculdade e começou a revolução, tal como era vista de Nanterre.

Um mês e meio depois, chegados aos primeiros dias de maio, os estudantes liceais 
manifestam-se e ocupam as suas escolas, nas universidades discute-se tudo e vive-se 
vibrantemente a contestação: a França vai sendo abalada pelos filhos da sua prosperidade, 
mas também os sindicatos começam a sentir a cólera que se vai revelando em greves 
selvagens, sem autorização legal.

No dia 2 de maio, uma “jornada anti-imperialista” é proibida em Nanterre e a faculdade é 
fechada. Os estudantes vão juntar-se aos da Sorbonne, no centro de Paris. No dia 10, uma 
manifestação de liceais junta-se às cinco da tarde na praça Denfert-Rochereau, serão talvez 
vinte mil ao início, vai engrossando e dirige-se depois para o Quartier Latin, onde está a 
Sorbonne. Às 21.15, a primeira barricada é erguida na Rua Le Goff e, em pouco tempo, serão 
sessenta por todo o bairro, a mais imponente na Rua Gay Lussac, onde moraram os escritores 
George Sand e Paul Valéry e onde vivera Picasso até há uma dúzia de anos. Dizem os anais 
que o presidente De Gaulle, despreocupado, foi para a cama às dez da noite.

No início da madrugada, às 2.15, a polícia de choque carrega sobre os manifestantes e ataca 
as barricadas. Vai demorar mais de três horas até conseguir restabelecer o seu controlo 
sobre o bairro. A noite prolonga-se em confrontos duros que se espalham pela cidade. Há 54 
feridos hospitalizados.

O responsável governamental em exercício acorda o presidente, o que consta que terá sido 
mal recebido. Pompidou, o primeiro ministro, regressa apressadamente de uma visita a 
Cabul e, pouco antes da meia noite do dia seguinte, discursa na televisão para assegurar que 
contemporiza com as reivindicações dos manifestantes, dada a “profunda simpatia pelos 
estudantes e a minha confiança no seu bom senso”. Tarde demais, os estudantes voltam 
às ruas e os sindicatos convocam uma greve geral para a segunda feira seguinte, dia 13 de 
maio.

Um cocktail ameaçador

Na mesma noite dessa sexta feira, 10 de maio, encontram-se na Avenida Kleber, também em 
Paris, as delegações norte-vietnamita e norte-americana, chefiadas por Xuan Thuy, que fora 
ministro dos negócios estrangeiros de Hanói, e pelo embaixador do presidente democrata 
Johnson, William Averell Harriman. Abriam a primeira ronda de um processo negocial difícil, 
sabendo-se que os Estados Unidos se encontravam já numa posição militar comprometida e 
que a surpreendente ofensiva militar dos vietcong em janeiro e fevereiro desse ano, a ofensiva 
do Tet, tinha provado a capacidade e determinação do exército do Norte e a fragilidade das 
defesas do Vietnam do Sul. Na segunda feira seguinte, no Hotel Majestic, as conversações 
deveriam ser formalmente abertas.

A guerra do Vietnam era o foco da contestação da juventude norte americana, mas também 
da solidariedade europeia. Era o tema forte da política mundial, dado que a década que 
começara com John Kennedy e com Nikita Kruschev prometera coexistência e distensão, mas 
acabara por conduzir a uma guerra sem tréguas no Vietnam, Laos e Camboja. O resultado 
do prolongamento do conflito era tremendo: a hegemonia militar dos Estados Unidos foi 
posta em causa pela primeira vez na história do século XX e isso tinha consequências para 
os poderes do mundo. A causa que unificava o protesto juvenil nesses street fighting years, 
como lhes chamava um refrão de Mick Jagger, era essa guerra.



Para uma geração francesa que tinha sido formada na oposição à guerra da Argélia, a 
realização em Paris das reuniões para o acordo de paz para o Vietnam era também um sinal 
de vitória. Para mais, havia uma história francesa de ligações intensas com os intelectuais 
da revolução colonial: um dos gigantes da filosofia e da literatura francesa, Jean Paul Sartre, 
tinha cultivado a amizade de Frantz Fanon, o intelectual das independências africanas e 
dos povos colonizados, e ampliado a sua mensagem. Sartre trazia a aura de ter recusado 
o Prémio Nobel da Literatura em 1964, porque recusava a institucionalização, ele que já era 
uma instituição, e projetava a sua influência em vários universos, de Kerouac a Lispector ou 
Paulo Freire. Apoiando a luta independentista e a dos estudantes, mesmo com o superlativo 
das estrelas, Sartre emprestou a sua força a este tempo de abismos.

Tudo se conjugava portanto para fazer desse momento de cedência de Washington nas 
negociações de Paris um marco da história global, mesmo depois de os rangers norte-americanos 
terem conseguido uma vitória com o assassinato de Che Guevara na Bolívia em outubro de 1967. 
O ícone da revolução cubana e da esperança anti-imperialista era lembrado nas paredes de 
Nanterre e da Sorbonne e nessas negociações em que os vietnamitas ditavam as escolhas.

Um dos fundadores do Movimento de Nanterre, Bensaid, lembrou a sua viagem em fevereiro 
de 1968 até Berlim, com alguns colegas apertados num pequeno carro, para participarem 
num congresso e numa manifestação de solidariedade com o Vietnam. Entre eles, Manuel 
Castells, então assistente de sociologia, agora um dos sociólogos de referência. Berlim, que 
era a capital da guerra fria, mas também das maiores ações de protesto antiguerra, era então 
o centro político da contestação. Rudi Dutschke, estudante de filosofia, e Gaston Salvatore, 
sobrinho de Allende, eram os líderes do SDS, o grande movimento socialista de estudantes, 
influenciados pelas ideias de Rosa Luxemburgo e de Antonio Gramsci, mas também pela 
escola de Frankfurt e pelo escritor Hans Magnum Enzensberge. Eles eram, de facto, os 
expoentes da nova esquerda europeia.

Foi precisamente essa combinação, em vários países, entre a radicalização antiguerra, a 
cultura crítica da universidade e a rejeição do quotidiano da rotina e da hierarquia que fez 
nascer o Maio de 68.

Cannes, a revelação de mágoas escondidas

Quando o festival de Cannes foi inaugurado naquela noite de 10 de maio, mesmo sem se 
poder adivinhar a noite das barricadas a 700 quilómetros, havia um mal-estar que diversos 
realizadores e produtores culturais não ignoravam. Dois filmes sobre o Vietnam tinham sido 
retirados da programação, o que refletia como a guerra oriental se refletia na Europa, mas 
a principal fonte de crispação tinha sido a demissão de Henri Langlois, um respeitado e 
exotérico diretor da Cinemateca, por André Malraux, o ministro gaulista da cultura. Malraux 
era um escritor reconhecido e tinha sido um homem de esquerda, celebrizado pela publicação 
em 1933 de  A Condição Humana, uma tragédia sobre a luta dos comunistas chineses. 
Participante da resistência antinazi, juntara-se a De Gaulle e era considerado o ministro 
mais poderoso da sua época. A sua evolução posterior no governo radicalizou-o à direita e 
o episódio do afastamento de Langlois tinha provocado um choque com os meios culturais. 
Grandes realizadores, como Hitchcock, Lange, Hawks, Losey ou Kurosawa, anunciaram, em 
solidariedade com o diretor demitido, que a partir de então proibiriam a passagem dos seus 
filmes na Cinemateca Francesa. Langlois é o “dragão que guarda o nosso tesouro”, dizia 
Jean Cocteau. No caso, o governo foi forçado a recuar, mas a ferida ficou e os participantes 
no festival de Cannes lembravam-se dela. Aliás, Malraux manifestava uma ideia fixa contra a 
liberdade do cinema: já tinha vetado a exibição de Suzanne Simonin, a Religiosa de Diderot, 
um filme de Jacques Rivette de 1966.
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Assim, quando o festival abriu e chegaram as notícias de Paris, alinhavam-se vários fatores de 
contestação: o governo, ausente, era detestado, a organização do festival era suspeita e muitos 
dos cineastas queriam uma arte mais comprometida e inventiva e, sobretudo, manifestar o 
seu apoio à luta dos jovens. Por isso, logo que se soube que tinha sido convocada a greve 
geral para 13 de maio, a associação de críticos de cinema pediu a suspensão do festival 
e a convocação de uma manifestação solidária em Cannes. O presidente da organização, 
temeroso, contrapropôs o que pensou ser irrecusável: anulavam-se os cocktails e jantares 
de gala, mas o festival continua como estava previsto.

Os dois lados entraram em confronto a propósito da projeção de um filme entretanto 
esquecido de Carlos Saura, Peppermint Frappé, protagonizado por Geraldine Chaplin, com 
quem o realizador era casado. Tratava-se de um thriller sobre o machismo em Espanha e um 
dos principais filmes em competição. O facto é que Saura e Geraldine apoiaram o protesto e, 
com outros, tentaram impedir a abertura das cortinas para evitar a exibição do seu próprio 
filme. Não sei se perduram imagens de Jean Luc Godard, que perdeu os óculos, de François 
Truffaut, que foi espancado na refrega, e de Geraldine Chaplin, todos pendurados nas cortinas 
que iam subindo, a gritar “Projeção Não! Revolução!”, mas mereciam um filme. A cortina 
abriu em todo o caso, mas Roman Polanski, membro do júri, apoiou os revoltosos, e o mesmo 
farão Milos Forman, Claude Berri, Louis Malle e Claude Lelouch (que chegara a Cannes no 
seu iate, o que não deixou de ser notado pelas revistas de sociedade). Para Forman, tudo era 
muito confuso e disse-o aos seus colegas realizadores: em França via o mar de bandeiras 
vermelhas dos jovens manifestantes que gritavam pelo socialismo, mas chegava de Praga, 
onde os jovens contestavam ao lado de Dubcek o monolitismo do poder que exibia esse 
mesmo nome (em agosto, quando se dá a invasão soviética, Forman ainda estava em Paris) 
– mas confiava nos seus amigos, Malle, o libertário, e Godard, o maoista, e por isso apoiou-
os em Cannes.

A partir desse choque, cresceu a contestação. A 18 maio, dá-se a ocupação da Grande 
Sala, onde começa um debate-maratona, há centenas de pessoas que querem o microfone, 
Godard propõe que sejam passados os filmes sem espetadores, Truffaut imagina o contrário, 
o que parece mais difícil, nenhuma das soluções se impõe. A organização acaba por ceder e 
o festival foi encerrado no dia seguinte.

Um ano depois, já De Gaulle se demitira, o festival foi reaberto e passou a incluir uma Quinzena 
dos Realizadores, os tempos tinham mudado. Foram então premiados filmes como MASH, de 
Robert Altman, um filme sarcástico de repúdio do militarismo, e Easy Rider, de Dennis Hopper, 
um manifesto da contracultura. O júri era então presidido pelo comunista Luchino Visconti, e 
destacou-se Z de Costa Gavras, uma história de luta pela democracia nas vésperas do golpe 
militar grego, com música de Mikis Theodorakis, então preso pela ditadura, e argumento do 
exilado espanhol Jorge Semprun. Em todo o caso, mesmo com estas mudanças de ambiente, 
o festival voltava à sua normalidade, com Tarkovsky, Ferreri, Lumet, Malle, Wadja, Rohmer e 
Malle em competição.

Tinha sido então, nesse protesto no mundo do cinema, só um esplendor na relva, um picnic 
de protesto domingueiro? Vale a pena medir esse mês de revolta em todos os seus sinais, 
e a contestação cultural dos anos anteriores terá sido dos mais expressivos e precursores.

O que se anunciava

O caldeirão que transborda em maio de 1968 tinha muito ingredientes. Havia a história política 
do desgaste das esperanças populares no pós-guerra, revelada na greve geral na Bélgica no 
inverno de 1960-1, na greve dos mineiros franceses de 1963 ou nas greves e confrontos na 



Grécia em junho-julho de 1965, dois anos antes de os coronéis tomarem o poder. Os regimes 
instalados depois da derrota do nazismo começavam a manifestar cansaço: mesmo em 
França, o partido do pós-guerra, o gaulista, só tinha obtido a maioria de um único deputado 
nas eleições parlamentares de 1967.

O desgaste do gaulismo era então evidente. Muitos jovens franceses tinham vivido a 
oposição à guerra da Argélia que marcava a história recente do seu país e os ódios políticos: 
em 1961, a polícia parisiense tinha massacrado pelo menos duas centenas de argelinos que 
se tinham manifestado pela independência, prendendo doze mil pessoas, seis mil no Palácio 
dos Desportos de Versalhes, outros três mil no Estádio de Vincennes – o que só se veio a 
confirmar por relatório oficial estabelecido 37 anos depois, mas que foi conhecido desde a 
primeira hora. Mesmo que De Gaulle tenha depois finalmente cedido e aceite a independência 
argelina, as ondas de choque desse movimento antiguerra já não parariam.

Em Itália, as universidades de Turim e Pisa tinham sido ocupadas em fevereiro de 1967, 
dando um sinal de partida para um movimento que, de novembro desse ano a Junho de 
1968, organiza 102 ocupações de faculdades: os estudantes protestam por todo o país e 
organizam o seu próprio espaço.

No plano internacional, havia o exemplo da América Latina e da Ásia, em que Cuba e o Vietnam 
cresciam como exemplos de que o impossível podia ser realizado. E onde ditaduras (Brasil 
em 1964) e guerras (no Médio Oriente, no Sudeste Asiático) revelavam uma escalada de 
confrontação com contornos locais apocalípticos. Ou havia também o impacto da Revolução 
Cultural Chinesa de 1966, que então impressionava a esquerda e acentuava o impacto do 
dissídio sino-soviético, não se conheciam ainda as purgas e o desastre social provocado 
por esse processo. Todas estas trincheiras universais pareciam confirmar uma sensação de 
colapso da ordem mundial baseada na hegemonia da Casa Branca.

Ao mesmo tempo, o império era desafiado dentro de portas. A luta pelos direitos civis constituiu 
o maior movimento social da história do país, com profundas consequências e, quando Martin 
Luther King foi assassinado no início de abril de 1968, detinha um forte poder de convocação. 
Esse movimento alimenta também o protesto antiguerra, e este instala-se nas faculdades e entre 
os jovens que serão recrutados para as forças armadas e para a guerra nas selvas e cidades do 
Vietnam. Em paralelo, o movimento hippy promove uma cultura de rebeldia, de pacifismo e de 
valores libertários que se expressa por exemplo no Summer of Love, o verão do amor, um festival 
que se realiza em Berkeley em 1967. De todas as formas, jovens contestam a guerra.

Na Europa de Leste, mesmo que fosse uma zona de penumbra e de desconhecimento, dado 
o compromisso dos então grandes partidos comunistas com Moscovo, surgiam sinais da 
mesma revolta. Na Polónia, dois intelectuais, Kuron e Modzelewski, escreveram em 1965 uma 
carta aberta ao partido comunista pedindo democratização, foram presos e condenados. O 
checo Petr Uhl publicou essa carta em Praga e foi preso. Começava a crescer uma vaga de 
contestação nestes países e, quando na Polónia foi proibida uma peça histórica sobre a 
resistência dos estudantes polacos contra o czarismo, que deveria estrear no Teatro Nacional, 
começou um movimento de ocupação das faculdades de Varsóvia (terminou precisamente no 
dia 10 de maio de 1968). Na Checoslováquia, Dubcek chegaria ao poder em janeiro de 1968, 
com a promessa de uma primavera redentora (durou pouco, as tropas soviéticas invadiram 
o país em agosto desse ano).

Os exemplos e os estímulos demonstravam que o mundo estava a girar. Mas é possível que 
tenham sido os fatores culturais mais profundos, o desgaste do produtivismo e do sonho 
tecnológico, o conflito geracional com a hierarquia social e as normas morais conservadoras, 
a criarem o terramoto que se revela em maio. A juventude é o centro dessas perturbações 
e não por acaso, então um terço da população francesa tinha menos de vinte anos, em 
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resultado do recente baby boom do pós-guerra (agora essa percentagem será inferior em 
quase dez por cento). Esse enfado foi enunciado de muitas formas e criou a identidade de 
uma juventude em chamas.

A cultura que adivinha a revolta

Nanterre, a faculdade onde começou a explosão, tinha uma história particularmente intensa. 
O movimento estudantil era forte, as ameaças muitas – de raides policiais ou de milícias de 
extrema-direita, antepassadas do que é hoje a Frente Nacional, que atacavam a faculdade 
com alguma frequência – e os professores empenhados, destacando-se as grandes figuras 
intelectuais de Henri Lefebvre e Paul Ricoeur. Formavam-se grupos políticos e viviam-se 
discussões homéricas, com a sensação da eminência de grandes transformações, de tal 
modo que os comités de solidariedade com o Vietnam, que organizavam a mobilização 
liceal, acreditavam na vitória imediata dos guerrilheiros nas selvas distantes e dos seus 
negociadores no Hotel Majestic, ao lado do Arco do Triunfo. E sentiam a fragilidade do poder 
ao ouvirem a prosápia de De Gaulle, no conselho de ministros de 19 de maio: “reforma sim, 
bagunça não”, resumia ele. Malraux, tão excessivo quanto desesperado, terçava contra a 
“crise de civilização” provocada pelo “niilismo” dos jovens. Como se dizia então, a história 
morde-nos a nuca, ela já chegou. Mas o que juntou a massa dos jovens na rua?

É porventura impossível medir com exatidão a influência da contracultura na formação dessa 
consciência, na determinação de agrupamentos e na dinâmica social, em comparação com 
outras histórias e causas. Mas é irrecusável que houve um caldo de cultura que estimulou, 
registou, adivinhou ou pelo menos disseminou esses elementos de revolta. E foi isso que 
explicou como ela chegou ao Festival de Cannes.

A Nouvelle Vague do cinema francês, o Free Cinema de Inglaterra, o Cinema Popular de Itália, o 
Novo Cinema Brasileiro, todos comungavam a descoberta de novas formas de representação, 
mas também uma crítica social empenhada. Essa crítica florescia num contexto que é anterior à 
hegemonia da televisão como meio de comunicação e de entretenimento, ou seja, de conformação 
social, e em que a cultura do cinema e do cineclube determinam a presença ou mesmo a associação 
dos espectadores. O cinema não era só um lugar de culto, era um lugar de encontro; algum cinema 
não queria ser uma forma de entretenimento, mas de convocação.

Alguns filmes enunciavam assim um protesto diretamente político contra as guerras ou a 
repressão: Stanley Kubrick, com o seu Caminhos da Glória (1957), contava a história de um 
general francês que, na Primeira Guerra, desencadeia uma catástrofe militar e procura ocultar 
a sua responsabilidade condenando três soldados; em 1960 filma Spartacus, o protótipo do 
herói coletivo; Glauber Rocha lança em 1964 Deus e o Diabo na Terra do Sol, sobre a violência 
no sertão brasileiro; Gilles Pontecorvo concluiu em 1966 a Batalha de Argel, que viria a ser 
proibido pelas autoridades francesas; Carlos Saura filma em 1966 A Caça, uma evocação 
das memórias da guerra civil espanhola e, no mesmo ano, Basilio Patino conclui Nove Cartas 
a Berta. Em 1967, é estreado o panfleto antiguerra Longe do Vietname, um filme coletivo de 
Godard, Varda, Resnais, Lelouch e Ivens.

Se a guerra foi um tema presente nestes autores, foi no entanto na representação da vida 
quotidiana que eles se afirmaram, em particular com a Nouvelle Vague francesa, que tem 
o seu auge entre 1958 e 1962. Nela nasce uma geração de cineastas que marcará os 
acontecimentos e as décadas seguintes em França, são os que vão dirigir o levantamento 
de Cannes: Louis Malle conclui em 1958 Os Amantes, que escandaliza pelo sexo explícito, 
Truffaut no ano seguinte tem os 400 Golpes, uma história da cise e desorganização familiar, 
e Alain Resnais, com guião de Marguerite Duras, estreia Hiroxima, Meu Amor (1959), uma 



exploração misteriosa sobre a bomba atómica em paralelo com uma relação amorosa 
esgotada, que foi retirado da competição em Cannes pela organização e se tornou talvez o 
mais influente manifesto da Nouvelle Vague. Godard realiza a sua primeira longa metragem 
em 1960, A Bout de Souffle, com guião de Truffaut, que, já como crítico dos Cahiers du Cinéma 
se lançara contra o “cinema instalado”. A mistura de nostalgia e desespero que Belmondo e 
Jean Seberg representaram em A Bout de Souffle é o seu retrato do tempo.

A mesma questão foi tratada por Bernardo Bertolucci em 1964 com Antes da Revolução, um 
filme inspirado em A Cartuxa de Parma de Stendhal, e que conta a história de um estudante 
incomodado pelo conformismo e pela rotina. Era um tema próximo do de Georges Perec, com 
o seu livro As Coisas, de 1965, que narra o enfado de um casal de psicólogos, que viaja para 
vencer a modorra da vida de classe média e que acabam voltando ao que são, colecionadores 
de bibelots. Os filmes descrevem um tédio e uma hierarquia social pesada que constituíam 
o nevoeiro que enredava os jovens, que se reconheciam no retrato e procuravam promessas 
de resgate. Eles não queriam um cinema ou uma faculdade ou uma vida “instalada”, queriam 
subverter essa vida e vivê-la.

O aborrecimento

“Quando a França se aborrece”, era o título de um artigo no diário Le Monde a 15 de março de 
1968, escrito pelo seu editorialista Pierre Viansson-Ponté. “O que verdadeiramente caracteriza 
a nossa vida pública, é o aborrecimento. Os Franceses aborrecem-se. Não participam nem 
de perto nem de longe nas grandes convulsões que abalam o mundo, a guerra do Vietnam 
emociona-os, mas não os toca verdadeiramente”.

Continuava o artigo: “A juventude aborrece-se. Os estudantes manifestam-se, mexem-se, 
lutam em Espanha, Itália, Bélgica, Argélia, Japão, América, Egito, Alemanha, mesmo na Polónia. 
Têm a impressão de que têm conquistas a obter, protestos a fazer ouvir, pelo menos um 
sentimento do absurdo que se opõe ao absurdo, mas os estudantes franceses preocupam-
se por saber se as raparigas em Nanterre e Antony podem entrar livremente nos quartos dos 
rapazes, concepção apesar de tudo limitada dos direitos do homem.” E concluía depois de 
um elenco de aborrecimentos: “Numa pequena França quase reduzida ao Hexágono, que nem 
é verdadeiramente infeliz nem verdadeiramente próspero, em paz com todo o mundo, sem 
grande controlo dos acontecimentos mundiais, o ardor e a imaginação são tão necessários 
como o bem-estar e o crescimento. Não é certamente fácil. O imperativo vale tanto para a 
oposição como para o poder. Se não é cumprido, a anestesia arrisca-se a provocar a doença. 
E no limite, isso já aconteceu, um país também pode falecer de aborrecimento”.

Com alguma imaginação, este artigo foi relido mais recentemente como um diagnóstico e não como 
um prognóstico, como se adivinhasse o que viria uma semana depois. Deixo a interpretação aos 
intérpretes, mas o facto é que a revolta dos jovens que queriam que as mulheres pudessem mover-
se em liberdade no campus universitário era um sino, que o editorialista do Le Monde confundiu 
erradamente com pasmaceira. Não eram poucas as razões para essa intenção libertadora, e 
nenhuma podia ser vista como fastio. Só em dezembro de 1967 tinha sido autorizada a pílula 
anticonceptiva, que até então era regida por uma lei de 1920, depois reforçada pelo regime de 
Vichy, que determinava que o aborto fosse punido com pena até à morte, sendo a pílula proibida. 
Nos anos sessenta, os jovens já tinham descoberto que essa moral era hipócrita e tinham que lhe 
fazer frente para fazerem as suas escolhas.

Nas universidades e nos cinemas, ou em muitos outros lugares de aprendizagem e de 
socialização, essa França não se aborrecia, vibrava. Aprendia também. Godard, com  A 
Chinesa, em 1967, encenou uma história de estudantes que decoravam o Livro Vermelho 
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de Mao para o recitarem em Nanterre, e provavelmente acreditava nele e neles. E era visto. 
Outros, mais subtis, tinham contado a história dos tempos da luta de classes, foi o caso do 
grande filme marxista da década de sessenta, O Leopardo, de Visconti (1963).

No Leste europeu, o polaco Polanski marcara a sua carreira com Faca na Água (1962) e o 
checo Milos Forman destacara-se com os Amores de uma Loira (1964), sobre o confronto 
de gerações, que viria a ganhar um Óscar, mas sobretudo com o Baile de Bombeiros (1967), 
um filme chaplinesco, como escreveu um crítico, retratando o absurdo da hierarquia 
dos pequenos poderes (continuou depois o mesmo tema, desta vez contrapondo a 
mediocridade ao génio num grande filme como Amadeus, de 1984). Não estavam sós: na 
Checoslováquia, Vera Chitylová estreou  As Margaridas  (1966), uma história criticando o 
desperdício e introduzindo métodos radicalmente inovadores, declaradamente para levar a 
ideia de filosofia ao espectador. Foi depois impedida de trabalhar no seu país. Jaromil Jires 
fez a primeira adaptação de Kundera em 1968, e todos estes realizadores e realizadoras 
refletiram, quando não trouxeram mesmo para o cinema essa sociedade em mutação, alguns 
experimentando argumentos antiformalistas através de exercícios de improvisação, ou 
mesmo de secundarização do argumento, ou de inovação nas regras da montagem.

Por conjugação cósmica dos mercados e dos seus percursos, muitos deles se encontraram 
em Cannes naquela noite de 10 de maio: Forman, Polanski, os franceses, alguns espanhóis. 
Todos sentiam essa atmosfera de novidade e de invenção e, quando lhes chegaram as 
notícias de Paris, souberam que o seu mundo estava a mudar.

A luta, que continua

A noite das barricadas terminou com a imposição da ordem policial, o fim de semana 
permitiu o reagrupamento de forças e, a partir de segunda feira, deu-se a confluência entre as 
manifestações estudantis e a greve geral operária. A greve prolongou-se e foram passando 
os dias: ao fim de uma semana, eram sete a nove milhões em greve (entre 15 milhões de 
trabalhadores nas empresas). Três semanas depois resistiam quatro milhões e, na quarta 
semana ainda dois milhões estavam parados, já contra as instruções dos sindicatos. Foi a 
maior greve selvagem da história europeia, que se prolongou mesmo depois de as centrais 
sindicais, a 27 de maio, terem assinado em Grenelle um acordo com o patronato e o governo: 
aumento de 35% no salário mínimo e 10% no salário médio, mais a liberdade de criação de 
seções sindicais de empresa. Mas muitos trabalhadores e trabalhadoras queriam mais poder 
social, não lhes bastava mais salário.

A contraofensiva do regime só começou no final de maio. A 29, De Gaulle desaparece, na 
verdade viajou para a Alemanha para consultar os chefes militares, no dia 30 uma grande 
manifestação gaulista ocupa as ruas, o governo hesita entre a força militar e as eleições, 
predomina a solução proposta pelo primeiro-ministro, o parlamento é dissolvido e, a 30 de 
junho, realizam-se eleições, que o partido gaulista ganha por grande maioria. Um ano depois 
tenta reforçar a legitimidade do seu poder, convoca um referendo, mas De Gaulle é derrotado 
e demite-se. Termina assim a revolução de Maio mas também a liderança do regime do pós-
guerra.

O que fica então desta época? A revolta juvenil só produziu o festival de Woodstock em 
1969? Uns anos mais tarde, as opiniões predominantes parecem afirmar que o resultado das 
barricadas e da greve geral foi a aprendizagem do narcisismo moderno, ou uma descoberta 
do hedonismo e da revolução sexual. Como se os cremes antirrugas, os metrossexuais e o 
jogging fossem a herança de Maio, e os seus filhos sejam uns pimpões que se ocupam a 
passar o tempo descobrindo o individualismo radical depois do maoismo transcendente. 



Régis Debray, que andou pela guerrilha do Che e, ao regressar, manteve uma atitude 
radicalmente intransigente, publicou “Maio de 68, Uma Contrarrevolução Conseguida”, 
para se juntar paradoxalmente a esta simplificação. A desilusão com a revolução que não 
houve leva-o a zangar-se por não encontrar uma história domesticada, que cumpra uma 
profecia e que realize uma ideia, e vê nela a personificação da contraprofecia, a desistência 
e a acomodação.

Se há uma herança de Maio, que é a dos movimentos sociais que então se expressaram, é 
a luta contra o sexismo, ou contra o racismo, ou pelos direitos civis, ou pelo ensino público, 
ou pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras na empresa, que definiram o mínimo de 
que parte a vida democrática. Essa transformação foi onde nenhuma outra tinha chegado, 
à produção cultural que antecipou e protagonizou este mês que abalou o mundo, de Paris a 
Cannes e de Praga a San Francisco. Foi tudo? Foi quase. Os revoltosos de 1968, quem viveu 
esse PREC, talvez pudessem reconhecer estes versos de Mário de Sá Carneiro em Quási:

  Um pouco mais de sol - eu era brasa, 
  Um pouco mais de azul - eu era além. 
  Para atingir, faltou-me um golpe d’asa... 
  Se ao menos eu permanecesse àquem... 
  Quási o amor, quási o triunfo e a chama, 
	 	 Quási	o	princípio	e	o	fim	-	quási	a	expansão... 
  Mas na minh’alma tudo se derrama... 
	 	 Entanto	nada	foi	só	ilusão!

Artigo de Francisco Louçã, publicado na revista do jornal Expresso de 5 de maio de 2018
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“Um processo com uma força social espantosa”

José Mário Branco viveu o Maio de 68 em Paris, em França e nele 
participou ativamente. Começa por destacar que o Maio de 68 não 
foi só uma “festa libertária”, foi também “um processo com uma 
força social espantosa”.

“O Maio de 68, se a gente olhar bem, não foi só essa festa libertária 
mais espetacular”, sublinha, lembrando os cartazes, as palavras 
de ordem, as fotografias “espantosas, com a malta a rir-se para a 
polícia de choque”, as barricadas “que em Paris tinham memórias 
históricas 1871 da Comuna de Paris e de 1840”.

O artista salienta então “um outro aspeto do Maio”, que conheceu 
bem: “foi haver sete ou oito milhões de operários, trabalhadores 
em greve com ocupação dos locais de trabalho”. “Ou seja, tudo 
aquilo foi um bocado despoletado pelo movimento estudantil. Mas 
a partir do momento em que esse movimento teve a inteligência 
de ir para a porta da Renault convidar os operários a juntarem-
se ao movimento”, tornou-se “um processo com uma força social 
espantosa”, realça.

“As pessoas hoje não têm bem a noção do que isso possa ser, 
pensam que fazer greve é uma coisa fácil. Muita gente pensa 
que é fácil. Mas eu lembro e repito, eram greves com ocupação 
dos locais de trabalho. Sete milhões de trabalhadores. A França 
parou”, frisa.

O músico conta então que conheceu bem esse movimento, porque 
se integrou “em grupos de artistas que iam às empresas ocupadas 
ou aos bairros ocupados, às escolas ocupadas, aos sítios mais 
variados que possas imaginar”.

O OUTRO ASPETO DO MAIO 
DE 68: A GREVE GERAL 
COM OCUPAÇAO DOS 
LOCAIS DE TRABALHO

“No princípio de 
junho [de 68], havia 

sete milhões de 
trabalhadores em 

greve, na França 
toda. Não havia 

gasolina, não havia 
restaurantes abertos” 

destaca José 
Mário Branco ao 

esquerda.net, no seu 
testemunho sobre o 

Maio de 68.

Entrevista de Carlos Santos

Ã



“Desde estações de caminho de ferro até pracetas de bairros, todo o género de situações 
onde estava sempre uma bandeira preta e uma bandeira vermelha, sem quaisquer símbolos, 
e as pessoas estavam ali a ocupar, dia e noite, e isto durou muito tempo. O nosso papel era 
ir lá com atores, músicos, declamadores, fazer pequenos espetáculos. Por um lado, era para 
os distrair; por outro, para lhes dar ânimo para continuarem a luta”, lembra.

França parou

José Mário Branco recorda que, no início, um pequeno movimento surgiu na faculdade 
de Nanterre, com um “líder natural”, Daniel Cohn-Bendit, e que esse pequeno movimento 
começou depois a alastrar.

“Os grandes acontecimentos começam nos primeiros dias de maio, a 6 de maio. No princípio 
de junho, havia sete milhões de trabalhadores em greve, na França toda. Não havia gasolina, 
não havia restaurantes abertos”, frisa José Mário Branco.

Lembra depois os acordos de Grenelle, assinados pelos sindicatos com o primeiro-ministro, 
Pompidou.

“E, então, vem da CGT a ordem: está tudo resolvido. Temos um acordo de 10% de aumento 
de salários indiscriminado na França toda e para todas as categorias profissionais. Portanto, 
está tudo resolvido, fazem favor parem a greve, voltem para casa e depois voltem para o 
trabalho. A situação está normalizada”, conta o músico, salientando que “não foi fácil”.

Recorda que o filho mais novo “andou na barriga da mãe nas barricadas”, pois “faz anos a 
1 de julho” e, por isso, tem bem presente que “em meados de julho ainda havia 3 milhões de 
operários e outros trabalhadores”.

“A radicalidade é uma força motora da história”

“Houve ocupações que duraram anos. Algumas deram origem a filmes, como por exemplo a 
fábrica de relógios Lip em Besançon, em que só havia mulheres. Há um filme lindíssimo sobre 
a experiência delas. Entraram em autogestão, não quiseram saber e continuaram a fabricar os 
relógios por sua conta. Foi um processo espantoso e houve vários casos destes”, acrescenta.

Em setembro, o custo de vida já tinha subido 12%, o aumento de salários de 10% já tinha 
sido perdido na carestia: “A situação estava calma para a classe dominante. Estava 
completamente recuperada. O que não foi recuperado foi essa ideia: se a malta se mexe as 
coisas complicam-se”.

Recordando um editorial do jornal Le Monde, José Mário Branco salienta: “a pasmaceira que 
a gente vive não é a normalidade, não é normal. O editorial do Le Monde estava a falar de uma 
coisa que seria uma normalidade. Não, o que é normal é a malta não gostar disso”. E conclui: 
“O que é normal é perceber-se que a radicalidade é uma força motora da história. É isto que 
é preciso perceber, acho eu. Foi o que eu aprendi”.
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Sobre as barricadas dirão, 40 anos depois, Daniel 
Bensaïd e Alain Krivine:

“As barricadas de 10 de maio foram, em grande parte, o trabalho 
de uma inspiração espontânea, contagiante e comunicativa, que 
repentinamente fez saltar os paralelepípedos, nascer cadeias 
humanas para os carregar, surgir paredes barrocas dignas do 
cavalo Facteur derrubar árvores, tomar a forma de um dispositivo 
em loop; sem plano preconcebido, no perímetro da rua Gay-Lussac 
à rua Mouffetard e da rua Soufflot à avenida Claude Bernard.”

O início de Maio de 68 em Paris

Nesse ano, o 1º de Maio foi comemorado em Paris, com um 
desfile convocado pela CGT, algo que não acontecia desde 1954. A 
manifestação juntou entre 50 e 100 mil pessoas, tendo o serviço de 
ordem da CGT expulsado, segundo a polícia, “elementos trotskistas, 
prochineses e anarquistas”, dos quais 17 ficaram feridos.

No dia seguinte a Universidade de Nanterre foi fechada e, a 3 de 
maio, o reitor da Sorbonne chamou a polícia para expulsar os 
estudantes, uma atitude que rompia com a tradição académica 
e revoltou os universitários. As manifestações prolongam-
se pela noite e são duramente reprimidas. 567 pessoas foram 
identificadas e detidas, algumas dezenas ficaram feridas, sete 
presos são levados a julgamento.

No fim de semana de 4 e 5 de maio, a UNEF (União nacional 
dos estudantes de França), juntamente com o Movimento 22 de 
março e outros grupos estudantis, apela à greve e a manifestações 
a 6 de maio. No domingo 5 de maio, sete pessoas são julgadas, 
tendo quatro sido condenadas a dois meses de prisão efetiva. 
“Libérez nos camarades!” foi gritado à porta do tribunal e será 
uma exigência central de todas os protestos dos dias seguintes.

A NOITE DAS BARRICADAS 
HÀ 50 ANOS EM PARIS

Na noite de 10 de 
maio de 1968, em 

poucas horas num 
espaço curto em 

Paris, foram erguidas 
60 barricadas, sem 

qualquer plano 
prévio ou estratégia 

coerente. Na manhã 
de 11, após a brutal 

repressão policial, os 
estudantes apelam à 
greve geral a partir de 

13 de maio.

Por Carlos Santos



A 6 de maio, segunda-feira, oito “revoltados de Nanterre” vão a conselho de disciplina da 
universidade de Paris, sob a ameaça de serem expulsos. As manifestações começam de 
manhã e prolongam-se ao longo do dia. Ao final da tarde, a polícia de choque intervém, os 
confrontos prolongam-se durante horas, com o lançamento de granadas de gás lacrimogéneo 
e violentas bastonadas por parte da polícia, ao que respondem os estudantes lançando 
pedras e cocktails molotov. Segundo a  France-Press, 422 estudantes são presos e 345 
polícias ficam feridos. Crescem os apoios aos estudantes entre os residentes das zonas em 
que se verificam os confrontos, nomeadamente no Quartier Latin.

No dia seguinte, 7 de maio a mobilização estudantil amplia-se muito mais, durante muitas horas 
mais de 30.000 estudantes fazem uma pacífica longa marcha pelas ruas de Paris. Professores 
juntam-se aos estudantes, que cantam a Internacional junto ao túmulo do soldado desconhecido.

A 8 e 9 de maio, os apoios aos estudantes crescem: pela primeira vez, as centrais sindicais 
CGT e CFDT manifestam solidariedade, cinco prémios Nobel franceses apelam à amnistia dos 
estudantes presos. No entanto, os estudantes não são libertados e a Sorbonne permanece 
encerrada, apesar das promessas, até do ministro da Educação.

10 de maio, a noite das barricadas

Como nos dias anteriores, os estudantes realizam nova manifestação, com uma novidade: 
pela primeira vez, os estudantes secundaristas fecham escolas, saem à rua e juntam-se, aos 
milhares, aos universitários, indo para a frente da marcha.

De novo, ao longo de horas a manifestação vai engrossando e, ao início da noite, chegará já 
às 20.000 pessoas. Depois de exigirem a libertação dos estudantes presos, junto à prisão de 
La Santé, os manifestantes dirigem-se de novo para o Quartier Latin.

A concentração prolonga-se com a situação num impasse, nem os estudantes abandonam 
a rua e as suas reivindicações, nomeadamente a libertação dos seus camaradas presos a 3 
de março, nem a polícia abandona o local – o governo não cede nem um passo, espera que 
os estudantes se cansem.

De repente, surge a ideia de levantar barricadas. Às 21.15h está erguida a primeira barricada, 
com paralelepípedos, mas também com todo o tipo de materiais que podem juntar, como 
andaimes, fios, ferros e, ao longo da noite, carros virados. Durante horas, são levantadas 
mais de 60 barricadas, numa pequena área da cidade de Paris.

O impasse dura até às duas horas da manhã, quando a polícia recebe a ordem de reprimir e 
destruir as barricadas.

Os acontecimentos são transmitidos em direto pela rádio. Na televisão, o programa “Panorama” 
que então era emitido todas as sextas-feiras às 20.30h, é “brutalmente amputado”, depois da 
sua visualização por dois representantes dos ministros da Educação e da Informação, que 
exigem os cortes sob a argumentação de que não é “suficientemente equilibrado”.

Durante as horas de expectativa há mesmo momentos de negociações em direto através 
da rádio (RTL), com a participação de líderes estudantis e do vice-reitor da Academia de 
Paris, mas que não resultam porque o governo recusa ceder. Daniel Cohn-Bendit, dirá que 
“as barricadas não eram apenas um meio de autodefesa, mas tornaram-se símbolos de uma 
certa liberdade”, demonstrando um “sentimento de força e de unidade”.
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Entre as duas e as cinco horas da madrugada, a polícia de choque desmantela as barricadas 
e varre as pessoas lá presentes. O resultado são, segundo a polícia, 367 pessoas feridas, 
entre as quais 251 polícias e 102 estudantes.

A brutal repressão não consegue calar o protesto, pelo contrário a ampliação é real e, na 
manhã de dia 11, Daniel Cohn-Bendit pede aos estudantes que dispersem e apela: “a todos os 
sindicatos, a todos os partidos de esquerda, a entrarem em greve geral a partir de segunda-
feira, em solidariedade com os estudantes e os jovens trabalhadores”. Assim será.



Maio de 1968!

Mês de todas as esperanças, mês em que confluíram todas as 
lutas, em que desaguaram as torrentes nascidas na fusão do 
terrível glaciar nazifascista que tudo esmagara e abafara durante 
mais de uma década.

A libertação da Europa e, particularmente, da França; o plano 
Marshall que trouxe para a Europa o investimento necessário para 
a reconstrução e com ele o domínio económico, financeiro e militar 
dos EUA; a adopção entusiástica por parte das largas massas 
populares do american way of life; paralelamente, a popularidade 
e o prestígio das ideias socialistas e a sua aparente concretização; 
o movimento de libertação das colónias inspirado nos ideias 
de liberdade e socialismo nascidos com a revolução soviética e 
finalmente concretizáveis, apropriados pelos povos colonizados, e 
teorizados por homens como N’Kruma, Nyerère, Lumumba, Guevara, 
Amílcar Cabral e, em particular, pelo grande teórico, divulgador e 
publicista da revolução africana, Franz Fanon, rasgaram os leitos 
por onde se precipitaram as torrentes tumultuosas que num breve 
Maio de 68 iriam fazer tremer a civilização burguesa.

O Mundo em que Maio amadureceu

O lançamento da bomba atómica sobre um Japão derrotado e 
exaurido, prefigurando um novo holocausto, iria traçar as linhas 
do confronto entre os dois grandes vencedores da guerra: os 
EUA e a URSS. Os primeiros, com o seu território intacto, a sua 
economia florescente graças à própria guerra com o que criou o 
terrível complexo industrial militar, expandiram-se mundialmente, 
estruturando as instituições que vieram a ser os nós da rede actual 
da globalização.A segunda, com o prestígio da luta heróica que 
travou, do papel decisivo que teve na derrota do nazi-fascismo, 
dos gigantescos sacrifícios por que passou, e do vigor das ideias 
que marcaram o século vinte e inspiraram a luta do proletariado 
contra a exploração e dos povos pela sua autodeterminação.

MAIO 68: Á BIENTÔT, J'ESPÉRE

Em artigo publicado 
em 2008 na revista 
“A Comuna”, Mário 
Tomé salienta que 

em 1968 o “ambiente 
internacional era de 

crise do sistema” 
e afirma que “a 

revolução de Maio de 
68 foi a primeira de 

âmbito global”.
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Os primeiros mantendo-se na ofensiva em todos os campos, a segunda assumindo um 
complexo defensivo de estratégia inadequada, entrando na lógica do adversário, na corrida 
aos armamentos, na corrupção total dos ideais que lhe conferiram prestígio, caindo no 
pragmatismo que disseminou a dúvida, o cepticismo, a capitulação nas lutas travadas 
pelos pobres, os explorados, os colonizados, assumindo-se cada vez mais sem rebuço 
como contraponto na sinfonia imperialista, na sustentação do sistema do mercado mundial 
capitalista.

Os anos que se seguiram foram marcados por lutas estruturantes da modernidade: a luta 
pelos direitos civis nos EUA, a luta contra o armamento nuclear e contra o nuclear em geral, a 
luta contra o colonialismo, o neocolonialismo e o racismo, a luta pela ecologia, o feminismo.

O alargamento e organização da luta contra o imperialismo, materializa-se na Conferência 
de Bandung, de 18 a 24 de Abril de 1955, na Indonésia. Daí saiu o conceito de Terceiro 
Mundo, apropriado pela China no início do seu conflito com a URSS, com a famosa teoria 
dos três mundos. Nasceu em Bandung o “Movimento dos não Alinhados”. De acordo com 
este Movimento era o conflito norte/sul - países ricos industrializados contra os países 
pobres produtores de matérias primas - que determinava as condições da política mundial, 
e não o confronto leste-oeste, EUA-URSS, que serviu de base à guerra fria. Mas a disputa 
real entre as duas super-potências liquidou paulatinamente, às vezes violentamente – com 
violação brutal dos princípios aprovados na conferência – as ilusões de não alinhamento 
como movimento de estados fora dum contexto de revolução mundial determinado pelos 
interesses dos povos.

“Não me libertes que eu trato disso”

Maio de 68 confrontou audaciosamente, e pôs em causa para sempre, os dois pilares do 
sistema mundial de mercado, os EUA e a URSS, mais as suas sequelas ideológicas e político/
administrativas. Os revolucionários, estudantes e operários, decididos a transformar o 
mundo, olharam com simpatia para Guevara e para a Revolução Cultural Chinesa, porque aí 
viram a manifestação dos mesmos ideais de liberdade, igualdade e socialismo revolucionário, 
inspirado e materializado pela vontade política estruturada na base, e não suspeitavam do 
“polpotismo” que a revolução cultural escondia, nem da discreta engenharia do homem novo 
que Guevara insinuava.

Em 1968, ainda antes de Maio, a revolta estudante era já um fenómeno internacional desde 
o começo do ano lectivo em 1967. Uma dúzia de universidades italianas ocupadas pelos 
estudantes em Outubro, “greve selvagem” em Nanterre, universidade Crítica em Berlim-
Oeste, paralela à universidade regular. Na Alemanha desde 1962 que na universidade tinham 
expressão a “Acção Subversiva” e “União Universitária Alemã” com base na Universidade 
Livre de Berlim; contestação da autoridade dos pais, da família, do Estado e da repressão 
que assassinara em 1967 o estudante Benno Ohnesorg, baleado por um polícia durante uma 
manifestação; o dirigente estudantil Rudi Dutschke foi, por sua vez, baleado gravemente em 
11 de Abril de 1968.

Em Abril de 68, os estudantes brasileiros confrontam-se em batalhas campais com a polícia. 
Em Tóquio,Varsóvia, Rio de Janeiro, Madrid, por todo o lado explodia com maior ou menor 
intensidade uma revolta estudante, reveladora do mal-estar profundo que se sentia na 
universidade, cada vez mais fábrica de chouriços para consumo das empresas, perdendo 
o carácter universal de centro de excelência para a formação do cidadão através do saber 
crítico, obtido na troca de experiências entre professores e alunos.



A 4 de Abril de 1968 o líder do movimento pacifista pelos direitos civis nos EUA, Marthin 
Luther King, é assassinado em Memphis, Tennesse; em 5 de junho de 1968 é assassinado 
o senador Bob Kennedy que estava na pista dos responsáveis pelo assassínio do irmão, o 
presidente John Kennedy.

Nesse mesmo ano nos EUA sai o livro de Hanna Arendt, “Homens Em Tempos Sombrios” 
(Relógio D’Água, 1991). Hannah, então professora na universidade em Nova York, ofereceu 
o seu apoio a Cohn-Bendit. No livro referido, põe em causa, de forma radical, a compaixão 
como sentimento estimável, antes comparável ao medo (Aristóteles) e à inveja (Cícero), e 
assim preconiza a acção em substituição da piedade. “De que serve a compaixão quando 
temos é que ajudar?”.A abnegação, a abertura aos outros, será então a condição prévia da 
“humanidade”. Um novo respirar do mundo sente-se vibrar ao ritmo de um mesmo diapasão. 
Eis que em Medellin, na conferência do episcopado sulamericano, como se ouvissem Hannah 
sem a ouvir, surge o que seria impensável na Igreja de Roma: o corte com a compaixão e o 
apelo à acção. Invocando a libertação do homem e o seu desenvolvimento integral, o padre 
Gustavo Gutierrez lança o movimento da “teologia da libertação”. Chega o Maio de 68, e a 
partir daí a teologia da libertação pede ao padre que se assimile ao guerrilheiro, e a doutrina 
marxista é apontada à Igreja como uma “teologia da revolução”.

Crise geral no sistema

O ambiente internacional era de crise do sistema, pondo a nu contradições profundas, 
desenvolvendo-se movimentos inéditos e surpreendentes, as ideias saltando, possuídas de 
novo de irrequietude fértil, em resposta à estagnação e aos indícios cada vez mais fortes de 
apodrecimento do sistema e ao surgimento dos movimentos que o confrontavam.

O impenetrável e inamovível sistema soviético, vivendo à sombra da corruptela da revolução 
de Outubro e do prestígio da “Grande Guerra Patriótica”, que iam emprestando credibilidade 
à luta ideológica virtual com o sistema capitalista, afagavam as arestas do militarismo e da 
disputa efectiva pelas matérias primas e pelos mercados mundiais com o imperialismo e 
suavizavam os ecos da repressão estaliniana pós Estaline, é também e de súbito abalado 
estrondosamente pela efémera Primavera de Praga que de 5 de Janeiro a 21 de Agosto - 
quando sucumbiu sob as lagartas dos carros de combate do Pacto de Varsóvia - pôs em 
movimento a sociedade checa, na afirmação de objectivos, interesses e ideais que a faziam 
vibrar a um ritmo semelhante ao de Maio de 68.

A guerra do Vietname suscitou o mais amplo e vasto movimento contestatário que teve lugar 
nos EUA. Associado à resistência contra a guerra surge o movimento hippie que tinha como 
ideologia a celebração da vida, o pacifismo, a ecologia, o amor livre, o “make love not war” que 
marcou a sua participação em inúmeros protestos contra a guerra do Vietname. A “Reunião 
das Tribos”, em S. Francisco em 1967, foi o seu primeiro encontro, a que se seguiu o famoso 
festival de Woodstock em 1969 e que juntou cerca de 500 mil pessoas.

Foi uma manifestação contra a guerra no Vietname que desencadeou o Maio de 68 em França. Fora 
ainda, na Alemanha, a guerra do Vietname que levara à radicalização dos protestos estudantis.

Mas foi a guerra da Argélia, ao contrário do que acontecera com a guerra da Indochina e a 
derrota da França em Dien Bien Phu, que mexeu profundamente com a sociedade francesa e 
criou o caldo de cultura onde iria gerar-se a confrontação de rua que caracterizou o Maio de 
68. A politização da juventude pela militância anti-colonialista e o “operário em construção” 
pelas greves espontâneas desde o início dos anos sessenta, juntaram-se numa mistura 
explosiva da recusa intelectual da ideologia dominante com a revolta dos trabalhadores.



33

A Argélia era vista naturalmente como parte integrante da França e, portanto, quando começa 
a guerra de libertação (1954-62), toda a sociedade francesa sofre uma forte comoção. A 
resposta francesa é brutal e é em Argel, na Batalha de Argel, que o exército, sob o comando 
do então coronel Massu, integra pela primeira vez a tortura nos cânones da ética militar, 
substituindo-se à policia e aos serviços secretos.

Face à radicalização do conflito e com crescente consciência da inevitabilidade do fim do 
império colonial francês, em Setembro de 1960 um grupo de intelectuais, universitários e 
artistas fez sair o “manifesto dos 121”, no qual se assumem como movimento de contestação 
contra a guerra da Argélia. Denunciando a repressão, a tortura e o militarismo o manifesto 
conclui: “Nós respeitamos e julgamos justificada a recusa de pegar em armas contra o povo 
argelino; respeitamos e julgamos justificada a conduta daqueles que considerem ser seu 
dever ajudar e proteger os argelinos oprimidos em nome do povo francês. A causa do povo 
argelino que contribui de forma decisiva para arruinar o sistema colonial, é a causa de todos 
os homens livres.

Difícil ir mais longe. Em sintonia, Boris Vian escreveu a célebre canção “Le déserteur”:

À medida que a FNLA avançava militarmente na Argélia, em França sucediam-se os actos 
de protesto contra a guerra e de solidariedade com a luta de libertação. Em Outubro de 1961 
houve em Paris um massacre perpetrado pelas forças da ordem, sob as ordens de Maurice 
Papon contra uma manifestação de apoio à luta de libertação argelina. Desde 17 de Outubro 
de 1961 terão sido resgatados 150 cadáveres de argelinos no Sena, entre Paris Rouen. 
Maurice Papon teria declarado mais tarde: “A polícia fez o que devia fazer” e “Nós ganhamos 
a batalha de Paris.”

Maio de 68 também começou por aqui. A polícia que enfrentou os estudantes fê-lo com o 
mesmo furor e experiência adquirida na repressão das manifestações anticoloniais. A luta 
nas ruas entre polícia e estudantes era semelhante, na “antidialéctica”, no antagonismo total 
e violento do confronto, com a do colonizador e colonizado, definido por Franz Fanon.

O PCF manteve uma discretíssima posição de ambiguidade, mais tendente para o 
nacionalismo chauvinista do que para a solidariedade internacionalista. Também por aqui se 
delineou o Maio de 68.

Assim como começou nos primeiro anos da década de sessenta, em que greves espontâneas, 
chamadas de selvagens, despertavam numa fábrica e se estendiam à fábrica seguinte, sendo os 
operários obrigados a enfrentar a burocracia sindical para poderem dar combate aos patrões.

Em 1963 teve lugar uma violenta greve de mineiros que se opuseram à ordem (!) dos sindicatos 
para voltarem ao trabalho. Em 1964, trabalhadores da fábrica Flins da Renault, reclamavam 
redução do tempo de trabalho: “Queremos mais tempo para viver”.

Os trabalhadores diziam que obtinham mais em 10 horas de combates de rua do que em 
10 meses sentados à mesa das negociações. Estas lutas “alargavam o tempo do possível” 
como disse Sartre.

A atmosfera turbulenta e de combate nas fábricas, um pouco por todo o lado, foi divulgada 
em Fevereiro de 1968, num documentário de Chris Morker com um colectivo de trabalhadores 
e cineastas.

Um operário dizia com simplicidade e firmeza: “É escusado os patrões acreditarem que nós 
perdemos. Nós voltaremos a encontrar-nos e ganharemos. À bientôt, j’espére”.



Foi nesta massa que se fizeram os cerca de 10 milhões de trabalhadores que pararam a 
França, em Maio de 68, no maior movimento grevista que a França conheceu desde sempre.

Os estudantes parisienses ocuparam as universidades e as ruas. Provocaram o Estado e 
obrigaram-no a revelar internamente o seu carácter brutal e policial até aí apenas revelado 
na bárbara repressão colonial que parte importante da sociedade francesa fazia os possíveis 
por ignorar senão mesmo apoiar. A brutalidade da polícia, perante o silêncio de De Gaulle e 
a atrapalhação do governo, serviram de rastilho ao movimento operário que enfrentou (uma 
vez mais) as direcções sindicais burocratizadas e empedernidas, empenhadas em que tudo 
se resolvesse na mesa das negociações e numas eleições em que pudessem vir a ter umas 
migalhas de poder.

A democracia francesa ficou nua, mostrando como pode ser hedionda a face do Estado burguês, 
virando-se contra aqueles que era suposto serem os seus mais qualificados futuros sustentáculos.

Tudo está posto em causa

A explosão revolucionária de Maio de 68 foi olhada como “premonitória” por António José 
Saraiva, no seu livro, saído dois anos depois sob a “forma diário”, Maio e a Crise da Civilização 
Burguesa.

Nessa sua obra Saraiva foi um excelente observador e analista da revolução de Maio e pôs 
o dedo em muitas das feridas que na altura tolhiam a esquerda, as esquerdas. Foi uma obra 
polémica na altura, hoje ainda o será.

Saraiva escrevia a Óscar Lopes, seu amigo e companheiro na grande obra que foi a História 
da Literatura Portuguesa:

	“nunca	fales	de	Maio	como	quem	sabe	o	que	foi,	porque	é	difícil	explicá-lo	até	a	quem	
assistiu.	Aqui	te	digo	sem	hesitação	que	foi	o	maior	acontecimento	do	século	e	que	as	
suas	consequências	se	farão	sentir	ao	longo	do	tempo.	O	que	aconteceu	em	Coimbra	
[greve académica de 1969] (também falo sem saber) foi um importante acontecimento 
histórico	nacional.	O	Maio	em	Paris	é	um	momento	da	história	da	civilização;	mais	um	
momento em que a história é transcendida”

E fazia notar que “o essencial é que o socialismo do Mundo Soviético não mudou a imagem 
nem a justificação da natureza dos homens. Estamos a morrer doentes de uma civilização 
que torna os homens cada vez mais opacos dentro e fora deles”.

A revolução de Maio de 68 foi a primeira de âmbito global, integrada num generalizado movimento 
mundial de contestação não apenas do imperialismo, do colonialismo e do neo-colonialismo, 
do racismo, pilares fundamentais do sistema capitalista do século XX, mas também, e de forma 
aguda, da civilização que sustentava (sustenta...) na mais ignóbil exploração uma forma de 
vida, a que se chegou a chamar a “doença da prosperidade”, a sociedade de consumo que a 
Europa recebeu entusiasmada como presente envenenado dos EUA.

O “tudo é mercadoria”, do grande historiador português do século XVI João de Barros, e 
que serve de título à obra de António Borges Coelho sobre a sua vida, absolutizara-se; a 
expressão de Marx “tudo o que é sólido se dissolve no ar” aparece como profética (Marx que 
me perdoe, ele que nada teve a ver com profecias) nos anos gloriosos que sorveram a Europa 
e os europeus do baby boom.
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É esta sociedade hedonista, assente na exploração mais bárbara, humilhante e indignificante, 
que Maio de 68 rejeita liminarmente e se propõe transformar de raiz. Curiosamente, por 
se recusarem servir sob o látego do dever de obedecer às regras do trabalho, do estudo e 
do consumo impostas pelos senhores do capital e do poder, os soixanthuitards são, eles 
mesmos, pasme-se, chamados de hedonistas e acusados de não respeitarem os valores da 
civilização tão arduamente conquistada.

E é ainda hoje, contra eles, que se levantam as vozes mais reaccionárias, como a de Nicholas 
Sarkozy que os invectiva e aponta como inspiradores da não obediência servil às regras cada 
vez mais bárbaras do contrato social capitalista, o neoliberal. Nisso terá razão, e se hoje Sarkozy 
invoca terminologia como la racaille quando se refere aos que não têm cerimónia na contestação 
que opõem à exclusão, à restrição e não reconhecimento dos direitos civis, e se levantam 
violentamente contra a repressão institucionalizada e por vezes brutal, ele está a pensar em De 
Gaulle quando classificava as manifestações dos estudantes revolucionários de “chienlit”.

Mas, na esquerda, o ápodo hedonista atribuído a uma “certa facção” dos estudantes e mesmo 
de operários, pretende separar os razoáveis dos radicais, os que “entendem os deveres para 
com a sociedade” dos que os ignoram e põem em causa as coisas mais sagradas como 
o respeito pelas instituições, a reverência aos líderes, o curvar-se às ordens dos quadros 
representantes patronais ou dos trabalhadores que fazem as vezes!

Em Maio de 68 a grande massa estudante e operária, apoiada depois pela sociedade em geral que, 
quase toda, se deixara contagiar pelo entusiasmo com a proximidade do futuro, pôs em causa 
toda uma estrutura arduamente construída pelos aparelhos políticos e sindicais hierarquizados 
e blindados, a falsa unidade dos trabalhadores imposta em nome do monolitismo necessário 
para a luta subordinada às agendas políticas dos aparelhos partidários, fossem eles, sejam 
eles..., comunistas, socialistas, maoistas, social-democratas, esquerdistas.

Aprender e recomeçar tudo do início

A revolução de Maio de 68, teve uma réplica em Portugal, nas lutas académicas de Maio de 
1969. Mas é com a revolução de 25 de Abril de 1974 que, sem deixar de ter em conta diferenças 
óbvias sendo a maior de todas a desagregação das forças repressivas e das forças armadas, 
no caso português - tem grandes semelhanças, nomeadamente porque ambas surgem de 
dinâmicas anti-coloniais, de exigências democráticas radicais e da igualdade como centro 
nuclear de qualquer contrato social. Ambas terminaram em fracasso. Mas delas resultaram 
inegáveis avanços, quer do ponto de vista das reivindicações dos trabalhadores quer quanto 
aos direitos democráticos e de cidadania.

Essencialmente surgiram, no seu desenvolvimento, como movimento de grandes massas 
questionando as estruturas institucionais e partidárias, fazendo apelo à acção organizada 
na base e mostrando as debilidades decorrentes da falta de organizações políticas plurais, 
abertas, combativas onde possam coexistir as mais variadas ideias de progresso e de luta 
pela transformação social e pelo socialismo, a construir na dinâmica criada pela própria luta 
e pelo movimento social.

Ambas foram, no entanto e como disse António José Saraiva sobre o Maio de 68, 
“premonitórias”.

Nas polémicas já instaladas em tempo de comemoração dos 40 anos de Maio de 68, muitas 
opiniões haverá e todas elas, excepto as dos reaccionários empedernidos como Sarkozy, 
encontrarão coisas boas e más na revolução que pôs a nu a crise de civilização burguesa.



Mas, do que precisamos, é de a olhar como aquilo que de facto foi, apesar da sua efemeridade: 
a demonstração do poder revolucionário dos movimentos sociais quando impregnados de 
política viva e actuante e libertos das cadeias do dogma ideológico, do controlo político e do 
pragmatismo oportunista. Quando “ser realista é exigir o impossível”.

Fiquemo-nos, é sempre bom, com a opinião de um mestre:

	“Os	tempos	daquela	superstição	que	atribuía	as	revoluções	à	descrença	de	uns	tantos	
agitadores	 já	passaram.	Cada	qual	sabe	agora	onde	quer	que	haja	uma	convulsão	
revolucionária,	que	existe	no	fundo	de	tudo	isso	qualquer	necessidade	social	que	as	
instituições	 viciadas	 impedem	 seja	 satisfeita.	 A	 necessidade	 não	 pode	 ser	muitas	
vezes	expressa	com	a	precisa	violência	para	se	lhe	outorgar	um	êxito	imediato,	mas	
qualquer	 tentativa	 de	 repressão	 pela	 força	 a	 tornará	 cada	 vez	mais	 poderosa,	 até	
conseguir	fazê-la	romper	todos	os	seus	entraves.	Se	formos	então	derrotados,	não	
temos mais nada a fazer do que começar novamente tudo de princípio.

	E,	felizmente,	o	breve	intervalo	que	nos	concedem	entre	o	final	do	primeiro	e	o	princípio	
do segundo acto do movimento, dá-nos tempo para realizar uma parte interessante 
da	obra:	o	estudo	das	causas	que	produziram	a	prévia	comoção	e	a	sua	derrota,	as	
causas	que	não	deverão	ser	procuradas	nos	acidentais	esforços,	talentos,	faltas,	erros	
ou	traições	de	alguns	dos	chefes,	mas	antes	no	estado	social	geral	e	nas	condições	
de	existência	de	cada	uma	das	nações	agitadas.”

Karl Marx, “Revolução e Contra-revolução”

Bibliografia

António José Saraiva “Maio e a Crise da Revolução Burguesa”, Publicações Europa- América

Franz Fanon “Por la revolution Africana”, Tiempo Presente, Fondo de Cultura Económica

Les damnés de la terre, La Découverte/Poche

Hannah Arendt “Homens em tempos sombrios”, Relógio D’Água

Jean Paul Sartre, Daniel Cohn-Bendit, Henri Lefebvre “A Revolta de Maio em França”, D. Quixote

Karl Marx “Revolução e Contra-revolução”, Parceria A.M. Pereira,Lda

Kristin Ross “Rouler plus vite, laver plus blanc”, Flammarion,

“Mai68 et ses vies ultérieurs”, Editions Complexe/ Le Monde Diplomatique

Leonor Curado Neves “Correspondência A. J. Saraiva e Óscar Lopes”, Gradiva

Sauvageot, Geismar, Cohn-Bendit, Duteuil “A revolta estudante”, Ulisseia

Vasco Gasquet “500 Afiches, Mai 68”, Editions Aden

Artigo de Mário Tomé, publicado no dossier “Maio de 68” da revista A Comuna nº 14+15 de 
março de 2008



37

1968 foi um tempo excitante de um muito vasto movimento, e 
deu, ele próprio, origem a um amplo leque de movimentos. Não 
teria havido um movimento global de solidariedade, por exemplo, 
se 1968 não tivesse existido. Foi extraordinário em termos de 
direitos humanos, direitos das minorias e também em relação às 
preocupações ambientais.

Os Pentagon Papers (Documentos do Pentágono, o relatório 
governamental ultrassecreto, de 7.000 páginas, sobre a Guerra do 
Vietname) são a prova de que, imediatamente a seguir à Ofensiva 
de Tet, o mundo empresarial se manifestou contra a guerra porque 
achou que ela saía demasiado cara, embora, sabemos agora, 
houvesse propostas no interior do governo para que fossem 
enviadas mais tropas americanas. Depois, LBJ (Lyndon Baines 
Johnson) anunciou que não enviaria mais tropas para o Vietname.

Os Pentagon Papers dizem-nos que, devido ao medo em face de 
uma crescente agitação urbana, o governo teve de pôr fim à guerra, 
já que não tinha a certeza de ter tropas suficientes para enviar para 
o Vietname e tropas suficientes para suprimir a revolta na frente 
doméstica.

Uma das reações mais interessantes a emergir de 1968 surgiu na 
primeira publicação da Comissão Trilateral que entendia que se 
estava perante uma “crise da democracia” por haver demasiada 
participação das massas. No final da década de 60, esperava-se 
que as massas fossem passivas, não que entrassem na esfera 
pública e se fizessem ouvir. Quando assim aconteceu, chamaram-
lhe um “excesso de democracia” e houve quem achasse que se 
estava a pôr demasiada pressão no sistema. O único grupo que 
nunca expressava as suas opiniões era o empresarial e corporativo 
porque era aquele cujo envolvimento na política era aceitável.

A comissão reivindicava mais moderação na democracia e um 
retorno à passividade. Afirmava, ainda, que as “instituições de 
doutrinação” – escolas, confissões religiosas – não estavam a 
cumprir a sua função e teriam de ser mais duras.

NOAM CHOMSKY SOBRE 1968
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A medida padrão de atuação mais reacionária foi muito mais dura relativamente aos 
acontecimentos de 1968, na medida em que tentou reprimir a democracia, tendo, até certo 
ponto, sido bem sucedida – mas não totalmente, já que os movimentos de ativismo social têm 
vindo a aumentar. Por exemplo, era inimaginável, em 1968, que, em 1980, viesse a existir um 
grupo internacionalista chamado Solidarity.

Mas a democracia é hoje ainda mais forte do que era em 1968. Temos de nos lembrar de 
que, durante o Vietname, não houve, de início, qualquer oposição à guerra. Acabou por surgir, 
mas apenas seis anos depois de John F. Kennedy ter atacado o Vietname do Sul e as baixas 
militares terem disparado. No entanto, no caso da Guerra do Iraque, a oposição à guerra esteve 
lá, desde o primeiro dia, mesmo antes de ter sido desencadeado qualquer ataque. A Guerra 
do Iraque foi o primeiro conflito, na história do ocidente, em que uma guerra imperialista foi 
objeto de protestos massivos, ainda antes de ter começado.

Há ainda outras diferenças. Em 1968, a mera discussão da possibilidade de retirada do 
Vietname remetia-a para as margens da sociedade. Agora, qualquer candidato presidencial 
menciona a retirada do Iraque como uma escolha política real.

1968 foi um tempo excitante de um muito vasto movimento, e deu, ele próprio, origem a um 
amplo leque de movimentos. Não teria havido um movimento global Hoje, há ainda muito mais 
oposição à opressão do que anteriormente. Por exemplo, os Estados Unidos costumavam 
apoiar ou desencadear golpes militares na América Latina. Mas a última vez que os Estados 
Unidos apoiaram um golpe foi em 2002, na Venezuela e, mesmo assim, tiveram de recuar 
rapidamente devido a uma opinião pública hostil. Pura e simplesmente já não podem fazer o 
tipo de coisa que faziam dantes.

Por isso, penso que o impacto de 1968 foi duradouro e, no seu todo, positivo.

Artigo de Noam Chomsky, publicado em “New Statesman”, a 8 de maio de 2008, disponível 
em chomsky.info. Tradução de Maria Helena Loureiro para esquerda.net
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Na Grã-Bretanha tínhamos decidido formar uma organização 
chamada Campanha Solidariedade Vietname (Vietnam Solidarity 
Campaign, VSC). O estado-maior da VSC tinha sido convidado 
a enviar um representante para discursar no Congresso sobre a 
guerra do Vietname, que se realizaria em Berlim Ocidental e que era 
organizado pela Liga estudantil socialista alemã (Sozialistischer 
Deutscher Studentenbund, SDS). Foi decidido que eu iria  como 
orador e que estabeleceria contacto com representantes dos 
movimentos do mesmo tipo que a VSC de outros países da Europa.

O movimento antiguerra crescia em todo o mundo. Personalidades 
democratas dos Estados Unidos começavam a preocupar-se. 
Enquanto o presidente Johnson e o seu governo prosseguiam 
a escalada, um candidato defensor da paz, o senador Eugène 
MacCarthy, tinha-se declarado a favor de um governo de coligação 
em Saigão, que incluísse a Frente de Libertação Nacional (FLN), o 
que teria levado ao colapso imediato da estratégia americana na 
Indochina. Outros senadores, como Wayne Morse e Fulbright em 
particular, começavam a revelar publicamente as suas apreensões. 
Morse declarou que esta guerra era “ilegal, imoral” e que era 
“uma intervenção militar totalmente injustificada”. Fulbright foi 
mais comedido, mas usou a sua autoridade como presidente do 
poderoso comité do Senado para os Negócios Estrangeiros para 
contestar a versão oficial do que estava a acontecer no Vietname 
do Sul.

Berlim Ocidental era a capital da guerra fria. Alguns anos antes, 
a realização nesta cidade de um Congresso pelo Vietname 
seria impensável. No entanto, os acontecimentos de 1967 
tinham modificado algumas atitudes. A esmagadora maioria da 
população era fortemente proamericana, mas uma parte crescente 
da população tinha rompido com a ideologia dominante. Em 
1967, tinha sido organizada pela SDS em Berlim Ocidental uma 
manifestação contra a visita do xá do Irão, chefe de um regime 
torcionário que assentava numa polícia secreta, a SAVAK, cujos 
chefes se gabavam de constituir a rede de repressão mais eficaz 
desde o desaparecimento da Gestapo.

O MAIO DE 68 
E O MOVIMENTO ANTIGUERRA: 
DE LONDRES A BERLIM
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Oposição à guerra

A polícia recebeu ordem para limpar as ruas e difundiu uma mensagem a dizer que “dois 
polícias tinham sido agredidos”. Era uma mentira que conduzia inevitavelmente à violência. 
Um membro da SDS, Benne Ohnesborg, recebeu golpes terríveis e caiu, semi-inconsciente, 
no pavimento. Enquanto jazia, chegou outro polícia e matou-o a tiro. O presidente da câmara 
de Berlim Ocidental, um certo Sr. Alberts, ficou profundamente chocado pelo acontecimento 
e foi ouvir  a falsa mensagem de rádio. Deu a conhecer publicamente o seu desacordo, o 
que era um suicídio político. Foi substituído por um social-democrata insípido chamado 
Schultz, mas toda a gente em Berlim sabia que o poder estava, de facto, nas mãos do senador 
Neubauer, responsável pela Administração Interna, que a SDS acusava de ser um “nacional-
socialista”. De um autoritarismo extremo, ele estava na extrema-direita do partido social-
democrata alemão (SPD).

Foi isto que soube quando cheguei a Berlim em fevereiro para falar no Congresso.

Fui diretamente para o Clube republicano onde conheci os dirigentes berlinenses da SDS, 
que me informaram da situação local. A administração social-democrata Schultz-Neubauer 
proibiu a manifestação prevista, usando o argumento da ameaça à ordem pública. O plano 
era marchar sobre o setor da ocupação americana e manifestar a nossa oposição à guerra. 
Em resposta, Schultz tinha declarado que a sua polícia “limparia as ruas com uma vassoura 
de aço”. A tensão estava ao rubro, enquanto se esperava pela decisão a tomar pelo estado-
maior da SDS. Iam desafiar a proibição ou não? Se o fizessem, não havia dúvida que se tornaria 
uma situação violenta e sangrenta. Os estudantes estavam em cólera. A ferida provocada 
pelo assassinato de Ohnesborg ainda estava aberta e muitos falavam de vingança. Da minha 
parte, não tinha percebido que uma manifestação estava planeada e ainda menos que tinha 
sido proibida.

Proibição

Enquanto escutava o debate – que me era traduzido em simultâneo, por Elsa, favorável à 
anulação da proibição e que não estava nada inclinada a traduzir de forma entusiasta as 
posições contrárias; estes últimos aperceberam-se disso e juntaram outra pessoa, partidária 
do seu ponto de vista – os dirigentes da SDS entraram e apresentaram-se. Eram três: Rudi 
Dutschke, que tinha deixado Berlim Leste e estudava teologia; Gaston Salvatori, sobrinho do 
chileno Salvador Allende, estudante em Berlim; e Karl Dietrich Wolf, de Frankfurt.

Levaram-me à parte, para uma sala ao lado, para me explicar a gravidade da situação. Um 
debate clandestino, que eu desconhecia, abriu-se então. Seria necessário apelar para os 
tribunais de Berlim Ocidental para pôr em causa a proibição ou então seria considerada 
como uma capitulação face às instituições que se queria derrubar? Já me tinha recusado 
a ser arrastado para esse debate da proibição, declarando que para mim era uma questão 
puramente tática que só poderia ser decidida pelo próprio Congresso. Não houve contestação 
neste ponto, mas perguntaram-me qual seria a minha proposta. Expliquei gentilmente que não 
diria nada, dada a minha ignorância de muitas coisas sobre a situação em Berlim Ocidental 
e que essa seria também, sem dúvida, a atitude da maior parte daqueles que vieram de fora.

Quanto ao recurso aos tribunais, não tinha dúvidas: era preciso um advogado que avançasse 
um processo contra a administração local. Eles trocaram olhares e sorrisos. Dutschke 
concordou plenamente comigo. Os outros não disseram nada. No dia seguinte, na abertura 
do Congresso, foi anunciado que se apresentava um apelo contra a decisão do presidente 
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da Câmara. Não houve quase nenhum murmúrio de protesto na assistência, extremamente 
numerosa, para minha alegria e surpresa. Havia milhares e milhares de estudantes no interior 
e no exterior da Universidade livre de Berlim, onde estávamos em sessão.

Uma nova crise eclodiu no conselho municipal. Neubauer disse ao chefe da polícia: “Não 
importa se houver algumas mortes, é preciso partir um milhar de cabeças”. O chefe da polícia 
recusou estas ordens e demitiu-se. O seu suplente, um outro social-democrata de direita, 
substituí-o e declarou que “os atingiria tão duramente que eles iam a correr até Moscovo”. 
Foi com estes métodos que a social-democracia se preparava para defender a liberdade e a 
democracia.

SDS, força em crescimento

O nascimento da SDS marcou um ponto de viragem na história da Alemanha. Tradicionalmente, 
os estudantes apoiavam a direita e os dois principais partidos políticos da Alemanha do 
pósguerra – a CDU/CSU e o SPD, cujos líderes tinham sido escolhidos pelos Estados Unidos 
– não ficaram descontentes. A geração nascida durante a guerra ou logo após ela, no entanto, 
era muito diferente da anterior. Após a guerra, não tinha havido uma verdadeira purga dos 
fascistas: o novo inimigo era já visível e as velhas inimizades deviam ser ultrapassadas para 
o enfrentar.

A Alemanha dos anos 50 tinha sido, na aparência, aprovadora e passiva. Mas a memória da 
guerra não podia ser tão facilmente apagada pelas gerações que coexistiam na República 
Federal. Nos anos 60, os estudantes dos campus sabiam perfeitamente que os seus pais 
não tinham conseguido resistir ao ascenso do fascismo. A chegada de Hitler ao poder varreu 
todos os vestígios da democracia e destruiu os dois maiores partidos operários da Europa, o 
que deixou a marca política e psicológica nas crianças dos anos 50. Mesmo com o silêncio 
absoluto que prevalecia nesta questão, eles sabiam profundamente que algo estava errado.

A guerra do Vietname serviu de catalisador. “Somos uma minoria ativa!”, cantavam os militantes 
da SDS nos comícios e nas manifestações. Foi assim que gritaram a sua desconfiança face 
a um passado presente no coração de cada família: mais vale uma minoria ativa do que uma 
maioria passiva, cega perante os crimes cometidos todos os dias. Essa era a mensagem da 
SDS alemã que, nos anos seguintes, seria retomada por alguns dos seus partidários, num 
caminho desesperado e autodestrutivo. A “minoria ativa” ia ser, posteriormente, interpretada 
como a justificação para a “guerrilha urbana” nas cidades alemãs, com consequências 
trágicas.

A Ofensiva do Tet

Foi no segundo dia que falei no Congresso, sobre a guerra e a solidariedade. A FLN tinha 
lançado uma nova ofensiva militar no Vietname do Sul para marcar o novo ano vietnamita – o 
Tet. A ofensiva do Tet tinha começado quando nos preparávamos para começar o Congresso. 
Cada nova vitória foi anunciada à assembleia no meio de aplausos cada vez mais fortes. 
Os vietnamitas estavam a caminho de demonstrar, da maneira mais concreta que se pode 
imaginar, que era possível lutar e vencer.

Foi um elemento decisivo na formação da consciência da nossa geração. Pensámos que a 
mudança não só era necessária, como era possível. O tema da solidariedade internacional 



parecia mais vital que nunca e eu ataquei violentamente a cimeira de Glassboro nos Estados 
Unidos, onde Kossyguine  e Johnson tinham brindado juntos, enquanto o Vietname era 
devastado pelos bombardeiros americanos. Declarei que era uma obscenidade. Os discursos, 
na maior parte, foram aplaudidos e interrompidos aos gritos de “Ho-Ho-Ho Chi Minh!”, que 
percorreu toda a Europa nesse ano.

Depois Rudi Dutschke levantou-se e fez uma forte intervenção ligando a luta contra os 
Estados Unidos no Vietname com as batalhas a travar contra a ordem burguesa na Europa. 
Ele falou sobre estender as bases do movimento estudantil por uma “longa marcha através 
das instituições”, uma expressão muito utilizada e discutida na SDS. A teoria de Dutschke 
deriva largamente da de Herbert Marcuse, o veterano filósofo da Escola de Frankfurt de antes 
da guerra, que tinha uma grande influência entre os estudantes alemães. Esta “longa marcha” 
não significava “minar por dentro”, mas ganhar experiência em todas as frentes – educação, 
computadores, comunicação de massas, organização da produção – ao mesmo tempo que 
se preservava a própria consciência política.

O objetivo da “longa marcha” era construir contrainstituições. Zonas libertadas dentro da 
sociedade burguesa que seriam o equivalente das zonas libertadas pelos partidários de Mao, 
na China, durante a longa guerra civil conduzida pelos comunistas chineses. A universidade 
era um lugar decisivo nessa perspetiva, porque era lá que novos quadros podiam ser educados 
e preparados para substituir os quadros da classe dominante.

Um dos momentos altos do Congresso foi a subida à tribuna de dois jovens americanos 
negros, ambos veteranos do Vietname. Mesmo antes de tomarem a palavra, receberam uma 
ovação da sala de pé. Depois, descreveram brevemente a guerra, explicando a utilização 
dos negros como carne para canhão. Disseram-nos que a América negra estava à beira de 
grandes ruturas e, dando os braços, entoaram um canto que nunca tínhamos ouvido, apesar 
de ser muito conhecida nos Estados Unidos:

	 	 “Não	quero	ir	para	o	Vietname, 
	 	 Porque	o	Vietname	é	onde	eu	estou, 
	 	 Diabo	não,	eu	não	irei! 
	 	 Diabo	não!	Eu	não	irei”

Os aplausos duraram vários minutos, enquanto os dois veteranos saudavam com o punho erguido.

Todas as pessoas esperavam a decisão do tribunal em relação à manifestação. Eu estava 
seguro que o juiz tinha recebido informações sobre o estado de espírito e o grande número 
de participantes no Congresso. O poeta austro-alemão Erich Fried estava a falar quando foi 
interrompido pela presidência: o tribunal autorizou a manifestação na condição de ela não 
se aproximar dos soldados ou dos quartéis americanos da cidade. Era uma vitória que foi 
acolhida como tal, mas nesse momento Rudi Dutschke pediu a palavra e subiu à tribuna. 
Estava satisfeito com o resultado, mas queria contestar a restrição. Era intolerável que 
não pudéssemos tentar conversar com soldados americanos. A sua voz ergueu-se: “Mas, 
camaradas, é precisamente isso que devemos fazer. Se o inimigo define as regras do jogo 
e nós aceitamos, isso significa, como Herbert Marcuse nos disse muitas vezes, que agimos 
aceitando as suas regras”.

Desta vez, novamente, o Congresso dividiu-se. Então Fried, ele próprio veterano antinazi, 
que teve de fugir da Áustria e procurar refúgio em Londres, escreveu uma mensagem para 
Dutschke: “A nossa vitória é que conseguimos a manifestação. Nenhuma provocação, por 
favor! Eu disse e salvei a minha alma”. Dutschke parou e leu essa mensagem para si próprio. 
Depois de uma pausa, informou a assembleia do seu conteúdo e admitiu que a sua própria 
resposta estava errada. Toda a gente suspirou de alívio.
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Manifestámo-nos à tarde. Foi um espetáculo a que Berlim não assistia há mais de trinta anos. 
15 mil pessoas, sobretudo jovens, um mar de bandeiras vermelhas e retratos gigantes de 
Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, que foram brutalmente assassinados nessa mesma 
cidade em 1919, sob as ordens dos antepassados políticos de Schultz e Neubauer. Havia 
também grandes cartazes de Ho Chi Minh e Che Guevara, cuja imagem dominava o nosso 
cortejo. Descemos o Kurfurstendam marchando e correndo, terminando com uma enorme 
concentração, em que alguns de nós foram de novo convidados a falar. Levantámos as nossas 
bandeiras mesmo no coração da Europa dominada pelos americanos.

Rudi Dutschke

A imprensa reacionária de Axel Springer tinha advertido os berlinenses de que haveria violência 
e sangue, que Dutschke era “o inimigo número um” e que os cidadãos deviam preparar-se para 
defender Berlim. Mas na realidade a manifestação foi pacífica.

De todas as palavras de ordem gritadas naquele dia, a que parecia mais próxima da realidade 
era: “A FLN vencerá!”. Quanto à menos provável, havia que escolher, mas “Todo o poder aos 
sovietes!” parecia a mais distante das probabilidades numa Berlim em que Neubauer tinha uma 
grande base. (Anos mais tarde ele foi condenado por corrupção em larga escala, envolvido 
num caso criminal e perdeu o emprego, mas continuou a defender o seu modo autoritário de 
administrar a cidade). Festejámos o sucesso da manifestação e eu convidei os dirigentes da 
SDS a enviar ativistas à nossa manifestação no mês seguinte, em Londres.

Mais tarde, numa noite em abril de 1968, recebi um telefonema de Berlim. Era uma amiga 
da SDS e, durante alguns minutos, ela foi incapaz de falar, porque soluçava sem conseguir 
controlar-se. Paralisado pela inquietação, pedi-lhe que explicasse o que tinha acontecido. Um 
fanático de extrema-direita tinha atirado sobre Rudi Dutschke. Ainda está vivo? O ferimento 
era grave? Onde estava? Estava nos cuidados intensivos, inconsciente. A bala tinha entrado na 
cabeça e a operação era iminente, mas as possibilidades de sobreviver eram muito pequenas3. 
A SDS apelou a manifestações em toda a Alemanha e estava a informar os seus amigos em 
toda a Europa.

Naquela noite, o telefone não parou de tocar. Esta tentativa de assassinato chocou-nos a 
todos.

Artigo de Tariq Ali, publicado em contretemps.eu. Tradução de Carlos Santos para esquerda.net



Porque é que os Estados Unidos prosseguem a bárbara 
guerra	do	Vietname	e	a	URSS	invade	a	Checoslováquia 
com o maior descaramento, sem se importarem 
com	as	censuras	ou	a	indignação	da	opinião	pública	mundial, 
não	se	ia	permitir	ao	governo	de	Díaz	Ordaz	consumar 
a horrível matança de Tlatelolco, 
sem cuidar em nada 
da	honra	do	México	no	estrangeiro?

José Revueltas, “Carta aberta aos estudantes presos”, escrita em outubro 
de 1968, um pouco antes de o seu autor ter sido detido pela polícia de Díaz 
Ordaz e encarcerado em Lecumberri com os estudantes a quem tinha dirigido 
a carta.

As comemorações são rituais complexos, ainda mais quando são 
centenárias ou cinquentenárias, como esta dos acontecimentos de 
1968. Podem ser irrelevantes, até vazias, mas também há ocasiões 
em que desempenham momentos de importante reflexão. Neste 
caso, trata-se de um dos momentos de destaque do século XX, 
num ano em que emergiu à superfície esse processo da revolução 
mundial que, subterrâneo, se vem preparando e realizando 
desde a irrupção da sociedade globalizada do capitalismo e cuja 
codificação foi proclamada no texto político revolucionário mais 
influente e lido da história, o Manifesto do Partido Comunista de 
Karl Marx e Friedrich Engels.

Ao contrário de outros países em que a celebração do 
cinquentenário dos acontecimentos de 1968 pode carecer de 
relevância, no México é muito previsível que no próximo dia 2 de 
outubro se realizem atos e manifestações massivas importantes 
em todo o país. De facto, durante os 50 anos decorridos desde 
então o “2 de outubro não se esquece!” como têm clamado nesse 
dia todas as gerações de jovens que se manifestam anualmente, 
enchendo com brio a praça das Três Culturas em Tlatelolco para 
prestar homenagem aos mártires do massacre de há 50 anos.

O 68 MEXICANO, 
50 ANOS DEPOIS

O 68 mexicano, 
em especial a sua 

sangrenta tragédia 
final em Tlatelolco 
a 2 de outubro, foi 

o último grande 
marco na série de 

acontecimentos que 
abalaram o mundo 

nesse ano.

Por Manuel Aguilar Mora.
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Há precisamente cinquenta anos, a 26 de julho de 1968, estoirou em pleno centro histórico da 
Cidade do México o conflito político que abalou o país e o pôs em sintonia com os comoventes 
acontecimentos internacionais. O 68 mexicano, em especial a sua sangrenta tragédia final em 
Tlatelolco, foi na realidade o último grande marco na série de acontecimentos que abalaram 
o mundo nesse ano, pico dos agitados anos 60.

A dimensão internacionalista

O ano começara, em janeiro e fevereiro, com um facto que produziu um choque político de 
dimensões planetárias. O combate que arrasava o Vietname, com a ocupação de meio milhão 
de militares do exército dos Estados Unidos, chegou a um momento crucial que parecia 
incendiar o mundo. Apesar da parafernália do seu armamento e da selvajaria dos seus 
métodos (no conflito morreram um milhão de vietnamitas e foi lançado sobre o Vietname 
um volume de bombas equivalente ao de todas as bombas lançadas na Segunda Guerra 
Mundial), o governo de Washington não conseguia apagar o incêndio da guerra de libertação 
nacional do povo vietnamita e, nesses dias, confrontou-se com uma ofensiva militar de tais 
dimensões (a ofensiva do Tet, novo ano vietnamita) que, apesar das apocalípticas baixas 
de combatentes que chegaram até a ocupar durante várias horas a embaixada norte-
americana em Saigão, constituiu uma contundente vitória política das forças insurgentes. 
Essa mensagem foi recebida e assim se iniciou a série de factos que marcaram 1968 como 
o ano em que o mundo pôde mudar de base.

Nos Estados Unidos, as tremendas cenas da guerra do sudeste da Ásia foram presenciadas 
nos ecrãs da televisão. O sentimento antibélico norte-americano escalou níveis inauditos 
que se refletiram em protestos multitudinários nas principais cidades, que obrigaram Lyndon 
Johnson a mudar o general das suas tropas e a renunciar à sua reeleição como presidente. 
A luta da população negra recrudesceu com o assassinato de Martin Luther King e o país 
confrontou-se com a sua pior crise política desde a guerra civil da era Lincoln.

As erupções do vulcão vietnamita espalharam-se por todo mundo. Um amplísimo e poderoso 
sentimento anti-imperialista contra a política norte-americana cresceu, em especial entre a 
juventude. Do Japão à Alemanha, da Inglaterra ao Brasil, centenas de milhares de jovens, 
em especial estudantes, ocuparam as ruas e solidarizaram-se com o combate épico dos 
camponeses e trabalhadores vietnamitas. Essa foi a primeira fonte da internacionalização 
das lutas de 1968, a sua matriz anti-imperialista. A partir daí escalaram outros níveis e, 
em maio, veio o exemplo mais espetacular, que ninguém tinha previsto, nem de longe: o 
maio francês. Em princípio de maio, várias greves universitárias em Paris e nos arredores 
confrontaram os estudantes com a polícia e subitamente, após vários dias decorridos com 
confrontos de diverso tipo, numa noite os estudantes pegaram nos paralelipípedos das ruas 
do bairro universitário e ergueram barricadas para impedir a passagem da polícia para as 
suas escolas e faculdades. A noite das barricadas incendiou Paris e a 14 de maio começou 
a maior greve da história do capitalismo: 10 milhões de trabalhadores puseram o governo de 
Charles de Gaulle à beira do precipício. Com o maio francês iniciou-se na Europa ocidental 
uma autêntica renovação das perspetivas revolucionárias, que se projetaram até bem 
dentro da década de setenta: Itália, Portugal, Espanha, surgimento de novas vanguardas e 
recomposição do movimento dos trabalhadores.

A história escrevia-se não só no “bloco capitalista”. Também se moviam as águas no que era 
então “o bloco socialista” dividido entre a União Soviética e a República Popular da China. 
Apenas algumas semanas antes, em 1967, o país mais populoso do mundo tinha iniciado 
uma convulsão revolucionária com repercussões internacionais, a chamada “revolução 
cultural chinesa” e, já em 1968, os movimentos democratizadores dos trabalhadores nos 



países europeus dominados pelas burocracias de origem estalinista também se fizeram 
sentir, em especial com o despertar da Primavera de Praga na Checoslováquia. Por último, 
e não menos importante, em outubro de 1967 tinha sido assassinado, por ordem da CIA na 
Bolívia, Ernesto Che Guevara, possivelmente o líder revolucionário mais influente naqueles 
dias em que o apelo a “criar um, dois, três, muitos Vietnames” se tinha repercutido nos cantos 
mais remotos do mundo. Este e oeste, sul e norte, o mundo girava febril.

A ditadura perfeita

Naquele 26 de julho de 1968, como nos últimos dez anos, a esquerda estudantil mexicana 
tinha organizado as manifestações comemorativas do início da Revolução cubana. Na Cidade 
do México, um grupo de duas mil pessoas partiu na tarde desse dia para a Alameda, em pleno 
centro histórico da cidade. Ali, juntaram-se ao comício outros três mil estudantes que tinham 
sido brutalmente espancados pela polícia de choque, que os impediu de chegarem à praça do 
Zócalo, onde tinham decidido protestar, em frente ao Palácio Nacional sede do presidente Díaz 
Ordaz. Tratava-se de estudantes do Instituto Politécnico Nacional (IPN) que uns dias antes 
tinham sofrido uma investida repressiva da polícia da capital, na sequência de um confronto 
com grupos juvenis. A repressão tinha escalado de tal maneira que grupos de polícias invadiram 
as instalações escolares e atacaram até professores. Estas ações incendiaram o IPN e a 
reação não se fez esperar. Esta manifestação repelida no Zócalo, nessa sexta-feira 26 de julho, 
era o culminar dos protestos realizados nos dias anteriores. Assim, a resposta aos protestos 
contra a repressão foi mais repressão, que se estendeu a todo o centro da cidade, atingindo 
as preparatórias da Universidade Nacional Autónoma do México (UNAM) que continuavam 
instaladas no velho bairro universitário, apenas a um quarteirão do Zócalo.

Naquele fim de semana, o centro histórico permaneceu como campo de batalha. A polícia 
mostrou-se incapaz de vencer os estudantes entrincheirados nos edifícios escolares, não 
só do centro histórico mas também de outros lugares da cidade. A repressão prolongou-se 
e no fim de semana foram detidos e encarcerados membros (a maioria) do comité central 
do Partido Comunista mexicano, acusados de subversão em marcha pelos simples reflexos 
do anticomunismo reinante, sem qualquer fundamento. Na noite de segunda-feira e na 
madrugada da terça-feira seguinte, teve lugar o acontecimento que expandiu nacionalmente 
o conflito e o converteu numa mobilização massiva: a pedido das autoridades federais, o 
exército interveio e com um tiro de bazuca derrubou o velho portão do antigo edifício da 
Reitoria, onde se encontravam os recintos das Preparatórias 1 e 3 da UNAM. Foi o sinal para 
sair à rua, a primeira grande manifestação do Movimento estudantil-popular a 2 de agosto, a 
partir da Cidade Universitária de San Ángel, dirigida pelas próprias autoridades universitárias 
com o reitor Javier Barros Serra à cabeça, mas que não pôde chegar ao centro histórico pela 
barreira do exército que se interpôs ao percurso.

Os caminhos da história foram sendo tecidos nessa tarde de 26 de julho e nos dias seguintes 
e a união dessas duas marchas estudantis, com objetivos diferentes, foi o detonador de um 
movimento massivo que se transformou no Movimento estudantil-popular mexicano. Mas 
a história não é gratuita. A palavra repressão foi escrita várias vezes nas linhas anteriores. E 
para entender os acontecimentos que se seguiram é necessário um breve lembrete histórico.

Cada processo nacional, imerso nesse imenso caldeirão da explosão global que foi 1968, 
forjava a sua dinâmica numa combinação específica das determinantes mundiais com as 
especificidades e particularidades nacionais. E as particularidades mexicanas eram bem 
evidentes. Tratava-se da determinante fundamental da política mexicana que constituía 
a “ditadura perfeita”, o império do Partido Revolucionário Institucional (PRI), cúpula de um 
sistema de partido único de facto, quase totalitário, que no entanto se cobria com as roupagens 



47

usurpadas de uma revolução que entre 1910-19 tinha desafiado e derrotado uma das ditaduras 
oligárquicas latino-americanas mais poderosas e ferozes, a de Porfirio Díaz. Mas o PRI, cujo 
antecessor foi fundado como Partido Nacional Revolucionário em 1929, tinha-se perpetuado 
no poder, recorrendo em cada seis anos à farsa de jornadas eleitorais em que era impossível 
diluir o facto de que cada novo eleito para a cadeira presidencial na prática tinha um único e 
grande eleitor: o dedo do presidente de turno que o designava como seu sucessor.

Precisamente em 1968 o império do PRI encontrava-se num dos seus momentos áureos. Do ponto 
de vista económico, o capitalismo mexicano desfrutava de um auge considerável que, desde então, 
não se repetiu: altos índices de crescimento na indústria e na agricultura, estabilidade financeira, 
endividamento mínimo, em síntese, tratava-se do que os apologistas do regime chamavam 
com orgulho “o milagre mexicano”. O PRI-governo como se dizia então, contava com enormes 
ativos de estabilidade também política: controlava corporativamente sem desafios importantes o 
movimento operário e manipulava os camponeses com os acervos de uma reforma agrária que, 
apesar de ser cada vez mais insuficiente, mantinha margens de manobra consideráveis.

Nos seis anos da presidência de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) a prepotência do PRI 
atingiu níveis muito altos. Como secretário da governação do presidente anterior, Adolfo 
López Mateos (1958-1964), e depois como presidente, Díaz Ordaz foi o cérebro executor 
de uma das ofensivas reacionárias mais ferozes naa América Latina em plena guerra fria 
anticomunista levada ao paroxismo pelos ocupantes da Casa Branca Kennedy, Johnson e 
Nixon. Sob o pretexto da luta contra o comunismo, a repressão das lutas populares tinha 
provocado muitas vítimas (o assassinato do líder camponês Rubén Jaramillo, da sua esposa 
grávida e de familiares), a terrível repressão da greve dos ferroviários em 1959, com milhares 
de despedidos e dezenas de dirigentes encarcerados, durante anos. A famosa prisão de 
Lecumberri era o símbolo sombrio daquele momento, albergando dezenas de trabalhadores, 
estudantes, médicos, jornalistas, professores, intelectuais e no cárcere das mulheres, 
também havia presas políticas. Demetrio Vallejo, o líder ferroviário que estava há quase dez 
anos atrás das grades converter-se-ia no símbolo dos presos políticos, cuja liberdade se 
tornou a principal reivindicação do Movimento estudantil-popular.

A dinâmica do movimento

Os movimentos sindicais tinham-se confrontado com o muro repressivo implacável: ferroviários, 
eletricistas, trabalhadores do petróleo, professores, telegrafistas, médicos e, antes de 1968, 
também os estudantes tinham sido reprimidos em Michoacán, Puebla, Chihuahua, Sonora e na 
própria Cidade do México. O despotismo do governo de Díaz Ordaz parecia invencível.

A repressão ia manifestar-se com toda a sua crueza: a conta macabra dos caídos começou 
em 26 de julho e culminou no massacre de 2 de outubro. Não se sabe exatamente quantos 
caíram em Tlatelolco: o porta-voz do governo de Díaz Ordaz declarou a 3 de outubro que “nos 
distúrbios de ontem houve cerca [sic] de 20 mortos, 75 feridos e mais de 400 detidos”. No 
entanto, “garante-se a tranquilidade durante os Jogos Olímpicos”. Houve outras estimativas. 
O jornalista do diário britânico The Guardian, presente no país, como muitos outros jornalistas 
internacionais devido à proximidade da realização dos Jogos Olímpicos na Cidade do México, 
escreveu na sua reportagem da noite de Tlatelolco que os caídos chegavam a 350. Este 
montante é o que, por exemplo, Octavio Paz considerou adequado e o citou no seu livro sobre 
Tlatelolco, Postdata. Deve considerar-se que nesse ano, à exceção do Vietname, onde decorria 
uma guerra, só no México se contaram por centenas as vítimas da repressão nos dois meses e 
poucos dias que durou o movimento. Nem a greve de 10 milhões de trabalhadores em França 
teve uma única vítima, à exceção de um afogado no Sena, nem a invasão militar soviética na 
Checoeslovaquia provocou vítimas, à exceção do jovem que se imolou com gasolina.



No México antidemocrático dos anos 60, os campus da educação superior, em especial 
os universitários e politécnicos, eram ilhas rebeldes onde pululavam as ideias e polémicas 
ideológicas. A rebeldia juvenil expressava-se até nas melenas, na introdução do rock, nos 
costumes sexuais mais liberais, tudo isso adobado com o crescimento gigantesco do 
número de matrículas. A UNAM, o IPN e, após elas, as restantes instituições universitárias 
massificaram-se rapidamente.

Surgiu o caldo de cultura para a ação dos grupúsculos, como depreciativamente o Partido 
Comunista francês qualificou então os setores politizados e radicalizados que desafiavam o 
capitalismo, o imperialismo e, cada vez mais, também o estalinismo. Estes grupos abundavam 
na Cidade Universitária, em Santo Tomás, em Zacatenco, em Chapingo e estendiam-se às 
preparatorias e vocacionais. Destes grupúsculos, envolvidos desde princípios da década 
nas polémicas e lutas incessantes com os “reformistas” do Partido Comunista mexicano 
e com as autoridades, saíram grande parte dos dirigentes dos comités de luta e mesmo do 
Conselho Nacional de Greve.

Desde o princípio o movimento estudantil foi político revolucionário. Na lista de petições 
da direção do movimento situada no Conselho Nacional de Greve, as duas principais 
reivindicações que encabeçavam as petições eram: a liberdade dos presos políticos e a 
revogação do delito de dissolução social do Código Penal, utilizado como instrumento de 
repressão pelo Estado contra os opositores. A greve que se estendeu por todas as instituições 
de educação média e superior da Cidade do México e de muitas outras cidades, não foi contra 
as autoridades universitárias ou politécnicas, mas sim contra as autoridades da Cidade do 
México e, antes de mais, contra o próprio presidente Díaz Ordaz, que recuou e decidiu que os 
estudantes pagariam a insolência com juros.

Certamente que era uma luta pela democracia no México, mas efetuada de modo plebeu. A 
ausência dos organismos políticos da sociedade burguesa, em especial dos seus partidos, 
era evidente. O impulso não tinha nada de conciliador e negociador com as instituições da 
ditadura: exigia-se um diálogo público, a dissolução da polícia de choque, a indemnização 
dos familiares das vítimas da repressão e a democracia reinante no Conselho Nacional de 
Greve era a direta, representantes só das escolas e faculdades em greve (primeiro três e 
depois duas por instituição). E em baixo o músculo do movimento era constituído pelas 
centenas de brigadas espalhadas por toda a cidade, das praças aos parques, mercados, 
centros comerciais, cinemas, teatros e em todos os locais públicos onde se pudesse ouvir a 
voz e distribuir os panfletos explicando ao povo as razões da rebeldia. Das várias tumultuosas 
manifestações que se apoderaram das grandes avenidas e impuseram a sua entrada no 
Zócalo, destacaram-se duas que foram sem dúvida as maiores. A de 27 de agosto, realizada 
dois dias depois da invasão soviética à Checoeslováquia, na qual a faixa que encabeçava a 
manifestação dizia: “Nós estudantes mexicanos repudiamos a invasão dos Estados Unidos 
no Vietname e a dos tanques soviéticos na Checoeslováquia”. E a “Manifestação do silêncio” 
de 13 de setembro, na qual o movimento “contestou” fortemente as ameaças da terrível 
repressão anunciada por Díaz Ordaz no seu Relatório Presidencial ao Congresso da União, 
no 1° de setembro.

E de facto depois veio o 2 de outubro, o macabro acontecimento que de imediato chamou a atenção 
mundial, pois na Cidade de México encontravam-se já dezenas de jornalistas de todos os países. 
O governo manipulou o mais que pôde mas o facto não pôde diluir-se no meio das cataratas 
de informação difundidas. Nem sequer se pôde, dez dias depois, brindar aos jogos olímpicos 
do escândalo, quando os dois atletas negros norte-americanos pararam no pódio de honra das 
medalhas, ao se iniciarem as notas do hino do seu país e que em vez de o ouvir com respeito, 
desafiaram-no levantando punhos no ar - a saudação do poder negro. À sua maneira prestavam 
tributo a tudo o que tinha ocorrido e ocorria nesse ano no México e no mundo.
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Esquizofrenia e massacre

A dimensão profunda do Movimento estudantil-popular mexicano de 1968 explica-se em 
última instância pela reação terrível que foi desencadeada e que culminou, criminosa e 
espantosamente, na noite de Tlatelolco. Finalmente, o massacre de 2 de outubro revela todos 
os enigmas que pudessem parecer escondidos. A dureza dos métodos utilizados pelo governo 
de Díaz Ordaz para pôr fim ao movimento custasse o que custasse, continuará a surpreender 
pela sua crueldade e violência. Certamente não seremos nós quem tirará um pingo da 
responsabilidade criminosa a Díaz Ordaz mas as versões que consideram que o massacre 
foi a típica resposta da personalidade psicótica do presidente são curtas, face a magnitude 
do conflito. Mais correto é considerar que os aparelhos estatais que chegam, pela dinâmica 
da luta política, a níveis de repressão fascista ou quase fascista moldam os seus dirigentes: 
Hitler formou-se como líder durante anos na extrema direita alemã e em 1933 já era o homem 
certo para a tarefa que a história atribuía ao capitalismo alemão. Pinochet surgiu das fileiras 
de um militarismo chileno profundamente enraizado nas tradições oligárquicas seculares 
desse país. O grande ato repressivo de Tlatelolco também se inscreveu na dinâmica dos 
atos que durante anos o precederam: assassinatos, desaparecimentos, encarceramentos, 
ocupações militares de oficinas e campus, uma propaganda anticomunista vil e calumniosa, 
etc. Não era só o ódio sem limites de Díaz Ordaz aos que se atreveram a desafiá-lo, em 
Tlatelolco expressou-se antes de mais o terror da camarilha do PRI perante o que considerava 
o perigo mortal dos contactos e da influência cada vez maiores que o Movimento estudiantil 
estava juntando e expandindo nos setores populares, em especial operários, um temor a que 
no México se reeditasse uma experiência semelhante à do maio francês. E se De Gaulle pôde 
superar o desafio, Díaz Ordaz e a sua camarilha sabiam que não poderiam.

Era um sinal impossível de ignorar. O regime do PRI sofreu o seu primeiro grande abanão 
que anunciou o início da sua longa e truculenta decadência. Os presidentes seguintes, Luis 
Echeverría e José López Portillo, encarregaram-se de garantir nas novas circunstâncias a 
sobrevivência do regime. Contando com a inteligência de muitos funcionários e intelectuais 
reformistas, Echeverría delineou a chamada “abertura democrática” consistente com a 
manutenção firme do controle da repressão, agora antes de mais frente aos numerosos grupos 
guerrilheiros, que surgiram em especial no sul do país, e na cedência aos setores universitários 
perante certas reivindicações, tudo isso marinado com a demagogia “terceiromundista”. 
Forjou-se assim a bizarra imagem de um governo com uma face internacional “progressista”, 
supostamente oposto às ditaduras militares do cone sul, hospitaleiro para com os refugiados 
dessas ditaduras mas que na sua política interna aplicava uma “guerra suja” implacável 
contra os grupos guerrilheiros, tão cruel e terrível como a das ditaduras. A López Portillo 
coube-lhe administrar o auge petrolífero que se deu em finais dos anos 70 e princípios dos 
80 e que o dotou da margem de manobra necessária para pôr em prática uma “reforma 
política”, que manteve a pressão democratizadora sob controle durante mais de uma década, 
canalizando para a via parlamentar grande parte da oposição.

50 anos depois

Nos 50 anos que decorreram o país mudou muito. Especialmente nestes dias, em que se 
celebra o cinquentenário do início do Movimento estudantil-popular, teve lugar outro marco 
da luta do povo mexicano: nas eleições gerais de 1° de julho um tsunami de mais de 30 
milhões de votos de mexicanos e mexicanas impôs a pior derrota histórica aos representantes 
dos donos do México: o que a vox populi chama de PRIAN, a união dos principais partidos 
da direita, PRI e PAN, que nos últimos trinta anos constituíram a reciclagem do regime 
presidencialista. Tanto o PAN como o PRI entraram em colapso, caindo o segundo numa 
situação de irrelevância política. O império do PRI foi finalmente enterrado.



A esmagadora vitória eleitoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) não significa ainda o 
desaparecimento do regime. O regime encontra-se em crise com os dois principais partidos 
apoiantes dos capitalistas colapsados, talvez sem remédio. O Movimento de Regeneração 
Nacional (Morena) não é ainda um partido estruturado e nele refugiaram-se muitos antigos 
quadros do PRI e do PAN, assim como grupos heterogéneos provenientes de outras orientações. 
É um grande conglomerado cujo único denominador comum é o caudilho dirigente. AMLO, o 
grande árbitro, enfrenta a colossal tarefa de, ao mesmo tempo, ter muito em conta o que por 
ele próprio foi definido como a “máfia do poder”, que desde 2 de julho o cercou e aceitou como 
seu novo guia, e os milhões de trabalhadores e povo oprimido que lhe deram a vitória com 
imensa esperança de que a situação do país vai passar por uma viragem decisiva a favor do 
bem-estar popular.

Cinquenta anos depois de 1968, há uma situação nova na luta política cujos complexos e 
profundos enigmas são evidentes desde o primeiro mês da viragem eleitoral do 1° de julho 
passado. Abriu-se um novo capítulo na história do México.

Não é exagerado concluir que verdadeiramente muito do que acontece hoje tem as suas 
raízes nas alegres e audazes jornadas das massas juvenis que percorreram as ruas da capital 
do México e de outras cidades do país, abanando os palácios e apelando ao povo a unir-se na 
luta por um México democrático e libertário. Foram os heróis populares que ganharam para 
sempre um lugar de honra na memória coletiva do povo mexicano.

Artigo de  Manuel Aguilar Mora*, professor da Universidade Autónoma da Cidade de México 
(UACM), publicado em 31 de julho de 2018, em Periodistas Unidos. Tradução de Carlos Santos 
para esquerda.net

* Manuel Aguilar Mora integrou, em 1968, o Comité de luta de Filosofia e Letras ao lado de José Revueltas, Luis González de Alva e 
Roberto Escudero. Foi fundador do Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT) e é autor de numerosos livros sobre a história 
política e social de México.
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