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NOTA INTRODUTÓRIA

Muitos interrogar-se-ão sobre as razões que levaram o CEPCEP 
a dedicar um número temático da Revista Povos e Culturas ao tema 
Reflexos do Maio de ’68 na Sociedade Portuguesa.

Trata-se de uma pergunta legítima que merece uma resposta 
breve e clara.

Procuraremos dá-la nos parágrafos seguintes.

Olhando retrospectivamente, e buscando um acontecimento 
que há quatro décadas terá influenciado decisivamente as insti-
tuições e os valores da sociedade portuguesa, será difícil encontrar 
um evento que rivalize com o Maio de ‘68 nos seus indiscutíveis 
impactos. Decorridos 40 anos sobre o «tsunami» que varreu a 
França, e que teve um efeito de contágio «viral» por toda a Europa, 
não se descortina nos países vizinhos do nosso outro fenómeno que 
se aproxime do Maio ’68 nas suas dimensões de revolução social, 
cultural, educativa e geracional e cujas marcas perduram até hoje 
em muitas instituições basilares da nossa sociedade com relevo  
para a Universidade. A Universidade francesa, pulverizada e frag-
mentada, é ainda actualmente, na sua estrutura e desenho orga-
nizacional, a herdeira directa da reforma Faure que nos anos 70 
foi inexoravelmente determinada pelo propósito de prevenir uma 
nova eclosão social com a intensidade e extensão do Maio de ’68.

Por outro lado, a verdade é que, por estranho que pareça, não 
têm sido férteis os olhares académicos sobre um acontecimento de 
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tão vastas repercussões, apesar da sua relevância e da sua influên-
cia no espaço e no tempo. Povos e Culturas pretende contribuir para 
a superação desse défice analítico proporcionando uma aborda-
gem independente, multidisciplinar e plural de um fenómeno social 
cuja complexidade nunca será demais enfatizar. A circunstância 
de terem passado quatro décadas permite a postura distanciada, 
repousada e imparcial que só o decurso do tempo propicia.

Acresce que o fosso intergeracional não cessou de crescer ao 
longo desse tempo. Hoje a vertigem tecnológica, a força dos media, 
a globalização de ideias e de modas, o mito da juventude, levaram 
ao envelhecimento «precoce» da humanidade e à sucessão cada vez 
mais rápida de culturas geracionais. Ainda deste ponto de vista é 
interessante perceber o que a geração actual dos 60 anos protago- 
nizou nos seus 20 anos de idade para que o bisturi da análise 
diacrónica ajude a melhor perceber os ritmos de continuidade e 
mudança, de permanência e renovação, que desde sempre cons-
tituiram o mistério da condição humana e das suas dinâmicas 
comunitárias.

Finalmente, se outra razão não existisse, seria também opor-
tuno abordar o Maio de ’68 na perspectiva do encontro de culturas 
e do confronto de azimutes. Efectivamente, tendo surgido ao início 
como fenómeno tipicamente francês, a revolução do Quartier Latin 
de Paris não deixou de se inscrever no ar do tempo, naquilo que 
aquela releva de integração numa situação contextual típica de um 
mundo em convulsão com expressões tão marcadamente contras-
tantes como os hippies de S. Francisco, os violentos protestos de rua 
contra a guerra do Vietnam, o emblemático festival Woodstock ou 
a emergência dos Beatles na cena da renovação musical. O CEPCEP 
que, por vocação e genética, nasceu há um quarto de século com 
o mandato de reflectir em permanência sobre a fecundidade do 
encontro de povos e de culturas, não poderia, pois, deixar de cele-
brar o seu aniversário deixando «passar em claro» aquilo que 
genuinamente se pode classificar como o choque de culturas mar-
cante de toda a década de ’60.
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Introdução

Quem viveu os acontecimentos ocorridos em Maio de 68 certa-
mente não esqueceu as notícias que até nós chegavam desses factos, 
apesar de nem tudo ser convenientemente divulgado. Mas a época 
era de emigração e de grande procura de França, sobretudo de Paris, 
à busca de melhores condições de vida, ou para continuar estudos 
e adquirir as especializações que tardavam em chegar a Portugal, ou 
tão-somente à cata de algum espaço de maior liberdade de expressão. 
Também quem por esses ou outros motivos presenciou os episódios 
de conturbação estudantil, certamente não esqueceu as vivências 
desses tempos. E, quiçá persuadido da extensão da controvérsia, 
procurou razões, reteve imagens, guardou documentos, observou 
consequências que, decorridas algumas décadas será certamente de 
interesse recordar.

Reflectir em todos esses episódios e observar o seu eco na socie-
dade portuguesa, foram motivos que levaram o Centro de Estudos de 
Povos e Culturas de Expressão Portuguesa (CEPCEP), a consagrar-lhe 
um número da sua revista Povos e Culturas. Mas também, porque 
atento aos fenómenos de mutação social, com esta reflexão pretendeu 
assinalar o quarto de século da sua existência, trazendo à lembrança 
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ou ao conhecimento das gerações presentes, acontecimentos que se 
terão repercutido na sociedade portuguesa do tempo.

Temos a noção da complexidade da análise e da controvérsia do 
tema. Por isso tivemos a preocupação de o trazer ao público, decor-
ridos 40 anos, analisando-o em diversas perspectivas e por autores 
de diferentes formações académicas e de desiguais universos polí-
ticos. Os autores que tiveram a generosidade de colaborar connosco, 
enriqueceram-nos com perspectivas teóricas, informação sobre com-
portamentos insurrectos, análises históricas, vivências revolucio-
nárias, quer em França quer depois em Portugal. Muitos deles foram 
testemunhas oculares do ocorrido durante e após a revolução que 
marcou a segunda metade do século XX.

Estamos certos que da leitura destes artigos, entrevistas e depoi-
mentos nascerá uma opinião mais enriquecida e firme sobre o Maio 
de 68 e das suas repercussões na sociedade portuguesa.

Mário	Lages

arTUr	Teodoro	de	MaTos

Coordenadores
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II.

ESTUDOS
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PARA UMA REVISITAÇÃO DE ONE-DIMENSIONAL MAN
DE HERBERT MARCUSE

José Barata-Moura*

§ 1. Um «mentor inspirativo» ?

Desde muito cedo – praticamente, numa coetaneidade com o desenrolar 
dos acontecimentos e a sua expressão mediatizada –, Herbert Marcuse foi sendo 
associado à figura tutelar de «mentor inspirativo» (inspirational mentor) dos 
movimentos estudantis de protesto dos anos sessenta do século passado 1.

Uma ronda pelas publicações da época poderá sem dificuldade encontrar 
atestações para o facto, que a memória dos contemporâneos, como impressão, 
regista. A título anedótico, recordo ainda o entusiasmo com que de Marcuse me 
falava – confessando embora não o ter lido – um antigo colega de liceu, de natu-
ralidade francesa, recém-chegado de Paris, numa conversa ocasional no Verão de 
1968, em plena praia do Estoril.

Compete à investigação histórica e ao inquérito sociológico debruçar-se 
em concreto, e com maior rigor, sobre as vicissitudes e os termos determinados 
– culturais, ideológicos e, inclusivamente, biográficos – em que essa influência 
«espiritual», reconhecidamente difusa, se terá verificado.

No entanto, é facto que, entre 1964 – data da primeira edição – e 1969, 
One-Dimensional Man conheceu, só nos Estados Unidos da América e na mesma 
editorial, mais de uma dezena de reimpressões. O êxito do empreendimento teve 

 * Universidade de Lisboa.
 1 Emblemática de uma qualificação sedimentada na opinião pública, é a apresentação, numa 
entrevista de 1977, de Marcuse como: «mentor inspirativo de revoluções de estudantes, tanto nos 
Estados Unidos como na Europa, nos anos sessenta» – «inspirational mentor of student revolutions in 
both the United States and Europe in the sixties», Richard KearNey, «Dialogue with Herbert Marcuse»; 
Dialogues with contemporary Continental thinkers. The phenomenological heritage. Paul Ric�ur,Paul Ric�ur, 
Emmanuel Levinas, Herbert Marcuse, Stanislas Breton, Jacques Derrida (1984), Manchester - Dover 
(New Hampshire), Manchester University Press, 19862, p. 73.

Para uma crítica da ritualização das denominações pelo seu enclausuramento ou anexação a 
uma função, no âmbito de uma linguagem de «administração total», veja-se, por exemplo: Herbert 
MarCUse, One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial SocietyStudies in the Ideology of Advanced Industrial Society (1964), I, 4; 
Boston, Beacon Press, 196911, pp. 85 ss.
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certamente a ver, não apenas com a real valia intrínseca da obra, mas também 
com a sua estreita consonância percebida com todo um conjunto de realidades 
que estavam em gestação e desenvolvimento.

Por sua vez, o próprio Marcuse, no prefácio de An Essay on Liberation (1969) 
– depois de assinalar a continuidade temática deste escrito, designadamente, com 
Eros and Civilization 2, One-Dimensional Man, e Repressive Tolerance 3–, afirma:

«Este ensaio foi escrito antes dos acontecimentos de Maio e Junho de 1968 
em França. Acrescentei meramente algumas notas de rodapé em jeito de documen- 
tação. A coincidência entre algumas das ideias sugeridas no meu ensaio e as for-
muladas pelos jovens militantes foi para mim surpreendente [striking]. O radical 
carácter utópico das exigências [demands] deles ultrapassa de longe as hipóte-
ses do meu ensaio; e, todavia, essas exigências foram desenvolvidas e formuladas 
no decurso da própria acção; são expressões de uma prática política concreta.» 4.

Para além dos aspectos testemunhais de admiração e de espanto que acom-
panham todo este pronunciamento, desde logo, dois traços teoréticos me pare-
cem desenhar-se aqui, e ser de reter: a vinculação da produção de pensamento 
(ou a consciencialização dos actores) à imersão num processo activo (a prática de 
uma luta em desenvolvimento) e o equacionamento da dimensão utópica.

§ 2. Consciência e utopia.

Com efeito, segundo Marcuse, o fenómeno da própria revolta estudantil 
vem trazer renovada confirmação empírica à sua tese de que o conceito de uma 
classe revolucionária predeterminada corresponde, no fundo, a uma constelação 

 2 Cf. MCf. MarCUse, Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into Freud (1955), New York, 
Vintage Books, 19662.

 3 Cf. MCf. MarCUse, «Repressive Tolerance» (1965); Robert Paul WoLFF, Barrington Moore Jr. e 
Herbert MarCUse, A Critique of Pure Tolerance (1965), Boston, Beacon Press, 19692, pp. 81-117 
(«Postscript 1968», pp. 117-123).

Porventura, deveríamos ter em conta também o epílogo introduzido na segunda edição 
(1954) de Reason and Revolution, e entretanto retirado da terceira edição (1960), porque, como o 
autor explica, «tratava de uma forma demasiado condensada desenvolvimentos que eu discuto mais 
completamente no meu livro que está para aparecer: um estudo da sociedade industrial avançada» 
– «it treated in a much too condensed form developments which I discuss more fully in my forth-
coming book, a study of advanced industrial society.», MarCUse, «A Note on Dialectic» (1960); Reason 
and Revolution. Hegel and the Rise of Social TheoryHegel and the Rise of Social Theory (1941), Boston, Beacon Press, 19697, p. XIV.

 4 «This essay was written before the events of May and June 1968 in France. I have merely 
added some footnotes in the way of documentation. The coincidence between some of the ideas 
suggested in my essay, and those formulated by the young militants was to me striking. The radical 
utopian character of their demands far surpasses the hypotheses of my essay; and yet, these demands 
were developed and formulated in the course of action itself; they are expressions of concrete 
political practice.», MarCUse, An Essay on Liberation, Preface; Boston, Beacon Press, 1969, p. IX.
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revoluta e obsoleta das lutas sociais (própria do século XIX e dos começos do 
século XX), que não está mais em linha com as alterações entretanto surgidas no 
funcionamento efectivo dos sistemas materiais e do tecido social.

Pelo contrário, de acordo com a análise que faz do capitalismo avançado 
e dos seus poderosos mecanismos de «integração» e de «homogeneização», é 
apenas do seio de uma «acção» determinada de rejeição em bloco do estebele-
cido (e da bateria de princípios que o norteia) que os próprios portadores da 
mudança – detentores de um certo estatuto de «exterioridade» relativamente ao 
«sistema» instalado – se perfilam e assumem como tal, na e pela sua prática.

Como ele próprio refere mais adiante neste mesmo ensaio de 1969:
«A procura de agentes históricos específicos de mudança [change] revolu-

cionária nos países capitalistas avançados é, de facto, sem sentido [meaningless]. 
As forças revolucionárias emergem no próprio processo de mudança; a tradução 
do potencial no actual [ou efectivo, actual] é obra de prática política.» 5.

Por outro lado, o «ingresso» (ingression) da imaginação e da criatividade 
– de uma radical liberdade «transgressora» e «sensualizada» – em processos que 
declaradamente apontam à transformação configura um ambiente de alternativa 
que se acompanha de rasgos de surrealidade e de utopismo, particularmente, se 
se tomar como termo de referência o «princípio de realidade» que comanda a 
subsistência do existente e o próprio modelo tradicional que aos revoluciona-
mentos costuma ser associado.

Daí a perplexidade – e, do mesmo passo, o apreço – que não deixa de acom-
panhar uma reflexão sobre os desenvolvimentos mais recentes:

«Uma concepção utópica ? Foi a grande, [a] real, a força de transcendência 
[transcending force], a “ideia nova” [idée neuve], na primeira rebelião pode-
rosa contra o conjunto [the whole] da sociedade existente, a rebelião pela total 
transvalorização [ou transvalidação] de valores [transvaluation of values], por 
maneiras de viver [ways of life] qualitativamente diferentes: a rebelião de Maio 
em França.» 6.

No entanto, o ajuizamento de Marcuse procura escavar mais fundo, e 
envolve toda uma reapreciação, e um reenquadramento, do próprio conceito 
de «utopia», que privilegie uma sua abordagem dinâmica relativamente às meras 
contraposições num registo de imediatez paralisada.

 5 «The search for specific historical agents of revolutionary change in the advanced capitalist 
countries is indeed meaningless. Revolutionary forces emerge in the process of change itself; the 
translation of the potential into the actual is the work of political practice.», MarCUse, An Essay on 
Liberation, IV, ed. cit., p. 79.

 6 «A utopian conception ? It has been the great, real, transcending force, the “idée neuve”, in 
the first powerful rebellion against the whole of the existing society, the rebellion for the total trans-
valuation of values, for qualitatively different ways of life: the May rebellion in France.», MarCUse, An 
Essay on Liberation, I; ed. cit., p. 22.
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O viso de que estas manifestações de revolta se revestem apresenta inegáveis 
traços utópicos, que não devem em caso algum ser liminarmente desatendidos.

Simplesmente, importa questionar se esta contaminação de processos que 
visam uma remodelação social do viver que não dispensa (antes requer) um vector 
de criatividade «artística», uma «dimensão estética», não corresponderá afinal 
àquela vitalidade a reencontrar e a inventar – «a nova sensibilidade que expressa o 
ascendente [ascent] dos instintos de vida sobre [a] agressividade e [a] culpa» 7 –, 
sem a qual a instauração de algo de realmente novo não pode ter lugar.

 7 «The new sensibility, which expresses the ascent of the life instincts over aggressiveness and«The new sensibility, which expresses the ascent of the life instincts over aggressiveness and 
guilt», MarCUse, An Essay on Liberation, II; ed. cit., p. 23.

 A referência imediata é aqui Freud, que não deixara de assinalar o complexo entrelaçamento 
do «impulso para a vida» (Lebenstrieb) e do «impulso de destruição» (Destruktionstrieb) na contur-
bada marcha do «desenvolvimento da civilização» (Kulturentwicklung); cf., por exemplo, Sigmund 
FreUd, Das Unbehagen in der Kultur (1929), VI; Studienausgabe, ed. Alexander Mitscherlich, AngelaAlexander Mitscherlich, Angela 
Richards e James Strachey, Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 19978, vol. IX, p. 249.IX, p. 249.
  Não seria, no entanto, descabido explorar também tematicamente muito do que Feuerbach 
desenvolve em torno da Sinnlichkeit, como privilegiada via de acesso ao efectivamente real, instância 
constitutiva de uma antropologia reencontrada, e princípio de reconfiguração da própria existência 
colectiva.

 Não será meramente por acaso que – na sequência, nomeadamente, de Das Wesen des 
Christentums (1841), das Vorläufige Thesen zur Reformation der Philosophie e dos Grundsätze der 
Philosophie der Zukunft (ambos de 1843) – um texto onde se verifica a repetida glosa da exortação 
«segue os sentidos !» (Folge den Sinnen !) se termina pela confissão de que Feuerbach se assume 
como «homem comum, comunista» (Gemeinmensch, Kommunist); cf. Ludwig FeUerbaCh, Über das 
“Wesen des Christentums” in Beziehung auf den “Einzigen und sein Eigentum” (1845); Gesammelte 
Werke, ed. Werner Schuffenhauer, Berlin, Akademie - Verlag, 19822, vol. 9, p. 441.

 É certo que toda esta articulação não transparece, mesmo como insinuação, em passagens 
onde seria expectável que ocorresse: quando Marcuse trata explicitamentre dos contributos de 
Feuerbach – cf. MarCUse, Reason and Revolution, II, I, 3; ed. cit., pp. 267-273 –, ou quando procede 
a um enquadramento histórico-categorial da «sensibilidade» (cf., por exemplo, Marcuse, Eros and 
Civilization, II, 9; ed. cit., pp. 157-179).

 O exame do conjunto dos textos onde esta problemática se reflecte, e da configuração de 
pensamento neles expressa, leva-me, contudo, a suspeitar que o momento feuerbacheano surge em 
Marcuse a partir da mediação operada já por Marx, designadamente, nos Manuscritos de 1844. Num 
estudo sobre estes Manuscritos, publicado pela primeira vez em 1932, o tema aparece introduzido 
na sua vertente práxico-ontológica: «A sensibilidade [Sinnlichkeit] do ser humano é, como “objecti-
vidade” [idade” [Gegenständlichkeit], essencialmente objectivação [Vergegenständlichung] prática, e, como 
[objectivação] prática, essencialmente uma objectivação social.» – «Die Sinnlichkeit des Menschen 
ist als “Gegenständlichkeit” wesentlich praktiche Vergegenständlichung und als praktische wesent-
lich eine gesellschaftliche Vergegenständlichung.», MarCUse, Neue Quellen zur Grundlegung des 
Historischen Materialismus (1932), II; Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft, Frankfurt 
am Main, Suhrkamp Verlag, 19704, p. 26 (veja-se, igualmente, pp. 29-30).

De qualquer modo, a convocação de Marcuse para uma reconstrucção do tema da Sinnlichkeit 
segundo Feuerbach, em clave e com um escopo emancipatórios, afigura-se manifesta na abordagem, 
designadamente, de Alfred SChMidT, Emanzipatorische Sinnlichkeit. Ludwig Feuerbachs anthropolo-
gischer Materialismus, München, Carl Hanser Verlag, 1973.
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É preciso, portanto, perguntar se a «forma» de uma imaginação criadora e 
gratificante – em acto na «transcendência» dos padrões e das metas da sociedade 
instalada – não se encontra ela própria inscrita já, como exigência (uma refigu-
ração do Sollen) e como negação, no leque de possíveis que essa sociedade ime-
diatamente reprime, mas, do mesmo passo, comporta (e cuja contenção opera).

O teor constitutivo de tudo aquilo que de pronto aparece – a um olhar afei-
çoado pelo, e afeito ao, dominante – como «utopia», e o seu potencial efectivo de 
«transformação», dependem, em larga medida, da sua inscrição real nesse hori-
zonte de possibilidades:

«A noção de “forma estética” como a Forma de uma sociedade livre signifi-
caria, de facto, inverter [reversing] o desenvolvimento do socialismo de científico 
a utópico, a menos que possamos apontar para certas tendências na infraestru-
tura da sociedade industrial avançada que podem dar a esta noção um conteúdo 
realista [a realistic content].» 8.

Isto é, no fundo, o que está em causa, na perspectiva de Marcuse, é o apura-
mento de uma teoria crítica da sociedade industrial avançada que a considere 
na sua «própria estrutura» (very structure), na literalidade dos seus «factos» mas 
também na historicidade dos seus «factores», sem perder de vista a possibilidade 
de uma sua «transcendência» – que «a falaciosa concreção do empirismo posi-
tivista» 9, implantado nas consciências e enformante dos comportamentos gene-
ralizados, bloqueia, deturpa e priva dos vectores que além dela são susceptíveis 
de conduzir, nos termos de padrões mais exigentes, enriquecidos e possíveis, de 
humanidade.

§ 3. A crítica: exigência racional e tarefa.

Pela minha parte, atrevo-me a pensar que – muito para além das posições a 
partir das quais fala, e dos resultados a que aporta – o que há de verdadeiramente 
interessante na produção filosófica de Herbert Marcuse é a atitude (crítica) que 
assume perante as realidades que o rodeiam e a maneira (dialéctica, ainda que ao 
seu jeito) como com elas procura lidar.

Em 1960, no final do prefácio para uma reedição mesmo de um texto polé-
mico, não linear, e ideologicamente tão vincado, como Soviet Marxism, estas 

 8 «The notion of “aesthetic form” as the Form of a free society would indeed mean reversing«The notion of “aesthetic form” as the Form of a free society would indeed mean reversing 
the development of socialism from scientific to utopian unless we can point to certain tendencies 
in the infrastructure of advanced industrial society which may give this notion a realistic content.», 
MarCUse, An Essay on Liberation, III; ed. cit., p. 49.

 9 «the fallacious concreteness of positivist empiricism», M«the fallacious concreteness of positivist empiricism», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 4; 
ed. cit., p. 107.
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dimensões recorrentes no seu pensamento não deixam de assomar, a propósito 
de uma consideração respeitante à estrutura de um mundo de «guerra fria» (em 
aquecimento) em que lhe é dado viver:

«É um mundo que aceita e justifica o risco diário de guerra nuclear como 
uma parte integrante do estado normal das coisas [ou assuntos: normal state 
of affairs]. E um mundo destes não pode fornecer os padrões [standards] para 
aquilo que é realista [realistic] e para aquilo que o não é. Se o estado prevale-
cente das coisas não é nem normal nem necessário, tem alternativas históricas 
que a presença e a prevalência dele negam. A análise crítica tem a tarefa [task] de 
manter essas alternativas no espírito [in mind], não importa quão utópicas elas 
possam aparecer no status quo» 10.

Ainda que não escapando por inteiro ao resvalamento para uma certa e 
apropriada «desterritorialização» – instigada, em larga medida, pelo desejo de 
ocupação de um posto de «exterioridade» relativamente aos condicionalismos 
dominantes –, é, no fundo, de um apelo (que procura ser consistente) à vigilância 
do pensar que se trata.

E aqui vale a pena recordar algumas fontes de inspiração, não tanto para o 
teor determinado da doutrina, mas para os instrumentos teoréticos da sua organi-
zação e encaminhamento.

Martin Heidegger – cuja presença no primeiro período da obra de Marcuse 
é tão flagrante 11 – havia sublinhado já, em Sein und Zeit, que o «entendimento» 
(Verständnis) da fenomenologia (husserliana, tópico contextual em que esta 
formulação ocorre, mas a cujo exclusivo âmbito não deve ser restringida) supõe 
uma efectiva compreensão de que:

«mais acima [höher] do que a realidade [efectivada, Wirklichkeit] está a 
possibilidade [Möglichkeit]» 12.

 10 «It is a world that accepts and justifies the daily risk of nuclear war as an integral part of«It is a world that accepts and justifies the daily risk of nuclear war as an integral part of 
the normal state of affairs. And such a world cannot provide the standards for what is realistic and 
what is not. If the prevailing state of affairs is neither normal nor necessary, it has historical alterna-
tives that its presence and prevalence deny. Critical analysis has the task of keeping these alterna-
tives in mind, no matter how utopian they may appear in the status quo.», MarCUse, Soviet Marxism. 
A Critical Analysis (1958), Preface 1961; New York, Vintage Books, 19612, p. XVI.

 11 Marcuse havia estudado sob a orientação de Heidegger na Universidade de Freiburg, em 1928.
Deparamos com uma boa ilustração deste entrecruzamento de influências e de motivos, por 
exemplo, em: MarCUse, «Beiträge zu einer Phänomenologie des Historischen Materialismus» (1928); 
Herbert MarCUse e Alfred SChMidT, Existentialistische Marx-Interpretation, Frankfurt am Main, 
Europäische Verlagsanstalt, 1973, pp. 41-84.

 12 «H�her als die Wirklichkeit steht die«H�her als die Wirklichkeit steht die Möglichkeit.», Martin Heidegger, Sein und Zeit (1927), 
§ 7, C; Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 197212, p. 38.

Não esqueçamos que Heidegger era também um profundo conhecedor da Phänomenologie des 
Geistes de Hegel, à qual dedicou diversos seminários, designadamente, em 1930-1931 e 1942-1943. 
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O «possível», como transcendência negadora do existente, é certamente um 
dos grandes temas do filosofar de Marcuse. Todavia, não é directamente a partir 
de Heidegger que ele o pensa, ou começa a pensar.

Com efeito, Marcuse explora e desenvolve filosoficamente esta perspectiva 
– não desgarrada, aliás, de alguma militância política inicial e fugaz no Partido 
Social-democrata alemão, em 1917 – sobremaneira, a partir de uma profunda 
reflexão sobre o património legado por Hegel, e que desde o âmago anima o 
desenvolvimento marxista da dialéctica 13 – com um embasamento materialista de 
implicações práticas de que, todavia, em medida determinante Marcuse, sem as 
renegar por completo, se afasta 14.

Cf. Heidegger, Hegels Phänomenologie des Geistes e «Hegels Begriff der Erfahrung» (posteriormente 
publicado em Holzwege); Gesamtausgabe, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, respectiva-
mente: 1980, vol. 32, e 1977, vol. 5, pp. 115-208.

Como é sabido, a Habilitationsschrift de Marcuse, de que também consta um especial agra-
decimento a Hedidegger, gira em torno de uma teoria da historicidade pensada a partir de Hegel, 
em cujo pensamento, designadamente, é sublinhado emergir «uma dimensão completamente nova» 
(eine völlig neue Dimension): «O ente finito não tem história, mas é história.» – «Das endliche– «Das endliche 
Seiende hat nicht Geschichte, sondern ist Geschichte.», MarCUse, Hegels Ontologie und die Theorie 
der Geschichtlichkeit (1932), I, 4; Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 19753, p. 63.

 13 «O impacte da filosofia hegeliana sobre a teoria social, e a função específica da teoria 
social moderna, não podem ser entendidas excepto a partir da forma completamente desdobrada 
da filosofia de Hegel e das suas tendências críticas, tal como transitaram para a teoria marxiana.» –– 
«The impact of the Hegelian philosophy upon social theory, and the specific function of modern 
social theory cannot be understood except from the fully unfolded form of Hegel’s philosophy and 
its critical tendencies, as they went over to Marxian theory.», MarCUse, Reason and Revolution. Hegel 
and the Rise of Social Theory (1941), II, Introduction; ed. cit., p. 257.

 Esta mesma orientação é igualmente perceptível em muitos textos anteriores, onde, tomando 
partido em debates que ao tempo decorriam, se trata de deixar bem vincado que o próprio Marx, 
«com toda a nitidez» (in aller Deutlichkeit), exprimiu «a vinculação interior da teoria revolucioná-
ria à filosofia de Hegel» (die innere Verbundenheit der revolutionären Theorie mit der Philosophie 
Hegels); cf. MarCUse, Neue Quellen zur Grundlegung des Historischen Materialismus, VI; Ideen zu 
einer kritischen Theorie der Gesellschaft, ed. cit., p. 54.

 14 Sob este ponto de vista, parece-me descortinável em Marcuse uma funda continuidade na 
acentuação da Praxis como acto instaurador de realidade, porventura, não suficientemente aten-
dido nos relacionamentos dialécticos que mantém com todo um horizonte de materialidade (que 
abrange também a radicação material das forças sociais):

 «Na situação fundamental [Grundsituation] marxista, trata-se da possibilidade histórica 
do acto radical [radikale Tat], que deve libertar [freimachen] uma necessária nova realidade 
[Wirklichkeit] como realização [Realisierung] do ser humano todo.» – «In der marxistischen«In der marxistischen 
Grundsituation geht es um die geschichtliche M�glichkeit der radikalen Tat, die eine notwendige 
neue Wirklichkeit als Realisierung des ganzen Menschen freimachen soll.», MarCUse, «Beiträge zur 
eine Phänomenologie des Historischen Materialismus» (1928), II; ed. cit., p. 44.

A melodia deste enfoque principial não deixa, contudo, de evocar Moses Hess, e a sua convo- 
catória de uma «filosofia do acto» (Philosophie der Tat), de que as raízes fichteanas se não encontram 
apagadas, e que, designadamente, o leva a proclamar com um forte acento crítico: «O principal é o 
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Hegel põe efectivamente em evidência – e não apenas com um alcance 
instrumental na órbita subjectiva do filosofar, posto que o «Espírito» (Geist) cons-
titui verdadeiramente, e no seu devir de realização, o ser de «aquilo que é» 15 – 
«o enorme poder do negativo» (die ungeheure Macht des Negativen) que cons-
titui «a energia do pensar» (die Energie des Denkens)16.

«Pensar» o mundo não é exactamente o mesmo do que registá-lo na patência 
segmentada do seu aparecer fixado e ordená-lo nos parâmetros rígidos do «enten-
dimento» (Verstand), que o deixam intacto e consagrado na imediatez fáctica das 
suas determinações:

«Pensar o mundo empírico significa antes essencialmente: realterar [umän-
dern] a sua forma empírica e transformá-la [verwandeln] em algo de universal; 
o pensar exerce simultaneamente uma actividade negativa [negative Tätigkeit] 
sobre essa base [empírica]; o material [der Stoff] percepcionado, quando é deter-
minado por universalidade, não permanece na sua primeira figura empírica.» 17.

Considerado à luz da «universalidade» em que dinamicamente se inscreve 
e que lhe mostra um conjunto de possibilidades «essenciais» (mas não realizadas 
todas na sua imediatez dada), o «positivo» vê negada a sua pretensão de se dar 
imediatamente – quer na dimensão externa da experiência sensível, quer na inti-
midade (noética e/ou sentimental) da «intuição» interior – como forma acabada, 
ou única, do ser.

Em conformidade, «no pensar está contida a negação do objecto [die Nega-
tion des Gegenstandes]; e o comportamento negativo [das negative Verhalten] 

“operar [das Wirken], não a obra [das Werk]”.» – «Das “Wirken, nicht das Werk” ist die Hauptsache.»,– «Das “Wirken, nicht das Werk” ist die Hauptsache.», 
Moses Hess, Philosophie der Tat (1843); Philosophische und sozialistische Schriften. 1837-1850. Eine 
Auswahl, ed. Wolfgang M�nke (doravante: PSS), Berlin, Akademie-Verlag, 1980Wolfgang M�nke (doravante: PSS), Berlin, Akademie-Verlag, 19802, p. 221.

Hess havia, aliás, sublinhado também a forte dimensão crítica presente no pensamento de 
Hegel, e que os jovens hegelianos haviam, por sua vez, convertido em direcção fundamental do seu 
trabalho filosófico; cf. HESS, Gegenwärtige Krisis der deutschen Philosophie (1841), PSS, pp. 169-171. 
Este aspecto surge relevado em: MarCUse, Reason and Revolution, II, II, 1; ed. cit., p. 325.

 15 A Wirklichkeit, a «realidade efectiva», como «substância» (Substanz) que é «sujeito» (Subjekt), 
resolve-se e reapropria-se como Geist. Ou, para recordar uma outra formulação conhecida, «a história 
mundial» (Weltgeschichte) é «a explicação [Auslegung] e a realização [Verwirklichung] do Espírito 
universal» – «die Auslegung und Verwirklichung des allgemeinen Geistes», Georg Wilhelm Friedrich 
HegeL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im 
Grundrisse, § 342; Theorie Werkausgabe, red. Eva Moldenhauer e Karl Markus Michel (doravante:Eva Moldenhauer e Karl Markus Michel (doravante: 
TW), Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1970, vol. 7, p. 504.

 16 Cf. HegeL, Phänomenologie des Geistes, Vorrede; TW, vol. 3, p. 36.

 17 «Die empirische Welt denken hei�t vielmehr wesentlich, ihre empirische Form umändern«Die empirische Welt denken hei�t vielmehr wesentlich, ihre empirische Form umändern�t vielmehr wesentlich, ihre empirische Form umändernt vielmehr wesentlich, ihre empirische Form umändern 
und sie in ein Allgemeines verwandeln; das Denken übt zugleich eine negative Tätigkeit auf jene 
Grundlage aus; der wahrgenommene Stoff, wenn er durch Allgemeinheit bestimmt wird, bleibt nicht 
in seiner ersten empirischen Gestalt.», HegeL, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im 
Grundrisse, § 50; TW, vol. 8, p. 132.
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é necessário para se conceber [begreifen] [o que quer que seja]. Isto tem muito 
mais profundidade do que a conversa acerca da consciência imediata.» 18.

Há, portanto, que negar, que quebrar, que transcender, o ponto de vista 
dominante e dominador – a «consciência imediata» – que circunscreve e oprime o 
ser na figura limitada (e limitativa) do seu «acontecer unidimensional» (eindimen-
sionales Geschehen) 19.

§ 4. A necessária «elevação ao conceito».

Penso que é de aqui que arranca o vector crítico fundamental da abordagem 
marcuseana da teoria social – tributária, por outro lado, também do programa da 
«teoria crítica» (kritische Theorie) – desenvolvido, sob a égide de Max Horkheimer 
e de Theodor Adorno, no âmbito do Institut für Sozialforschung, entretanto 
transferido de Frankfurt para os Estados Unidos, e com o qual Marcuse colabo-
rará a partir de 1934 20.

Para «compreender» uma sociedade na sua estrutura de funcionamento e 
na sua estruturação dinâmica – e não meramente para nela «operar» segundo 
o regime do sucesso (de acordo com os critérios que ela própria auto-valida) – 
não basta quedar-se pelo viso que ostenta: pela arregimentação e pela narrativa 
de «factos» 21; é preciso elevar-se ao «conceito», porque o ser não se restringe à 

 18 «Im Denken ist enthalten die Negation des Gegenstandes; und das negative Verhalten ist not-«Im Denken ist enthalten die Negation des Gegenstandes; und das negative Verhalten ist not-
wendig, um zu begreifen. Es hat dies viel mehr Tiefe als das Gerede vom unmittelbaren Bewu�tsein.», 
HegeL, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Einleitung; TW, vol. 18, p. 154.

 19 Cf. MCf. MarCUse, Hegels Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit, I, 4; ed. cit., p. 57.

 20 De alguma maneira, poderemos aceitar que o horizonte problemático despoletador se 
prende com a procura do conhecimento de

«por que é que a humanidade, em vez de entrar numa situação verdadeiramente humana, se 
afunda numa nova espécie de barbárie.» – «warum die Menschheit, anstatt in einen wahrhafte men-
schlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei versinkt.», Max HorkheiMer e Theodor W. 
AdorNo, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente (1944), Vorrede; AdorNo, Gesammelte 
Schriften, ed. Rolf Tiedemann (doravante: GS), Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997, 
vol. 3, p. 11.

No entanto, o próprio movimento por uma «teoria crítica da sociedade» também nunca deixou 
de se ver atravessado por «controvérisas filosóficas» (philosophische Auseinandersetzungen). Veja-se,Veja-se, 
por exemplo: MarCUse, Philosophie und kritische Theorie (1937); Kultur und Gesellschaft, Frankfurt 
am Main, Suhrkamp Verlag, 19709, vol. I, pp. 102-127.I, pp. 102-127.

Penso que é a essa luz, designadamente, que se há-de entender a apologia que aí é feita da 
«razão» (Vernunft) como «a categoria fundamental do pensar filosófico» (die Grundkategorie philo-
sophischen Denkens), que deve expôr «a suprema possibilidade do ser humano e do próprio ente» 
(die höchste Möglichkeit des Menschen und des Seienden selbst; ibid., p. 103).

 21 «Nas condições repressivas em que os homens pensam e vivem, o pensamento [thought] 
– qualquer modo de pensar [thinking] que não esteja confinado à orientação pragmática dentro do
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datidade empírica das suas manifestações – ainda por cima, administradas e mani-
puladas em obediência ao império da sua reprodução e perpetuamento.

Como Marcuse refere num quadro de crítica de um uso ordinário (ainda 
que reforçadamente induzido) da linguagem, que carrega consigo já todo um 
«pronto-a-pensar» da unidimensionalização:

«Previamente ao seu uso [usage] operacional, o conceito nega a identifi-
cação da coisa com a sua função; ele distingue aquilo que a coisa é das funções 
contingentes da coisa na realidade estabelecida.»22.

Por intermédio deste trânsito à perspectiva do «conceito» – por onde certa-
mente ressoam ecos do Begriff hegeliano 23 –, uma situação ou um ente da vida 
quotidiana

«tornaram-se objectos de pensamento, e, como tal, o seu conteúdo [con-
tent] e significação [meaning] são idênticos aos, e todavia diferentes dos, objectos 
reais de experiência imediata. “Idênticos”, porquanto o conceito denota a mesma 
coisa; “diferentes”, porquanto o conceito é o resultado de uma reflexão que 
compreendeu a coisa no contexto (e à luz) de outras coisas que não apareciam na 
experiência imediata e que “explicam” a coisa (mediação).» 24.

Através da «elevação ao conceito», tem, por conseguinte, lugar todo um 
processo de mediação – decisivamente levado a cabo pela actividade «negadora» 
do pensar (mas talvez não apenas por ela) – que rompe o confinamento e a 
estagnação do dado na mera imediatez do seu aparecer, e o inscreve num con-
torno deveniente de sentido.

status quo – apenas pode reconhecer os factos e responder [respond] aos factos “indo [ao que está] 
por detrás” [going behind] deles.» – «Under the repressive conditions in which men think and live,– «Under the repressive conditions in which men think and live, 
thought – any mode of thinking which is not confined to pragmatic orientation within the status 
quo – can recognize the facts and respond to the facts only by “going behind” them.», MarCUse, 
One-Dimensional Man, II, 7; ed. cit., p. 185.

 22 «Prior to its operational usage, the concept«Prior to its operational usage, the concept denies the identification of the thing with its func-
tion; it distinguishes that which the thing is from the contingent functions of the thing in the estab-
lished reality.», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 4; ed. cit., p. 95.

 23 «Conceber [begreifen] significa desenvolver algo a partir das suas condições, a partir da sua 
possibilidade; encarar todas as condições.» – «Begreifen [hei�t] etwas aus seinen Bedingungen, aus 
seiner M�glichkeit [entwickeln]; alle Bedingungen einsehen.», HEGEL, Logik für die Mittelklasse 
(1808-1809), § 50; TW, vol. 4, p. 99.

 24 «they have become objects of thought, and as such, their content and meaning are identical«they have become objects of thought, and as such, their content and meaning are identical 
with and yet different from the real objects of immediate experience. “Identical” in as much as the 
concept denotes the same thing; “different” in as much as the concept is the result of a reflection 
which has understood the thing in the context (and in the light) of other things which did not appear 
in the immediate experience and which “explain” the thing (mediation).», MarCUse, One-Dimensional 
Man, I, 4; ed. cit., p. 105.
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O conceito compreende sempre mais do que a singularidade petrificada da 
coisa – desde logo, porque a contextualiza –, e compreende também de um modo 
diferente, porque envolve e suscita uma transitividade para além do simples-
mente descrito.

Daí a tensão, a discrepância, o conflito – fortemente potenciadores de impli-
cação – entre o registo «universal» (concreto) do conceito e a imediatez fáctica 
(abstracta) a que se reporta.

§ 5. A necessária convocação da historicidade.

Esta transitividade veiculada pelo conceito – e que incindivelmente remete 
para uma crítica do existente, ao revelar o leque de possibilidades que ele mate-
rializa na sua positividade presente e que do seu interior se projectam como 
eventuais alternativas – assoma, num mesmo movimento, como história e como 
historicidade.

Pelo contrário, o despedimento ou a morte da história corresponde à «natu-
ralização» do estabelecido, reforça o «feiticismo» de uma completa reificação da 
existência nas suas diferentes manifestações 25, promove a sua paralisação dentro 
de parâmetros em que férreos controlos (mesmo quando subtis) do intervalo 
de variação consentida apagam o espectro de uma transformação na ordem da 
qualidade.

Daí os receios que afinal se escondem por detrás de tantos intentos consu-
mados de obnubilação da memória – que, nomeadamente, apostam numa funda-
mental «eternização» do estado presente das coisas (acompanhado, de resto, por 
uma sorrateira e subreptícia sugestão de inferência precavidamente dirigida ao 
porvir: como «sempre foi assim», assim também «sempre será»):

«A lembrança do passado», pelo contrário, «pode dar origem a perspectivas 
perigosas [dangerous insights], e a sociedade estabelecida parece estar apreen-
siva quanto aos conteúdos subversivos da memória. A lembrança é um modo de 
dissociação dos factos dados, um modo de “mediação” que quebra, por curtos 
momentos, o poder omnipresente dos factos dados.» 26.

 25 Lembremos que, para Marx, o fenómeno do «feiticismo» (Fetischismus) – designadamente, 
tanto no que se refere à «mercadoria» (Ware) como ao «dinheiro» (Geld) – corresponde a um pro-
cesso de «coisificação» em que «a relação social dos próprios seres humanos» (das bestimmte gesell-
schaftliche Verhältnis der Menschen selbst) toma «a forma fantasmagórica de uma relação de coisas» 
(die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen). Cf. Karl MCf. Karl MarX, Das Kapital. Kritik 
der politischen Ökonomie, I, I, I, 4; Marx-Engels Werke, ed. IML (doravante: MEW), Berlin, Dietz 
Verlag, 1977, vol. 23, p. 86.

 26 «Remembrance of the past may give rise to dangerous insights, and the established society«Remembrance of the past may give rise to dangerous insights, and the established society 
seems to be apprehensive of the subversive contents of memory. Remembrance is a mode of 



30

José Barata-Moura

Por isso, quando ocorre – por exemplo, em litúrgicas efemérides engala-
nadas –, a «oficialização» da história comemorada, segundo os cânones domi-
nantes, não excede, em regra, os paramentos despojados de uma invocação 
ritualizada do passado.

O decisivo, porém, na ordem do compreender e do agir social, é, para 
Marcuse, a consciência de que a historicidade, apesar dos interditos reinantes, 
não se encontra encerrada 27.

Conceber o presente (dado) na sua articulação com tudo aquilo que con-
duziu à sua figura de existencialidade permite surpreender a sua contingência, 
a qual igualmente se prolonga num devir que reclama a negação da sua forma 
actual:

«A mediação do passado com o presente descobre os factores que fizeram 
os factos, que determinaram a maneira de viver [the way of life], que estabele-
ceram os senhores [masters] e os servos [servants]; ela projecta os limites e as 
alternativas.» 28.

Tudo o que na imediatez empírica surge dado como «facto» não é mera-
mente como positividade acabada; tem uma génese que decorre de «factores» que 
a determinam (e cujo horizonte de eficácia não se confina nem esgota na dimen-
são de um passado revoluto) 29, supõe uma «estrutura» (a descobrir) que rege o

dissociation from the given facts, a mode of “mediation” which breaks, for short moments, the omni-
present power of the given facts.», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 4; ed. cit., p. 98.

 27 Não é certamente por acaso – nem por idiossincrásica predilecção epistemológica por esta 
ou aquela área do saber – que, mais de vinte e cinco anos volvidos (mas não resolvido o problema), 
um autor como Fukuyama, na sustentação de cuja tese a declaração enfática da «ausência de alterna-
tiva» desempenha também o papel de «argumento», nos vem tranquilamente dizer que

«temos que passar de uma discussão da história para uma discussão da Natureza, se houver-
mos de tratar seriamente a questão do fim da história»... – «we must move from a discussion of– «we must move from a discussion of 
history to a discussion of nature if we are to address seriously the question of the end of history.», 
Francis FUkUyaMa, The End of History and the Last Man, II, 12; London, Penguin Books, 1992, p. 139.

 28 «The mediation of the past with the present discovers the factors which made the facts, which«The mediation of the past with the present discovers the factors which made the facts, which 
determined the way of life, which established the masters and the servants; it projects the limits and 
the alternatives.», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 4; ed. cit., p. 100.

 29 Lembremos o aguerrido debate – epistemológico, mas também político e ideológico – na 
sociologia norte-americana deste período quanto ao estatuto e relevância da historicidade para os 
estudos sociais.

Enquanto alguns se pronunciam aberta (e praticamente) pela remoção da história do ter-
reno científico da teoria sociológica, em nome da omnipotência de uma análise sistémica de ordem 
normativa (cf., por exemplo, Talcott ParsoNs, The Social System (1951), XII; New York - London, 
The Free Press - Collier - MacMillan, 19642, p. 555), outros há que, combatendo e desmontando criti-
camente essa descaracterização desvitalizadora decorrente de pretextos metodológicos, persistem em 
considerar que «nós não podemos esperar compreender qualquer sociedade determinada, mesmo 
como um assunto estático, sem o uso de materiais históricos» – «we cannot hope to understand any 
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jogo das interrelacionalidades em presença 30 – mas comporta também tendências 
(em desenvolvimento), que à «teoria crítica» cumpre identificar 31, e que para além 
do estado vigente das coisas podem levar, caso surjam «feitores» de mudança que 
deles se apropriem conveniente e criativamente.

A formulação de Marx é sobejamente conhecida:
«A arma da crítica, sem dúvida, não pode substituir a crítica das armas, 

o poder [Gewalt] material tem que ser derrubado por poder material, só que 
também a teoria se torna poder material assim que agarra as massas. A teoria é 
capaz de agarrar as massas assim que demonstra ad hominem, e ela demonstra 
ad hominem assim que se torna radical. Ser radical é apreender as coisas na raiz. 
A raiz para os seres humanos é, porém, o próprio ser humano.» 32.

single society, even as a static affair, without the use of historical materials.», Charles WrighT MiLLs, 
The Sociological Imagination (1959), 8, 2; London - Oxford - New York, Oxford University Press, 
19783, p. 149.

Uma apreciação ex post de Niklas Luhmann – sem quaisquer pretensões de neutralidade na 
crítica que insinuadamente carrega – dá-nos bem conta do embasamento e do alcance, determinados, 
deste debate:

«Foi, precisamente, obra [Leistung] da teoria de Parsons substituir os preconceitos [Vorurteile] 
da sociologia, como uma ciência de crises e de oposição [Krisen- und Oppositionswissenschaft], por 
uma arquitectónica conceptual relativamente autónoma (nela própria, depois, de novo criticável).» ... –... –
«Es war gerade die Leistung der Parsons’schen Theorie, die Vorurteile der Soziologie als einer Krisen-sen- 
und Oppositionswissenschaft durch eine relative autonome (in sich selbst dann wieder kritisier-
bare) Begriffsarchitektonik zu ersetzen.», Niklas LUhMaNN, Macht (1975), I; Stuttgart, Lucius & Lucius 
Verlagsgesellschaft, 20033, p. 17.

 30 «Porque os factores nos factos não são dados imediatos de observação, medição, e inter-
rogação. Eles só se tornam dados numa análise que é capaz de identificar a estrutura que sustenta 
[to hold together] as partes e os processos da sociedade, e que determina a sua interrelação.» – «For«For 
the factors in the facts are not immediate data of observation, measurement, and interrogation. They 
become data only in an analysis which is capable of identifying the structure that holds together the 
parts and processes of society and that determines their interrelation.», MarCUse, One-Dimensional 
Man, II, 7; ed. cit., p. 190.

 31 «O pensamento crítico esforça-se por definir o carácter irracional da racionalidade estabele-
cida (que se torna crescentemente óbvia) e por definir as tendências que causam essa racionalidade 
a gerar a sua própria transformação.» – «Critical thought strives to define the irrational character of«Critical thought strives to define the irrational character of 
the established rationality (which becomes increasingly obvious) and to define the tendencies which 
cause this rationality to generate its own transformation.», MarCUse, One-Dimensional Man, III, 9; 
ed. cit., p. 227.

 32 «Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen, die materielle«Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen, die materielle 
Gewalt mu� gestürzt werden durch materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur materiellen 
Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Die Theorie ist fähig die Massen zu ergreifen, sobald sie ad 
hominem demonstrirt, und sie demonstrirt ad hominem sobald sie radikal wird. Radikal sein ist die 
Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen ist aber der Mensch selbst.», MarX, Zur 
Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung; Gesamtausgabe, ed. Günter Heyden e AnatoliGünter Heyden e Anatoli 
Jegorow (doravante: MEGA2), Berlin, Dietz Verlag, 1982, vol. I/2, p. 177.
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É a partir desta perspectiva (reinterpretada) que Marcuse está a pensar, 
ainda que, porventura, cuidando menos da radicação histórica material das forças 
do que da motivação subjectiva (teorética e «instintual») que as há-de colocar em 
movimento.

§ 6. A resvaladiça invocação do «dever-ser».

Assim, a alternativa corresponde a uma possibilidade real de «transcen-
dência» do que se encontra estabelecido, como uma negação cujos pré-requisitos 
(em estado embrionário de germinação) ele próprio contém já; todavia, em rigor, 
ela apenas se justifica verdadeira ou autenticamente se consigo trouxer (se ao teor 
do seu «conceito» corresponderem) prospectos de uma maior «per-feição» 33.

A «essência», que ao «conceito» cumpre propriamente pensar, transmite-nos 
também o «verdadeiro», porque lhe cabe expôr o concreto na plenitude das suas 
determinações (tanto já realizadas, como possíveis); a «per-feição» devém, assim, 
um «per-fazer», que está «por fazer», das possibilidades essenciais.

No entanto, esta «perfeição» apresenta, do mesmo passo e no mesmo movi-
mento, uma conotação axiológica franca, na medida em que o «possível» que ela 
enuncia (e anuncia) como merecendo materialização corresponde também ele a 
um estádio de «melhoramento» (pautado por um conceito desenvolvido e mais 
rico de «humanidade») face ao positivadamente estabelecido na existência empí-
rica constatada.

Aqui chegado, Marcuse procura, deste modo, evitar os precipícios de um 
sofisticado essencialismo metafísico pelo hasteamento da bandeira de um funda-
mento «moral» enriquecido que se converta em medida de ajuizamento axiológico 
e em exigência prática de realização, procedendo – a meu ver, pouco hegeliana-
mente – a um reaquecimento da matriz accional do «dever-ser» (Sollen).

Entendo, com efeito, que são fundadas, e constitutivas do seu arcaboiço 
doutrinário, as conhecidas objecções fracturantes de Hegel à magnificação do 
peregrinante e «perenal dever-ser» (das perennierende Sollen) 34 que, a partir de 

 33 Para o enquadramento desta perspectiva, tenha-se, por exemplo, em conta, a natureza dos 
«citérios para a verdade histórica objectiva» (criteria for objective historical truth) que hão-de pre-
sidir à racionalidade de um projecto de «transcendência» do existente, que visa proporcionar «uma 
hipótese maior de pacificação da existência» (a greater chance for the pacification of existence). 
Cf. MarCUse, One-Dimensional Man, III, 8; ed. cit., p. 220.

 34 Como textos centrais de referência quanto ao desenvolvimento desta crítica (que se não 
limita a ter o pensamento moral de Kant como exclusivo objecto), tenham-se, por exemplo, em conta: 
HegeL, Phänomenologie des Geistes, TW, vol. 3, pp. 442-494; Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften im Grundrisse, §§ 507-512, TW, vol. 10, pp. 314-316; e Grundlinien der Philosophie 
des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, § 135, TW, vol. 7, pp. 252-254.
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uma declarada inspiração kantiana (retomada, no entanto, por outras orienta-
ções coevas, entre as quais, uma certa Gefühlsphilosophie se inscreve), pretende 
fundar um eticismo moralizante.

Nos termos genéricos destas abordagens que Hegel critica, aquilo mesmo 
que nega e transcende uma existência determinada não é compreendido como 
ingrediência do devir da própria «coisa» (Sache), internamente trabalhada pela 
contradição, nem como objecto de «realização» (Verwirklichung) por desenvolvi-
mento e por transformações requeridas, mas sempre como um «além» (Jenseits) 
inalcançável 35.

Marcuse, porém, no seu intento de comentário reconstrutivo da ontologia 
hegeliana, desde muito cedo entende, e interpreta, num quadro vocabular e sob 
a figura tutelar de um «dever-ser» a contraditoriedade intrínseca que trabalha o 
devir de toda a finitude:

«A determinidade [Bestimmtheit] respectiva do ente finito é não apenas, 
como “limitação” [Grenze], princípio do seu ser [Sein], mas também, como 
“limite” [Schranke], princípio do seu dever-ser [Sollen]. O ente finito está sob a 
necessidade [absoluta, unter dem Muß] do sair-para-fora-e-para-além-de-si [Sich-
über-sich-hinausschicken]; ele deve tornar-se um outro [ein Anderes] – só por 
esse facto ele se torna ele próprio. O dever-ser é um carácter ontológico do ente 
finito.» 36.

Tentando conservar o essencial da sua abordagem – em que, porventura, 
a contaminação pela linguagem do Sollen não fica isenta de desvios para derivas 
moralizantes – sem, todavia, se predispôr a incorrer naquilo que Hegel nuclear 
e justificadamente põe em causa, Marcuse vê-se também obrigado a afirmar que

 35 No marco de um paralelo estabelecido entre «o perenal dever-ser» (das perennierende 
Sollen) e «o mau infinito» (das schlechte Unendlichkeit) – «mau», porque colocado «fora», «acima», 
ou «além», do próprio processo das realidades em desenvolvimento –, Hegel, em contrapartida, 
assinala:

«É natureza do próprio finito ultrapassar-se a si mesmo [sich hinausgehen], negar a sua 
negação e tornar-se infinito. O infinito não está, deste modo, como algo de para si pronto [ein für 
sich Fertiges] acima [über] do finito, de tal modo que o finito tenha e mantenha o seu permanecer 
[Bleiben] fora [außer] ou sob [unter] aquele. Nem nós ultrapassamos o finito em direcção ao infinito 
apenas como uma razão subjectiva.» – «Es ist die Natur des Endlichen selbst, über sich hinauszuge-
hen, seine Negation zu negieren und unendlich zu werden. Das Unendliche steht somit nicht als ein 
für sich Fertiges über dem Endlichen, so da� das Endliche außer oder unter jenem sein Bleiben hätte 
und behielte. Noch gehen wir nur als eine subjective Vernunft über das Endliche ins Unendliche 
hinaus.», HegeL, Wissenschaft der Logik; TW, vol. 5, p. 150.

 36 «Die jeweilige Bestimmtheit des endlichen Seienden ist nicht nur als “Grenze” Prinzip seines«Die jeweilige Bestimmtheit des endlichen Seienden ist nicht nur als “Grenze” Prinzip seines 
Seins, sondern auch als “Schranke” Prinzip seines Sollens. Das endliche Seiende steht unter dem 
Mu� des Sich-über-sich-hinausschickens; es soll ein Anderes werden, – dadurch erst wird es selbst. 
Das Sollen ist ein ontologischer Charakter des endlichen Seienden.», MarCUse, Hegels Ontologie und 
die Theorie der Geschichtlichkeit, I, 5; ed. cit., p. 65.



34

José Barata-Moura

«o ser como dever-ser não é nenhuma norma erigida além do ente [jenseits 
des Seienden], mas uma “determinação” [Bestimmung] que reside no ser do pró-
prio ente» 37.

Para Marcuse, retornando agora ao contexto de One-Dimensional Man, a 
posição do «conceito» como ser significa que ele devém medida de aquilo que 
verdadeiramente é; implica, portanto, um ajuizamento negativo do existente 
que com ele não coincide, bem como o dever-ser (moral e prático) da realização 
desse conteúdo conceitual:

«Julgados à luz da sua essência e ideia, os homens e as coisas existem como 
diferentes [other] do que [aquilo] que são; consequentemente, o pensamento 
[thought] contradiz aquilo que está (dado), opõe a sua verdade à [verdade] da 
realidade dada. A verdade encarada pelo pensamento é a Ideia.» 38.

A moldura em que esta passagem se insere é, como não é difícil de depreen-
der, a de um diálogo de pensamentos em que a figura de Platão assoma como 
referência explícita, e em que os motivos hegelianos espreitam (já que, por cami-
nhos, com um teor doutrinário e um alcance, acentuadamente distintos também 
para Hegel a «idealidade» concretizada corresponde à figura do «verdadeiro» 39).

Desta sua leitura da «teoria das Ideias» procura, no entanto, Marcuse extrair 
fundamentalmente «a potencialidade essencial» (the essential potentiality) do 
«conceito», da qual, do mesmo passo, decorre uma obrigação moral de o realizar 
– «porque pensar de acordo com a verdade é o compromisso de existir de acordo 
com a verdade» (for thinking in accordance with truth is the commitment to 
exist in accordance with truth) 40.

E esta perspectiva da verdade (colhida na plenitude das potencialidades que 
recobre e descobre), por sua vez, tem que determinar também uma «subversão 

 37 «das Sein als«das Sein als Sollen ist keine jenseits des Seienden aufgerichtete Norm, sondern eine im 
Sein des Seienden selbst liegende “Bestimmung”», MarCUse, Hegels Ontologie und die Theorie der 
Geschichtlichkeit, I, 12; ed. cit., p. 147.

 38 «Judged in the light of their essence and idea, men and things exist as other than they are;«Judged in the light of their essence and idea, men and things exist as other than they are; 
consequently thought contradicts that which is (given), opposes its truth to that of the given reality. 
The truth envisaged by thought is the Idea.», MarCUse, One-Dimensional Man, II, 5; ed. cit., p. 132.

 39 Sobre este tópico, veja-se, por exemplo, o meu estudo: «A Concepção Hegeliana da Verdade», 
Revista da Faculdade de Letras, Lisboa, n.º 21-22 – 5ª Série (1996-1997), pp. 197-209.

 40 Linhas adiante, nesta mesma passagem, Marcuse dirá também:
«Consequentemente, o pensamento, pela situação dos seus objectos, é levado a medir a ver-

dade deles em termos de uma outra lógica, de um outro universo de discurso. E esta lógica pro-
jecta um outro modo de existência: a realização da verdade nas palavras e nos feitos do homem.» 
– «Consequently, thought is led, by the situation of its objects, to measure their truth in terms of«Consequently, thought is led, by the situation of its objects, to measure their truth in terms of 
another logic, another universe of discourse. And this logic projects another mode of existence: 
the realization of the truth in the words and deeds of man.», MarCUse, One-Dimensional Man, II, 5; 
ed. cit., pp. 133-134.



José Barata-Moura

35

Para uma revisitação de one-dimensional man de Herbert Marcuse

da ordem estabelecida» (a subversion of the established order), dada a manifesta 
incongruência desta com aquilo que como exigência se adianta.

O fundamental contorno ético-ontológico desta posição deixa-se, deste modo, 
surpreender com nitidez, na implicação mesma que enuncia e que a constitui:

«Assim, o carácter subversivo da verdade inflinge ao pensamento uma quali-
dade imperativa. A lógica centra-se sobre juízos que são, enquanto proposi- 
ções demonstrativas, imperativos [imperatives]: o predicativo “é” [is] implica um 
“dever-ser” [ought].» 41.

Esta inclusão prospectiva do dever-ser no próprio ser do conceito procura, 
no entanto, evitar um desvanecimento na mera teleologia metafísica (no limite: 
indiciadora de algum determinismo fatalista), através do resgate da dimensão da 
prática. O dever-ser tem que ser, porque deve ser, obra de instauração humana.

A dialéctica do ser devém, portanto, uma como «ético-ontologia», cuja teoria, 
de entrada, se sobredetermina por um desiderato prático (não imune a mobiliza-
doras reverberações prático-morais):

«O pensamento dialéctico compreende a tensão crítica entre “ser” [is] e 
“dever-ser” [ought], primeiro, como uma condição ontológica, pertencente à 
estrutura do próprio Ser [Being]. No entanto, o reconhecimento deste estado do 
Ser – a sua teoria – visa, desde o começo, uma prática concreta.» 42.

No fundo, esta repescagem marcuseana do Sollen não configura por com-
pleto um regresso à legislação da razão pura prática à maneira de Kant, mas, por 
outro lado, não deixa de forçar (em sentido «moral») a dialéctica intrínseca da 
contraditoriedade deveniente do real, que Hegel esclarecidamente havia cuidado 
de pôr em destaque.

A convocatória deste reatar com o Sollen corresponde, em suma, ao disposi-
tivo teorético que Marcuse encontrou para justificar moralmente a transformação 
necessária – como consumação de uma ideia/conceito de humanidade pacificada, 
tanto mais urgente quanto a repressão reinante (aberta e sublimada) manifesta-
mente a exige, e quanto para ela parecem começar a estar disponíveis (desde que 
reorientados nas suas metas e no seu enquadramento) promissores requisitos de 
materialização.

 41 «Thus, the subversive character of truth inflicts upon thought an«Thus, the subversive character of truth inflicts upon thought an imperative quality. Logic 
centers on judgments which are, as demonstrative propositions, imperatives, – the predicative “is” 
implies an “ought”.», MarCUse, One-Dimensional Man, II, 5; ed. cit., p. 132.

 42 «Dialectical thought understands the critical tension between “is” and “ought” first as an 
ontological condition, pertaining to the structure of Being itself. However, the recognition of this 
state of Being – its theory – intends from the beginning a concrete practice.», MarCUse, One-Dimen-Dimen-
sional Man, II, 5; ed. cit., p. 133.
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A revalorização da dimensão axiológico-moral – como insígnia de militante 
confronto da forma determinada do existente (que se reprova) com uma «ordem 
de valores» à qual, pelo menos em parte, o próprio estabelecido não deixa de 
proclamar abstracta (e envergonhada) reverência – converte-se, assim, sobretudo 
se associada a uma movimentação social adequada que ela seja susceptível de des-
pertar, em instrumento de crítica e de potencial alteração do estado das coisas:

«A moralidade não é necessariamente, e não [é] primariamente, ideológica. 
Face a uma sociedade amoral, ela torna-se uma arma política, uma força efectiva 
que leva as pessoas a queimar as suas guias de recrutamento [draft cards], a ridi-
cularizar dirigentes nacionais, a manifestar-se nas ruas, e a desdobrar cartazes que 
dizem “Não matarás” nas igrejas da nação.» 43.

Reatando com uma tradição de leitura antropológica e social da tensiona-
lidade inscrita por Freud na própria base instintual dos comportamentos – que, 
designadamente, Eros and Civilization, de 1955, havia explorado já num amplo 
sentido de Kulturkritik 44 –, a moralidade, reinstalada a partir desse fundamento, 
vê-se recuperada agora numa perspectiva política de emancipação prática:

 43 «Morality is not necessarily and not primarily ideological. In the face of an amoral society, it«Morality is not necessarily and not primarily ideological. In the face of an amoral society, it 
becomes a political weapon, an effective force which drives people to burn their draft cards, to ridi-
cule national leaders, to demonstrate in the streets, and to unfold signs saying, “Thou shalt not kill,” 
in the nation’s churches.», MarCUse, An Essay on Liberation, I; ed. cit., p. 8.

 44 «O próprio progresso da civilização sob o princípio do rendimento [performance principle] 
atingiu um nível de produtividade em que as exigências sociais de que a energia instintual seja gasta 
em trabalho alienado podiam ser consideravelmente reduzidas. Consequentemente, a continuada 
organização repressiva dos instintos parece ser necessitada menos pela “luta pela existência” do 
que pelo interesse em prolongar essa luta: pelo interesse na dominação.» – «The very progress of 
civilization under the performance principle has attained a level of productivity at which the social 
demands upon instinctual energy to be spent in alienated labor could be considerably reduced. 
Consequently, the continued repressive organization of the instincts seems to be necessitated less by 
the “struggle for existence” than by the interest in prolonging this struggle – by the interest in domi-
nation.», MarCUse, Eros and Civilization, II, 6; ed. cit., pp. 117-118.

Segundo uma formulação mais tardia desta mesma denúncia, que, no entanto, trata de salva-
guardar algum espaço de acolhimento para a putativa «distribuição» alargada dos «benefícios da 
exploração» (que, não obstante, acabam por reforçar uma «integração» alienante no «sistema» pela 
expectativa das «gratificações», repressivas, que não deixa de proporcionar):

«Seguramente, a “ordem objectiva das coisas” é ela própria o resultado de dominação, mas 
é apesar disso verdade que a dominação gera agora uma racionalidade superior: a de uma socie-
dade que sustenta a sua estrutura hierárquica enquanto explora cada vez mais eficientemente os 
recursos naturais e mentais, e distribui os benefícios dessa exploração numa escala cada vez mais 
ampla. Os limites desta racionalidade, e a sua força sinistra, aparecem na progressiva escravização 
[enslave-ment] do homem por um aparelho produtivo que perpetua a luta pela existência e a 
estende a uma luta internacional total que arruína as vidas de aqueles que constroem e usam esse 
aparelho.» – «To be sure, the “objective order of things” is itself the result of domination, but it«To be sure, the “objective order of things” is itself the result of domination, but it 
is nevertheless true that domination now generates a higher rationality – that of a society which 
sustains its hierarchic structure while exploiting ever more efficiently the natural and mental resources,
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«O radicalismo político implica, assim, radicalismo moral: a emergência de 
uma moralidade que podia precondicionar o homem para a liberdade. Este radi-
calismo activa a fundação [foundation] elementar, orgânica, da moralidade no 
ser humano. Previamente a todo o comportamento ético de acordo com padrões 
sociais específicos [specific social standards], previamente a toda a expressão 
ideológica, a moralidade é uma “disposição” do organismo, talvez enraizada na 
pulsão erótica [erotic drive] para contrariar a agressividade, e para criar e preser-
var “unidades” de vida “cada vez maiores” [ever greater].»45.

§ 7. A «racionalidade» irracional.

Acabamos, deste modo, de delinear esquematicamente aqueles que se me 
afiguram ser alguns dos traços supositais que enformam as análises e os prospec-
tos que One-Dimensional Man desenvolve.

O retrato que a teoria crítica traça das formações recobertas pela categoria 
de «sociedades industriais avançadas» está muito longe de ser lisonjeiro:

«A união de produtividade crescente e de crescente destruição; a iminência 
[brinkmanship] de aniquilação; a rendição [surrender] do pensamento, da espe-
rança, e do medo às decisões dos poderes instalados [the powers that be]; a pre-
servação da miséria face a uma riqueza sem precedentes – constituem a acusação 
[formal, ou a nota de culpa: indictment] mais imparcial; mesmo se eles não são a 
razão de ser [raison d’être] desta sociedade, mas apenas o seu subproduto: a sua 
racionalidade arrastadora [sweeping rationality], que propulsiona a eficiência e o 
crescimento, é ela própria irracional.» 46.

 and distributing the benefits of this exploitation on a ever-larger scale. The limits of this rationality, 
and its sinister force, appear in the progressive enslavement of man by a productive apparatus 
which perpetuates the struggle for existence and extends it to a total international struggle which 
ruins the lives of those who build and use this apparatus.», MarCUse, One-Dimensional Man, II, 6; 
ed. cit., p. 144.

 45 «Political radicalism thus implies moral radicalism: the emergence of a morality which might«Political radicalism thus implies moral radicalism: the emergence of a morality which might 
precondition man for freedom. This radicalism activates the elementary, organic foundation of moral-
ity in the human being. Prior to all ethical behavior in accordance with specific social standards, 
prior to all ideological expression, morality is a “disposition” of the organism, perhaps rooted in the 
erotic drive to counter aggressiveness, to create and preserve “ever greater unities” of life.», MarCUse, 
An Essay on Liberation, I; ed. cit., p. 10.

 46 «The union of growing productivity and growing destruction; the brinkmanship of annihila-«The union of growing productivity and growing destruction; the brinkmanship of annihila-
tion; the surrender of thought, hope and fear to the decisions of the powers that be; the preservation 
of misery in the face of unprecedented wealth constitute the most impartial indictment – even if 
they are not the raison d’être of this society but only its by-product: its sweeping rationality, which 
propels efficiency and growth, is itself irrational.», MarCUse, One-Dimensional Man, Introduction; ed. 
cit., p. XIII.



38

José Barata-Moura

Nestas sociedades, o «Estado do bem-estar» (Welfare State) converte-se em 
«Estado para a guerra» (Warfare State) 47, o enfunamento fantasmático do estri-
bilho da «ameaça» e do «Inimigo» transforma-se em dispositivo quotidiano de 
«contenção da mudança social e da perpetuação de servidão» 48, «o risco de uma 
evitável destruição pela mão do homem [man-made] tornou-se um equipamento 
normal da domesticidade [household] tanto mental como material das pessoas» 49, 
e devém ele próprio uma fonte sabiamente manipulada de lucro (económico e 
ideológico).

A «racionalidade tecnológica», ao submeter aos seus ditames o universo 
todo da existência, operou uma «transmutação» (transmutation) na própria ideia 
de Razão, transformou-se numa «lógica de dominação» (logic of domination) 50; 
ao secar e repelir de si o vector constitutivo da contradição, tornou-se, nas e 
através das suas próprias realizações e sucessos, manifestação quotidiana de 
«Irrazão» (Unreason) 51.

Ao nível da estrutura que preside à produção e à reprodução do viver das 
comunidades – no âmbito colectivo, como na esfera da intimidade –, e contra-
riamente a tudo aquilo que, de modo diferenciado, é soberba e vibrantemente 
propagandeado (inclusivamente pelos altifalantes dos arautos do «mundo livre»), 
a figura depreciativa do «totalitarismo» é chamada a fazer uma aparição insuspei-
tada no próprio âmbito do capitalismo:

«Nesta sociedade, o aparelho produtivo tende a tornar-se totalitário, na 
medida em que determina não apenas as ocupações, competências e atitudes 
socialmente requeridas [socially needed], mas também necessidades [needs] e 
aspirações individuais.» 52.

E, a terminar a obra, os termos do diagnóstico continuam a revelar-se arrasadores: «irraciona-
lidade crescente do todo; desperdício e restrição da produtividade; a precisão de expansão agressiva; 
a ameaça constante de guerra; exploração intensificada; desumanização.» – «increasing irrational-– «increasing irrational-
ity of the whole; waste and restriction of productivity; the need for aggressive expansion; the con-
stant threat of war; intensified exploitation; dehumanization.», MarCUse, One-Dimensional Man, 
Conclusion; ed. cit., p. 252.

 47 Cf. MCf. MarCUse, One-Dimensional Man, I, 2; p. 19.

 48 «containment of social change and perpetuation of servitude», M«containment of social change and perpetuation of servitude», MarCUse, One-Dimensional 
Man, I, 2; ed. cit., pp. 51-52.

 49 «the risk of avoidable, man-made destruction has become normal equipment in the mental«the risk of avoidable, man-made destruction has become normal equipment in the mental 
as well as material household of the people», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 3; ed. cit., p. 78.

 50 Cf. MCf. MarCUse, One-Dimensional Man, II, 5; ed. cit., p. 123.

 51 Cf. Marcuse,Cf. Marcuse, One-Dimensional Man, II, 5; ed. cit., p. 142.

 52 «In this society, the productive apparatus tends to become totalitarian to the extent to which«In this society, the productive apparatus tends to become totalitarian to the extent to which 
it determines not only the socially needed occupations, skills, and attitudes, but also individual needs 
and aspirations.», MARCUSE, One-Dimensional Man, Introduction; ed. cit., p. XV.
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§ 8. A unidimensionalização.

A unidimensionalidade perfila-se, por conseguinte, neste marco e neste 
horizonte, como ausência, como recondução desactivadora a uma ordem que 
as absorve ou dissolve, e sobremaneira: como repressão, daquelas vertentes e 
vectores que, por um lado, relativizam (ou fragilizam) a positividade (ao torna-
rem manifesta a concreção dos seus contextos e da sua génese) e que, por outro 
lado, incontornavelmente apontam para uma necessária transcendência – objecti-
vamente possível, e subjectivamente convertível em insígnia de combate – do 
estado de coisas instalado e dominante.

Para Friedrich Hayek, o totalitarismo estabelecia-se fundamentalmente por uma equação com 
o «colectivismo», apostado em destruir os valores e os fundamentos «individualistas» de uma socie-
dade genuinamente capitalista:

«As várias espécies de colectivismo – comunismo, fascismo, etc. – diferem entre elas pela natu-
reza do objectivo [goal] em direcção ao qual querem dirigir os esforços da sociedade. Mas todas elas 
diferem do liberalismo e do individualismo por quererem organizar o conjunto da sociedade [the 
whole of society] e todos os seus recursos para este fim unitário, e por se recusarem a reconhecer 
esferas autónomas em que os fins dos indivíduos são supremos. Em suma, elas são totalitárias no ver-
dadeiro sentido desta palavra nova que nós adoptámos para descrever as manifestações inesperadas, 
mas não obstante inseparáveis, de aquilo que na teoria chamamos colectivismo.» – «The various kinds 
of collectivism, communism, fascism, etc., differ between themselves in the nature of the goal towards 
which they want to direct the efforts of society. But they all differ from liberalism and individualism 
in wanting to organise the whole of society and all its resources for this unitary end, and in refusing 
to recognise autonomous spheres in which the ends of the individuals are supreme. In short, they are 
totalitarian in the true sense of this new word which we have adopted to describe the unexpected but 
nevertheless inseparable manifestations of what in theory we call collectivism.», Friedrich A. Hayek, 
The Road to Serfdom (1944), V; London-Henley, Routledge & Kegan Paul, 19794, p. 42.

Para Hannah Arendt, o fenómeno tem basicamente a ver com o «nazismo» e com o «stali-
nismo», na medida em que «os movimentos totalitários são possíveis onde quer que haja massas que, 
por uma razão ou por outra, adquiriram o apetite de organização política.» – «Totalitarian movements– «Totalitarian movements 
are possible wherever there are masses who for one reason or another have acquired the appetite for 
political organization.», Hannah AreNdT, Totalitarianism (1951), I, 1; San Diego -New York - London, 
A Harvest / HBJ Book, 19684, p. 9.

A abordagem de Marcuse parece encontrar-se aqui mais em consonância com perspectivas 
partilhadas pela «teoria crítica» de Horkheimer e de Adorno:

«A contra-razão [die Widervernunft] do capitalismo totalitário, cuja técnica de satisfazer preci-
sões [ou necessidades: Bedürfnisse], na sua figura objectivada, determinada pela dominação, torna 
impossível a satisfação das precisões, e leva ao extermínio dos seres humanos – esta contra-razão 
está prototipicamente desenvolvida no herói que se exime ao sacrifício, sacrificando-se. A história 
da civilização é a história da introversão do sacrifício. Por outras palavras: a história da renúncia.» –
«Die Widervernunft des totalitären Kapitalismus, dessen Technik, Bedürfnisse zu befriedigen, in 
ihrer vergegenständlichten, von Herrschaft determinierten Gestalt die Befriedung der Bedürfnisse 
unm�glich macht und zur Ausrottung der Menschen treibt – diese Widervernunft ist prototypisch in 
Heros ausgebildet, der dem Opfer sich entzieht, indem er sich opfert. Die Geschichte der ZivilisationDie Geschichte der Zivilisation 
ist die Geschichte der Introversion des Opfers. Mit anderen Worten: die Geschichte der Entsagung.», 
HorkheiMer	-	AdorNo, Dialektik der Aufklärung, Excurs I: Odysseus oder Mythos und Aufklärung; 
AdorNo, GS, vol. 3, p. 73.
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O modelo ou o «padrão» (pattern) do pensamento, e do «comportamento» 
(behavior), unidimensional caracteriza-se, deste modo, por um conjunto de 
procedimentos em que «ideias, aspirações e objectivos que, pelo seu conteúdo, 
transcendem o universo estabelecido de discurso e de acção são ou repelidos, ou 
reduzidos a termos desse universo» 53, no quadro de uma sofisticada operação de 
desminagem (intelectual, prática, e afectiva) em que uma apropriada redefinição 
e reencaminhamento – designadamente, por recurso a uma «des-sublimação ajus-
tada» (adjusted desublimation) em que se promove a «satisfação de uma maneira 
que gera submissão e enfraquece a racionalidade do protesto» 54 – lhes embota o 
acumen crítico.

Esta unidimensionalidade – que o próprio desenvolvimento tecnológico não 
deixa de inscrever na sua matriz reitora 55, de algum modo, como uma tecno-logifi-
cação da realidade que expressa, do mesmo passo que mascara, a irracionalidade 
do «racional» apregoado –

reforça um viver orientado em exclusivo para a eficiência e o incremento 
de uma produtividade concorrencial, regida pela lógica do lucro e assente numa 
persistente exploração de trabalho alienado 56;

priva a linguagem das próprias mediações que lhe entreabrem registos de 
não simples aderência ao continuum fáctico, pelo privilégio continuado – hipnó-

 53 «ideas, aspirations, and objectives that, by their content, transcend the established universe of«ideas, aspirations, and objectives that, by their content, transcend the established universe of 
discourse and action are either repelled or reduced to terms of this universe.», MarCUse, One-Dimen- 
sional Man, I, 1; ed. cit., p. 12.

 54 «satisfaction in a way which generates submission and weakens the rationality of protest»,«satisfaction in a way which generates submission and weakens the rationality of protest», 
MarCUse, One-Dimensional Man, I, 3; ed. cit., p. 75.

 55 «As tendências estabilizadoras conflituam com os elementos subversivos da Razão, o poder do 
[pensar] positivo com o do pensar negativo [negative thinking], até que as façanhas [achievements] 
da civilização industrial avançada conduzem ao triunfo da realidade unidimensional sobre toda a 
contradição.» – «The stabilizing tendencies conflict with the subversive elements of Reason, the power– «The stabilizing tendencies conflict with the subversive elements of Reason, the power 
of positive with that of negative thinking, until the achievements of advanced industrial civilization 
lead to the triumph of the one-dimensional reality over all contradiction.», MarCUse, One-Dimensional 
Man, II, 5; ed. cit., 124.

 56 «A gestão científica e a divisão científica do trabalho incrementaram largamente a pro-
dutividade do empreendimento [enterprise] económico, político e cultural. Resultado: o padrão 
[standard] de vida mais elevado. Ao mesmo tempo, e com o mesmo fundamento [ground], este 
empreendimento racional produziu um padrão [pattern] de espírito [mind] e de comportamento 
que justificava e absolvia mesmo os traços mais destrutivos e opressivos do empreendimento. A racio-
nalidade científico-técnica e a manipulação estão caldeadas em novas formas de controlo social.» –
«Scientific management and scientific division of labor vastly increased the productivity of the 
economic, political, and cultural enterprise. Result: the higher standard of living. At the same 
time and on the same ground, this rational enterprise produced a pattern of mind and behavior 
which justified and absolved even the most destructive and oppressive features of the enterprise.
Scientific-technical rationality and manipulation are welded together into new forms of social 
control.», MarCUse, One-Dimensional Man, II, 6; ed. cit., p. 146.
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tico e assimilante – de «a palavra que ordena e organiza, que induz as pessoas a 
fazer, a comprar, e a aceitar» 57;

promove um positivismo generalizado que deixa o real intocado e abor-
rece toda a transgressão 58, pela «rejeição ou desvalorização daqueles elementos 
de pensamento e de fala que transcendem o sistema aceite de validação» 59, esta-
tuindo, deste modo, um gravoso enclausuramento da análise, na medida em que 
«o alcance do ajuizamento está confinado a um contexto de factos que exclui que 
se ajuíze do contexto em que os factos são feitos, feitos pelo homem [man-made], 
e no qual a sua significação, função, e desenvolvimento são determinados» 60;

liquida a própria «bi-dimensionalidade» constitutiva da cultura – em que, 
polifonicamente, uma instância «outra» devém objecto de cuidado, e perspectiva 
(crítica) do acontecer –, pela sua comercializada e «massificada» recondução ou 
degradação a «forma de mercadoria» (commodity form) 61, no plano do consumo 
e, acrescento eu, no próprio registo da produção (o que, estrategicamente, é 
ainda mais gravoso);

perverte e bloqueia o potencial emancipador originariamente inscrito no 
cerne da própria técnica, pela conversão preponderante desta em simples meca-
nismo multiplicador de uma sujeição mais rentável: «A força libertadora da tecno-
logia – a instrumentalização de coisas – torna-se num grilhão [fetter] da libertação: 
na instrumentalização do homem.» 62.

Em suma, a unidimensionalização perpassa, intensifica e aperfeiçoa todo 
um conjunto de dispositivos sociais de controlo e de reprodução, sem cuja imple-
mentação bem oleada os modelos de dominação vigentes veriam certa e seria-
mente ameaçada a dócil persistência do seu império.

§ 9. Uma crítica da «consciência feliz».

Hegel, na Fenomenologia do Espírito, havia falado longamente da «cons-
ciência infeliz» (unglückliches Bewußtsein), dramaticamente enredada no interior 
da experiência do seu próprio «rasgamento» (Zerissenheit), desamparadamente 

 57 «the word that orders and organizes, that induces people to do, to buy, and to accept.»,«the word that orders and organizes, that induces people to do, to buy, and to accept.», 
MarCUse, One-Dimensional Man, I, 4; ed. cit., p. 86.

 58 Cf. MCf. MarCUse, One-Dimensional Man, II, 7; ed. cit., p. 173.

 59 «rejection or devaluation of those elements of thought and speech which transcend the«rejection or devaluation of those elements of thought and speech which transcend the 
accepted system of validation.», MarCUse, One-Dimensional Man, II, 7; ed. cit., p. 184.

 60 «the range of judgment is confined within a context of facts which excludes judging the 
context in which the facts are made, man-made, and in which their meaning, function, and develop-
ment are determined.», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 4; ed. cit., pp. 115-116.

 61 Cf. Marcuse,Cf. Marcuse, One-Dimensional Man, I, 3; ed. cit., p. 57.

 62 «The liberating force of technology – the instrumentalization of things – turns into a fetter of«The liberating force of technology – the instrumentalization of things – turns into a fetter of 
liberation; the instrumentalization of man.», MarCUse, One-Dimensional Man, II, 6; ed. cit., p. 159.
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entregue apenas a uma «esperança» (Hoffnung) «sem preenchimento» (ohne Erfül-Erfül-
lung), praticamente deficitária no seu projecto de reconfiguração do mundo pelo 
trabalho 63 – inconsolável, em suma, na «dor» (Schmerz) pela «perda» (Verlust) 
de uma «essencialidade» (Wesenheit) sólida, porque «deus morreu» (Gott gestor-
ben ist) 64.

Marcuse, no contorno das sociedades que faz passar pelo crivo da sua crítica, 
vê-se obrigado a falar de um fenómeno novo que elas engendram e acarinham: 
a «consciência feliz» (happy consciousness) da multidão de aqueles violentados 
que, pela sua integração (multifacetadamente induzida) no sistema, nem sequer 
se apercebem da realidade (e das alternativas) da miseranda condição em que 
são quotidianamente colocados, que acatam, que defendem como se de um bem 
próprio se tratasse, e que, para cúmulo, reconhecidamente agradecem.

A iliberdade reinante, para se conservar e manter, não pode deixar de forne-
cer as compensações que mais convêm aos seus desígnios de perduração com um 
mínimo de sobressaltos.

A falta de consciência (real, ou do real) pode disfarçar-se numa peculiar 
«consciência» satisfeita, mesmo entre aqueles que poucas ou nenhumas razões 
possuem para esse mítico (e mitificado) contentamento:

Uma «perda de consciência [loss of conscience] devida às liberdades satis-
fatórias [satisfactory liberties] concedidas por uma sociedade não-livre [unfree] 
contribui para [promover, to make for] uma consciência feliz [happy conscious-
ness] que facilita uma aceitação das malfeitorias [misdeeds] desta sociedade. É a 
marca [token] de uma autonomia e de uma compreensão em declínio.» 65.

Como decorrência dos múltiplos processos de unidimensionalização, «o re- 
sultado é a atrofia dos orgãos mentais para apreender as contradições e as alter-
nativas, e na única dimensão da racionalidade tecnológica que resta, a Cons- 
ciência Feliz vem a prevalecer. Ela reflecte a crença de que o real é racional e de 
que o sistema estabelecido, apesar de tudo, cumpre [ou, literalmente: entrega as 
mercadorias, it delivers the goods].» 66.

 63 Cf. HegeL, Phänomenologie des Geistes; TW, vol. 3, pp. 163-177.

 64 Cf. HegeL, Phänomenologie des Geistes; TW, vol. 3, p. 547.

 65 «loss of conscience due to the satisfactory liberties granted by an unfree society makes for«loss of conscience due to the satisfactory liberties granted by an unfree society makes for 
a happy consciousness which facilitates acceptance of the misdeeds of this society. It is the token 
of declining autonomy and comprehension.», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 3; ed. cit., p. 76.

 66 «The result is the atrophy of the mental organs for grasping the contradictions and the alter-«The result is the atrophy of the mental organs for grasping the contradictions and the alter-
natives and, in the one remaining dimension of technological rationality, the Happy Consciousness 
comes to prevail. It reflects the belief that the real is rational, and that the established system, in spite 
of everything, delivers the goods.», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 3; ed. cit., p. 79.
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Uma combinação de introjecção dos controlos externos e de mimetismo 
identificador 67 – salpicada de algumas pitadas de uma «liberdade repressiva» que 
redunda em «sufocação efectiva daquelas necessidades [needs] que exigem liberta-
ção»68 (do mesmo passo que publicita e multiplica ilusões de uma «escolha livre» 69) 
– engendra e alimenta o «novo conformismo» (new conformism), tecido e entre-
tecido de um reacordar de sentimentos de gregarismo que reconfortam (numa 
atitude defensiva) e desculpabilizam (inclusivamente, a guerra ou a tortura 70).

Num ambiente de acolhimento apropriado, «a prevalência de necessidades 
repressivas» (the prevalence of repressive needs) que, todavia, vão conhecendo 
alguma medida (ou expectativa) de satisfação – ainda que sob o patrocínio reitor 
da heteronomia – desemboca numa grassante «euforia na infelicidade» (euphoria 
in unhappiness), não obstante rebaptizada de, e, o que é mais, sentida como, 
«felicidade» 71.

As imagens espelhadas de um «bem-estar» que parece encontrar-se para 
qualquer um ao alcance da mão – se, com maior afinco e entrega, se observarem 
os preceitos da laboração inculcada – são enganadoras, mas forjam e descaracte-
rizam o próprio aparelho da sensibilidade dos oprimidos. É tudo uma questão de 
lhes saber «fazer a cabeça» – e o coração.

E a unidimensionalização invade, ao jeito de uma maré galopante, a própria 
esfera da organização e da actividade políticas, de que tende paulatinamente a 
apoderar-se: «Uma iliberdade [unfreedom] confortável, macia, razoável, demo-
crática prevalece na civilização industrial avançada, [é] uma marca de progresso 
técnico. [...]. Independência de pensamento, autonomia, e o direito à oposição 

 67 Cf. MCf. MarCUse, One-Dimensional Man, I, 1; ed. cit., p. 10.

 68 «effective suffocation of those needs which demand liberation», M«effective suffocation of those needs which demand liberation», MarCUse, One-Dimensional 
Man, I, 1; ed. cit., p. 7.

 69 «Escolha livre entre uma larga variedade de bens e serviços não significa liberdade, se esses 
bens e serviços sustentam controlos sociais sobre uma vida de trabalho pesado [toil] e de medo 
– isto é, se eles sustentam [a] alienação. E a reprodução espontânea pelo indivíduo de necessidades 
[needs] sobre-impostas não estabelece autonomia; apenas testemunha da eficácia dos controlos.» –
«Free choice among a large variety of goods and services does not signify freedom if these goods 
and services sustain social controls over a life of toil and fear – that is, if they sustain alienation. 
And the spontaneous reproduction of superimposed needs by the individual does not establish 
autonomy; it only testifies to the efficacy of the controls.», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 1; 
ed. cit., pp. 7-8.

 70 «Obviamente, no domínio da Consciência Feliz [Happy Consciousness], o sentimento de 
culpa não tem lugar, e o cálculo toma conta [ou cuida, to take care of] da consciência [conscience]. 
Quando o todo [the whole] está em jogo, não há crime a não ser o de rejeitar o todo ou o de não 
o defender.» – «Obviously, in the realm of the Happy Consciousness, guilt feeling has no place, and«Obviously, in the realm of the Happy Consciousness, guilt feeling has no place, and 
the calculus takes care of conscience. When the whole is at stake, there is no crime except that of 
rejecting the whole, or not defending it.», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 3; ed. cit., p. 82.

 71 Cf. MCf. MarCUse, One-Dimensional Man, Introduction; ed. cit., p. 5.
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política estão a ser privados da sua função crítica básica numa sociedade que 
parece crescentemente capaz de satisfazer as necessidades [needs] dos indivíduos 
através da maneira como está organizada.» 72.

§ 10. Um necessário «novo ingresso» da consciência de liberdade.

Contra este pantanoso e tépido marasmo em que a «consciência feliz» 
(sorrateiramente incutida e largamente disseminada) adormece, se aconchega e 
aliena, Marcuse reclama como condição da sua possível abolição o advento de um 
adicional de consciência:

«um novo ingresso [ingression] de liberdade – não de qualquer liberdade, 
mas da de homens que compreendem a necessidade dada [the given necessity] 
como sofrimento insuportável [insufferable pain], e como desnecessária.» 73.

Há que romper as rotinas de uma repetitiva flexão mundana que induz, 
e «premeia», hábitos ronceiros de acomodação: «O poder que esta sociedade 
adquiriu sobre o homem é diariamente absolvido pela eficácia e produtividade 
dela.» 74.

A re-flexão tem, assim, que assumir a coragem de tornar patente aquilo que 
do fundo de uma sensibilidade reprimida e embotada continua, não obstante, a 
pulsar: o sentimento da intolerável irracionalidade do sistema que rege, deter-
mina e «racionaliza» (isto é, faz passar por «racionais» à luz do «princípio de reali-
dade» hegemónico 75) os comportamentos conformados.

 72 «A comfortable, smooth, reasonable, democratic unfreedom prevails in advanced industrial«A comfortable, smooth, reasonable, democratic unfreedom prevails in advanced industrial 
civilization, a token of technical progress. […]. Independence of thought, autonomy, and the right 
to political opposition are being deprived of their basic critical function in a society which seems 
increasingly capable of satisfying the needs of the individuals through the way in which it is organ-
ized.», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 1; ed. cit., p. 1.

 73 «a new ingression of freedom – not any freedom, but that of men who comprehend the given«a new ingression of freedom – not any freedom, but that of men who comprehend the given 
necessity as insufferable pain, and as unnecessary.», MarCUse, One-Dimensional Man, III, 8; ed. cit., 
p. 222.

 74 «The power over man which this society has acquired is daily absolved by its efficacy and«The power over man which this society has acquired is daily absolved by its efficacy and 
productiveness.», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 4; ed. cit., p. 84.

 75 Marcuse denuncia no hegemonismo ideológico das «sociedades industriais avançadas» a 
vigência (autojustificadora) de um «mundo invertido», que importa voltar a colocar sobre os seus 
verdadeiros pés, por mais violento que se revele o denegrimento instalado desta operação de 
«rectificação».

Quando o «pensamento racional», para justificar a sua autopersistência e a dominação que 
enquadra, regride a um estádio em que passa a ser detentor de um «estatuto mitológico» (mytho-
logical status), «as teorias que identificam e projectam possibilidades históricas» que para além dele 
conduzem «podem tornar-se irracionais, ou antes: aparecer como irracionais, porque contradizem a 
racionalidade do universo estabelecido de discurso e de comportamento.» – «theories which iden-– «theories which iden-
tify and project historical possibilities may become irrational, or rather appear irrational because 
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Com efeito, a liberdade – mais do que «nome» e «coisa», ou seja, entidade 
objecto de substantivação – é fundamentalmente acto de libertação, tarefa de 
libertação. O desenvolvimento dialéctico desse processo histórico requer, por 
conseguinte, o envolvimento de uma consciência fundada e lúcida das «potencia-
lidades libertadoras» (liberating potentialities).

Nestes termos, tomada de consciência (susceptível de conduzir para além 
do proporcionado e consentido pela sociedade instalada) e combate esclarecido 
(contra esse mesmo establishment) 76 afiguram-se a Marcuse ser os caminhos do 
resgate de uma genuína condição humana que, apesar de obnubilada e reprimida, 
não terá por completo, nem para todos, apagado e perdido os vestígios de uma 
vitalidade a mobilizar – ainda que, porventura, os confiantes sinais de esperança 
se encontrem, na imediatez do mundo circundante, bastante descoloridos.

§ 11. Uma reaparição do determinismo tecnológico ?

É bastante citada – o que não significa por si só que seja suficientemente 
conhecida – uma passagem da Miséria da Filosofia, segundo a qual «o moínho 
braçal dar-vos-á a sociedade com o suserano; o moínho a vapor, a sociedade com 
o capitalista industrial.» 77.

Pelo contexto, resulta claro que Marx está aqui a pôr em evidência a arti-
culação fundamental que subsiste entre forças produtivas, relações de produção 
e também representações sociais na consciência, bem como a sua historicidade 
ou transitoriedade (ao longo da qual profundas transformações vão tendo lugar) 
– e não, como é interpretação corrente em alguns sectores, a instituir um qual-
quer mecânico determinismo tecnológico.

they contradict the rationality of the established universe of discourse and behaviour.», MarCUse, 
One-Dimensional Man, II, 7; ed. cit., p. 188.

Também aqui uma consciência correcta (das situações e das suas possibilidades tendenciais) 
devém condição de uma liberdade realmente instauradora de libertação.

 76 «No grau em que a consciência está determinada pelas exigências e interesses da sociedade 
estabelecida, ela é “não-livre” [unfree]; no grau em que a sociedade estabelecida é irracional, a 
 consciência torna-se livre para a superior racionalidade histórica apenas na luta contra a sociedade 
estabelecida. A verdade e a liberdade do pensar negativo têm o seu fundamento [ground] e razão 
nesta luta.» –  «To the degree to which consciousness is determined by the exigencies and interests«To the degree to which consciousness is determined by the exigencies and interests 
of the established society, it is “unfree”; to the degree to which the established society is irrational, 
the consciousness becomes free for the higher historical rationality only in the struggle against the 
established society. The truth and the freedom of negative thinking have their ground and reason in 
this struggle.», MarCUse, One-Dimensional Man, III, 8; ed. cit., p. 222.

 77 «Le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain; le moulin à vapeur, la société avec 
le capitaliste industriel.», MarX, Misère de la Philosophie. Réponse à la Philosophie de la Misère de 
M. Proudhon, II, 1, 2; Oeuvres, ed. Maximilien Rubel, Paris, Éditions Gallimard, 1965, vol. I, p. 79.
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Marcuse também faz referência a este passo, insinua que ele instaura um 
certo primado das forças produtivas tecnológicas, informa que esta posição teria 
vindo a ser posteriormente corrigida na teoria marxiana, mas acrescenta algo que, 
na ambiguidade que veicula, deixa entrever algum retrocesso ou regresso à ideia 
inicialmente admitida (e, entretanto, superada):

«o modo social de produção, não a técnica, é o factor histórico básico. 
No entanto, quando a técnica se torna a forma universal de produção material, 
ela circunscreve uma cultura inteira; projecta uma totalidade histórica – um 
“mundo”.» 78.

Penso que fica aqui aberta a porta – na sequência, aliás, de toda uma Lebens-
philosophie da Técnica, de recorte e de extracção muito variegados – para a 
entrada em cena de um suposto matricial que marca todo o enfoque marcuseano 
dos problemas.

Sem dúvida que o teor determinado e o lugar social atribuído às técnicas 
desempenham um papel relevante na modelação (e na compreensão) do mundo 
e da vida, consoante diferentes estádios de desenvolvimento das formações 
económicas e sociais; coisa bem diferente, porém, é converter a «técnica» em 
primordial factor determinante da configuração social.

Em termos simplificados, o modo de produção capitalista – também ele 
detentor de uma história, na medida em que não é uma simples «forma lógica» de 
aplicação abstracta – lançou mão, e continua a lançar mão, de diferentes dispo-
sitivos técnicos, que não são indiferentes para os contornos que em cada etapa 
do seu percurso vai assumindo; todavia, não é exactamente pela técnica utilizada 
que esse modo de produção é «capitalista».

Ora, é precisamente esta tese que Marcuse visa combater – ou, talvez mais 
rigorosamente: não acolhe na estruturação crítica do seu pensamento, que opta 
por uma via em que ela se vê desprovida de primacialidade quanto ao embasa-
mento 79.

 78 «the social mode of production, not technics is the basic historical factor. However, when«the social mode of production, not technics is the basic historical factor. However, when 
technics becomes the universal form of material production, it circumscribes an entire culture; it 
projects a historical totality – a “world”.», MarCUse, One-Dimensional Man, II, 6; ed. cit., p. 154.

 79 Divergências desta índole – aparentemente, de natureza científica ou concepcional – costu-
mam carregar no bojo um inapagável (e, não raro, deliberadamente procurado) alcance ideológico.

 Lembremos, como flagrante ilustração, que também para a chamada «teoria dos estádios do 
crescimento económico» – em que este se vê fundamentalmente vinculado à «absorção eficiente» 
(efficient absorption) de novas tecnologias – o capitalismo perde o seu estatuto estrutural deter-
minante, e devém, discretamente, apenas «uma base analítica inadequada para dar conta da pres-
tação [performance] das sociedades Ocidentais» – «an inadequate analytic basis to account for the 
performance of Western societies», Walt Whitman RosTow, The Stages of Economic Growth. A Non-A Non-
Communist Manifesto (1960), 10; Cambridge-New York-New Rochelle-Melbourne-Sydney, Cambridge 
University Press, 19893, p. 150.
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§ 12. O modelo englobante da «sociedade industrial avançada».

Com efeito, a análise de Marcuse – sem hesitação o digo, a muitos títulos, 
interessante e sugestiva – encontra-se de antemão colocada sob o condiciona-
mento reitor da categoria, una e unificadora, de «sociedade industrial avançada».

Esta categoria assoma, então, como estrutura de uma racionalidade técnico-
-científica abrangente e principial que – muito em especial, no contorno histórico 
em que lhe é dado pensar e escrever – relegaria de pronto para um plano recuado 
e secundário a diferença qualitativa de natureza entre, designadamente, «capi-
talismo» e «socialismo», enquanto matrizes, diferenciadas e constitutivamente 
diferentes, da formação económica e social que preside à produção e reprodução 
do viver.

Independentemente de um juízo sobre o efectivo desempenho empírico e 
pragmático destas duas formações – matéria, decerto, de pesquisa e de avaliação 
histórica –, a condição partilhada de pertença a um mesmo modelo de «civilização 
industrial avançada» com uma mesma lógica interna específica de funcionamento, 
por um lado, e a circunstância verificada da concorrência e da competição entre 
os dois sistemas mundiais (e, ao tempo, as duas superpotências e blocos), por 
outro lado, levariam à sua subsunção numa mesma categoria, sob a qual, e à luz 
da qual, deveriam ser pensadas e objecto de escrutínio.

O posicionamento que Marcuse toma no contexto da fervilhante luta ideo-
lógica da altura parece apontar, com clareza, para uma sua demarcação quer 
relativamente às contraposições inflamadas e abstractas de «mundo livre» e «tota-
litarismo», quer face a uma rejeição liminar do capitalismo em nome de uma mili-
tância comunista assumida.

Marcuse, com efeito, pronuncia-se antes a favor de uma «transcendência» da 
«sociedade industrial avançada», como tal e como todo, susceptível de despedir, 
num mesmo pacote, tanto a exploração económica como a «ditadura» política 
(embora, discretamente, sem nunca silenciar ou disfarçar as suas preferências 80 
de pendor social-democratizante).

Junto com estas tomadas de posição («políticas»), a opção inaugural refe-
rida, ao nível teorético, por uma assimilação estrutural redutiva (ainda que admi-
tidamente comportando diferenciações) de «capitalismo» e de «socialismo», no 
âmbito e sob o regime da forma englobante de «sociedade industrial avançada», 
ajuda, no entanto, em boa medida a explicar a arreigada preocupação marcu-

 80 Limito-me a respigar algumas ilustrações.
 Assim, ao nível da comunicação hierarquizada e imperativa o assemelhamento tende a acen-

tuar-se: «A linguagem ritual-autoritária espalha-se sobre o mundo contemporâneo, através de países 
democráticos e não-democráticos, capitalistas e não-capitalistas.» – «The ritual-authoritarian language– «The ritual-authoritarian language 
spreads over the contemporary world, through democratic and non-democratic, capitalist and 
non-capitalist countries.», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 4; ed. cit., p. 102.
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seana em reivindicar e propôr um estatuto de extra-territorialidade radical para 
a crítica.

§ 13. A extra-territorialidade.

Não é apenas como tradicional preito de homenagem à celebrada insulari-
dade e à independência dos intelectuais modernos – um rasgo sobre o qual já Karl 
Mannheim havia sobejamente insistido com a sua interpretação de «a intelectuali-
dade socialmente em suspensão livre [no ar]» (die freischwebende Intelligenz) 81 

 Mais do que de uma imediata identidade dos sistemas, ou de uma sua entrevista desejável 
convergência futura, o que importa é falar da sua irmanação fáctica (porque estrutural) numa impo-
sição de espartilhos que facilitem a respectiva perduração:

 «Quando o capitalismo satisfaz o desafio do comunismo, satisfaz também as suas próprias 
capacidades: desenvolvimento espectacular de todas as forças produtivas após a subordinação dos 
interesses privados na lucratividade, os quais prendem esse desenvolvimento. Quando o comunismo 
satisfaz o desafio do capitalismo, ele também satisfaz as suas próprias capacidades: apoios [comforts] 
espectaculares, regalias [liberties], e alívio do fardo da vida [alleviation of the burden of life]. Ambos 
os sistemas distorceram estas capacidades ao ponto de ficarem irreconhecíveis [beyond recognition] 
e, em ambos os casos, a razão é, em última análise, a mesma: a luta contra uma forma de vida que 
dissolveria a base para a dominação.» – «When capitalism meets the challenge of communism, it 
meets its own capabilities: spectacular development of all productive forces after the subordination 
of the private interests in profitability which arrest such development. When communism meets the 
challenge of capitalism, it too meets its own capabilities: spectacular comforts, liberties, and allevia-
tion of the burden of life. Both systems have these capabilities distorted beyond recognition and, in 
both cases, the reason is in the last analysis the same – the struggle against a form of life which would 
dissolve the basis for domination.», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 2; ed. cit., p. 55.

 De qualquer maneira, e num claro contexto de referência à União Soviética, sempre se vai 
adiantando, em jeito de reparo velado: «Não há razão para supôr que progresso técnico mais nacio-
nalização promoverão a libertação e soltura “automáticas” das forças negadoras.» – «There is no– «There is no 
reason to assume that technical progress plus nationalization will make for “automatic” liberation 
and release of the negating forces.», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 2; ed. cit., p. 42.

 Por outro lado, certos desfiguramentos e predilecções não vão também deixando de marcar 
presença, sobremaneira quando chega a altura de introduzir comparações:

 «No estádio mais avançado do capitalismo, esta sociedade é um sistema de pluralismo 
domesticado [subdued pluralism], em que as instituições em concorrência [competing institutions] 
concorrem [concur] para solidificar o poder do todo sobre o indivíduo. Contudo, para o indivíduo 
administrado, a administração pluralística é de longe muito melhor do que a administração total.» –
«At the most advanced stage of capitalism, this society is a system of subdued pluralism, in which the 
competing institutions concur in solidifying the power of the whole over the individual. Still, for the 
administered individual, pluralistic administration is far better than total administration.», MarCUse, 
One-Dimensional Man, I, 2; ed. cit., p. 50.

 81 Cf. Karl MCf. Karl MaNNheiM, Ideologie und Utopie (1929), 3; Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 
19958, pp. 134-143.

 Para uma crítica de Adorno à «sociologia do saber» (Wissenssoziologie) de Mannheim, veja-se, 
por exemplo: AdorNo, «Das Bewu�tsein der Wissenssoziologie» (1937), Prismen (1955); GS, vol. 
10.1, pp. 31-46.
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– que Marcuse entende sublinhar que «a análise é forçada a proceder a partir de 
uma posição “fora” [outside] das tendências positivas tanto como das negativas, 
das produtivas tanto como das destrutivas, na sociedade» 82.

A assunção de um radical ponto de vista «exterior» devém exigência primor-
dial, porque estamos confrontados com «o fenómeno do sugamento [Aufsaugung] 
do potencial revolucionário» por parte da própria ordem estabelecida 83; porque 
as forças de atracção, de absorção e de resolução de toda e qualquer transcen-
dência sistémica se manifestam com um vigor e com uma eficácia tremendos no 
corpo e na lógica da própria «sociedade industrial avançada», desdobrando uma 
capacidade inaudita para conter e para manipular, inclusivamente, uma «imagi-
nação subversiva» (subversive imagination).

Importa, por conseguinte – num contexto em que a própria «solidão», 
como uma reserva preservada de distanciamento crítico, devém cada vez mais 
inviável 84 –, sobremaneira cultivar e robustecer um reduto de intimidade aberto 
à consideração de possíveis que o establishment não consiga reduzir, apropriar e 
desprover de potenciação:

«Agora, é precisamente esta nova consciência, este “espaço interior” [this 
“space within”], o espaço para a prática histórica que transcende [transcending], 
que está a ser barrado por uma sociedade em que os sujeitos tanto como os 
objectos constituem instrumentalidades num todo que tem a sua razão de ser 
[raison d’être] nas realizações [accomplishments] da sua produtividade super-
poderosa [overpowering productivity].» 85.

 82 «the analysis id forced to proceed from a position “outside” the positive as well as nega-«the analysis id forced to proceed from a position “outside” the positive as well as nega-
tive, the productive as well as destructive tendencies in society.», MarCUse, One-Dimensional Man, 
Introduction; ed. cit., p. XIV.

 83 «das Phänomen der Aufsaugung des revolutionären Potentials», M«das Phänomen der Aufsaugung des revolutionären Potentials», MarCUse, «Zum Begriff der 
Negation in der Dialektik» (1966), Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft; ed. cit., p. 189.

 84 «A solidão, a própria condição que sustentava o indivíduo contra e para além da sua socie-
dade, tornou-se tecnicamente impossível.» – «Solitude, the very condition which sustained the individ-– «Solitude, the very condition which sustained the individ-
ual against and beyond his society, has become technically impossible.», MarCUse, One-Dimensional 
Man, I, 3; ed. cit., p. 71.

Trata-se de uma preocupação comum à «teoria crítica». Com a entronização da «pseudo-indivi-
dualidade» (Pseudoindividualität), operada pelo triunfo da «indústria da cultura» (Kulturindustrie): 
«A liquidação do trágico confirma a abolição do indivíduo.» – «Die Liquidation der Tragik bestätigt 
die Abschaffung des Individuums.», HorkheiMer	- AdorNo, Dialektik der Aufklärung, Kulturindustrie. 
Aufklärung als Massenbetrug; AdorNo, GS, vol. 3, p. 177.

 85 «Now it is precisely this new consciousness, this “space within”, the space for the trans-«Now it is precisely this new consciousness, this “space within”, the space for the trans- 
cending historical practice, which is being barred by a society in which subjects as well as objects 
constitute instrumentalities in a whole that has its raison d’être in the accomplishments of its over-
powering productivity.», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 2; ed. cit., p. 23.
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Daí que se compreenda também a celebração da «alienação artística» 
(artistic alienation) 86 como expressão plástica e ficcional de incompatibilidade 
e de transgressão dos limites das relações existentes 87, apontada à constituição 
de uma nova plataforma criativa e libertadora 88 para a condução de todos os 

 86 Nesta acepção precisa, a alienação não é a subordinação heterónoma a outrem, ou a radical 
perda de si coisificante em um outro, mas, sim, o apartamento (a firmação de uma alteridade) relati-
vamente a determinadas instâncias e a comportamentos tidos por correntes e «normais».

 É igualmente neste contexto, e com menção expressa de Bertolt Brecht, que Marcuse vem 
recordar que «o “efeito de estranhamento” (Verfremdungseffekt) é para produzir esta dissociação emem 
 que o mundo possa ser reconhecido como aquilo que é.» – «the “estrangement effect” (Verfremdungs-
effekt) is to produce this dissociation in which the world can be recognized as what it is.», MarCUse, 
One-Dimensional Man, I, 3; ed. cit., p. 67.

 Como Brecht repetidamente explica,
 «O efeito de estranhamento [V-Effekt] consiste em que a coisa, aquilo que há-de ser com- 

preendido, aquilo sobre que o olhar [Augenmerk] há-de ser conduzido, é transformada de uma coisa 
habitual, familiar [bekannt], imediatamente dada, numa coisa peculiar [besondere], surpreendente 
[auffällig], inesperada. O evidente [das Selbstverständliche] é de certo modo tornado incompreen-
sível [unverständlich], mas isso só acontece para depois ser tornado mais compreensível ainda.» –
«Der V[erfremdungs]-Effekt besteht darin, da� das Ding, das zum Verständnis gebracht, auf welches 
das Augenmerk gelenkt werden soll, aus einem gew�hnlichen, bekannten unmittelbar vorliegenden 
Ding zu einem besonderen, auffälligen, unerwarteten Ding gemacht wird. Das Selbstverständliche 
wird in gewisser Weise unverständlich gemacht, das geschieht aber nur, um es dann um so verständ-
licher zu machen.», Bertolt BreChT, Neue Technik der Schauspielkunst. Etwa 1935 bis 1941, Kurze 
Beschreibung einer neuen Technik der Schauspielkunst, die einen Verfremdungseffekt hervorbringt, 
Anhang, 17; Schriften, ed. Werner Mittenzwei, Berlin-Weimar, Aufbau-Verlag, 19752, p. 304.

 87 «a alienação artística é a transcendência consciente da existência alienada – uma alienação 
de “nível superior”, ou mediada.» – «the– «the artistic alienation is the conscious transcendence of the 
alienated existence – a “higher level” or mediated alienation.», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 3; 
ed. cit., p. 60.

 88 Ensaiando, como dispositivo narrativo do «dever-ser», uma como antevisão de um estádio 
social determinado e conduzido por um pensamento poiético libertado, Marcuse afirma:

 «A consciência libertada promoveria o desenvolvimento de uma ciência e tecnologia livre 
para descobrir e realizar as possibilidades das coisas e dos homens na protecção e gratificação da 
vida, jogando com as potencialidades da forma e da matéria para o atingir desta meta. A técnica ten-
deria então a tornar-se arte, e a arte tenderia a formar realidade: a oposição entre imaginação e razão, 
faculdades superiores e inferiores, pensamento poético e científico, seria invalidada. Emergência de 
um novo Princípio de Realidade, sob o qual uma nova sensibilidade e uma inteligência científica des-
sublimada se combinariam na criação de um ethos artístico.» – «The liberated consciousness would 
promote the development of a science and technology free to discover the possibilities of things 
and men in the protection and gratification of life, playing with the potentialities of form and matter 
for the attainment of this goal. Technique would then tend to become art, and art would tend to 
form reality: the opposition between imagination and reason, higher and lower faculties, poetic and 
scientific thought, would be invalidated. Emergence of a new Reality Principle: under which a new 
sensibility and a desublimated scientific intelligence would combine in the creation of an aesthetic 
ethos.», MarCUse, An Essay on Liberation, II; ed. cit., p. 24.
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aspectos do viver, e incoadora da revitalização de uma «subjectividade rebelde» 89 
que se volta contra a persistência de uma dominação asfixiante.

Porque «a sociedade industrial avançada se está a aproximar de um estádio em 
que um progresso continuado exigiria a subversão radical da direcção e da organi-
zação prevalecentes do progresso» 90, é decisivo recuperar e estimular «a promoção 
da arte de viver» (the promotion of the art of life) 91, em que a racionalidade não 
se veja amputada do vector constitutivo da «imaginação» 92, em que a vida – ope-
rada toda uma «redefinição das necessidades» (redefinition of needs), pela qual se 
rompa com o cortejo das servidões alienantes e se assuma a efectiva materializa-
ção dos valores como uma precisão elementar 93 – readquira em pleno a sua razão 
de finalidade autojustificada 94, em que se venha a poder encarar e a consumar 

 89 Num texto posterior onde esta matéria passa a ser objecto de aprofundamento, Marcuse 
lembra: «A sublimação estética serve a componente afirmativa, reconciliadora, da arte, apesar de ser 
ao mesmo tempo um veículo para a função crítica, negadora, da arte. A transcendência da reali-
dade imediata estilhaça a objectividade reificada das relações sociais estabelecidas e abre uma nova 
dimensão de experiência: renascimento da subjectividade rebelde.» – «Aesthetic sublimation makes– «Aesthetic sublimation makes 
for the affirmative, reconciling component of art, though it is at the same time a vehicle for the criti-
cal, negating function of art. The transcendence of immediate reality shatters the reified objectivity 
of established social relations and opens a new dimension of experience: rebirth of the rebellious 
subjectivity.», MarCUse, The Aesthetic Dimension. Toward a Critique of Marxist Aesthetics, I; Boston, 
Beacon Press, 1978, p. 7.

 No entanto, a invocação desta perspectiva encontra-se já presente na obra a que central-
mente nos reportamos: «A dimensão estética retém ainda uma liberdade de expressão que permite ao 
escritor e ao artista chamar os homens e as coisas pelo nome – nomear o de outro modo [otherwise] 
inomeável.» – «The aesthetic dimension still retains a freedom of expression which enables the writer– «The aesthetic dimension still retains a freedom of expression which enables the writer 
and the artist to call men and things by their name – to name the otherwise unnameable.», MarCUse, 
One-Dimensional Man, III, 10; ed. cit., p. 247.
 90 «Advanced industrial society is approaching the stage where continued progress would«Advanced industrial society is approaching the stage where continued progress would 
demand the radical subversion of the prevailing direction and organization of progress.», MarCUse, 
One-Dimensional Man, I, 1; ed. cit., p. 16.
 91 «No estádio avançado da civilização industrial, a racionalidade científica, traduzida em poder 
político, parece ser o factor decisivo no desenvolvimento de alternativas históricas. Surge então a per-
gunta: tende este poder para a sua própria negação – isto é, para a promoção da “arte de viver” ?» ––
«At the advanced stage of industrial civilization, scientific rationality, translated into political power, 
appears to be the decisive factor in the development of historical alternatives. The question then 
arises: does this power tend toward its own negation – that is, toward the promotion of the “art of 
life” ?», MArCUse, One-Dimensional Man, I, 9; ed. cit., p. 230.
 92 «Racional é a imaginação que se pode tornar o a priori da reconstrucção e do redirecciona-
mento do aparelho produtivo para uma existência pacificada, uma vida sem medo.» – «Rational is the– «Rational is the 
imagination which can become the a priori of the reconstruction and redirection of the productive 
apparatus toward a pacified existence, a life without fear.», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 10; 
ed. cit., p. 250.
 93 Cf. MCf. MarCUse, One-Dimensional Man, I, 9; ed. cit., p. 234.
 94 «Uma vida como um fim é qualitativamente diferente de uma vida como um meio.» – «Life– «Life 
as an end is qualitatively different from life as a means.», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 1; 
ed. cit., p. 17.
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«a sepultura [the coming-to-rest, literalmente: o advento ao (definitivo) repouso] 
da produtividade repressiva da Razão, o fim da dominação em gratificação» 95.

Todos estes desideratos têm em vista a conquista de uma «pacificação» 
(pacification) da existência

– entendida basicamente como «o desenvolvimento livre das necessidades 
e das faculdades humanas» ( faculdades humanas» (the free development of human needs and facul-
ties) 96,

respaldada num ambicioso reencaminhamento da técnica, em consonância, 
aliás, com a sua originária destinação, para efectivos objectivos de alívio das cons-
trangedoras condições de luta pela subsistência 97,

e que não poderá deixar de determinar toda uma reconfiguração (humani-
tariamente bem-intencionada) da ordem económica mundial 98,

em que a conversão de finalidades axiológicas recitadas como aconchego 
compensatório em exigências sentidas de concretização prática devém um acto 
de «libertação» 99,

apontado à fruição gratificante de «uma vida boa» (a good life) 100, cuja con-
secução passou a estar realmente ao alcance,

 95 «the coming-to-rest of the repressive productivity of Reason, the end of domination in gratifi-«the coming-to-rest of the repressive productivity of Reason, the end of domination in gratifi-
cation.», MarCUse, One-Dimensional Man, II, 6; ed. cit., p. 167.

 96 Cf. MCf. MarCUse, One-Dimensional Man, III, 8; ed. cit., p. 220.

 97 Cf. MCf. MarCUse, One-Dimensional Man, III, 9; ed. cit., p. 227.

 98 «Esta pacificação significaria a emergência de uma genuína economia mundial – o passa-
mento [demise] da Estado-nação, do interesse nacional, e do negócio nacional junto com as suas 
alianças internacionais.» – «This pacification would mean the emergence of a genuine world economy 
– the demise of the nation state, the national interest, national business together with their inter- 
national alliances.», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 2; ed. cit., p. 53.

 99 Uma mudança da enunciação retórica compensatória de valores e ideais em objectivo deter-
minado de luta pela sua implementação converte-se num poderoso factor de refiguração da maneira 
como o possível é encarado,

 «porque a transformação de valores em necessidades [needs], de causas finais em possibili- 
dades técnicas, é um novo estádio na conquista das forças opressivas, indominadas, tanto na socie-
dade como na Natureza. É um acto deÉ um acto de libertação.» –  «For the transformation of values into needs, 
of final causes into technical possibilities is a new stage in the conquest of oppressive, unmastered 
forces in society as well as in nature. It is an act of liberation.», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 9; 
ed. cit., p. 233.

 100 A «vida boa», um ideal que desde a antiguidade grega não deixa de ser perspectivado, 
assume-se aqui como «uma vida que, tanto quanto é possível, está livre de trabalho pesado [toil], 
dependência e fealdade. Atingir uma tal vida é atingir a “vida melhor”: viver de acordo com a essência 
da Natureza ou do homem.» – «a life which is as much as possible free from toil, dependence, and– «a life which is as much as possible free from toil, dependence, and 
ugliness. To attain such a life is to attain the “best life”: to live in accordance with the essence of 
nature or man.», MarCUse, One-Dimensional Man, II, 5; ed. cit., p. 126.
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de que o registo político – entendido como «a prática em que as instituições 
societais básicas são desenvolvidas, definidas, sustentadas e mudadas» 101 – não 
pode ser arredado.

§ 14. A busca de um «novo Sujeito histórico».

Como seria de prever pela natureza dos supostos que subtendem a eclosão 
crítica deste pensamento vibrante, no cerne de toda esta pujante reconfigu-
ração almejada – que requer uma profunda transformação das consciências e 
uma prática de luta efectiva –, descobre-se um projecto radical de reconquista 
e de mobilização (ética, o Sollen faz subjectivamente valer as suas pretensões) da 
autonomia.

O exercício desta autonomia – que é (auto)dação e senhorio de um destino, 
à luz de exigentes desígnios de humanidade – está vocacionado para operar uma 
como «transfiguração» individualizante (ou personalizadora) das «massas» (retira-
das, por essa via, da sua acomodação alienante), e apresenta-se como susceptível 
de fundar a emergência e o accionamento de um novo sujeito histórico:

«A autodeterminação será real na medida em que as massas tenham sido 
dissolvidas em indivíduos libertados de toda a propaganda, endoutrinamento, e 
manipulação, capazes de conhecer e compreender os factos, e de avaliar as alter-
nativas. Por outras palavras, a sociedade seria racional e livre na medida em que 
fosse organizada, sustentada, e reproduzida por um Sujeito histórico essencial-
mente novo.» 102.

No entanto, as portentosas condições vigentes – naquilo que reprimem, mas 
também nas ilusórias gratificações que propiciam – são inapelavelmente adversas 
a uma erecção dos sectores tradicionais de explorados em agentes da transfor-
mação requerida.

Mais: este bem oleado jogo de opressão/integração/compensação perverteu 
irremediavelmente qualquer expectativa fundada de que, mesmo por hipótese de 
um revolucionamento bem sucedido, essas camadas sociais consigam – prisio-
neiras como estão de uma funda alienação que as desnaturou – imediatamente 
preencher essa função:

«No estádio presente de desenvolvimento da sociedade industrial avançada, 
o sistema tanto material como cultural nega esta exigência [de autonomia, ou de 

 101 «the practice in which the basic societal institutions are developed, defined, sustained, and«the practice in which the basic societal institutions are developed, defined, sustained, and 
changed», MarCUse, One-Dimensional Man, III, 10; ed. cit., p. 250.

 102 «Self-determination will be real to the extent to which the masses have been dissolved into«Self-determination will be real to the extent to which the masses have been dissolved into 
individuals liberated from all propaganda, indoctrination, and manipulation, capable of knowing and 
comprehending the facts and of evaluating the alternatives. In other words, society would be rational 
and free to the extent to which it is organized, sustained, and reproduced by an essentially new 
historical Subject.», MarCUse, One-Dimensional Man, III, 10; ed. cit., p. 252.
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autodeterminação]. O poder e a eficiência deste sistema, a completa [thorough] 
assimilação do espírito pelo facto, do pensamento pelo comportamento reque-
rido, das aspirações pela realidade, militam contra a emergência de um novo 
Sujeito. Eles também militam contra a noção de que a substituição do controlo 
prevalecente sobre o processo produtivo por “controlo a partir de baixo” signi-
ficaria o advento de uma mudança qualitativa. Esta noção foi válida, e ainda é 
válida, onde os trabalhadores foram, e ainda são, a negação e a acusação [indict-
ment] vivas da sociedade estabelecida. No entanto, onde estas classes se tornaram 
um adereço [prop] da maneira de viver estabelecida, a sua ascensão ao controlo 
prolongaria esta maneira [de viver] num cenário diferente.» 103.

Em conformidade, a força social portadora de redenção humanizante e 
libertadora tem que provir «de fora» do «sistema», esgotados como estão e des-
figurados como se encontram os seus recursos endógenos de «negação» efectiva 
(isto é, não «assimilada»):

«A produtividade crescente [growing] do trabalho cria um sobreproduto em 
aumento [increasing] que, quer privada quer centralmente apropriado e distribu-
ído, permite um consumo incrementado – não obstante o incrementado desvio 
[the increased diversion] da produtividade. Enquanto esta constelação prevale-
cer, ela reduz o valor de uso da liberdade; não há razão para insistir na autodeter-
minação se a [vida] administrada é a vida confortável ou até a vida “boa”. Este é o 
fundamento racional e material para a unificação dos opostos, para um comporta-
mento político unidimensional. Nesta base, as forças políticas de transcendência 
dentro da sociedade estão presas, e a mudança qualitativa só aparece como pos-
sível como uma mudança a partir de fora [from without].» 104.

 103 «At the present stage of development of the advanced industrial societies, the material as well«At the present stage of development of the advanced industrial societies, the material as well 
as the cultural system denies this exigency. The power and efficiency of this system, the thorough 
assimilation of mind with fact, of thought with required behavior, of aspirations with reality, militate 
against the emergence of a new Subject. They also militate against the notion that the replacement of 
the prevailing control over the productive process by “control from below” would mean the advent 
of qualitative change. This notion was valid, and still is valid, where the laborers were, and still are, 
the living denial and indictment of the established society. However, where these classes have become 
a prop of the established way of life, their ascent to control would prolong this way in a different 
setting.», MarCUse, One-Dimensional Man, III, 10; ed. cit., p. 252.

 104 «The growing productivity of labor creates an increasing surplus-product which, whether pri-«The growing productivity of labor creates an increasing surplus-product which, whether pri-
vately or centrally appropriated or distributed, allows an increased consumption – notwithstanding 
the increased diversion of productivity. As long as this constellation prevails, it reduces the use-value 
of freedom; there is no reason to insist on self-determination if the administered life is the comfort-
able and even the “good” life. This is the rational and the material ground for the unification of 
opposites, for one-dimensional political behavior. On this ground, the transcending political forces 
within society are arrested, and qualitative change appears possible only as a change from without.», 
MarCUse, One-Dimensional Man, I, 2; ed. cit., p. 49.
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Marcuse evidencia aqui um exuberante pessimismo liminar quanto a um 
futuro de reconfigurações assente, porventura, num optimismo demasiado no 
que concerne o carácter satisfatório das situações do presente – designadamente, 
quando se pronuncia, mesmo nos contextos de uma «civilização industrial avan-
çada», por uma inelutável «“integração social e cultural” da classe trabalhadora 
com a sociedade capitalista» (“social and cultural integration” of the laboring 
class with capitalist society) 105.

No entender de Marcuse, «capitalistas» e «proletários» continuam a repre-
sentar a dicotomia social básica, que a estruturação e a dinâmica da ordem vigente 
que rege a produção do viver, de há séculos, reproduz.

«No entanto, o desenvolvimento capitalista alterou a estrutura e a função 
destas duas classes de uma maneira tal que elas não aparecem mais como sendo 
agentes de transformação histórica. Um interesse sobrepujante [overriding] na 
preservação e aperfeiçoamento [improvement] do status quo institucional une 
os anteriores antagonistas nas áreas mais avançadas da sociedade contempo-
rânea.» 106.

Tudo parece passar-se como se o processo de transmutação da «burguesia» 
de classe «revolucionária» (em determinados contextos dos séculos XVIII e XIX) a 
classe «dominante» (por acesso ao poder, entretanto alcançado) fosse agora trans-
posto – num paralelismo, todavia, assimétrico – para a figura de uma progressiva 
e irremediável conformação das «classes laboriosas» a um estatuto «melhorado», 
que determinaria, desatendido todo um conjunto de contradições a que se não 
encontram imunes, o apagamento e a dissolução dos seus ímpetos remode- 
ladores.

Por outro lado, mas em linha com esta perspectiva, sentencia-se igualmente 
que, ao nível das organizações sociais, os partidos comunistas e os movimentos 
operários – in genere (isto é, fazendo-se abstracção dos debates e das lutas no 
seu próprio seio ocorridos (e em curso) – de há muito que capitularam também 
perante as (mais deslumbradas do que deslumbrantes) «vantagens», em periódicas 
barganhas e regateios arrancadas, de uma acomodatícia «integração capitalista» 107.

E um veredicto de intenção semelhante – confluência de interesses opostos 
na manutenção mutuamente vantajosa do estado das coisas – estende-se ainda 
à afirmação de que, no fundo, mesmo os dois sistemas mundiais emblemáticos 

 105 Cf. MCf. MarCUse, One-Dimensional Man, I, 2; ed. cit., p. 29.

 106 «However, the capitalist development has altered the structure and function of these two«However, the capitalist development has altered the structure and function of these two 
classes in such a way that they no longer appear to be agents of historical transformation. An over-
riding interest in the preservation and improvement of the institutional status quo unites the former 
antagonists in the most advanced areas of contemporary society.», MarCUse, One-Dimensional Man, 
Introduction; ed. cit., pp. XII-XIII.

 107 Cf. MCf. MarCUse, One-Dimensional Man, I, 2; ed. cit., pp. 20-21.
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compartem uma situação de efectiva interdependência real, em que a concor-
rência entre eles e o prospecto de aquecimento de uma guerra de destruição de 
grandes proporções (como ameaça, quotidianamente brandido) acabam por con-
vergir para uma justificação ideológica e um fortalecimento social da sua própria 
dominação 108.

O conflito civilizacional – declarado mais fundo, portanto, do que as diver-
gências estruturais quanto à organização económica e social das colectividades – 
entre as potencialidades crescentes de amenização da existência (pela reconfigu-
ração do trabalho alienado e pela abolição tendencial do trabalho alienante) e 
a ganância de uma intensificação da exploração «perpetua a existência inumana 
daqueles que formam a base humana da pirâmide social – os marginais [outsiders] 
e os pobres, os desempregados e os inempregáveis, as perseguidas raças de cor, 
os internados [inmates] de prisões e de manicómios [mental institutions].» 109.

Estes deserdados da fortuna e da integração constituem, na sua amálgama 
desorganizada e desprovida de perspectivas teóricas de alto voo ou de largo 
fôlego, uma decisiva «extra-territorialidade» social do sistema – de cujo intensi-
ficado protesto algo de realmente novo pode estar, ante os nossos olhos pouco 
atentos, a surgir.

Os colectivos tradicionais dos oprimidos acomodaram-se, e foram domesti-
cados. «No entanto, por debaixo da base popular conservadora está o substrato 
dos proscritos [outcasts] e dos marginais [outsiders], os explorados e perse-
guidos de outras raças e outras cores, os desempregados e os inempregáveis. Eles 
existem fora do processo democrático; a vida deles é a mais imediata e a mais real 
necessidade [need] de pôr fim a condições e instituições intoleráveis. Assim, a 
oposição deles é revolucionária, mesmo se a sua consciência o não é. A oposição 
deles atinge o sistema a partir de fora, e, portanto, não é deflectida pelo sistema; 
é uma força elementar que viola as regras do jogo, e que, ao fazê-lo, o revela 
como um jogo viciado. Quando eles se juntam e saem para as ruas, sem armas, 
sem protecção, a fim de pedir os direitos civis mais primitivos, sabem que enfren-
tam cães, pedras, e bombas, a prisão, campos de concentração, mesmo a morte. 
A força deles está por detrás de toda a manifestação política pelas vítimas da lei e 
da ordem. O facto de eles começarem a recusar jogar o jogo pode ser o facto que 
marca o começo do fim de um período.» 110.

 108 Cf. MCf. MarCUse, One-Dimensional Man, I, 2; ed. cit., p. 55.

 109 «perpetuates the inhuman existence of those who form the human base of the social pyramid«perpetuates the inhuman existence of those who form the human base of the social pyramid 
– the outsiders and the poor, the unemployed and unemployable, the persecuted colored races, the 
inmates of prisons and mental institutions.», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 2; ed. cit., p. 53.

 110 «However, underneath the conservative popular base is the substratum of the outcasts and«However, underneath the conservative popular base is the substratum of the outcasts and 
outsiders, the exploited and persecuted of other races and other colors, the unemployed and unem-
ployable. They exist outside the democratic process; their life is the most immediate and the most 
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§ 15. Sob a égide da «Grande Recusa».

A movimentação em ascenso destes excluídos vem a corporizar afinal um 
desfecho – ou uma etapa – que, ao seu jeito, Marcuse não deixa também de magni-
ficar: «a Grande Recusa [the Great Refusal] – o protesto contra aquilo que está» 111.

Por detrás deste acto determinado de negação podem espreitar decerto resso- 
nâncias longínquas e distorcidas daquela figura da «greve geral» que outros teori-
zaram como dispositivo expeditivo de resolução revolucionária 112, mas também 
um pouco, à maneira de Freud, a convicção de que «a doença do paciente é uma 
reacção de protesto contra o mundo enfermo em que ele vive» 113.

As expectativas colocadas em desenvolvimentos desta índole – porventura, 
mais reveladores de uma sintomatologia da insuportabilidade gritante de assime-
trias avolumadas de toda a ordem em crescimento acelerado do que indicativos, 
em si mesmos, da direcção do trabalho político a empreender numa perspectiva 
revolucionária consequente – podem com forte probabilidade ter inspirado, em 

real need for ending intolerable conditions and institutions. Thus their opposition is revolutionary 
even if their consciousness is not. Their opposition hits the system from without and is therefore 
not deflected by the system; it is an elementary force which violates the rules of the game and, in 
doing so, reveals it as a rigged game. When they get together and go out into the streets, without 
arms, without protection, in order to ask for the most primitive civil rights, they know that they face 
dogs, stones, and bombs, jail, concentration camps, even death. Their force is behind every political 
demonstration for the victims of law and order. The fact that they start refusing to play the game may 
the fact which marks the beginning of the end of a period.», MarCUse, One-Dimensional Man, III, 10; 
ed. cit., pp. 256-257.

 111 «the Great Refusal – the protest against that which is», M«the Great Refusal – the protest against that which is», MarCUse, One-Dimensional Man, I, 3; 
ed. cit., p. 63.

 112 Perfilando-se como emblema do «sindicalismo revolucionário» que advogava, Georges Sorel 
preconiza «a greve geral» (la grève générale) como «o mito» – uma representação mobilizadora das 
forças históricas para a transformação – «no qual o socialismo todo inteiro se encerra, isto é, uma 
organização de imagens capazes de evocar instintivamente todos os sentimentos que correspondem 
às diversas manifestações da guerra empreendida pelo socialismo contra o mundo moderno.» – 
«le mythe dans lequel le socialisme s’enferme tout entier, c’est-à-dire une organisation d’images capa-
bles d’évoquer instinctivement tous les sentiments qui correspondent aux diverses manifestations 
de la guerre engagée par le socialisme contre la société moderne.», Georges SoreL, Réflexions sur la 
Violence (1906), IV, I; ed. Claude Polin, Paris, Éditions Marcel Rivière, 1972, p. 153.

 Encontramos elementos interessantes do debate em torno da problemática da «greve geral» 
no seio da social-democracia europeia deste período, por exemplo, em: Rosa LUXeMbUrg, Und zum 
dritten Male das belgische Experiment (1902) e Massenstreik, Partei und Gewerkschaften (1906); 
Gesammelte Werke, ed. IML, Berlin, Dietz Verlag, 19743, respectivamente, vol. 1/2, pp. 229-248, e 
vol. 2, pp. 91-170.

 Para uma crítica do repentismo insurrecional grevista de extracção bakuninista, veja-se por 
exemplo: Friedrich ENgeLs, Die Bakuninisten an der Arbeit (1873); MEW, vol. 18, pp. 479-480.

 113 «the patient disease is a protest reaction against the sick world in which he lives», M«the patient disease is a protest reaction against the sick world in which he lives», MarCUse, 
One-Dimensional Man, II, 7; ed. cit., p. 183.
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algum momento e para alguns intervenientes, movimentações como as do Maio 
de 68.

Para Marcuse, esses acontecimentos representavam, sem dúvida, um recon-
fortante testemunho de que a Great Refusal114, na variedade das suas formas de 
manifestação, estava em amadurecimento e se perfilava como palavra de ordem 
ajustada para consciências a braços com uma sofisticada e sufocante repressão 
sem esperança.

Pela minha parte, sem que tal contribua particularmente para um sossegado 
refrigério, inclino-me a pensar que, do ponto de vista estratégico, o esforço de 
compreensão teórica, e a condução política prática das lutas, não pode dispensar 
de maneira expeditiva o necessário equacionamento, em cada período e momento 
histórico determinado, de dimensões que Lénine – na sequência de Marx, aliás 115 
– sintetizou numa formulação conhecida, que directamente abrange o registo 
subjectivo do nível e da correlação das forças sociais que se confrontam em todas 
as situações revolucionárias:

«para a revolução não basta que as massas exploradas e oprimidas tenham 
consciência da impossibilidade de viver como dantes e exijam mudanças; para a 
revolução é necessário que os exploradores não possam viver e governar como 

 114 Para Marcuse, a «servidão voluntária» que resulta de complexos processos de introjecção 
vária apenas pode ser rompida, em revolta, por

 «uma prática política de descomprometimento [disengagement] metódico com e de recusa 
da Ordem Estabelecida [Establishment], visando uma radical transvalorização dos valores. Uma tal 
prática envolve uma quebra [break] com as maneiras familiares, rotinadas, de ver, ouvir, sentir, com-
preender, as coisas, de tal modo que o organismo se possa tornar receptivo para as formas potenciais 
de um mundo não-agressivo, não-explorador.

 Não importa quão remota a rebelião possa estar destas noções, não importa quão destru-
tiva e autodestrutiva ela possa aparecer, não importa quão grande seja a distância entre a revolta da 
classe média nas metrópoles e a luta de vida ou de morte dos desgraçados da Terra – é-lhes comum 
a profundidade da Recusa. Ela fá-los rejeitar as regras do jogo que está viciado contra eles, a antiga 
estratégia de paciência e de persuasão, a confiança na Boa Vontade [por parte] do Establishment, os 
seus apoios falsos e imorais, a sua fartura [affluence] cruel.» –

 «a political practice of methodical disengagement from and refusal of the Establishment, 
aiming at a radical transvaluation of values. Such a practice involves a break with the familiar, the 
routine ways of seeing, hearing, feeling, understanding things so that the organism may become 
receptive to the potential forms of a nonaggressive, nonexploitative world.

 No matter how remote from these notions the rebellion may be, no matter how destructive 
and self-destructive it may appear, no matter how great the distance between the middle-class revolt 
in the metropoles and the life-and-death struggle of the wretched of the earth – common to them 
is the depth of the Refusal. It makes them reject the rules of the game that is rigged against them, 
the ancient strategy of patience and persuasion, the reliance on the Good Will in the Establishment, 
its false and immoral comforts, its cruel affluence.», MarCUse, An Essay on Liberation, Introduction; 
ed. cit., p. 6.

 115 Cf., por exemplo, MCf., por exemplo, MarX, Zur Kritik der Politischen Ökonomie (1859), Vorwort; MEGA2, 
vol. II/2, pp. 100-101.
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Para uma revisitação de one-dimensional man de Herbert Marcuse

dantes. Só quando os “de baixo” não querem o que é velho e os “de cima” não 
podem como dantes, só então a revolução pode vencer.» 116.

One-Dimensional Man é decerto um desassombrado protesto contra um 
presente estado de coisas – elaborado a partir de um lugar de enunciação, objec-
tiva e subjectivamente a braços com contradições reais que não se apresentam 
como de fácil e imediata resolução. O manifesto interesse de uma revisitação do 
pensamento de Marcuse tem também a ver, em medida não despicienda, com 
esta circunstância e com a maneira como de dentro dela ele procurou traçar e 
desbravar caminhos.

O trabalho da esperança mobiliza anseios, comporta protestos, mas não 
prescinde da transformação material – que tem condições objectivas e subjectivas, 
insertas e incertas, elas próprias sujeitas à remodelação que a nossa condição 
humana de ingrediência e de agência do ser no corpo das suas realidades em 
devir vai inscrevendo como cunho da nossa humanidade.

E desse respondimento continuamos a ser devedores – e portadores.

Lisboa, Outubro de 2007.

 116 Vladimir Ilitch LéNiNe, A doença infantil do «esquerdismo» no comunismo (1920), IX; Obras 
Escolhidas em seis tomos, Lisboa - Moscovo, Edições «Avante !» - Edições Progresso, 1986, vol. 5, 
p. 142.



 * Ensaísta. Antigo Ministro da Cultura.
 1 Nanterre. – Chef-lieu do departamento dos Hauts-de-Seine. Contaria cerca de cem mil  
habitantes ao tempo dos «acontecimentos». As instalações universitárias (Paris 10) datavam de quatro 
anos antes.
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 No século passado a década sessenta revelou-se excepcionalmente fértil em 
rebeliões estudantis. Algumas evocaremos no texto presente, a propósito do qua-
dragésimo aniversário de Maio 68 em Paris, e nesta nos demoraremos, que foi a 
mais importante de todas, e podia ter acabado em revolução. De Maio 68 cha-
mada, e localizada em Paris, com alguma inexactidão, porque o rastilho se acen-
deu, não na capital, mas nos arredores – na Universidade de Nanterre 1, em Março; 
e porque o incêndio se foi comunicando a toda a França, e não só; e ainda porque 
se foi atenuando em Junho, sem todavia se apagar o temor, aliás fundado, de que 
se reatasse. Por outro lado, se, em vez de focar a própria rebelião, procurássemos 
as suas consequências, teríamos de alongar a busca pelos anos adiante. Até ao 
início da década seguinte; e, pelo menos no quadro da Universidade e no dos 
comportamentos, até hoje.
 Não iremos tão longe, nem nos limitaremos aos militantes franceses de 
Maio… Trataremos também dos portugueses em contestação, dos que se refu-
giavam e tentavam em França o combate à «situação» portuguesa, dos que pre-
tenderam alinhar com os «acontecimentos», ou neles se acharam envolvidos; e 
consideraremos ainda, para além de Maio e de 68, os posteriores anos sessenta, 
em França e Portugal, que significaram, para ambos os países, o termo de uma 
época, concluída com a morte de dois homens excepcionais.

*

 O nosso país tem a sua tradição, forte, de movimentos estudantis. Na década 
de sessenta, tivemo-los em 62, em 65, em 69.
 Lembranças de 62. O reitor era Marcelo Caetano, professor de Direito de 
excelente reputação profissional, mas que tinha sido Comissário Nacional da 
Mocidade portuguesa, organização criada em 1936, em tempo de repetidos inter-

DÉCADA 60 E MAIO 68
PARALELISMOS E INTERACÇõES

António Coimbra Martins *

 * Ensaísta. Antigo Ministro da Cultura.
 1 Nanterre. – Chef-lieu do departamento dos Hauts-de-Seine. Contaria cerca de cem mil  
habitantes ao tempo dos «acontecimentos». As instalações universitárias (Paris 10) datavam de quatro 
anos antes.
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câmbios com a Hitlerjugend, conduzidos do nosso lado por Nobre Guedes. Ao 
sabor dos tempos Caetano evoluíra, a ponto de os dirigentes estudantis, por 
estratégia, reclamarem ao tempo (62) a sua manutenção no alto posto de reitor, 
quando se anunciava a demissão. Tendo evoluído, continuava a não arriscar gran-
des jogadas, tergiversava, e era até capaz de prometer, para evitar o mau passo, 
sabendo que não cumpriria. É o que parece demonstrar uma anedota esquecida.
 Para obstar a um plenário, susceptível de ser interrompido pela polí-
cia, Caetano comprometeu-se uma vez a comparecer, para debate dos proble-
mas, numa larga reunião estudantil, que se adiaria para a noite, no restaurante 
Castanheira, na alameda das Linhas de Torres.
 Compareceram muitos estudantes e alguns assistentes e professores, entre 
os quais Maria de Lourdes Belchior. Discutiu-se muito e até tarde. Mas o reitor 
não foi. E, pelas duas horas da manhã, recebeu-se a ordem de evacuação ime-
diata. Em força, a polícia estava à porta e nas cercanias. Formou alas. Os uni-
versitários reunidos, para evitarem por sua vez o pior, abandonaram os locais 
em longas filas, entre as alas, ao cabo das quais deviam dispersar, como fizeram.
 Tínhamos tido o nosso sit-in (ou sit-out) em Lisboa, no estádio universi-
tário. Maior e mais consequente foi o da universidade da Califórnia, em 64, de 
Setembro para Outubro. O senado académico de Berkeley mostrar-se-ia muito 
compreensivo.
 62, 64, 66… De 22 para 23 de Junho de 1966, sit-in na Universidade de Berlim.
 Em Nanterre começam os incidentes em Março de 67; uma primeira greve 
em 23 de Novembro. Revela-se uma vedeta: Daniel Cohn-Bendit 2.
 68 começa, no mundo estudantil, com escaramuças em Caen 3. Em fins de 
Janeiro, agrava-se a situação em Nanterre. É chamada a polícia. Desde o prin-
cípio de Fevereiro, greve geral das universidades em Itália. Em Março é inva-
dido o edifício administrativo da universidade de Nanterre, por centena e meia 
de estudantes (movimento de 22 de Março). Uma semana depois encerra pro-
visoriamente (pela primeira vez) a Faculdade. Concessão inevitável: a 30, um 
conselho universitário autoriza (sujeitando-as a regulamento) as actividades polí- 
ticas no seio do estabelecimento. Os estudantes promovem, a 2 de Abril, uma 
«jornada da universidade crítica» 4 em Nanterre.

 2 CohN-beNdiT, Daniel. – Nascido em Montauban (França) em 1945, de pais alemães, refugia-
dos da Alemanha, em 1933, desde que Hitler chegou a chanceler. Optou pela nacionalidade alemã, 
dizem uns que para aproveitar de uma bolsa, concedida por Bonn, no âmbito das reparações a 
judeus; e outros, que para evitar a guerra da Argélia. 24 anos em Maio 68.
 3 Caen. – Capital da região da Baixa Normandia. Dotada de um importante centro universi-
tário, de institutos de pesquisa e de uma escola de engenharia, a cidade ia-se especializando no 
ensino e na pesquisa.
 4 O conceito de universidade crítica derivava das teorias do filósofo Herbert Marcuse, ou era 
por ele apoiado. Ver nota 6.
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 No dia seguinte (3 de Abril) o conselheiro de imprensa da Embaixada de 
Portugal em Paris 5, assina uma informação sobre a agitação estudantil em geral. 
Começa nestes termos:

 A crise no mundo dos estudantes é certamente menos grave, por ora, em 
França, que noutros países. Os universitários de Nanterre estariam principalmente 
interessados em eliminar as restrições ao convívio de rapazes e raparigas nas cida-
des universitárias.

 As «restrições» e reivindicações, a que se refere, tinham existido. Mas os 
estudantes iam já muito mais longe. É verdade que a «universidade crítica» não 
era uma concepção francesa. Já no ano anterior (11 de Julho) se promovera em 
Berlim, em presença do filósofo Herbert Marcuse	6, uma reunião para a criação 
da «universidade crítica de Berlim». Em Maio 68 tornou-se, em Paris, uma perso-
nagem mediática, de que discorriam com frequência os semanários; e apareceria 
em pessoa e interviria, em colóquios e debates.

*

 Uma análise que se pretendesse objectiva devia reconhecer que as faculdades 
estavam saturadas, que as condições de trabalho eram deficientes, que a relação 
discente/docente excluía o diálogo, que uma grande percentagem dos estudantes 
não conseguia obter os pretendidos diplomas, que os diplomas estavam longe 
de assegurar uma colocação, que as soluções encaradas nas esferas dirigentes 
– selecção mais rigorosa, orientação compulsiva dos candidatos – eram contrárias 
à democratização do ensino, e que a dimensão política da questão permanecia 
vedada à discussão… O nosso embaixador Marcelo Matias reconhece isto, mais 
ou menos, após a tempestade ter amainado.
 Simultaneamente a classe operária sofria da exiguidade dos salários, das 
condições duras de trabalho, dos horários exaustivos, da insuficiente segurança 
social… Muito perto da Universidade de Nanterre, em Bezons, ficava a fábrica 
La Cellophane, cujos operários, sujeitos a um regime muito duro (dito dos «três 
oitos») tinham eco das peripécias vizinhas. Entre eles, o português Jorge Spínola, 
parente remoto do nosso general que viria a ser comandante em chefe na Guiné… 
Noutros sítios tinham-se já produzido em 67 greves importantes (Rhodiacéta, 
Berliet); os sindicatos, de filiação comunista ou não, viam-se perante os mesmos 
desafios e a conjuntura facilitava o entendimento. As fábricas Berliet produziam 
camiões de grande préstimo em Angola.

 5 Como para se corresponder à premência dos «acontecimentos», fora nomeado no mês  
anterior (14 de Fevereiro). Era Sousa Pernes.
 6 Nascido em Berlim em 1898. Fugindo ao nazismo, naturalizou-se americano. De alguns dos 
seus livros principais, à data, não havia ainda tradução francesa, quando começaram «os aconteci-
mentos».

 2 CohN-beNdiT, Daniel. – Nascido em Montauban (França) em 1945, de pais alemães, refugia-
dos da Alemanha, em 1933, desde que Hitler chegou a chanceler. Optou pela nacionalidade alemã, 
dizem uns que para aproveitar de uma bolsa, concedida por Bonn, no âmbito das reparações a 
judeus; e outros, que para evitar a guerra da Argélia. 24 anos em Maio 68.
 3 Caen. – Capital da região da Baixa Normandia. Dotada de um importante centro universi-
tário, de institutos de pesquisa e de uma escola de engenharia, a cidade ia-se especializando no 
ensino e na pesquisa.
 4 O conceito de universidade crítica derivava das teorias do filósofo Herbert Marcuse, ou era 
por ele apoiado. Ver nota 6.
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 No primeiro de Maio (68) a CGT (Confederação Geral do Trabalho) quis 
ainda reatar sozinha a tradição do grande desfile, interrompida desde 1934. 
A demonstração de força foi plenamente conseguida. Mas o poderoso serviço de 
ordem do sindicato opôs-se à participação de diversos gauchistas e de estudantes. 
Um grande letreiro anunciava: Les fils à papa au boulot.
 Inversamente fora reservado lugar no cortejo a delegações estrangeiras: 
espanhola, grega… e portuguesa. Assim, no princípio de Maio 68, portugueses 
politizados são chamados a tomar parte, e correspondem. Disciplinados, discretos, 
sinceramente convictos da sua verdade…

*

 A presença portuguesa em Paris era forte e diversa. Havia os instalados, espa-
lhados pelos bairros da capital, cujos nomes bem característicos figuravam na lista 
dos telefones. Quem a percorresse dava-se conta… Havia os que frequentavam as 
festas do «Sr. Consulado», grande cobrador de «urgências». As secções mistas no 
quadro das Amitiés françaises, com aristocratas e amigos beneficiados do nosso 
regime. Havia os artistas que procuravam ambiente, modelos, convívio, respiração, 
em benefício do seu empenho. Na sequência da primeira guerra mundial, desen-
volvera-se a imigração laboral, que recrudescera após a segunda, quando a Europa 
começava a recuperar, e que atingiria o seu máximo na década sessenta, com 
interrupções e retornos precisamente em Maio 68. Os trabalhadores dos «três 
oitos», desde antes do reagrupamento familiar, eram acolhidos, ou «enlatados», 
nos foyers. E havia a imigração política… Na primeira metade da década, embora 
longe de Paris, e até impedidos de penetrar em França, Henrique Galvão e 
Humberto Delgado tinham agitado, sob fundo de guerra colonial, a política portu-
guesa. Não poderia afinal forjar-se, ou pelo menos idear-se em Paris a revolução?
 Lacunas flagrantes:
 Faltavam os instrumentos da presença estudantil, e da afirmação cultu-
ral, que tantos outros países dispensavam: um pavilhão português na Cidade 
Universitária, e um Centro Cultural, à disposição dos interessados na nossa terra 
e nos diversos aspectos da sua vida, história e projecção. A Fundação Gulbenkian 
entendera suprir estas deficiências. A primeira pedra do pavilhão português na 
Cidade Universitária foi lançada em 6 de Outubro de 1960, em cerimónia pouco 
concorrida e sem estudantes, a que presidiram Louis Joxe, ministro da Educação 
francês, Marcelo Matias, então nosso ministro dos estrangeiros, em visita oficial a 
França, e Azeredo Perdigão, presidente da Fundação. Um Centro Cultural portu-
guês foi inaugurado na antiga residência de Calouste Gulbenkian na avenida de 
Iéna, em 3 de Maio de 1965. Presidiram Azeredo Perdigão e André Malraux.
 A imigração política, que, como a laboral, aumentava, ia-se diversificando e 
mudando de feição. Acentuava-se o contraste entre os «antigos» da oposição repu-
blicana, ou menos antigos, afectos ao Movimento de Acção revolucionária (MAR) 
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e os jovens que as peripécias da nossa universidade, o serviço militar iminente 
atiravam para o estrangeiro. Do MAR tinha-se destacado um grupo que entendia 
renová-lo; daí a chicana que opunha o MAR vivo ao MAR morto.
 Não faltavam intelectuais. Certos bistrots e hotéis, sobretudo no Bairro 
latino, posteriores ao restaurante de livre serviço Capoulade, tinham clientela fiel 
de oposicionistas portugueses. No café em frente, do lado oposto do boulevard 
Saint-Michel, aparecia, entre outros, António José Saraiva. No hotel Saint-Pierre 
(rua da Escola de Medicina) instalara-se Joaquim Barradas de Carvalho, que com-
pletava a sua tese, e pernoitavam de passagem Urbano Tavares Rodrigues e Mário 
Soares. Morador na rua Descartes, Jorge Reis matava saudades, discutia revolu-
ções e desilusões com os portugueses que iam e vinham, e escrevia um romance. 
Maria Lamas – tão diferente da Rosa Silvestre das Modas e Bordados! – ia-o lendo 
com amizade incitativa. Vieira da Silva, privada, por disparate das nossas auto-
ridades, de passaporte português, vivia com seu marido Arpad Szenes, também 
pintor, num vasto estúdio do quatorzième arrondissement, que frequentavam 
admiradores e amigos íntimos.
 Membros do Partido Comunista Português, ou ex-membros, mas sempre 
comunistas, naturalizados franceses, agiam no meio operário da imigração, 
enquadrados pelo Partido Comunista Francês. Conseguiam adeptos, sabiam 
as receitas, e esmeravam-se no trabalho associativo. Depois tinham chegado os 
foragidos do golpe de Beja, directamente, ou via Argel, onde se tinha sediado a 
Frente patriótica. Muito efusivo e bem sucedido, Francisco Ramos da Costa conse-
guiu travar e aprofundar contactos com a SFIO (Secção Francesa da Internacional 
Operária), o que facilitaria a criação e desenvolvimento do núcleo parisiense da 
Acção Socialista Portuguesa, nascida em Lisboa, em 1964. Acontecia que Piteira 
Santos viesse de Argel a Paris, onde trocava impressões com Ramos da Costa, mas 
Tito de Morais, que, abandonada a Frente, se fixara em Roma, estava proibido 
de entrar em França. Seria ele o mais empenhado e eficaz promotor do perió-
dico Portugal socialista, editado em Roma, com largas contribuições de Portugal 
e Paris. Álvaro Cunhal que, na fase da «direcção exterior» do seu partido, pas-
sara, após Moscovo, por Bucareste, Praga, Argel e Roma, demorando-se mais em 
Paris, encontrara nesta cidade poiso habitual em Montreuil. Não ficava longe de 
Santiago Carrillo, seu homólogo espanhol, com quem tinha tido dissenções; esse, 
completamente emancipado do estalinismo, residia em Champigny, em aparta-
mento urbano. Na imigração laboral o trabalho da esquerda, confiado a militantes 
de base, e mais intenso em dias de mercado, só era contrabalançado pela acção 
muito eficaz da igreja. Sobre a passagem de Cunhal por Bucareste, o embaixador 
da Roménia, Constantin Flitan, segredaria em Paris que o nosso compatriota rece-
bera em Moscovo a missão de convencer Ceausescu de que as veleidades deste 
último, nos domínios ideológico e militar, constituíam uma real ameaça para a 
União Soviética, em vias de se tornar intolerável.
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 Desde finais de 1964 e princípios de 1965 a oposição política portuguesa foi 
enriquecida ou perturbada por uma nova tendência: a dos apoiantes ou simpa-
tizantes da FAP (Frente de Acção Popular), destroçada pela polícia em Portugal, 
que foi a primeira tentativa de agrupamento e organização, do comunismo luso-
-maoísta. De menos ideologia e mais acção, surgiu a LUAR (Liga de Unidade e 
Acção Revolucionária), fruto do corajoso activismo de um veterano: Palma Inácio, 
que planeou em Paris a organização (1965) de alguns dos seus golpes. A extradição, 
pedida por Portugal, nem dele, nem de correligionários seus, nunca foi concedida 
pela justiça francesa, nem antes, nem depois de Maio, o que originou, cuidadosas 
mas repetidas manifestações de protesto, por via diplomática.
 Além dos partidos de esquerda franceses, atendiam os nossos imigrados e 
militantes de passagem, o Ateneu Ibero-americano e a Liga do Ensino laico. Esta 
última criara uma secção portuguesa. No âmbito do Grande Oriente – a maior 
obediência maçónica francesa – reunia-se uma loja, a Ibéria, que abrigava sobre-
tudo republicanos espanhóis, mas admitia portugueses. A Grande Loja passaria 
mais tarde a contactar compatriotas nossos, mas inicialmente sem se declarar.
 A desaparição e depois o assassínio do general Humberto Delgado (1965, 
Fevereiro) tinham agitado a franja politizada, relativamente exígua, da nossa 
comunidade. As reuniões que se conseguiam mediante o isco do teatro, canções 
de intervenção, ou outro género de atracções passaram a suscitar muitas vezes 
incitamentos à acção armada, com armas e hostes que não existiam. A revolução 
não se fazia, mas os artistas confirmar-se-iam mais tarde, em ocasião propícia.
 Glória da oposição à ditadura, Emídio Guerreiro, então de sessenta e seis 
anos, e instalado na avenida de Versailles, incitava a seu modo, e tinha os seus 
conluios e arrufos com Palma Inácio, intermitente de Paris. Presidira a certo 
Comité para a defesa das liberdades em Portugal, que denunciava as arbitra-
riedades do governo respectivo, mas fora posto em minoria nos debates conse- 
quentes ao assassínio de Delgado. Simultaneamente redobrou de vigor. Numa 
reunião da Liga do Ensino laico, exposição seguida de debate, interveio fogosa-
mente na segunda parte, ele que ensinava matemática, sustentando que a solução 
para o problema português, e a natureza da solução, eram um imperativo da 
Lógica universal da aritmética racional. Em final de discurso levantou-se, cami-
nhou para a mesa do conferencista, e escreveu no quadro preto a giz, em grandes 
letras, as iniciais da tal Lógica (universal da aritmética racional) que formavam a 
palavra LUAR. A assistência, que enchia a sala a transbordar, reagiu diversa e ruido-
samente.
 A propósito de Guerreiro houve diligências diplomáticas, encomendadas 
pelo Ministério Português dos Negócios Estrangeiros, sem efeito. Aliás, Guerreiro 
tinha conhecimentos de alto nível. Entre eles o ultra-gaulista Michel Debré 7, que, 
pelo menos, nutria pela personagem curiosidade, senão alguma simpatia. Mas 
as acções deduzidas da Lógica universal, como o assalto ao Banco na Figueira 
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da Foz (67), e o plano de guerrilha, totalmente fracassado, que devia começar 
pela tomada da Covilhã (exactamente em 1968), não seriam de benefício para 
a queda do regime. Quando se desencadearam os «acontecimentos» em Paris, 
Palma Inácio estava preso em Portugal. Perito em evasões, conseguiu escapar-se 
mais uma vez, passar a Espanha e regressar a França. Voltou a ser indigitado, mas 
em papel de guarda-costas, para outro plano, esse mais viável, que o teria levado 
ao Senegal.

*

 O «acontecimento» do princípio de Maio fora o cortejo da CGT. Os estu-
dantes, frustrados, não se mostram mais conciliantes em Nanterre. Aos mais 
animosos ou revoltosos chamam os enragés. O Diário de Notícias traduzirá os 
«cães raivosos». Oito de entre eles terão de comparecer perante o conselho da 
Universidade daí a quatro dias. Mas as autoridades académicas não esperam tanto. 
A 2 de Maio ordenam o encerramento da faculdade.
 A partir de então as prisões – nesta altura em grande número, mas em geral 
por poucas horas, salvo nalguns casos…; o início da transformação da contes-
tação em motim; a politização crescente do movimento; as assembleias, as greves, 
a extensão das greves ao secundário, de onde provêm os Comités de acção liceais 
(os mais novos são muito assíduos às manifestações); as noites de luta, os desfi-
les, o Bairro latino em alvoroço quase contínuo; os cortejos que saem do Bairro 
latino, percorrem Paris, e voltam ao ponto de partida; as árvores arrancadas, as 
matracas, os gases lacrimogéneos, os automóveis incendiados; a crescente afir-
mação da liderança de um Cohn-Bendit, um Jacques Sauvageot 8, um Alain 
Geismar 9, um Alain Krivine…10

 Na noite de 6 para 7, verdadeiro motim; na de 10 para 11, uma batalha. 
Os estudantes improvisaram barricadas, e batem-se de igual para igual com a 

 7 debré, Michel, (1912-1997). – Doutor em direito, diplomado em Ciências políticas, evolui 
de Vichy para o gaulismo (Fevereiro de 1943). Adere ao Rassemblement du peuple français (1947). 
Supervisa a Constituição de 1958. Primeiro ministro no ano seguinte; ministro da Economia nos 
terceiro e quarto governos Pompidou. Demitiu-se deste último (25 de Maio) por achar indulgente a 
reacção aos «acontecimentos». Logo voltou, porém, no governo Pompidou remodelado, aos Negócios 
Estrangeiros. Guardou a pasta no governo Couve de Murville (12 de Julho), de que teria ambicionado 
ser o chefe ele mesmo. Após a demissão do General, continuou a encarnar a fidelidade ao gaulismo.
 8 saUvageoT, Jacques. – Estudante de história de arte, militara no PSU (Partido socialista unifi-
cado), e chegara a vice-presidente da União Nacional dos Estudantes de França. Como o presidente 
viesse a demitir-se, Sauvageot achou-se desde Maio à frente daquele poderoso organismo – a UNEF.
 9 geisMar, Alain. – Era mestre-assistente na Faculdade de Ciências de Paris, e secretário geral 
do Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup). Tinha 29 anos, ao tempo dos «acontecimentos».
 10 KriviNe, Alain. – Fundara em 1966 a Juventude comunista revolucionária, dissidente do 
Partido Comunista francês. De filiação trotskista, o seu movimento viria a ser dissolvido pelo governo 
em 19 de Junho. Revelara-se excelente organizador e orador. Tinha 27 anos, em Maio.
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polícia. Un choc, vraiment, à la vision, le 11, au matin, de ce qu’est devenu le 
Quartier…11 Passadas as duas da manhã do dia 12 a polícia ataca as barricadas, 
já mais de meia centena. A defesa é animosa e competente. Nos hospitais teriam 
dado entrada, feridos, quase tantos polícias como estudantes ou apoiantes. Como 
resposta à violência da repressão, dirigentes sindicais e estudantis apelam para 
uma greve geral no dia 13.
 Entretanto, no sábado, dia 11, pelas cinco da tarde, dirigira-se um grupo de 
estudantes para o anexo da Sorbonne, que funcionava perto, em Censier 12. Não 
estava policiado. Entraram. Outros afluíram. Declarou-se a ocupação do anexo.
 Horas depois, ao fim da tarde, aterrava em Orly, o avião em que regres-
sava a Paris o primeiro-ministro Georges Pompidou 13 com a sua comitiva, após 
uma visita de Estado ao Irão. Pompidou avista-se com de Gaulle. Conversa com 
Alain Peyrefitte (ministro da Educação 14). Achou-se que convinha largar lastro. 
Da alocução de Pompidou, pouco depois das onze da noite: – «Decidi que a 
Sorbonne estaria livremente aberta a partir de segunda-feira». Havia estudantes 
presos? – «Os tribunais deliberarão sobre os pedidos de libertação apresentados»…
 No dia 13, segunda-feira, a Sorbonne é ocupada. De Censier já vimos. 
A Escola das Belas Artes (rua Bonaparte) foi ocupada a 14; o teatro do Odéon, 
na orla do Bairro latino, entre o Luxemburgo e o Senado, a 15. Eram como posi-
ções estratégicas naquela região de Paris, de que o comando estudantil supremo 
ficasse na Sorbonne.

*

 Nesta altura encontrava-se em Paris, onde deve ter passado a maior parte 
de 1968, José da Felicidade Alves (1925-1998), sacerdote progressista, pároco 

  11 CoTTa, Michèle. – Cahiers secrets de la Ve République, vol. 1, Paris, Arthème Fayard, 2007, 
p. 113.
 12 Centre Censier, criado em 1964 na rua de Santeuil, quinto arrondissement, que não cessou 
de se desenvolver. Parte activa nos «acontecimentos», a partir da data indicada.
 13 PoMPidoU, Georges, (1911-1974). – Director do gabinete do General (58-59), primeiro minis-
tro de 62 a 68; quatro gabinetes sucessivos dos quais o último prolongado em remodelação. Chefia, 
pois, o governo ao tempo dos «acontecimentos». Eleições feitas, de Gaulle substitui-o por Couve de 
Murville (ver nota 73). Presidente da República após o General, faleceu em curso de mandato. Deve-
-se-lhe o Centro de Arte e Cultura, que tem o seu nome. O Presidente seguinte foi Giscard d’Estaing.
 14 PeyreFiTTe, Alain. – Nascido em 1925, iniciou tarde a sua carreira política (1958). Ministro 
da Informação no segundo governo Pompidou (6 Dezembro 62), da Pesquisa científica no terceiro 
(8 Junho 66), da Educação Nacional no seguinte. Neste último posto enfrenta os «acontecimentos», 
mas demite-se em Maio 68; não estava de acordo com a reabertura da Sorbonne. Voltou ao governo 
desde 77, como ministro da Justiça, até à eleição de Mitterrand. Autor de ensaios sobre a China, e 
sobre os problemas da França (Le Mal français, 1976); e sobretudo de uma obra importante sobre 
o General: C’était de Gaulle, 3 vols, 1994, 1997, 2000, o último dos quais póstumo. Tinha falecido 
em 1999.
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de Nossa Senhora de Belém, que a hierarquia deixara ou procurara que se afas-
tasse por um tempo do nosso país, devido às posições que assumia, extrema-
mente avançadas em relação ao catolicismo português dominante, e mesmo ao 
catolicismo romano. O Paris convulso de então não o moderaria. Mal o padre se 
instalou… Palavras suas, em entrevista a O Jornal, suplemento ilustrado, refe-
rente a 17/23 de Março de 1989: «logo a seguir deu-se o Maio 68».
 Na sua monumental obra sobre Salazar, Franco Nogueira analisa o texto de 
uma correspondência que o pároco teria enviado de Paris ao Cardeal Cerejeira, 
sob forma de carta aberta. O texto de Felicidade teria alcançado «larga difusão», e 
teria feito «estremecer os meios católicos portugueses»:

[Felicidade] contesta o papado, condena o clero, defende a completa laicização 
da sociedade civil, advoga a abolição da estrutura episcopal, nega o direito divino 
da hierarquia, denuncia o que tem por conluio entre os eclesiásticos e os pode- 
rosos do mundo (capitalistas, governantes, forças militares e polícias), reivindica 
uma justiça social que afirma só poder resultar de uma «clara e completa sociali-
zação ou comunismo», e proclama em suma a necessidade de uma «revolução total» 
com «mutação rápida e total nas estruturas vigentes, jurídicas, económicas, sociais, 
políticas, culturais, e instauração de uma ordem «radicalmente nova».

 Sobre o texto que assim reproduz por palavras suas, Nogueira dá depois a 
sua opinião:

 É de ostensiva insubordinação contra o magistério e a disciplina da Igreja a 
atitude do sacerdote e fica perturbado o Cardeal Cerejeira, para mais seu amigo 
pessoal; mas, antes de tomar medidas, procura saber se aquele está pronto a uma 
explicação ou reconsideração; escreve ao pároco de Belém, que de momento se 
encontra aliás em Paris, duas cartas que não lhe chegam às mãos, dadas as perturba-
ções em França; o patriarca aproveita então como intermediário o bispo D. Manuel 
Falcão, que tem de se deslocar àquela cidade, e que se avista com o padre Alves; e 
este, além de rejeitar qualquer retractação e insistir nas suas teses, envia ao Cardeal 
dois longos textos de ironia, de troça, mesmo de sarcasmo, em que se situa fora 
de toda a ordem hierárquica e atinge a pessoa do Patriarca. É afastado de Belém o 
pároco 15.

 Desta apresentação dos acontecimentos, difere muito o que escreverá o 
próprio padre Felicidade, na já referida entrevista a O Jornal. E até sobre a sua 
exoneração de pároco de Belém. Esta medida não teria sido provocada por 
nenhuma carta sua, aberta ou fechada. Mas houve realmente sanção. Felicidade 
lembra-se de quando teve notícia dela. Não está bem certo do dia, mas não erra 
quanto à conjuntura: «Foi quando, no dia 13, se não me engano, vim a saber que 

 15 Franco Nogueira, Salazar, vol. 6 (Porto, Livraria Civilização editora, 1985), pp. 354/355.
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estava demitido da paróquia». O dia 13 é importante história dos acontecimentos 
de Maio. Foi, como vimos, o da ocupação da Sorbonne.
 Outra discrepância. Teria havido, sim, uma troca de cartas entre Cerejeira e 
Felicidade, mas teria sido o Cardeal a encetar a comunicação.
 Novamente do padre Felicidade, entrevista a O Jornal: «Já em Paris, recebi 
uma carta do Patriarca, muito meiga, à qual respondi com três cartas violentas». 
Não temos meio de conhecer a «carta meiga», nem a sua data. Quanto às respostas 
violentas, Felicidade situa-as com precisão. A primeira, a 14 de Maio; a segunda, a 
15; a terceira, a 7 de Junho.
 A primeira teria sucedido à diligência do emissário de Cerejeira junto de 
Felicidade. Continuamos a respigar da entrevista do padre:

No dia 14 de Maio passou pela Casa dos estudantes portugueses na Cité universi-
taire o bispo auxiliar D. Manuel Falcão. Sua Eminência não podia manter-me nas 
funções de pároco, mas esperava que fosse eu próprio a adiantar-me e a renunciar 
à paróquia.

 Teria sido a diligência do bispo, no dia seguinte ao do rumor da demissão 
(ou de um risco de demissão) que teria provocado a primeira «carta violenta» do 
padre Felicidade ao Cardeal Patriarca?
 Falta explicar o que teria levado Cerejeira a diligenciar por «carta meiga» e 
por interposta pessoa junto do pároco. Possivelmente um documento por este 
elaborado, que dissertava das Perspectivas actuais de transformação nas estru-
turas da Igreja, com o subtítulo Sentido de responsabilidade na vida política 
do país 16. Não se tratava de uma carta a Cerejeira, mas de uma exposição ao 
Conselho paroquial de Belém. Muito naturalmente, o Patriarca teria tido conheci-
mento destas Perspectivas… e elas constituiriam a «carta com larga difusão», que 
Nogueira situa na origem do «escândalo público», causado desde Paris pelo muito 
progressivo eclesiástico.
 Em nota do seu livro, Nogueira resume o conteúdo das cartas de Felicidade, 
em resposta à diligência do bispo D. Manuel Falcão:

Nas suas cartas, o padre Alves reclama julgamento num tribunal eclesiástico, repele 
o que classifica de repressão autoritária, recusa-se a pedir a demissão de pároco, e 
reivindica o direito de, como padre, se ocupar de assuntos políticos, desde os pro-
blemas de direitos humanos até às questões de África. Neste particular diz: «o ponto 
crucial é o problema colonial» que classifica de «mito nacional» 17.

 16 Notícia deste opúsculo no artigo sobre o padre Felicidade, que insere o Dicionário cronoló-
gico de autores portugueses, vol. 5 (Lisboa, Europa-América, 2000), p. 388. As Perspectivas actuais… 
teriam sido impressas ou policopiadas em 1968.
 17 Nogueira, op. cit., nota única à p. 355.



António Coimbra Martins

71

Década 60 e Maio 68 – Paralelismos e interacções

 Falta insistir num ponto. Quando o padre Felicidade diz, na sua entrevista a 
O Jornal, que soube, no dia 13 de Maio, da sua «demissão» da paróquia de Belém, 
julgamos que deve antes entender-se do «projecto de sua demissão». Aliás, nas 
suas «cartas violentas», posteriores, Felicidade recusa-se a pedir ele mesmo a 
exoneração. A literatura mais recente, sobre o caso, de que distinguimos o livro 
Testemunho aberto de Abílio Tavares Cardoso e João Salvado Ribeiro 18, escrito e 
publicado em tempo de plena liberdade de imprensa, situa o afastamento com-
pulsivo em 1968, mas em 2 de Novembro.

*

 Desde as ocupações no Bairro latino, os contestatários das Belas-artes deram 
uma finalidade revolucionária à Escola, transformando-a, como disseram, em  
atelier populaire.
 Este atelier desempenharia um papel relevante e pitoresco, enquanto fun-
cionou, e funcionaria até aos últimos dias de Junho. Em teoria, de maneira perfei-
tamente democrática, à moda do tempo…
 Uma assembleia de bairro (constituída como?) decidia, antes de mais nada, 
quais os temas de actualidade, dignos de inspirar a criação de cartazes. Os estu-
dantes, e muitas vezes professores e pintores que os assistiam, trabalhavam sobre 
os mais estimulantes, após o que a assembleia escolhia o melhor de todos, cujo 
autor devia permanecer inteiramente anónimo.
 Assim nasceriam muitas centenas de desenhos, que eram reproduzidos por 
litografia ou serigrafia em milhares de exemplares, e levados em maços ao Comité 
de ocupação da Sorbonne, e/ou a assembleias de bairro, que tratavam de os fazer 
afixar pelas paredes da cidade. Encontravam-se frequentemente nas cervejarias 
de Montparnasse, onde apareciam amadores, e mais tarde coleccionadores na 
mira de os adquirir. Alguns deles pagavam bem, mas os estudantes, por sua parte, 
destinavam o dinheiro, ao que diziam, aos «danados da terra».

*

 O teatro do Odéon, ocupado a 15, como vimos, datava dos fins do séc. XVIII, 
e tinha tido, sob vários estatutos, um passado glorioso. Era ao tempo dirigido 
por dois actores de brilhante carreira: Madeleine Renaud e Jean-Louis Barrault. 
Transformou-se instantaneamente num centro de discussão aberto. Deu origem a 
um contínuo afluxo de pessoas que lá esperavam a vez de subir à cena, e não só 
discutiam da universidade, da contestação e da política, como de qualquer outro 
assunto, colectivo ou pessoal. Muitos falavam por falar, outros desabafavam. Às 

 18 Testemunho aberto/O caso do padre Felicidade, Lisboa, Multinova, 1999.
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vezes havia música, jazz, conjuntos musicais solidários ou ad hoc. Mal a ocupação 
se consumara, e ficara o teatro cheio, o director veio ele mesmo à ribalta, e gritou 
alto: – Jean-Louis Barrault est mort. Queria ele significar que enterrava o seu 
passado de artista conformista, e aderia com ímpeto à renovação da sociedade. 
Uma fórmula surgiu depressa: – Quando a Assembleia Nacional se transforma 
em teatro burguês, todos os teatros burgueses devem desempenhar o papel de 
assembleias nacionais.
 Evidentemente nem todos os intervenientes no espectáculo interminável 
eram bem acolhidos. Exemplo, os políticos profissionais. Pierre Mauroy, ao tempo 
número dois da SFIO, e futuro chefe do primeiro governo Mitterrand, lá quis 
ir explicar a sua opinião sobre os «acontecimentos», acompanhado de Antoine 
Blanca, que seria promovido a embaixador em tempos daquele Presidente, e alto 
funcionário da ONU. Blanca, perito em assuntos ibéricos e sul-americanos, era 
então o elo de ligação mais prestável e valioso entre o núcleo parisiense da ASP e 
a SFIO. Iam ambos – Mauroy, Blanca – correctamente vestidos, de fato e gravata. 
O aspecto comprometeu imediatamente a prestação. Foram acolhidos ao grito 
dominante de bureaucrates, dehors bureaucrates!, que os levou a abreviar a sua 
presença em cena.
 Era pior, às vezes, a reacção do «público». Um ou outro negro que se demo-
rava no palco era mimoseado em termos como Arrête, Bamboula!
 Estes incidentes não desencorajavam, antes divertiam os assistentes, que às 
vezes ali iam «passar um bocado».
 Um compatriota nosso – Inácio Padilha –, como trabalhava perto, na livraria 
Arthème Fayard, era dos mais assíduos. Inscrição: Nous n’occupons pas; l’Odéon 
nous occupe.

*

 Na avenida de Iéna, o Centro Cultural da Fundação Gulbenkian não tinha 
que temer ocupações, ao contrário dos pavilhões da Cidade Universitária, de que 
já discutiam os activistas de diversos países, sobretudo dos privados de demo-
cracia. Era propriedade particular – como resultara de iniciativa particular o 
Pavilhão – e sobretudo estava (e está) localizado num bairro muito distante de 
todos os palcos dos «acontecimentos», e a dois passos do Centro Internacional de 
Conferências, hiper-protegido, porque lá se desenrolavam desde 10 de Maio, as 
conversações entre americanos e vietnamitas sobre a guerra do Vietname.
 No entanto o director do Centro tomara as precauções que julgara conve- 
nientes. Após a ocupação da Sorbonne, uma delegação solicitou e obteve audiência. 
Um dos estudantes – eram meia-dúzia – levava um magnetofone para gravar a 
conversa, mas o aparelho não funcionou. A troca de impressões decorreu sem inci-
dentes. Mas o Director decidiu por essa altura mudar de Secretária.
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 Uns vinte dias mais tarde (fim da primeira semana de Junho) sucedeu que foi 
ocupado, fora de propósito e fora de tempo, o Instituto britânico. Os estudantes 
crismaram-no de Instituto popular, acrescentando esse trunfo às «aquisições» da 
revolução. Por isto renasceram e recrudesceram, a vários níveis, as inquietações 
quanto ao Centro Gulbenkian. Mas nada veio perturbar o seu funcionamento 
mais cuidadoso, que nunca foi interrompido.

*

 O apelo à greve no dia 13 obteve uma adesão maciça; da manifestação 
desse dia Le Figaro comenta que un véritable flot humain a traversé Paris. 
Conformemente à sugestão de Pompidou foram libertados mais estudantes. Mas 
a situação agravou-se em Estrasburgo, onde foi invadida a reitoria. Por outro lado, 
um comunicado da União inter-federal dos sindicatos de polícia, oposta à tempo-
rização, em que na altura apostava o primeiro ministro, comentava as declarações 
que este fizera como désaveu absolu da acção dificilmente desenvolvida pelas 
forças da ordem.
 Continuava a greve a 14, declarava-se a ocupação da fábrica Sud-Aviation 
em Bouguenais (Nantes). Com a notícia respectiva rejubilariam os líderes da 
Sorbonne. Em Nanterre reunia-se uma assembleia constituinte, mas o governo, 
ainda contemporizador, anunciava o agendamento de um projecto de amnistia 19.
 O Ofício da rádio e televisão (ORTF), cujas emissões cobriam o território 
nacional, e não só, era cada vez mais atacado pela parcialidade sobretudo da tele-
visão. Como se tivesse ignorado os «acontecimentos», só a 14 de Maio, à noite, dera 
a palavra a estudantes e responsáveis sindicais, em reportagem seguida de debate. 
Em visão prévia, a direcção do organismo autorizou a difusão da reportagem, mas 
opôs-se à do debate. A questão subiu logo ao gabinete de Pompidou que, muito 
hesitante, levantou a proibição. Toda a imprensa gabou a qualidade do programa. 
Mas era, no ORTF, o começo do incêndio que seria dos mais persistentes.

*

 Na Sorbonne funcionava um instituto de Estudos luso-brasileiros. O director 
era o professor Léon Bourdon que, após ter estado à frente do Instituto francês 
no nosso país, dirigira os estudos portugueses em Toulouse, e, no desenvolvi-
mento da carreira, fora transferido para Paris. Erudito e historiador eminente, 
era então, em França, o grand patron naquele ramo. Tinha a idade do século: 
68 anos.

 19 Daí a inscrição na Sorbonne: Amnistie: acte par lequel les souverains pardonnent le plus 
souvent les injustices qu’ils ont commises.
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 O Instituto constava de três áreas. O gabinete central era o do Director. 
À esquerda ficava uma vasta sala de aula; à direita, uma estreita divisão de trabalho, 
com mesa rectangular, ao centro, onde, em tempo pacífico, os estudantes prepa-
ravam os seus apontamentos, ou esperavam alguma entrevista com o mestre. 
Numa das paredes, tinha-se pendurado, desde o dia 13, a maior representação 
da efígie de Mao-Tse-Tung, que chegara à Sorbonne, ou lá se confeccionara. 
Da mesma dimensão não havia mais nenhuma! Era um vastíssimo lençol branco, 
em que avultava a efígie, muito bem desenhada a grossos traços negros 20. Sob a 
efígie ainda do grande timoneiro, faria Mário Soares mais tarde, uma exposição 
sobre a situação em Portugal, que não encantou Bourdon – o mestre assistiu –, 
mas agradou muito a alunos e alunas.
 Nestes dias de Maio, ocupada a Sorbonne, os estudantes do Instituto não 
tinham perdido tempo. Constituíram-se em grupo mais ou menos autónomo e 
começaram, sem oposição de Bourdon, a ocupação dos locais. Para a sala maior 
destacaram companheiros que, substituindo-se uns aos outros, mantinham a 
permanência dia e noite, sem interrupção. Ali se comia e se dormia, e se acon-
dicionavam reservas de víveres que voluntários (portadores ou portadoras) iam 
levar a operários em greve. Nas proximidades, nos corredores tinham-se orga-
nizado creches, a fim de os revolucionários já pais ou mães não se privarem de 
revolução por razões de família.
 Bourdon acompanhava até tarde as noitadas, e regressava, como sempre, 
de manhã muito cedo. Uma fotografia, que foi publicada, mostra o boulevard 
Saint-Michel, quase inteiramente descalcetado. O fotógrafo operou certamente 
às primeiras horas, porque, no campo abrangido, apenas uma pessoa avança, que 
se pode julgar admirada, incrédula. O jornal que publicou esta fotografia não a 
identifica. É o professor Bourdon.
 Homem das direitas, ideológica e temperamentalmente, nunca manifestava 
os seus sentimentos. Também nunca, durante a ocupação, increpou ou repreen-
deu os estudantes. Admirava e aceitava tudo quanto lhe apresentava a vida. Certa 
noite, em que ele se demorava com os ocupantes na sala de aulas, de porta 
fechada, bateram à porta, com violência. Não sem receio, um dos estudantes 
opina que serão talvez os «catangueses».
 Os ditos «catangueses» eram um grupo de «valentões» que, a pretexto de 
ajudar ocupantes, tinha encontrado abrigo nos desvãos e nas caves da Sorbonne. 
Alguns deles teriam sido mercenários quando da tentativa de secessão do Catanga, 
sob direcção de Tschombé, que, mais ou menos discretamente, mas em toda a 
medida do possível tanto Salazar como de Gaulle favoreciam. Tschombé, que 
tinha depósito de armas (envelhecidas) em Angola, conseguira ser recebido em 

 20 A efígie descrita deve existir ainda hoje. No termo das perturbações, o professor Bourdon 
fê-la arquivar, enrolada, entre o material da biblioteca.
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São Bento e no Eliseu, e era visita e até conviva da embaixada de Matias. Sucede 
que, por estes dias fora, os pretensos catangueses revelar-se-iam cada vez mais o 
refugo da revolução, ou da ocupção.
 Como quem batia à porta, ameaçava arrombá-la, dois ou três estudantes 
armaram-se como podiam com barras de ferro e cadeiras, e entreabriram.
 O professor Bourdon adiantou-se. Um dos indivíduos, de má catadura, inter-
pelou-o: – Qu’est-ce que vous faites là? Bourdon respondeu apenas: – J’occupe. 
No limiar da porta, os intrusos lançaram os olhos pela sala, cujo aspecto «revo-
lucionário» não oferecia dúvidas. Não se soube a que vinham. Abandonaram o 
projecto, se algum tinham. A ocupação continuou sem mais percalços deste género.
 Este professor Bourdon aguentou as ocupações, as reivindicações, as desor-
dens, as provocações, as destruições, as diminuições da biblioteca, a gigantesca 
efígie de Mao, as desocupações… Não desviou os seus passos por causa das 
barricadas. Quando tudo acalmou, e a Universidade entrou nos seus novos carris, 
abandonou. Não quis dirigir mais coisa nenhuma. Pediu e obteve a reforma, 
mudou de sala e continuou a trabalhar. Sempre de manhã cedo e sempre a 
pé caminhava para a Sorbonne. Tempos decorridos, como era alto e robusto, 
vacilava das pernas, longas e finas. Sucedia-lhe cair na rua. Tentava levantar-se 
sozinho, e continuava, às vezes escoriado. Nisto passou a última parte da sua vida. 
Só deixaria a Sorbonne para morrer.

*

 Em diferente ala do edifício, reuniu-se um outro grupo, não exactamente de 
estudantes de português, mas, tanto quanto possível, de portugueses decididos 
a implicar-se na contestação. O Comité Geral de Ocupação apoiou ou caucionou 
a iniciativa, e assim nasceu o que se chamou o Comité de Ligação Operários-
-Estudantes portugueses, de tendência gauchista, e por isso completamente inde-
pendente da UEPF – União dos Estudantes portugueses de França, encabeçada 
por Marques dos Santos, que, compassadamente, seguia a linha comunista/não 
aventureirista do PCF. Estoutro Comité de Ligação estava aberto, como o Instituto 
de Bourdon, a brasileiros que, com alguns portugueses (poucos), começaram a 
frequentar os locais. A ASP não estava representada.
 Pouco depois, tudo se passou como se o núcleo mudasse de sede. Um dos 
defeitos dos Comités de Maio foi proliferarem com ambição proclamada, mas sem 
missão assegurada. Assim sucedia com o micro-organismo, no qual se integrou 
Pereira Marques 21. Como o Comité Geral tinha decidido (dia 16) manter a ocupa-
ção do anexo Censier, cumulativamente com a da Sorbonne, para lá se transferiu 
o acolhimento de estrangeiros em geral. Em intenção destes funcionaria todas as 

 21 Fernando Pereira Marques, ao tempo refugiado e estudante em Paris.



76

António Coimbra Martins

noites a partir das 20h um Centro de Informações. Pereira Marques foi encarre-
gado, como informa 22, dos portugueses (senão, em geral, dos indivíduos e estu-
dantes de língua portuguesa).
 Não apareciam muitos. Um deles foi Adolfo Aiala, resistente de férrea deci-
são e coragem. Colaborara em Portugal no golpe de Beja. Preso, intimado a falar, 
a PIDE ter-lhe-ia dito: – «Vamos alisar-te a marreca». Ganhara Argel, e procu-
rara depois subsistir em Paris, onde conseguira uma tarefa precária e temporá-
ria no Centro Cultural da Fundação (fichas para catalogação complementar da 
biblioteca). Mais tarde trabalhou na Livraria portuguesa, criada pela ASP na rua 
Gay-Lussac. Quando, em 1974, partiu da estação de Austerlitz o combóio para 
Andaia, que conduziria ao chamado Combóio da Liberdade, era Aiala quem, aos 
saltos, mais alto gritava no cais: – Vitória! Vitória! Durante 68, não deteve cargo 
nenhum, e depois em Lisboa, alcançou um emprego de porteiro ou semelhante 
no Ministério da Educação, em cujo exercício se lhe extinguiu a vida que arriscara 
e teria dado pelo general Humberto Delgado. Destino semelhante, o de Adolfo 
Pais, militante intemerato, que conhecera o Tarrafal, e, no Tarrafal, a «grelha»; 
após 74, foi porteiro da embaixada de Portugal em Paris, sempre de cigarrito na 
boca; esse acabou no posto, vítima de cancro, e em Paris está enterrado.
 Os estudantes do Instituto de Bourdon tinham também passado a reunir-se 
em Censier. Prova disso, um documento emitido em 18 de Maio, que figura na 
imensa colecção de tracts em microficha, relativos aos «acontecimentos», à dispo-
sição do público na Biblioteca Nacional de França. A essa data a situação em Paris 
podia facilmente fazer crer que a revolução estava próxima. Mas o documento, 
de autenticidade indubitável, mantém-se no plano pedagógico, embora, com tal 
limite, as reivindicações sejam ousadas. Reproduzimo-lo na língua original para 
completa fidelidade.

Réunis en assemblée générale le samedi 18 mars 1968 à l’annexe Censier, 
les étudiants et professeurs de Portugais de la Faculté des Lettres et Sciences 
humaines de Paris déclarent s’associer pleinement à l’action des organisa-
tions d’étudiants, d’enseignants et de travailleurs. Ils décident de prendre en 
main la réforme de leurs études. Ils refusent toute session d’examens tant que 
les conditions suivantes ne seront pas remplies:
1. –  Amnistie de tous les manifestants ayant fait l’objet de poursuites judi-

ciaires ou de sanctions administratives.
2. – Session spéciale pour les étudiants victimes de répression policière.
3. –  Refus d’un examen de sélection et de tout système d’orientation à l’entrée 

des Facultés.
4. – Refus du principe de l’interdiction de redoubler.

 22 No seu livro A Praia sob a calçada, Maio 68 e a «geração de 60», Lisboa, editora Âncora, 
2005, p. 101.
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5. – Refus du principe de l’assiduité obligatoire.
6. –  Refus de reconnaître toute commission de réforme n’émanant pas des 

comités mixtes élus à l’intérieur de la Faculté.
 Chacun de ces six points a été adopté à l’unanimité.

 Uma observação apenas: é certo que, à Assembleia-geral em apreço não com-
pareceu Bourdon. Nunca o director do Instituto, que «admirava com increduli-
dade a revolução», teria subscrito tais reivindicações, totalmente incompatíveis 
com a sua concepção da Universidade.
 Pereira Marques dá notícia de outro comunicado, esse claramente operário-
-estudantil, que teria sido emitido a 19. Fechava com chave de ouro, implicitamente 
persuadindo que não se temesse a revolução, porquanto – palavras finais – 
«a revolução é a festa do povo» 23. A imigração laboral portuguesa, julgamos que 
a maior parte dela, temia a festa. É verdade que nem sempre os contestatários 
se lembravam apropriadamente dos nossos trabalhadores. Os Pides, sim, que 
eram pagos para isso. Esses andavam até com um documento de identificação 
– o trombinoscope –, em que se enumeravam os nossos compatriotas considera-
dos mais perigosos, que tinham aproveitado a maré. Dominavam ao tempo, entre 
estes últimos, trotskistas e maoístas; os maoístas eram muito mais numerosos, 
mas revelavam-se muito divididos. Aires Rodrigues viria a tentar mais tarde uma 
deriva trotskista no PS. Dos maoístas mais eficazes destacava-se já Eduíno Vilar 
que chegou a manter publicações como A Sementeira e a Seara Vermelha.
 Entretanto muitos trabalhadores iam-se embora. Em autocarros sobretudo, 
partiam de Clichy, de Tolbiac. Da teoria dos politizados aproveitavam as empresas 
de transporte. Os nossos compatriotas foram os primeiros a deixar a arena da 
révolution introuvable 24, e, apertados ou pouco convencidos, eram os últimos a 
fazer greve.
 Os tracts de incitamento à contestação eram redigidos sobretudo em francês, 
mas, como o movimento progredia, passaram a ser traduzidos e distribuídos entre 
trabalhadores estrangeiros, nas línguas respectivas. De algumas destas traduções 
em português conserva-se a microficha na colecção já referida da BNF. Exemplo, 
este apelo aos trabalhadores da construção civil, sob cota 4830.

Trabalhadores do bâtiment (sic)
Nas casas dos trabalhadores, nos chantiers (sic), nas indústrias, organizemo-nos em 
comités de acção!
Hoje, nove milhões de trabalhadores, conscientes do seu poder, ocupam seus locais 
de trabalho.

 23 F. Pereira Marques, op. cit., na nota anterior, pp. 102/103.
 24 Classificação dada por Raymond Aron (ver nota 51) aos «acontecimentos».
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Seguindo o exemplo, os trabalhadores do bâtiment exigem o controlo das indús-
trias, e lutam pelo poder operário.
A luta dos trabalhadores do bâtiment deve-se desenvolver a partir da unidade dos 
trabalhadores estrangeiros e franceses.
Todos os trabalhadores do bâtiment devem exigir a supressão das medidas discri-
minatórias, das quais os trabalhadores estrangeiros são vítimas.
Os direitos dos trabalhadores estrangeiros devem fazer parte das exigências comuns 
de todos os trabalhadores que se exprimem nos comités de acção.
Nas casas dos trabalhadores, nos chantiers (sic), nas indústrias, organizemo-nos em 
comités de acção.
Os comités de acção conduzem ao poder operário.
A base do poder operário é o Comité de acção.

*

 De Gaulle, em visita de Estado à Roménia, lá alcançava triunfos assegurados, 
mas fazia declarações que irritavam às vezes até um ou outro dos seus melhores 
amigos. A televisão mostrava o entusiasmo romeno pelo General, e reduzia ao 
mínimo os «acontecimentos» de França. No Ofício da rádio/televisão (ORTF) a 
contestação crescia.
 Abreviando a viagem, o Presidente regressou a França a 18 de Maio. 
Pompidou, alvo de críticas imediatas, ofereceu logo a sua demissão. Foi recusada 
com igual prontidão. E, como era tarde (cerca das 23h), adiaram-se deliberações 
e decisões para o dia seguinte – Domingo –, em vista das quais se convocariam 
para o Eliseu ministros e outros responsáveis. O mau humor do Presidente expri-
miu-se numa fórmula que daria a volta a Paris, e ficaria nas crónicas: – La réforme 
oui, la chienlit non!
 Chienlit era um termo antiquado, de conotação grosseira. Derivava de chier-
en-lit, aparecera em Rabelais, e designava, no séc. XVI, uma máscara de Carnaval. 
Tinha voltado à actualidade desde os primeiros dias dos «acontecimentos» 
(exactamente a 2 de Maio), em frase do semanário neofascista Minute: – nous 
n’abandonnerons pas la rue à la chienlit des «enragés». Teria sido neste pas-
quim que o encontrara de Gaulle?
 Seja como for, pegou-lhe à pele. Os estudantes das Belas Artes desenharam, 
para um cartaz, que teria larga difusão, uma caricatura do General; por baixo, a 
legenda: – La chienlit, c’est lui. Era a última palavra das paredes.
 Portanto, dia 19. Convocados para as 11 horas, acharam-se diante do 
Presidente, o primeiro ministro, o ministro do interior (Christian Fouchet	25), 

 25 FoUCheT, Christian, (1911-1974). – Um dos primeiros franceses livres, serve em Inglaterra, 
depois em África. Diplomata em Moscovo (1944), volta a França e adere ao Rassemblement du peuple 
français, criado por de Gaulle. Notável da quarta República, aspira já ao advento da quinta, com



António Coimbra Martins

79

Década 60 e Maio 68 – Paralelismos e interacções

o ministro da Informação (Georges Gorse 26), o Ministro dos exércitos (Pierre 
Messmer 27), o prefeito de polícia (Maurice Grimaud 28)… De Gaulle começou 
por criticar acerbamente Pompidou, e acabou com três imperativos claros como 
a água.
 Diferia totalmente de uma opinião do prefeito sobre o teatro-fórum de Paris. 
Primeiro imperativo – «Evacua-se desde já o Odéon».
 Segunda proposta ou ordem, contrária à posição inicial de Pompidou: – 
«Evacua-se amanhã a Sorbonne».
 Terceira, a executar por Georges Gorse: – «Quanto à ORTF, o prefeito de 
Paris põe os desordeiros na rua, retoma os comandos da casa, et puis voilà!»
 Evidentemente, resistir sozinho, em 1940, num escritório de Londres, fora 
difícil e aventuroso. Mas a expedição de Dacar acabara em desaire. Agora, como 
então, faltavam meios. Pompidou, Messmer, Grimaud de quais dispõem? E outra 
questão: a opção pela maneira forte autoriza a disparar?

o General. Ministro da Informação em 1962, depois Ministro da Educação Nacional (1962/1966). 
Ministro do Interior em 67/68, torna-se odioso aos contestatários. Substituído por Raymond Marcellin 
no quarto governo Pompidou retocado (30 Maio 68)… Após a demissão do General, consagra-se à 
redacção de Mémoires d’aujourd’hui et de demain, 2 vols. (1971 e 1973), em que exprime o seu 
culto de de Gaulle, e as suas reservas à acção de Pompidou.
 26 gorse, Georges, (1915-2002). – De excelente formação literária que o empurra para a 
esquerda, adere a de Gaulle desde Junho de 40. Notável da quarta República, especialista das ques-
tões muçulmanas e orientais, embaixador em Tunes em 1957. Adere em 58 à UNR (União para a nova 
república) e assume a pasta da Informação do quarto governo Pompidou (7 Abril 67). É o ministro, 
que apresenta à imprensa a fórmula La Réforme oui, la chienlit non. Os «acontecimentos» ultrapas-
sam-no, o que não escapa ao General. Será, com Christian Fouchet, Louis Joxe, Alain Peyrefitte e 
François de Missoffe, entre o pessoal político, das mais notórias «vítimas de Maio». Em 1991 opôs-se, 
como outros antigos gaulistas, à guerra do Iraque.
 27 MessMer, Pierre, (1916-2007). – Remontam ao verão de 1940 os seus primeiros contactos 
(em Londres) com de Gaulle, de quem solicitou afectação à Legião estrangeira. A sua carreira seria 
norteada por duas vocações: a militar e a gaulista. Em Fevereiro de 1960 ascendeu a ministro dos 
exércitos, e teve desde então contactos privilegiados com Portugal. Em Paris, terá sido o membro do 
governo francês mais próximo da embaixada salazarista. A sua aposta na promoção nuclear da França, 
fizera dele, nesse domínio, como um alter ego do General. Abandonada por este a Presidência, foi 
primeiro ministro de Georges Pompidou em 1972. Em Junho de 2006, foi feito chanceler da Ordem 
da Libertação. A instalação pela França de uma estação balística na ilha das Flores (Açores), a corres-
pondente intensificação do fornecimento de navios e armas franceses ao nosso país, bem como a 
possível boa vontade de Paris em votações internacionais sobre a política africana salazarista, benefi-
ciaram muito de uma segunda visita de Messmer a Portugal, em 1965.
 28 griMaUd, Maurice. – Tem 53 anos em 1968, e sucedeu como prefeito de polícia a Maurice 
Papon. Defendeu e adoptou uma atitude de tolerância relativamente aos «acontecimentos», nomea-
damente a ocupação da Sorbonne e do Odéon. Em 21 de Junho (68), o General ter-lhe-ia dito Votre 
action a été bonne pendant toute cette affaire. Je l’ai appréciée; e, em Março de 1969, fê-lo comen-
dador da Legião de Honra. Muito elucidativo, o seu livro Je ne suis pas né em mai 68, publicado em 
Paris (Tallandier) em 2007.
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 Continuaram as discussões em Matignon (palácio do primeiro ministro). 
Terão concluído no Eliseu. Ao fim do dia o Presidente aceitava que fossem adiadas 
as operações violentas. Mas não por muito tempo. Por dois ou três dias. Embora 
não aparecessem nem se definissem os meios e os limites da repressão.
 Enquanto ela não vinha, nem se adivinhava, a contestação ia-se alargando. 
No próprio dia 19, em que se desenha a aproximação de diversas organizações 
trotskistas, consegue-se uma assembleia-geral dos Comités de Acção no Instituto 
de Arte.
 No dia 20, se alguém acciona o travão é Georges Séguy, o dirigente máximo 
da CGT, que, arengando os operários da Renault, os previne contra as tentativas 
insurreccionais, prematuras, e votadas ao fracasso. Os intelectuais pesam menos. 
Mas manifestam-se neste dia abundantemente. Um punhado de escritores acom-
panha Michel Butor numa revolução empreendida contra a Société des gens de 
lettres, sediada no venerável hotel de Massa, que entendem converter numa União 
dos escritores, apoiante da contestação/revolução. E, nessa noite, bem anunciados 
pelo Bureau d’agitation culturelle, falarão na Sorbonne umas tantas vedetas: 
Kosta Axelos, Pierre Bourdieu, François Châtelet (o autor da La Naissance de 
l’histoire, 1962), Marguerite Duras (que no mesmo dia tinha participado no nasci-
mento da União dos Escritores), o sexagenário Jean-Paul Sartre que pretendera 
conciliar existencialismo e marxismo…
 Simone de Beauvoir diz que Sartre receava este confronto 29. Pereira Marques 
testemunha que a Sorbonne, repleto o grande anfiteatro, onde a sessão teria lugar, 
estava apinhada em torno, nos corredores, de jovens e menos jovens que tinham 
acudido para ouvir (ou interrogar) o autor da Crítica da razão dialéctica 30. 
Sartre falou, respondeu… O auditório não se cansava. Uma provocação, atirada 
ao público por aquele escrevinhador baixote, débil, estrábico, já curvado, deu a 
volta a Paris: – Je croyais que vous aviez assez des cours «ex cathedra».
 Sim? Não? A prestação durou hora e meia, e agradou em cheio. O que não 
impediu algumas vozes dissonantes. Pretendeu um extremista que, no discurso de 
Sartre se encontravam excelentes fórmulas, mas poucas ideias. O jornal Combat 
regista outro remoque: Le camarade Sartre est un très bon artiste, mais un piètre 
politicien. Cinco semanas mais tarde o piètre politicien publicaria, no semanário 
Le Nouvel Observateur, um artigo que seria muito citado e discutido: l’Idée neuve 
de mai 68.
 Fora este dia «nada comum» em Paris, mesmo relativamente aos aconteci-
mentos de Maio. Em Lisboa, o poeta José Gomes Ferreira nota, com data de 20 
de Maio, no seu diário Dias Comuns, uma hesitação sua, como invejosa, e uma 
queixa (sincera?) de Augusto Abelaira:

 29 No seu livro Tout compte fait (Paris, Gallimard, 1972), Simone de Beauvoir deixa a que 
julgamos a melhor descrição da actuação de Sartre nesta noite (cap. 8, pp. 583/585).
 30 Pereira Marques – op. cit. na nota 22 –, passo respectivo a pp. 112/113.
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 – A França inesperadamente em plena sedição. Bandeiras vermelhas nas 
universidades e nas fábricas ocupadas. Greves, greves, greves… Que vai acontecer? 
Nada? A segunda revolução francesa?

 – Ah! Se houvesse lá um Lénine!… suspirou ontem o Abelaira.

 Augusto Abelaira rondara em 62 a Cidade Universitária, e entusiasmara-se 
em especial com o sit-in do estádio
 Em Paris não havia Lénine, felizmente.
 Sobrava Cohn-Bendit. Eis senão quando desaparece…

*

 Começa no dia 21, no Palais Bourbon, o debate da moção de censura ao 
governo, apresentada a 15 por Mitterrand. Os contestatários não esperam grande 
coisa do que lá se passa. No Bairro latino discute-se muito de Cohn-Bendit, que o 
abandonara. Corriam a propósito boatos sensacionais e contraditórios. Pusera-se 
a salvo, porque estava a tramar-se um conluio para o assassinar. Não! Fora comu-
nicar a chama da revolução às universidades alemãs e holandesas. Tornara-se uma 
personagem mediática. A mais mediática de Maio. A revista Paris-Match, que não 
tinha nada de revolucionário, oferecera-se para pôr à disposição do Ruivo, auto-
móvel e motorista, sob condição de o acompanharem jornalista e fotógrafo da 
casa. Cohn-Bendit recusara, e partiu por sua conta, não se sabia por que meios, 
nem por que vias. Não! Não andava a tratar de coisa boa, pretendiam patriotas e 
conformistas. Em Amesterdão insultara a França. Pretendera que o melhor que 
se podia fazer à bandeira tricolor era recortá-la, e só deixar o vermelho. Explicara 
que, se os estudantes tinham ido manifestar ao Arco do Triunfo, onde teriam feito 
desacatos, é porque se tratava de um monument con.
 Enfim, o escandaloso rapaz criara a situação propícia. O prefeito Christian 
Fouchet assinou o despacho que proibia que regressasse a França. Por isso se 
renova o êxito do slogan nous sommes tous des juifs allemands. O meio estudan-
til reitera posições. A FEN (Federação da Educação Nacional) e o SGEN (Sindi-
cato Geral da Educação Nacional) emitem conjuntamente um apelo à greve.
 A moção de censura é derrotada (22 de Maio). Por onze votos apenas. Mas 
o estado de coisas e o debate fazem surgir uma nova tendência: a dos gaulistas 
de esquerda, um dos quais (René Capitant 31) foi até votar pela moção, contra o 
governo.

 31 CaPiTaNT, René, (1901-1970). – Doutor e agrégé em direito público. Anti-fascista e resistente. 
Deputado, defende a «participação», como moderna e adequada forma da associação capital/trabalho. 
Opõe-se a Pompidou, mas cativa o General. Ministro da Justiça no quarto gabinete Pompidou remo-
delado. Mesmas funções no governo Couve de Murville. Demite-se quando o General abandona o 
poder, e retira-se da vida pública. É o mais emblemático representante dos «gaulistas de esquerda».
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*

 Na tarde desse dia, na Cidade Universitária, deram-se «acontecimentos» 
de concepção e interesse portugueses. No pavilhão de Espanha, ocupado e em 
rebelião anti-franquista, tinham sido bem acolhidos contestatários do país irmão, 
que se coligaram num projecto activista, ou por já terem experimentado (caso 
dos «luareiros» 32) a acção directa, ou porque tinham recebido a «iluminação» 
de Maio.
 Constituído um grupo de choque, partiu este destacamento para a «ocupa-
ção» da superlotada residência da Fundação, que ficava muito perto 33.
 Trava-se diálogo com o director, e não houve inicialmente resistência por 
parte dos residentes, de imediato convocados para uma assembleia-geral no 
auditório. Pereira Marques transcreve um texto, redigido em francês na ocasião, 
que, explicando a ocupação, terminava desejando morte a Salazar, e vida à revo-
lução. O primeiro voto seria menos tarde correspondido, que o segundo. Logo 
na assembleia da primeira noite houve perturbações que teriam sido devidas a 
estrangeiros. Mais tarde organizaram-se debates e audições que correram às vezes 
cordatamente, e aconteceu que a casa ocupada fosse visitada por oposicionistas 
portugueses de indubitadas convicções, firmeza e honestidade. Mas também esta-
laram as dissenções com o director, ou seus representantes, e degradaram-se as 
relações entre ocupantes e residentes, acusados uns de parasitagem e malefícios, 
e outros de sequazes senão polícias do fascismo. Entre os residentes contava-se, 
o padre Felicidade que se empenhou a fundo em diminuir as tensões. Os ideais e 
as utopias do tempo tinham reforçado as suas predisposições. Pelo vigésimo ani-
versário de Maio viria a publicar um artigo, no periódico Combate, de Francisco 
Louçã 34, em que evoca em geral os «acontecimentos», durante os quais – diz – se 
vivia «num clima quase místico de poesia e sonho»; e no qual, relembrando a 
dissenção entre ocupantes e residentes no Pavilhão português, prefere em termos 
vivos os primeiros aos segundos.
 Certo nos parece, sobre esta ocupação, que os juízos variariam segundo 
opções e posto de quem as exprimiu. Os ocupantes produziram estragos, usaram 
do que não lhes pertencia, tornaram necessárias onerosas reparações… Sucedeu 
isso em Maio, em toda a parte. Acusaram-nos também de queimar publicações da 
biblioteca. Quem os defende, alega que se tratava de folhetos propagandísticos 
do SNI, o que não constitui, aliás, suficiente desculpa, porque também a propa-

 32 O «luareiro» (sequaz da LUAR) mais implicado era Armando Ribeiro, chamado «o comandante».
 33 Sobre a ocupação do Pavilhão português, ver Pereira Marques, op. cit. (nota 22), pp. 119/128.
 34 Referido jornal Combate, n.º 108, com treze preciosos depoimentos de portugueses pre-
sentes em Paris durante os «acontecimentos», entre os quais uma análise por Jorge Silva Melo e um 
testemunho por José Mário Branco.
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ganda é material de história. Nós somos, por outro lado, e lamentavelmente, um 
país de alguma tradição em queima de livros. O Dicionário filosófico de Voltaire 
ardeu em piedosa cerimónia no Terreiro do Paço 35. E, muito mais recentemente, 
na década 30 do século XX, tivemos altas personalidades compreensivas, relati-
vamente às queimas de livros em fogueiras nazis, por alegada incompatibilidade 
destes com o puro espírito alemão, no entendimento da Deutsche Studenten-
schaft, alargado às Schutzstaffel 36.

*

 Consequência da rejeição da censura na Assembleia? O matutino Combat 
analisa: tudo depende agora da rua, e da perspectiva de negociações. Na verdade, 
os sindicatos trabalhavam numa plataforma de entendimento, na sequência de 
proposta, feita por Pompidou, de os receber em conjunto. Paralelamente, politica-
mente, o partido comunista desejava a elaboração rápida de um programa comum 
pelo qual se unissem as formações de esquerda.
 De Gaulle ainda não se manifestara. Fá-lo-ia a 24 de Maio, sexta-feira. Na 
mesma data Cohn-Bendit tentaria regressar a França. A CGT, que se vem mos-
trando dialogante, não deixa de exibir a sua força. Para o dia em que de Gaulle 
falava, organizou um dos seus cortejos densos, longos, disciplinados…
 As organizações estudantis, sem embargo das dissenções que começam a 
surgir, concentram os seus fiéis – mais ruidosos, álacres, menos uníssonos e com-
passados que os «cegetistas» –, em frente da estação ferroviária de Lyon, ao cabo 
da avenida que conduz à Bastilha.

 35 Por resolução régia de 15 de Setembro de 1770, foram proscritos 122 livros, entre os quais 
a Análise de Bayle pelo abbé de Marsy, as Cartas da religiosa portuguesa, o Contrato social de 
Rousseau, e vinte (!) obras de Voltaire, entre as quais o Poema sobre o desastre de Lisboa. Destas 
obras, são condenadas seis ao fogo imediato, «atendendo à mais notória impiedade, depravação e 
escândalo que têm causado». A primeira das seis é a Análise de Bayle e a segunda o Dicionário  
filosófico de Voltaire… O edital termina com a notícia: «Executou-se a pena de fogo, a que foram 
condenados os livros Análise de Bayle, Dicionário histórico de Voltaire […] na Praça do Comércio 
no dia sábado, 6 do corrente, sendo presente à execução o desembargador Manuel José de Faria e 
Sousa, Corregedor do Crime do Bairro Alto. Em fé de verdade passei esta, que comigo assinou o dito 
Ministro».
 Assinaturas:
 Manuel José de Faria e Sousa
 Leonardo Severo de Figueiredo.
 36 Estas fogueiras tinham-se generalizado após o famoso auto de 10 de Maio de 1933, em 
que tinham ardido obras de Einstein, Freud, Brecht, Erich-Maria Remarque, Hofmannsthal e muitos 
outros. No sábado, 11 de Abril de 1934, Gustavo Cordeiro Ramos dissertou, nos Altos Estudos, 
sobre «o moderno nacionalismo alemão». O Século de 14 de Abril (1934) reproduz o seguinte entre 
outros extractos muito elucidativos da conferência: «os nomes queridos do liberalismo literário como 
Feuchtwanger, Heinrich Mann, Zweig e Remarque não se podem considerar escritores verdadeira-
mente nacionais»… Cf. Gerhard Sauder, Die Bücherverbrennung, Munique/Viena, 1983.
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 Espera-se o General ou espera-se Cohn-Bendit?
 À tarde, o «judeu alemão e ruivo» apresenta-se no posto fronteiriço de Brème 
d’or (entre Forbach e Sarrebrück) e prepara-se para atravessar. Os guardas estão 
ao corrente, barram-lhe o caminho, e reconduzem-no a território alemão. O «Ruivo» 
não protesta, mas afirma: – Je reviendrai. Perguntam-lhe quando, onde e como. 
Responde: – C’est mon affaire. Espera-se o General.
 Às 20h., como anunciado, ele aparece nos écrans de televisão. Anuncia a 
organização de um referendo que deverá efectuar-se a 16 de Junho. Concede que 
são imprescindíveis reformas no quadro da Universidade e em favor do opera-
riado; afirma que as vai promover; que os interessados serão ouvidos durante a 
elaboração das medidas. Assim se iniciará a «participação», termo de longa poste-
ridade, que de Gaulle então faz seu. Somente necessita que o país responda sim 
à pergunta que lhe for dirigida. Reforçado o seu poder pela resposta afirmativa, a 
«participação», que se oferece à França, e ela aceitará, resolverá os problemas. 
Se a resposta for negativa, abandonará o poder.
 Na televisão, de Gaulle passava muitas vezes bem, e até muito bem; e às 
vezes menos bem. Desta vez passou mal. O seu fidelíssimo Michel Droit 37, habi-
tuado a dialogar com ele nos media, em papel de faire-valoir, nota: falou como 
se acabasse de descobrir os problemas, ou como se os problemas lhe tivessem 
sido legados por um regime precedente 38. Os estudantes, como de Gaulle amea-
çara retirar-se, escandem um novo slogan: – Adieu, de Gaulle! Adieu!

*

 No dia e à hora em que, após a eclosão dos acontecimentos, de Gaulle se 
dirigia pela primeira vez ao povo, Salazar, em Lisboa, na sua residência da rua 
da Imprensa, recebia o advogado que fora o principal defensor de Pétain, e se 
tornara mais tarde acérrimo partidário da «Argélia francesa» contra a descoloni-
zação gaulista: Jacque Isorni.
 Salazar não nos deixou memórias, e é pena. Isorni deixou. O conhecimento 
pessoal dos dois datava de 1962, de cinco meses após os acordos de Evian. A 24 
de Maio de 68, o Presidente do Conselho português quisera absolutamente ouvir 
pela rádio a alocução do General. Quando veio ter com Isorni ao salão, onde já 
ele o esperava, as primeiras palavras que pronunciou foram: – Un discours de 
sept minutes, hermétique et inquiétant.
 Palavras exactas? Não arriscaríamos. Nem nos parecem justas.

 37 droiT, Michel, (1923-2000). – Escritor, académico, interlocutor habitual do general de 
Gaulle em intervenções televisivas. Sobre Maio é sobretudo informativo o seu volume Les Feux du 
Crépuscule (Paris, Plon, 1977).
 38 Vol. cit. na nota anterior, p. 30.
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 O capítulo em apreço, consagrado a Salazar, das Memórias de Isorni (décimo 
sétimo do vol. terceiro) termina com a expressão de um pesar: não ter o autor 
evocado, perante o seu ilustre interlocutor, o caso de Mário Soares, então depor-
tado em São Tomé. Tinha tido a intenção de o fazer. Mas os problemas debatidos 
durante a entrevista (mais de hora e meia) tinham-lha varrido da memória. J’avais 
quitté Salazar sans plus penser à Soares qui ne revint à moi que par son acces-
sion au pouvoir. Aliás, certa pergunta do Presidente do Conselho teria tocado 
em ferida mais dolorosa: – Est-ce possible que de Gaulle ait renoncé après la 
victoire des armes? Veremos como Marcelo Caetano explicará mais tarde o pre-
tenso mistério.

*

 O adeus dos estudantes era prematuro. Aliás Pompidou, antecipadamente 
conhecedor ou não do projecto de referendo, já metera mãos a outra espécie 
de obra. Passava pela ameaça, implicando a mão estendida. Sábado, 25, adverte 
o país de que se está fazendo frente a uma tentativa deliberada de guerra civil, e 
que por isso as manifestações serão a partir de então dispersadas «com a maior 
energia». Mas, quando lança esta ameaça, tem já garantidas negociações entre três 
interlocutores: o governo, o patronato, os sindicatos.
 Preparadas na discrição e por subentendidos, terão lugar no Ministério dos 
Assuntos Sociais situado na rua de Grenelle. Ficar-lhes-á o nome de negociações 
de Grenelle. E o nome de Grenelle, isolado, adquirirá o sentido de negociações 
da última hora, em tentativa de travagem de um perigo iminente.
 A importância do encontro em tão grave contexto deixa entender que seja 
o chefe do governo a presidir, e não o ministro competente (assuntos sociais). 
Pompidou é assistido por Jacques Chirac (36 anos, deputado da Corrèze), de 
quem se disse que levava revólver no bolso traseiro das calças.
 Com a data de 25 de Maio, em que começam as negociações de Grenelle, 
aparece na colecção de tracts da BNF, um papel, emanado de um pretenso 
Comité de acção dos operários do bâtiment, em português, e dirigido em maiús- 
culas aos trabalhadores portugueses. A dactilografia é da mesma máquina que 
bateu o apelo já transcrito, e numerado de 4830; e o texto pode passar por 
uma resposta ao que recomendava essoutro. Com efeito, o tract 4830 incitava à 
constituição de Comités de acção do bâtiment; e este, que apresentamos agora, 
dá-se por proveniente de um Comité de acção já constituído e provido de sede. 
Hélas! Não em nenhuma empresa, em nenhum chantier em pé de guerra. 
Mas em Censier. O tract irmão (4830) não indicava de que local provinha. E era 
um apelo aos trabalhadores; este quer passar por resposta dos trabalhadores. 
Os trabalhadores falam aos trabalhadores. E também aos estudantes, e também 
aos camponeses. Transcrevemos o papel 4829, de 25 de Maio. O português, que 
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outra vez retocamos, é nitidamente menos mau, que o do papel 4830, que julga-
mos precedente.

Trabalhadores portugueses do «bâtiment»!
Nós – trabalhadores do «bâtiment» – estamos ao lado dos estudantes na luta por 
uma sociedade sem exploradores.
Nós participamos, em número cada vez maior, nas manifestações destes últimos 
dias.
O governo e as forças dirigentes tentaram enganar as pessoas, chamando-nos pro-
vocadores, escumalha 39, sem falarem nunca da nossa acção de trabalhadores.
Não é por sermos em grande maioria estrangeiros que aceitamos ser caluniados aos 
olhos da população, quando apenas defendemos a nossa dignidade de homens.
Conscientes desta manobra de divisão, nós reforçaremos a nossa unidade.
Operários, camponeses e estudantes! Tomemos o poder nas nossas empresas, e 
organizemo-nos sem os patrões, nem os chefes, em CONSELHOS OPERÁRIOS.

25 de Maio de 1968
Comité de acção dos operários do «bâtiment»
Centro Censier, 3° andar, sala 339
13, rue de Santeuil, Paris 13
Métro Censier-Daubenton

*

 As negociações de Grenelle começaram, como vimos atrás, no sábado, 25 de 
Maio, às 3 da tarde. Prolongaram-se pela noite de 25 a 26. Domingo 26 tinha-se 
chegado a um acordo que foi chamado o protocolo de Grenelle. Em números, 
os sindicatos obtinham muito. Michel Gomez, cronista de Maio 40, opina: Ils 
n’espéraient pas tant. Pierre Kyria 41 tem outra opinião: Grenelle foi o Munique 
dos trabalhadores. Os portugueses que resistiam – alguns havia – concordavam 
num diagnóstico muito nosso: – «Foi um balde de água fria!»
 Por efeito das greves em sectores sucessivos a vida, sobretudo em Paris, 
tornava-se difícil e penosa. O metropolitano e os autocarros não circulavam. 
O recurso ao auto-stop deixava de ser possível, porque as bombas de gasolina não 

 39 «Escumalha» no original. Parece corresponder ao termo de pègre, empregado pelo ministro 
do interior Christian Fouchet, para designar os arruaceiros que se misturavam aos manifestantes. 
O termo original, infeliz, deu origem a uma resposta: – Nous sommes tous de la pègre –, e vários jor-
nais criticaram a propósito o ministro.
 40 goMez, Michel, autor de Mai 68 au jour le jour, cronologia sintética e bem ordenada (Paris, 
L’Esprit frappeur, 1988).
 41 kyria, Pierre. – Nasceu em Paris em 1938. Crítico literário que passou pelo jornal Le Monde 
e Le Magazine littéraire. Romancista. O seu romance La Mort blanche passa-se em grande parte em 
Lisboa. Escreveu também a narrativa Lisbonne (éditions du Champ Vallon, décimo volume da colec-
ção Les Villes, distribuída pelas Presses Universitaires de France).
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eram abastecidas. A capital estava quase isolada. Os combóios não saíam das esta-
ções, os navios não levantavam ferro, até as péniches da navegação fluvial aderiam 
à paralisação. A navegação aérea – por exemplo, entre Lisboa e Paris – era muito 
difícil, porque os aviões, suspenso o funcionamento das torres de comando, ou 
assumiam os riscos de aterrar à vista, ou iam aterrar em país vizinho. Um da TAP, 
que descolara de Lisboa, tivera de fazer meia-volta, porque a situação em Orly 
se agravara. A própria ligação diplomática com a embaixada, no auge da parali-
sação, só se fazia por telefone. A TAP remediara a situação organizando serviços 
de autocarro que levavam passageiros e bagagens a Bruxelas. O correio não era 
distribuído, nem recebido. Os bancos e os Centros de cheques postais – a que 
se recorria muito, nos anos sessenta, para pagamento de salários – funcionavam 
intermitentemente, ou não funcionavam.
 Reapareciam as bichas, recorria-se ao açambarcamento, sobretudo de açúcar 
e arroz. O lixo acumulava-se, mais ou menos, em toda a parte. Michel Gomez 
regista que em alguns sítios os montões atingiam o primeiro andar dos edifícios. 
As fotografias destes locais eram frequentemente reproduzidas pela imprensa, 
empenhada em prevenir contra «acontecimentos» como os de Paris, por exemplo 
o nosso Diário de Notícias. Havia pior: como a greve se estendera aos cemitérios, 
e os coveiros não faziam o seu ofício, recorria-se a militares, mal preparados para 
os substituir. E os ratos que se escapuliam de esgotos e monturos, dos subter-
râneos do metropolitano, corriam por valetas da cidade. Voltem os Portugueses à 
terra, que Portugal é que é bom!
 No Domingo, 26 de Maio, em que se assinou o protocolo de Grenelle, publi-
cou o referido quotidiano, o seguinte comunicado:

Grande número de empresas portuguesas de transportes rodoviários têm conti-
nuado em ligação com o pool, seu correspondente em França, e, através de confor-
táveis autocarros especiais, a assegurar sem dificuldades o retorno de portugueses 
radicados naquele país, e que o desejem. Para todas as informações, empresa rodo-
viária da vossa área, e, em Paris, com os escritórios do pool franceses SAFEP, 
boulevard Henri IV, 37, Paris 4.

*

 O texto (protocolo de Grenelle) foi tornado público no dia 27. A reacção 
imediata do operariado foi desfavorável. Uma fórmula se generalizou como anún-
cio de resposta: – Nos mille francs, pas moins; nos quarante heures, pas plus 42. 
E Grenelle pretendia abrir o caminho do apaziguamento, sem ter em conta os 
estudantes. Entretanto agravava-se o problema da contestação interna no ORTF 

 42 Quarenta horas de trabalho por semana.
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(Rádio-televisão). No dia, em que se tinham iniciado as negociações (25) endu-
recera a greve dos jornalistas. Do lado dos estudantes, o movimento de 22 de 
Março organizava um comício na Cidade universitária. Desde antes, a UNEF tinha 
planeado uma concentração no estádio de Charléty. A resposta ao apelo era 
animadora, e a manifestação foi autorizada. Os contestatários esperavam muito 
dela, em tal altura. Devia constituir como uma resposta pacífica às negociações. 
As direitas temiam-na. Foi no dia 27. Uma demonstração de que o protocolo não 
poria termo à vontade de mudança radical.
 A concentração iniciou-se na praça dos Gobelins. Além dos que seguiam a 
UNEF, contou com a FEN, com algumas federações da CFDT e da FO, com os 
jovens de muitos comités de acção liceais. Compareceram dirigentes e adeptos 
do Clube dos Jacobinos, do Clube socialista da FGDS… O movimento de 22 de 
Março apoiou e mandou delegados, embora dispensando-se de mobilizar. Indivi-
dualmente, distinguiam-se Mendès-France, Michel Rocard, Claude Bourdet…43 
Jacques Sauvageot, em nome da UNEF, foi o primeiro a falar. Mendès-France 
manteve-se mudo e quedo. A sua presença anunciada tinha sido muito discutida 
nos meios políticos, e tinham sido feitas diligências para que ele renunciasse a 
estar presente 44. Apesar da vizinhança da Cidade universitária, onde em vários 
pavilhões se evocava o Che em discursos e grandes fotografias, só franceses é que 
discursaram. O jornal Combat calcula que tenham estado presentes cinquenta 
mil pessoas, e nem este, nem nenhum outro registaram o mínimo incidente. 
A dispersão, iniciada pouco depois da hora marcada, foi lenta mas ordeira.

*

 O protocolo de Grenelle devia ser ratificado pelas bases, em cada empresa, 
em cada fábrica. Seguindo o exemplo dos operários da Renault e da Citroën, 
quase todos os outros começam por rejeitá-lo. Os sindicatos procurarão aumen-
tar as concessões previstas de início, e desviar a classe operária de exigências, 
julgadas impossíveis de satisfazer, que arrastassem o país para uma convulsão 
inoportuna 45.
 O telegrama n.º 129/68, expedido a 27, pela nossa embaixada em Paris, terá 
inquietado o Governo português. Terminava nestes termos: «Não seria surpreen-
dente que, brevemente, outros países do Ocidente sejam submetidos à vaga 
revolucionária que pretende DESTRUIR a França». Em nota do seu livro muito 

 43 boUrdeT, Claude, (1990-1996). – De estrato social elevado, foi inicialmente favorável a de 
Gaulle, e desde 1947 seu irredutível adversário de esquerda. Jornalista de talento, brilhou em perió-
dicos como Combat, France Observateur, Témoignage Chrétien…
 44 De algumas, dá notícia Michel Droit em Les Feux du Crépuscule, notas relativas a 27 de Maio.
 45 Inscrição em Nanterre: Les syndicats rivalisent pour préserver l’exercice d’un pouvoir de 
décision qui a toujours, jusqu’ici, désamorcé l’éveil révolutionnaire.
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citado, refere-se Franco Nogueira à Casa dos estudantes portugueses, «também 
DESTRUIDA pelo tumulto universitário» 46.
 No sector carbonífero, chega-se, porém, a um acordo (28 de Maio). Mitterrand 
propõe, no mesmo dia, a sua solução: um governo de transição, dirigido por 
Mendès-France. Na Cidade Universitária, os ocupantes do pavilhão português 
tentam organizar o que se chamaria mais tarde uma sessão de esclarecimento, 
sobre o golpe na origem da ditadura que combatem 47. Por coincidência a ques-
tão do governo está posta em Paris. Alain Peyrefitte, responsável pela Educação, 
desprestigiado (injustamente?) junto dos estudantes, considera oportuno oferecer 
a sua demissão, que é aceite; Pompidou, acumulando, sobraçará interinamente a 
pasta. Entretanto ganha adeptos a hipótese do governo revolucionário.
 Às cinco da tarde Waldeck-Rochet encontra-se com Mitterrand. A Federação 
das esquerdas recusa partilhar o poder com o partido comunista.
 Faltava ele. Daniel Cohn-Bendit regressou a França. Traz o cabelo pintado 
de preto retinto. À meia-noite dá uma conferência de imprensa na Sorbonne. 
No grande anfiteatro, a transbordar de estudantes. O ex-Ruivo fala durante três 
quartos de hora. Auditório entusiasta, ao qual ele lança: – «A Sorbonne é o único 
sítio onde se pode estar em segurança».
 Já chegaram jornalistas. Um deles pergunta: – Comment êtes vous entré?  
– Cohn-Bendit: – En voiture. Nova pergunta: – Inquiété? – Cohn-Bendit: – Pas le 
moins du monde.
 O jornal Le Figaro tentará explicar: – Il a apparemment franchi la frontière, 
grâce à l’une des filières qu’emploient les déserteurs allemands.
 O partido comunista navega então entre Cila e Caríbdis: os que o consideram 
a verdadeira causa de todos os males, e os que lhe censuram a travagem de um 
movimento revolucionário, que entendiam capaz de triunfar. Justamente a 29 de 
Maio um grupo de intelectuais comunistas subscrevem uma carta ao Comité 
Central, em que criticam a travagem. Mas vai navegando, e conserva, contra ventos 
e marés, o seu poder dominante sobre a classe operária.
 Nesse mesmo dia, a CGT promoveu com êxito um imponente desfile de massa, 
da praça da Bastilha até Saint-Lazare, e manifestações em toda a França.
 Resultado das declarações de Mitterrand em conferência de imprensa do dia 
anterior, reúnem-se políticos: Mendès, Guy Mollet, René Billères (presidente do 
Partido Radical) e Gaston Defferre (maire de Marselha, e ex-ministro da França 
ultramarina). Às 21h10 o primeiro tornará pública a sua posição: estaria disposto 
a assumir as responsabilidades que lhe confiasse «toda a esquerda unida», e a 
formar um «governo de movimento».

 46 Franco Nogueira, vol. 6, p. 352, final da nota única.
 47 Apud Pereira Marques, op. cit. (nota 22), pp. 124/125.
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 Em consequência de tudo isto, o jornal Combat atacava de Gaulle vigoro-
samente, em quatro frases incisivas: – De Gaulle harcelé: Mitterrand l’enterre; 
Cohn-Bendit le ridiculise; la CGT l’immobilise.
 Imobilizado? Nem muito, nem pouco. Eram quase onze e meia da manhã, 
quando o General, anulando o Conselho de Ministros, a que devia presidir, aban-
donou o Eliseu, e se dirigiu ao local onde já o esperava um helicóptero. O destino 
do voo seria talvez a pequena comuna de Colombey-les-deux-Eglises (Alto Marne, 
arrondissement de Chaumont), onde ficava a sua propriedade de La Boisserie.
 A embaixada de Portugal comunica a partida e as dúvidas (telegrama 140/68, 
recebido ainda no dia 29): – «De Gaulle partiu para a sua casa de campo. Ninguém 
sabe ao certo a razão dessa viagem». Embaixador não adivinha.
 Quer dizer: sempre acabou por ir dar à tal «casa de campo». Mas importante 
foi o que fez no intervalo.
 O helicóptero conduziu o Presidente a Baden-Baden, à beira noroeste da 
Floresta Negra, na Alemanha, onde se encontrava desde 1945 o quartel-general 
das forças francesas estacionadas na Alemanha. O comandante era então o 
general Jacques Massu. De Gaulle conversou longamente com Massu, e voou 
depois, no mesmo helicóptero, para Colombey, onde passou a noite. A 30, quinta-
-feira, o aparelho conduziu-o a Paris.

Quem era Massu? Um oficial superior que se tinha reunido a de Gaulle, em Lon-
dres, logo em 1940. Fora então destacado para operar em África a conversão das 
forças francesas à resistência. Acompanhara ulteriormente Phillippe Leclerc em 
diversas fases da segunda guerra, após a qual continuou a ganhar notoriedade. 
Em 1956, dirigiu a acção contra Port-Said, que tentava impedir a nacionalização do 
canal de Suez. No ano seguinte, chefiou, do lado francês, a batalha de Argel. Sobre 
esta, é muito sugestivo o filme de Gillo Pontecorvo, La Bataglia di Algieri, cujo 
protagonista (Mathieu) representa Massu. Partidário da Argélia francesa, foi co-pre-
sidente do Comité de Salvação pública que pretendia fazer vingar a respectiva polí-
tica. Tendo o general de Gaulle reconhecido a necessidade da paz, deslocou o seu 
antigo e fervoroso adepto do teatro de operações, onde actuava, e fê-lo governador 
de Metz. Foi a mutação que provocou a «semana das barricadas», em Janeiro/Feve-
reiro de 1960. A esse tempo Massu era muito falado, e aparecia muito em fotografia 
na imprensa portuguesa. Em 1966 foi promovido a comandante em chefe das forças 
francesas na Alemanha, cargo que detinha quando o Presidente da República fran-
cesa o foi procurar a Baden-Baden.

 O diálogo na Alemanha decorrera a contento de ambos os interlocutores. 
Massu confirmou a de Gaulle que o seu apoio incondicional, e das forças a seu 
mando, era óbvio. De Gaulle terá prometido em troca, ou feito esperar, o que 
adiante se verá. Depois veio a sintetizar-se em anedota que, de chofre, para que-
brar o gelo, de Gaulle teria interpelado: – Alors, Massu, toujours aussi con? Perfi-
lado, Massu teria retorquido: Toujours aussi gaulliste, Monsieur le Président.
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*

 Regressado, pois, a Paris à hora do almoço, de Gaulle convocou e reuniu 
quase imediatamente o Conselho de ministros. Antes de mais nada tratava-se de 
preparar tudo a fim de que ele mesmo, Presidente da República, fizesse ainda 
nessa mesma tarde uma comunicação ao país.
 Rapidamente prepara-se a transmissão conjunta por três emissores, excluída 
a televisão. A voz do General deveria chegar ao povo, como quando ele estava em 
Londres, sem imagem. Os emissores serão os do ORTF, de Europa 1, de Rádio 
Luxemburgo. Às 11h30, de Gaulle vous parle. Fala e anuncia as suas decisões 
soberanas.

Não abandona o poder. Não demite o chefe do Governo. Anula o projecto de refe-
rendo, agendado para 16 de Junho. Nos termos da Constituição, dissolve desde 
logo a Assembleia Nacional. As eleições, que a dissolução implica, efectuar-se-ão 
muito brevemente. Finalmente apela para uma acção cívica imediata, capaz de 
travar o desenvolvimento da «empresa totalitária» que ameaça subverter o país.

 Entretanto o presidente da Assembleia (Jacques Chaban-Delmas 48) anun-
ciava formalmente a dissolução aos deputados presentes no hemiciclo.
 Desta vez de Gaulle foi impressionante e convincente. Recobrara forças, 
juventude e decisão na Floresta Negra. Michel Droit comenta: aquela voz era a da 
recusa, da resolução, do comando, como a do apelo de Londres, como a de certo 
Domingo de Abril de 61, suficiente para pôr cobro à rebelião de Argel 49.
 De relevar: o apelo de Londres não determinara imediatamente uma adesão 
exteriorizada, nem sequer muitas adesões secretas, mas veementes. A alocução de 
30 de Maio desencadeou uma manifestação que seria classificada de gigantesca. 
Certos Comités de Defesa da República, constituídos logo na segunda semana do 
mês, que beneficiavam da experiência e do empenho do SAC (Serviço de Acção 
Cívica, espécie de formação discreta, toda votada à causa gaulista) contribuíram 
largamente para engrossar o desfile. Sem dúvida os manifestantes sinceros foram 
muitos, e tanto mais que as greves repetidas iam tornando a vida impossível.
 Juntou-se-lhes toda a direita, até pétainista, até partidários da Argélia fran-
cesa. Da praça da Concórdia ao Arco do Triunfo foi um desfile de gaulistas desse 

 48 ChabaN-deLMas, Jacques, (1915-2000) – Ligado à Resistência desde 1940 (Dezembro), maire 
de Bordéus desde 1947 (Outubro), presidente da Assembleia Nacional desde 1958, autor do projecto 
chamado Nova Sociedade, viria a disputar sem êxito as eleições presidenciais de 1974. Como maire 
de Bordéus, favoreceu sempre as relações a nível cultural e regional com o nosso país.
 49 Michel Droit, op. cit. (nota 37), p. 45. A alocução «suficiente para pôr cobro à rebelião de 
Argel» é a de 23 de Abril de 1961, em que de Gaulle proíbe a todo e qualquer francês, e especial-
mente aos soldados, que obedeçam ao quarteron de généraux do pronunciamento em curso.
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tempo, de gaulistas de sempre, de anti-gaulistas do passado e de horas antes. 
À frente, decerto, os comprovados, como Chaban-Delmas, como André Malraux… 
Reaparece, da segunda guerra, o V da vitória. Os objectivos proclamados em 
slogans e palavras de ordem eram mais ou menos aliciantes, próprios ou impró-
prios. «Deixemos os estudantes estudar, os trabalhadores trabalhar, os professores 
ensinar, e ser a França francesa»; «Os operários ao trabalho»; «Não à desordem»… 
Havia os que provinham de outras lutas: Le communisme ne passera pas. Lem-
bramos pela concisão e riqueza insólita da rima: Le Rouquin à Pékin. Mas, sobre 
a mesma personagem, outras sentenças se ouviam, absolutamente deploráveis: 
– Cohn-Bendit à Dachau. As três cores da bandeira enchiam todos os olhos, e 
as buzinas dos veículos martelavam todos os ouvidos com um ritmo que servira 
para letras várias em estimulação de políticas contraditórias. Três toques breves 
sucediam a dois longos. Assim, recordando as palavras desse dia, e as anteriores: 
De Gau/l’au-pou-voir; Fran-çai/s’Al-gé-rie; Vain-cra/l’O-A-S… Própria para esta 
manifestação: De Gaul’/n’est-pas-seul.
 Seiscentos mil manifestantes, calcula Le Figaro que junta: segundo os organi-
zadores, mais de um milhão. Michel Droit, que também desfilou, escreve: – Mani-
festation. Une heure et demie plus tard nous sommes sur les Champs-Elysées. 
Mauriac 50. Beaucoup de jeunes. Aron 51. Nous avançons vers l’Arc du Triomphe. 
E mais abaixo: – Depuis août 44 52, je n’ai rien vu et vécu de tel 53.
 Na perspectiva decidida de eleições legislativas, o governo Pompidou – quarto 
governo Pompidou – será retocado no último dia de Maio. O gaulista que votara 
a censura (René Capitant) é nomeado Garde des sceaux e ministro da Justiça 54. 
Da Informação, de que depende o ORTF em crise, toma conta um indefectível: 
Yves Guéna 55. Pompidou, que assumira cumulativamente a Educação, após a 

 50 MaUriaC, François, (1885-1970). – O célebre romancista, católico ardente, que muitas vezes 
assumiu posições de esquerda, e foi «mendesista» e sobretudo gaulista. Tinha vindo a Portugal, com 
muitos outros escritores, em 1935, em caravana organizada pelo SNI, mas não ficara convencido.
 51 aroN, Raymond, (1905-1983). – Um dos fundadores (com Sartre) da revista Les Temps 
modernes. Filósofo e sociólogo, opôs-se depois a Sartre, e foi, durante os «acontecimentos», o mais 
esclarecido e mordaz adversário da «contestação». Os seus artigos no jornal Le Figaro, sobre Maio 68, 
foram reunidos sob o título La Révolution introuvable. Veio a divulgar-se o paradoxo Il vaut mieux 
avoir tort avec Sartre, que raison avec Aron. Em discurso perante a Assembleia Nacional francesa 
durante visita oficial a França, o nosso Presidente Jorge Sampaio lembrou esta frase, que fez sorrir e 
comoveu os deputados, e desencadeou fortes aplausos.
 52 Em 26 de Agosto de 1944, libertada Paris, de Gaulle desceu os Campos Elísios, acompa-
nhado por uma multidão entusiasta, em direcção da igreja de Notre Dame, onde se celebraria o 
Te Deum em acção de graças.
 53 Michel Droit, op. cit., nota 37, p. 46.
 54 Sobre Réné Capitant, ver atrás a nota 31.
 55 GUeNa, Yves. – Nascido em 1922, em 40 reúne-se a de Gaulle no dia seguinte ao do apelo; 
bate-se em El Alamein; segue a política argelina do General… Em 68, enfrenta os grevistas que
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demissão de Peyrefitte, entrega a pasta a François-Xavier Ortoli 56. Chirac continua 
Secretário de Estado, mas muda de ministério. E sobretudo, sobretudo, entra para 
o elenco Edgar Faure 57, que começará pela Agricultura.

*

 Oportuno agora consagrar umas páginas à península ibérica. No mesmo dia 
30, em que a manifestação gaulista parece anunciar em Paris o triunfo do General 
sobre a contestação de Maio, o governo espanhol toma por seu lado uma medida 
forte, por via do seu ministro da informação que era Fraga Iribarne: a suspensão 
por dois meses do quotidiano Madrid, em cujas colunas o seu próprio director 
– Calvo Serer – acabava de publicar uma reflexão que se considerou que atingia 
o Caudillo. O jornal não tinha nada de contestatário, nem Calvo Serer de oposi-
cionista. Mas o artigo foi julgado inconveniente, inoportuno e perigoso. Em 11 de 
Junho, periódico e periodista seriam alvo de novas arbitrariedades, aliás impen-
sáveis em França, mesmo nestes tempos de convulsão. Era como se o Ministro 
da informação do governo francês tivesse suspenso e sancionado de diversas 
maneiras um quotidiano como Le Monde ou como Combat, ou mesmo como 
Le Figaro. Fraga Iribarne tinha, no elenco governamental espanhol, reputação de 
liberal. Talvez por isso, não pudesse consentir, sem perigo para ele mesmo, o 
menor deslize…
 O artigo de Calvo Serer focava a forte semelhança que, segundo ele, ofere-
ciam nessa altura a situação social e política da França e a da Espanha. Ou mais 

ocupam os centros telefónicos e postais; no quarto governo Pompidou retocado, ascende a Ministro 
da Informação, especialmente encarregado do problema do ORTF… Após a demissão do General, 
começa a escrever Le Temps des certitudes, que sairá em 1982 (Paris, Flammarion). Presidente 
do Conselho constitucional em 1997; e, em 2000, do Instituto e da Fundação Charles de Gaulle.
 56 orToLi, François-Xavier. – Nascido em Ajaccio em 1925. Início de carreira na inspecção de 
Finanças; director geral nas Comissões europeias; chefe de gabinete de Pompidou; experimenta a 
Educação no quarto governo Pompidou retocado, e retomará a Economia e Finanças no seguinte 
governo Couve de Murville. Seria mais tarde o primeiro francês a presidir à Comunidade europeia, e 
participou sobretudo na criação do sistema monetário europeu. Em 1984 foi feito presidente da CPF 
(Total). Faleceu em 29 de Novembro de 2007, quando concluíamos o artigo presente.
 57 FaUre, Edgar, (1908-1988). – Nascido em Béziers, passou à África do Norte, e integrou o 
Comité francês de libertação nacional, onde foi director dos serviços legislativos. Após a Libertação, 
Secretário-geral adjunto do governo provisório; delegado adjunto do ministério público no processo 
de Nuremberg; passagem pelo governo Mendès-France; presidente do conselho, de 52 a 55; em 61, 
presidente do partido radical; em 63, missão, que lhe confiou de Gaulle, de preparar o restabele-
cimento de relações com a China popular; ministro da Agricultura de Pompidou, em 66, desejoso 
então de abertura à esquerda; pioneiro da política agrícola do Mercado Comum; obreiro da reforma 
da universidade, consequente aos «acontecimentos»… Teria sido ouvido pelo presidente Giscard 
d’Estaing, quanto aos desenvolvimentos do nosso 25 de Abril.
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exactamente, a situação da França e a evolução possível e previsível da situação 
em Espanha. É que o problema da sucessão estava posto em França, e latente em 
Espanha. Segundo Calvo Serer – que teria redigido o seu artigo antes do «arran-
que» do general de Gaulle – o Presidente da República francesa deixara de ser 
capaz de acertar e até de dar ouvidos. Avançado em anos, procurava manter-se 
na presidência, e jogava com o pretexto de uma crise, susceptível de o derrubar 
de maneira inglória. Em conclusão, Calvo Serer generalizava: «é a triste sorte dos 
governantes que envelhecem no poder. Os próprios êxitos passados acabam por 
traí-los, porque eles se agarram, com toda a força que lhes resta de uma energia 
passada, a receitas que, noutros tempos, lhes foram favoráveis».
 Muito à espanhola do tempo, Calvo Serer não atende a Portugal. Mas ler-
-se-ão a propósito, e com vantagem, certos passos de Franco Nogueira. Citamos: 
«Justamente no dia em que de Gaulle toma em Paris uma atitude decisiva, a 30 de 
Maio, chega a Lisboa, para visita oficial, o ministro dos Negócios Estrangeiros da 
Holanda, Joseph Luns» 58. É um velho amigo de Portugal, esclarece. Avista-se com 
Salazar. Logo nesse dia? No seguinte? Nogueira não precisa a cronologia. Informa, 
em compensação, que Salazar convidou Luns para almoçar. Que praticou larga-
mente sobre «as coisas de França».
 Luns esclareceu que admirava de Gaulle, mas não a sua política; que, todavia, 
preferia mil vezes de Gaulle a Mitterrand. Nos termos protocolares, precisa 
Nogueira, Salazar ofereceu um almoço ao visitante. E nota imediatamente 
Nogueira que Salazar não procedeu, neste caso, como costumava. Para receber 
ministros estrangeiros usava habitualmente o Paço de Sintra. Desta vez parece 
não desejar deslocar-se. Citamos: … «sente-se fatigado, sem paciência, e é no 
próprio palácio das Necessidades que se efectua o almoço».
 Seria o menos a diferença de local. No próprio Salazar a mudança é mais 
significativa. Voltamos a citar: (durante o almoço) «todos notam que o chefe do 
governo se esforça por conversar, por estar normal, mas não consegue vencer 
uma tristeza infinita». Não vai até levantar-se bruscamente da mesa. Mas «logo que 
lho consente a praxe, retira-se».

*

 A alocução do General, e a manifestação que se lhe seguiu travaram a vaga, 
mas não trouxeram a bonança após a tempestade. Nem os retoques ao governo 
(31 de Maio) após a dissolução, na perspectiva de eleições iminentes. Havia os 
estudantes empenhados em continuar; uma grande parte do operariado que 
achava insuficiente o protocolo de Grenelle sem ou com vantagens subsequentes. 

 58 FraNCo NogUeira, op. cit. (nota 14), pp. 352/353.
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Logo no sábado (dia 1 de Junho) desfila de Montparnasse a Austerlitz um cortejo 
de contestatários. A tese do governo revolucionário discute-se em Censier. Na 
Sorbonne peroram Cohn-Bendit e Daniel Ben Saïd 59. Fora de Paris, registam-se 
incidentes em Estrasburgo, Clermont-Ferrand, Besançon… No Ofício da rádio/
televisão, onde a contestação se manifestou tarde, continua tenaz e mais viva. 
O poder gaulista sempre achara natural, óbvio e até necessário ser atendido e 
defendido nas emissões. Não se chamara a de Gaulle com algum fundamento o 
General-micro? E, exagerando, os contestatários tinham sentenciado: «a televisão 
é a polícia em tua casa». Yves Guéna, habituado a atitudes fortes, não vai facilitar 
o entendimento. A Humanité du dimanche, no seu número de 2 de Junho, con-
tava no ORTF inúmeros grevistas e raros «amarelos».
 O conflito leva à demissão do director da rádio (Boisdeffre), do director da 
televisão (Biasini), do subdirector do serviço de actualidades (Sablier). Consu-
ma-se assim (segunda-feira, 3) a ruptura total com o ministro.
 Os ânimos exaltam-se facilmente. Alain Geismar foi reconhecido numa bomba 
de gasolina, e o empregado de serviço amolgou-lhe o carro a golpes de barra de 
ferro. Os lugares de culto não estão ao abrigo de percalços. Em Belleville tentou-se 
deitar fogo a uma sinagoga. Efeitos do conflito árabe-israelita, que não da contes-
tação de Maio…? Mas, na igreja de Saint-Séverin, foram praticantes contestatários 
que pretenderam substituir a missa por uma análise crítica do rito. Maio deu novo 
e característico alento aos católicos progressistas, tornados mais progressistas que 
nunca. Já vimos o caso do padre Felicidade, que chegaria a casar, depois a dizer-se 
ateu, finalmente a aceitar o estado laico e o casamento canónico.
 A partir de terça-feira, 4, acentua-se o regresso à actividade nas empresas. Os 
adeptos da continuação da luta diminuem em número, e os restantes mostram-se 
menos radicais. A notícia dramática mais sensacional desse dia vem dos Estados 
Unidos. Em Los Angeles, Robert Kennedy, irmão do presidente assassinado, foi 
alvejado a tiro; queriam privá-lo da investidura democrática em vista das próximas 
presidenciais. O seu estado é muito grave.
 Em Paris anuncia-se que metropolitano e autocarros recomeçarão de um 
momento para o outro a circular. Por enquanto os engarrafamentos, como nunca 

 59 beN	 saïd, Daniel, (1946). – Professor em Paris VIII (Saint-Denis). Muito radical em Maio 
68, escapou à prisão após a dissolução da Junta Comunista Revolucionária (12 de Junho), graças à 
escritora Marguerite Duras que lhe facultou refúgio (como a Henri Weber) em sua própria casa. Com 
Weber escreveu o panfleto Mai 68, une répétition générale, que François Maspéro editou. Com os 
direitos de autor, Ben Saïd e Weber financiaram o lançamento do jornal Rouge. Encarregado pelo 
Comité executivo da Quarta Internacional (1981-1986) de estimular a mudança no Brasil. Pela via 
da Democracia Socialista teria contribuído para o nascimento e desenvolvimento do Partido dos 
Trabalhadores, que levou ao poder Lula da Silva. Escreveu ainda Mai la révolution: Remembrances 
d’un bicentenaire indigne (Paris, Gallimard, 1989) e Le Sourire du spectre: nouvel esprit du commu-
nisme (Paris, Editions Michalon, 2000).
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se tinham visto, impedem os trabalhadores, ou fazem-nos desistir, de chegar ao 
emprego.
 Apoios a de Gaulle, imprevistos, e talvez não especialmente desejados… 
Joséphine Baker, à frente de uma multidão de jovens, faz aclamar o Presidente no 
Trocadero.
 Dos grands magasins, tão atractivos para os turistas, funcionam alguns par-
cialmente.
 A estes indícios de normalização opõem-se o caso do ORTF, que todos os 
dias suscita novos problemas, e, no mundo operário, que se vai rendendo à razão 
dos sindicatos, os sectores da metalurgia e do automóvel de que se aproximam os 
estudantes ainda em pé de guerra.
 No dia 6 de Junho, na régie Renault, complexo de Flins, a situação dete-
riora-se. Os operários atendem aos estudantes, vindos de Paris. Desenha-se uma 
espécie de fraternização. A polícia vigia, e intervém quando os mais jovens se 
mostram mais empreendedores. Os incidentes durarão quatro dias.
 Os resistentes do ORTF dão início, por seu lado, a uma operação vistosa e 
ruidosa, destinada a sensibilizar, e levar para o seu lado, o povo de Paris. A muito 
falada «operação Jericó», que se desenrolará sobretudo em torno do próprio 
edifício da rádio/televisão.
 O fundamento da designação é bíblico. Jericó teria sido a primeira cidade 
da terra prometida, conquistada pelos Hebreus, conduzidos por Josué. As mura-
lhas protectoras teriam desabado ao som das trombetas (ou clarins), que faziam 
soar os Hebreus girando em torno. Sobre esta lenda, escreveu Vítor Hugo o 
seu poema, muito conhecido, Sonnez, sonnez toujours, clairons de la pensée. 
Os Hebreus, sempre soprando nas trombetas, teriam, durante sete dias conse-
cutivos, dado a volta a Jericó. Todos os da cidade escarneciam da sua diligência. 
Mas à la septième fois les murailles tombèrent.
 Assim também, durante sete dias, girariam em torno da Casa da Rádio, con-
testatários de diversos ramos: no primeiro dia (quinta-feira, 6), artistas e come-
diantes; no segundo, jornalistas e operários do livro; no terceiro (sábado, 8), 
operários e estudantes; segunda-feira, 10, os profissionais dos serviços públicos; 
terça, 11, os trabalhadores intelectuais; quarta, 12, as associações de telespecta-
dores. As paredes da Casa da Rádio tombariam? O plano era mais poético que 
revolucionário. Uma festa de estrondo encerraria a semana das trombetas, com 
trombetas, com participação das três orquestras do ORTF, e de artistas consagra-
dos. Entretanto, pelos diferentes bairros de Paris, seriam distribuídos ao público 
manifestos sobre a contestação no seio do organismo, e explicariam vedetas da 
televisão como havia de ser um futuro e justo estatuto.
 Deviam, pois, as novas trombetas de Jericó começar a tocar (sonnez, sonnez 
toujours, clairons de la pensée) na quinta-feira, dia 6 de Junho. E assim foi. Em 
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Lisboa, ouvir-se-ia à mesma data música de Berlioz, não acompanhando quais-
quer voltas em torno da Emissora nacional, mas a gesticulação de um dos dramas 
mais célebres do mundo.

*

 Decorria o décimo-segundo Festival de Música, promovido pela Fundação 
Gulbenkian. O espectáculo dessa noite consistiria na apresentação do Ballet du 
XXe siècle que dirigia o coreógrafo Maurice Béjart. No programa, o bailado Romeu 
e Julieta, concebido por Béjart com base na sinfonia dramática do mesmo nome, 
composta por Berlioz. A sala estava à cunha.
 Franco Nogueira, no sexto volume da sua minuciosa obra sobre Salazar 
descreve o que se passou, de interessante para o nosso assunto:

Para sublinhar o drama do amor e do ódio, e salientar o seu contraste, é vincada 
(sic) numa última cena do bailado um grito, um estribilho que se lança aos homens: 
façam amor, não façam guerra. E Béjart, num epílogo, põe locutores invisíveis 
a propagar, em diversos idiomas, notícias imaginadas de revoltas, guerras, lutas e 
tensões sociais; cita-se o conflito do Vietname; e tudo é enquadrado no mesmo 
repto: façam amor, não façam guerra 60.

 Ora, neste dia 6 de Junho, tinha falecido Robert Kennedy, vítima do atentado 
de Los Angeles. O bailado está no fim. Voltamos a seguir Franco Nogueira:

… Béjart vem à boca de cena. Indica que pretende pronunciar apenas algumas pala-
vras, e diz: Robert Kennedy foi assassinado hoje, vítima da violência e da dita-
dura; peço-vos um minuto de silêncio. Respeita a assistência o silêncio requerido, e 
depois novos aplausos saúdam Béjart e o seu corpo de baile 61.

 Já trataremos da relação atribuída a este espectáculo, com os «aconteci-
mentos» de Maio. Teria sido uma mensagem?

*

 A 7 de Junho, Paris está mais calma. Os engarrafamentos diminuíram. 
O metropolitano e os autocarros circulam. Aumenta o número das estações de 
correio em pleno serviço. Reabrem os museus nacionais. A Federação da Educa-
ção Nacional incita à normalização os seus aderentes. E efectivamente as escolas 

 60 NogUeira, op. cit., vol. 6, pp. 355/356.
 61 Idem, ibidem, p. 356.
 62 koeNig, Pierre (1898-1970). – Voluntário em 1917, prestou nas duas guerras os mais bri-
lhantes serviços militares. Após 45, foi de comando em comando, mas, embora gaulista, o General,
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primárias têm alunos, e lá os vão ensinando. No secundário é que se está ainda 
longe do ramerrame.
 No sector do automóvel, a situação não melhorou. Dão-se afrontamentos na 
Faculdade de Direito. E há recontros nos Campos Elísios entre antigos comba-
tentes e estudantes contestatários. Deu-lhes ocasião o general Koenig 62, notável 
da França livre, que convocou todos os antigos combatentes a irem recolher-se 
às 18h30 perante o túmulo do soldado desconhecido. Especificara que a mani-
festação seria inteiramente apolítica, mas os «acontecimentos» tinham trazido o 
túmulo à discussão, após as afrontas, atribuídas a Cohn-Bendit, que teria desfral-
dado no local uma bandeira vermelha.
 O mais importante desta sexta-feira, 7, em que jornalistas e operários do 
livro deram a volta planeada pela operação Jericó, é uma nova conversa radio-
difundida entre de Gaulle e Michel Droit. Às 20 horas. De Gaulle sustentou, como 
quem deita contas aos acontecimentos (ainda em curso), que nunca o governo 
perdera o controlo da rua. Deixou cair, todavia, que, a 29 de Maio, tinha pensado 
em retirar-se. Mas depressa vencera a tentação. O dever ordenava-lhe o contrário: 
que fizesse frente à subversão. Havia problemas a resolver, reformas a aplicar? 
A panaceia era a participação. Nos domínios económico, universitário, social, o 
ponto de vista e as conveniências dos interessados seriam tidos em conta. E o país, 
como já fora referido, seria consultado, na data oportuna.
 André Guérin comentou em editorial do jornal Combat, que o Presidente 
não tinha mudado. Os «acontecimentos» não o tinham mudado. Continuava tão 
pronto a felicitar-se por ter «libertado» o Quebeque, como, perante a história, por 
ter ganho a batalha da rua… Sempre o mesmo… Absolutamente. Igualzinho.
 Seria de Gaulle o maior dos teimosos? Ou haveria maior ainda?
 Nesta sexta-feira, dia 7, em Lisboa, foi Salazar informado, pela manhã, do 
que se passara no Coliseu, na noite precedente. Transcrevemos Franco Nogueira: 
perante a notícia, Salazar considera «que Béjart fez um apelo ao pacifismo, lançou 
um grito de derrotismo, e condenou a autoridade, ainda que esta actue em legí-
tima defesa» 63.
 Legítima defesa – desenvolvemos – seria a dos governantes relativamente 
aos seus adversários. Seria sobretudo a guerra colonial, que tínhamos o dever de 
continuar até à vitória pelos portuguesíssimos territórios, de que a subversão nos 
queria privar. 

regressado ao poder em 58, não o contou mais entre os seus próximos. Foi adversário da CEE, e 
militante activo da amizade franco-israeliana. Em 1984, Mitterrand, que fora seu colega no gabinete 
Mendès-France, promoveu-o, a título póstumo, a marechal de França.
 63 NogUeira, Salazar, vol. 6, p. 356.
 64 Idem, ibidem.
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 Salazar não experimenta a menor hesitação. Reúne com o ministro do Inte-
rior, com o subsecretário da presidência do Conselho e toma de imediato uma 
decisão. Franco Nogueira:

… o chefe do Governo assenta na proibição de mais espectáculos, e na imediata 
saída de Béjart do território nacional 64.

 Neste passo, saída quer dizer expulsão. Não há mais Romeu e Julieta. Não 
há mais Béjart. O SNI, cujos folhetos teriam sido lançados ao fogo, no pavilhão 
português da Cidade Universitária de Paris, distribuirá à imprensa uma nota do 
teor seguinte:

Foram dirigidas à juventude exortações derrotistas, tomadas atitudes de espe- 
culação política, inteiramente estranhas ao próprio espectáculo.

 Derrotistas porquê? Portugal estava em guerra. Os nossos soldados em África 
deviam fazer a guerra, não amor. E era derrotista incitá-los ao contrário. Guerra 
como a nossa era legítima e inevitável. Continua o texto inculcado ao SNI:

Perante a luta que temos de manter em defesa da integridade nacional, não pode 
consentir-se que uma companhia estrangeira aproveite abusivamente um palco por-
tuguês para contrariar objectivos nacionais 65.

 Franco Nogueira dá ideia das reacções que provocou a atitude de Salazar. 
Palavras suas: «Há excitação nos meios da música e da arte; escritores, artistas, 
músicos, bailarinos não calam o seu protesto; e mostra-se particularmente 
magoado o presidente da Fundação Gulbenkian»…66 Isto escreve o ministro. Não 
refere, porém, que o Cônsul de França acorreu imediatamente ao borborinho 
levantado no Coliseu, e acompanhou ou seguiu Béjart que foi levado à polícia 
«em carro celular». A companhia regressaria a Bruxelas de avião, o que se con-
seguiu desde o dia seguinte. Talvez Nogueira ignorasse a diligência consular. 
Mas não esquecera com toda a certeza que, no dia 7, compareceu ele mesmo a 
almoçar na embaixada de França, a convite (precedente ou consequente) de Fran-
çois de Rose. Este nota que o mínimo dos mínimos teria sido que o coreógrafo 
não fosse separado da sua companhia, e tivesse com ela regressado ao seu país.
 Perante o embaixador, Nogueira exagerou a gravidade do que se passara na 
véspera. Um grupo de espectadores, com segunda intenção, ter-se-ia demorado 
a aplaudir o espectáculo, e teria cantado a Internacional antes de abandonar o 

 65 Idem, ibidem. Conclui neste passo, a transcrição, por Franco Nogueira, da nota encomen-
dada ao SNI.
 66 NogUeira, Salazar, vol. 6, p. 356.
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Coliseu. Por outro lado as autoridades teriam rapidamente apurado que qual-
quer posterior representação, se a houvesse, fora in continenti destinada a mais 
importantes manifestações de oposicionistas. O escândalo Béjart, sem falta destes 
pormenores, foi comunicado em ofício pelo próprio François de Rose ao ministro 
de quem dependia.
 Dois regressos, de motivações muito diversas, no dia 8 de Junho, que comen-
taram diversamentre a imprensa francesa e a belga. O de Béjart, pelo que vimos; o 
do político Georges Bidault, que não deixaremos sem digressão, porque também 
nos toca, em algo de pouco conhecido ou esquecido, mas importante e muito 
significativo.

*

 Bidault fora um político de primeiro plano. Sucedera a Jean Moulin como 
presidente do Conselho Nacional da Resistência, sobraçara a pasta dos Negócios 
Estrangeiros de 44 a 59, fundara ou animara um partido que deu cartas (o Movi-
mento republicano popular), mas passara para a oposição, e tornara-se em 58 
um ardente partidário da «Argélia francesa», irredutível adversário do general de 
Gaulle, com quem nunca se entendera, muito bem o que chegara a confidenciar a 
Augusto de Castro, quando este era o nosso ministro em Paris.
 Matias, que sucedera a Castro, apresentara credenciais em 1947, a Vincent 
Auriol, presidente da República, e a Bidault, ministro dos estrangeiros; e a poste-
rior relação Bidaut/Matias era apresentada pelo segundo, na sua correspondência 
com Salazar, como muito satisfatória e lisonjeira. A relação Bidault/de Gaulle é 
que não tardou a explodir quando o General reascendeu ao poder. Por seu lado, 
Salazar e os seus mais próximos aspiravam tanto quanto lhes era possível a uma 
«Argélia-departamento francês», como Angola, etc., eram «províncias portuguesas».
 Salazar mantinha em Portugal uma pequena central de ultra-reaccionários 
franceses como Jean Haupt, aliás excelente tradutor, e Jacques Ploncard d’Assac, 
quase seu conselheiro em certas matérias, que inspirava as emissões da Voz do 
Ocidente, colaborava regularmente no Diário da Manhã, e orientava a esquecida 
Aginter, agência de diversos e secretos serviços dirigida afinal por Ralf Guérin-Sérac. 
Homens como estes ajudavam também a promoção do «pensamento» de Salazar 
em França, nos meios da extrema-direita e do pétainismo subsistente. Prudente-
mente e a seu nível, a embaixada fazia o mesmo. Ainda em 15 de Junho de 1962, 
o embaixador Matias, aliás mais prudente nesta matéria, mas menos silencioso que 
Salazar, lhe escrevia: – «O desejo da OAS seria obter apoio político e ajuda finan-
ceira do governo português». Tratava-se então de fundar um movimento que seria 
no fundo uma reestruturação da direcção do exército secreto, sob outra denomi-
nação – a Ordem nova – que começava por evocar o velho Estado novo. Franco 
Nogueira dá conta desta diligência (vol. 5, p. 337), mas omite uma reunião em 
Lisboa em Novembro do ano seguinte (dias 11, 12 e 13), em que, tratando de 
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salvar a cartada, participaram Bidault e Soustelle 67, e aquele foi eleito presidente, 
e este co-presidente do abalado organismo 68.
 Bidault foi o que mais se demorou após o congresso, e a Lisboa voltou em 
26 de Março de 63, quando a OAS ou ex-OAS, ou os seus antigos membros eram 
escorraçados de todos os refúgios. Nessa altura pediu asilo. Observado atenta-
mente pela diplomacia francesa, Salazar tratou-o, não obstante, com muita consi-
deração. Fê-lo mudar-se de uma pensão barata (na Costa do Castelo) para um 
hotel de Vale de Lobos, mas temeu-se dos ressentimentos ou represálias que pro-
vocaria o asilo solicitado. Achou, todavia, uma solução. Como escreveu Franco 
Nogueira, «Lisboa empenhou-se então junto do governo brasileiro», e para o Rio 
se transferiu Bidault com sua mulher. O Brasil concedia asilo. Bidault começou 
por queixar-se do clima, que não lhe convinha. Mas aceitou depois uma docência, 
na Universidade de Campinas. Era pouco? A recomendação de Salazar valia mais. 
Carlos Lacerda, governador do então Estado de Guanabara, e grande admirador 
do nosso Presidente do Conselho, fez com que Bidault viesse a proferir uma série 
de conferências sobre a construção da Europa, na Universidade de São Paulo.
 Noticiaram polidamente as lições os jornais favoráveis a Lacerda e/ou a 
Bidault, mas desembestaram os outrs contra o «professor» da Argélia francesa –  
assim lhe tinham chamado os seus correligionários. A revista Manchete organizou 
um evento mediático: uma mesa redonda que reuniu oposicionistas exilados de 
vários países, entre os quais Bidault e… Humberto Delgado. Outro exilado portu-
guês, muito próximo então do general — Manuel Sertório que, em Lisboa, obti-
vera asilo na Embaixada da Venezuela, e depois se fixara no Brasil – censurou-lhe 

 67 soUsTeLLe, Jacques, (1912-1980). – Era um etnólogo de grande competência, militante anti-
fascista, que se ligara a de Gaulle e à França livre logo em 1940. Após a guerra foi ministro e tomou 
parte na fundação do movimento gaulista. Deputado, veio a ser governador da Argélia (55-56). Aderiu 
então aos ideais da Argélia francesa. Em Maio 58, mostrou-se favorável ao regresso do General. Voltou
várias vezes a ser ministro, mas opôs-se, assim que ela se definiu, à política africana do Presidente, em 
palavras e actos. Devendo prestar contas, refugiou-se na Itália. Em vista da reunião de Novembro de 
62 em Lisboa, agiu indirectamente junto do nosso embaixador em Paris. Planeava viajar para Portugal 
com passaporte falso, e avistar-se com Salazar, a fim de «expor o que determinadas forças francesas 
[a OAS] pediam ao governo português em matéria de auxílio». Isto explica Marcelo Matias em carta 
a Salazar, datada de 15 de Julho de 1962, sob o maior segredo (cf. Correspondência Marcelo 
Matias/Salazar, 2.ª edição, Lisboa, Difel, 1984, p. 441). A diligência não foi vã, porquanto Soustelle 
tomou efectivamente parte na reunião de Novembro. Mais tarde encontrá-lo-iam à vontade no 
nosso país outros anti-gaulistas que Soustelle guiaria e ajudaria, como se deduz de Jean Curutchet 
(Je veux la tourmente, Paris, Dualpha diffusion, 2004, p. 211). Sobre este capitão Curutchet, ele 
mesmo ardente militante anti-gaulista, tinha Matias feito avisos ou queixas especiais a Salazar 
(cf. Correspondência, p. 473).
 68 Dão notícia desta reunião, no ambiente propício de Lisboa, vários autores, entre os quais 
Jaques Delarue (L’OAS contre de Gaulle), o capitão Jean Curutchet (obra citada na nota anterior), 
e, mais pormenorizadamente o espanhol Gastón Segura Valero (A la Sombra de Franco, ed. 2004, 
pp. 272-278). Melhor identificação destes livros na bibliografia após notas.
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que aceitasse figurar na reunião, e se deixasse fotografar ao lado de insurrectos 
colonialistas, mas Delgado, carente de projecção, respondeu que Bidault manifes-
tara muito empenho em se encontrar com ele, e que seria interessante averiguar 
porquê.
 Ignoramos a substância do diálogo, e as posições que terão defendido na 
ocorrência e, eventualmente, na sequência. Poucos mais anos durou Delgado, e 
menos ainda o exílio de Bidault. Após o acordo de Gaulle/Massu, o político francês 
entendeu que podia voltar à Europa. Fora de França algum tempo, coincidiu com 
Béjart, como notámos, no regresso ao país natal. Esperavam o coreógrafo, em 
Avignon, avarias de muito diferente origem das que sofrera em Portugal. Foi no 
festival criado, e depois alargado à dança, pelo actor e grande encenador francês 
Jean Vilar – o do Teatro Nacional Popular.

*

 Estamos em França. Paris, sábado 8 de Julho de 1968. Começa a grande festa 
anual da Humanité, que culminaria de tarde e à noite, no dia seguinte. Os comu-
nistas ortodoxos jogavam a fundo nas eleições, e proclamavam que não queriam 
o poder para eles sozinhos. Apenas uma participação no poder, como primeiro 
objectivo da revolução. Num poder popular de todos os verdadeiros democratas. 
Na primeira volta das eleições apelavam para o voto nos seus candidatos; na 
segunda votariam pelo candidato de esquerda, melhor colocado, qualquer que 
ele fosse.
 A campanha eleitoral abre na segunda-feira (10 de Junho). Há cerca de 2000 
candidatos aos lugares que oferece o Parlamento (487). As intervenções mais 
importantes são talvez a de Giscard d’Estaing 69 e a de Rocard 70. O primeiro decla-

 69 gisCard	 d’esTaiNg, Valéry, (1926). – Brilhante diplomado da ENA (Escola Nacional de 
Administração), encarreira pela inspecção das finanças, e integra o gabinete Edgar Faure (54/55). 
Tendo apoiado discretamente o regresso do General em 58, integra o governo de Michel Debré (59) 
como secretário de Estado das Finanças. Apoia de Gaulle na eleição presidencial de 1965, e, como 
líder dos Republicanos independentes, assume posições liberais, centristas e europeias. Em Maio 
de 68, reclama «soluções novas para os problemas dos jovens trabalhadores», e distancia-se mais 
tarde do General, opondo-se ao referendo de 1969. Após a morte do presidente Pompidou, disputa 
e ganha as eleições presidenciais de 1974. Recebe Mário Soares no Eliseu, mas em privado, em 9 de 
Janeiro de 1975, e será o primeiro presidente da República francesa (após Emile Loubet) a visitar 
oficialmente Portugal, onde já tinha sido, anos antes, apresentado no Grémio literário, e cuja inte-
gração europeia apoia sem se apressar. Deputado ao Parlamento europeu, elaborou a Constituição 
europeia, que cedeu agora o lugar ao Tratado de Lisboa, seu irmão gémeo.
 70 roCard, Michel, nascido em Courbevoie, em 1930. – Inspector das finanças (1958), contri-
buíu para a criação do PSU (Partido Socialista Unificado), que passou a dirigir de 1967 a 1974. Em 
68, tomou parte activa nos «acontecimentos». Foi candidato à eleição presidencial em 1969, aderiu 
ao Partido Socialista em 1974, e visitou Portugal após a revolução de Abril. Foi primeiro Ministro de 
Mitterrand de 88 a 91, e é actualmente deputado ao Parlamento Europeu.
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raria que a maioria, que deixa a Assembleia, não corresponde à maioria real do 
país. Rocard, então líder do Partido Socialista unificado, sustentou que o partido 
comunista faltara à sua verdadeira missão; que podia ter levado à instauração do 
socialismo no momento mais propício dos «acontecimentos» de Maio; mas que, 
paralisado pelas suas velhas estruturas, não soubera, nem quisera aproveitar a 
ocasião.
 Em Flins, régie Rénault, onde se acentuava a tensão desde o dia 6, ainda os 
incidentes se repetiam a 10. Uma carga de polícia procurou dispersar os manifes-
tantes. Fugindo, um jovem cai ao Sena. Não conseguem salvá-lo. Morre afogado. 
Chamava-se Gilles Tautin, e era aluno do liceu. A notícia espalhou-se rapidamente, 
e indignou contestatários e neutrais. Novo slogan dos primeiros: Ils ont tué nos 
camarades!

*

 Um parêntese para assinalar o feriado nacional no nosso país: 10 de Junho, 
suposto aniversário da morte de Camões, ex-«dia da raça». A cerimónia principal, 
no Terreiro do Paço, consiste numa homenagem às forças armadas que se batem 
em África. Seguem a voz do dever, não a da contestação. Américo Tomás e Salazar 
revezam-se na entrega das condecorações. De Salazar, nota Franco Nogueira: 
«É sempre grave o seu semblante» 71. Algo de grave estaria a passar-se dentro dele?

*

 De grave, mas em França, os afrontamentos em Sochaux (comuna de Doubs, 
arredores de Montbéliard), centro importante da construção automóvel, onde foi 
votado o regresso ao trabalho. Não obstante, as fábricas (Peugeot) foram ocupa-
das por grevistas irredutíveis. O símbolo da marca, na cúpula do edifício da 
direcção, foi substituído pela bandeira vermelha.
 Os operários chegam às 4 da manhã. Estamos no dia 11, terça-feira. Estala 
uma discussão viva entre grevistas e anti-grevistas. Afrontamentos. Acorre a 
polícia. A luta passa a opor operários indistintamente e forças da ordem. Dois 
trabalhadores perdem a vida: Henri Blanchet e Pierre Beylot; 150 são gravemente 
feridos. Como por acaso, renovam-se as concentrações em Paris em frente da 
estação ferroviária de Leste. Os manifestantes dirigem-se ao Bairro Latino, tentam 
amontoar de novo barricadas, incendiar automóveis. Quantos manifestantes? 
5000, diz L’Aurore, que refere, no mesmo dia, que 30 estrangeiros acabam de ser 
expulsos. Entre eles, alguns portugueses.
 Nos liceus, sem embargo da morte de Gilles Tautin, as aulas funcionam. 
Muitos alunos projectam desfilar na rua de Grenelle, mas a polícia não os deixa 

 71 NogUeira, Salazar, vol. 6, p. 356.
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agrupar-se. Aliás os sindicatos tinham anulado o apelo à greve no secundário. 
Quanto ao ensino superior, o SNESup, muito aguerrido, pretendera desenvolver 
o movimento. Logo os comunistas abandonaram os sequazes de Geismar.
 No decorrer do dia a turbulência do Bairro Latino aumentou. Jacques 
Sauvageot afirma que, desta vez, não dará ordem de dispersar. O SNESup, o 
Movimento de 22 de Março, o PSU apelaram para que filiados e simpatizantes 
se juntassem ao protesto. Sauvageot fixou a posição numa fórmula: – «Não pro-
curaremos o afrontamento. Mas, se formos atacados, defender-nos-emos». A luta 
durou até às duas da manhã.
 Em Lyon, grevistas e anti-grevistas opõem-se com violência nas fábricas Berliet, 
que já em 67 tivera perturbações. Desta vez, cinco dos antagonistas saem feridos 
seriamente. Em Toulouse, Saint-Nazaire, Bordéus, os estudantes contestatários 
tentam reanimar a chama da revolta.
 Recorde absoluto em Paris, o lingote de ouro vale 7250 francos.

*

 11 de Junho em Portugal. Lisboa, São Bento, Conselho de Ministros. Agenda: 
caso Béjart, assassínio de Kennedy, situação em França, situação na Checoslo-
váquia, eventualidade de conflitos sociais e alterações da ordem pública no nosso 
país…
 Que temia Salazar, a esta data, em matéria de conflitos internos e alterações 
da ordem? A febre de França não contaminara de momento as nossas universi-
dades. Houvera 62, decerto; encapelara-se uma vaga em fins de 64 e princípios  
e 65, caracterizada aliás pela extrema mocidade dos militantes, mas tinha sido 
passageira. O influxo dos anos 60, de que falam filósofos e ensaístas, requebrava-
-se em Lisboa e Coimbra, em modalidades que nos eram típicas, sob condições 
que nos eram próprias. Não se anunciavam acontecimentos portugueses, à pro-
porção dos que tinham abalado a França, e continuavam. O «poder estudante», a 
causa comum dos estudantes/operários, os comités de toda a espécie e compo-
sição não tinham paralelo no nosso país. As crises universitárias, entre nós, eram 
burguesas e sub-burguesas. A não ser que a polícia política soubesse mais do 
que os ministros… Os conselhos não abordavam gostosamente coisas de pides, 
nem do seu comportamento. Era matéria reservada. Fiel e claro, Franco Nogueira 
relata o do dia 11.
 Salazar descreveu em pormenor, consternado, a noite do Coliseu. Condenou 
o assassínio de Kennedy, embora relevando que «os Estados-Unidos, a sociedade 
norte-americana, estavam sendo vítimas de ventos que ajudavam a soprar pelo 
mundo; de situações que aceitavam ou mesmo encorajavam, julgando que, 
pelo enfraquecimento de outros, beneficiariam depois os Americanos». Sobre a 
Checoslováquia, foi muito reservado quanto à primavera de Praga; achava que 
Dubeck devia ser mais prudente. Enfim, muito mais importantes eram para 



António Coimbra Martins

105

Década 60 e Maio 68 – Paralelismos e interacções

Portugal os «acontecimentos» de França. Os retoques no Governo Pompidou 
eram de bom augúrio 72. Michel Debré nos Estrangeiros, Couve de Murville 73 nas 
Finanças, Pierre Messmer nos exércitos… Todos três, amigos de Portugal. Quanto 
a Messmer, então! Esse tinha, para connosco, provado compreensão e amizade. 
Juntaríamos nós outros: e de que maneira!
 Agora de Gaulle! Próprias palavras de Salazar, segundo Franco Nogueira, pre-
sente no Conselho: «De Gaulle vai por um caminho perigoso, o das concessões. 
Já não será mais de Gaulle! Temos de reconhecer que entrou no seu declínio». 
Nunca pé firme teria escorregado tanto. Palavras do presidente em conclusão, 
segundo Nogueira: entre nós, logo ao primeiro sintoma, temos de resolver o caso 
RADICALMENTE, seja com estudantes, ou com operários 74. Ou com bailarinos…

*

 Na manhã de 12 de Junho, Salazar recebeu uma carta e um apontamento de 
parte de Azeredo Perdigão. O presidente da Fundação contestava com firmeza 
que as palavras de Béjart, incriminadas, devessem ser tomadas como exortação 
derrotista à juventude. Concordava sim, em que, aproveitando o ensejo do 
bailado no Coliseu, tinham sido «tomadas atitudes de especulação política intei-
ramente estranhas ao próprio espectáculo». Fazia, no entanto, duas observações. 
Primeira: o bailado tinha sido apreciado um ano antes, em Bruxelas por portu- 
gueses idóneos (talvez por ele mesmo, Perdigão, e sua esposa, não o podemos 
inferir…) e nenhum deles pusera defeito na prestação ou vira nela inconve-
niente… Quer dizer, o contrato não fora assinado levianamente.
 Segunda observação: o Governo tomou as medidas que devia tomar, mas 
não avisou previamente a Fundação. Ou seja, a própria Fundação se achava impli-
citamente posta em causa, perante o facto consumado, sem embargo da obra 
imensa que levava a cabo em Portugal, e não só, em prol da cultura. Esta falta de 
comunicação tinha «magoado» Azeredo Perdigão.
 Salazar compreendia esta mágoa. Veremos como tentou deitar água na 
fervura. Antes notaremos, porém, um paralelismo curioso. Exactamente na mesma 

 72 Salazar refere-se ao quarto governo Pompidou, remodelado (investidura em 31 de Maio).
 73 CoUve	de	MUrviLLe, Maurice, (1907-1999). – Inspector das finanças, alto funcionário de Vichy 
até ao desembarque americano na África do Norte. Segue depois Giraud e finalmente de Gaulle, de 
quem se torna indispensável colaborador, sobretudo nos domínios da economia e finanças e da polí-
tica europeia. Ministro em todos os governos Pompidou, muito compreensivo para com Matias e o 
Portugal do tempo; primeiro ministro do governo constituído após as eleições legislativas de 1968.
Batido em 69 por Michel Rocard numa legislativa parcial, reintegra a inspecção geral das Finanças. 
Eleito deputado (1973) do oitavo arrondissement de Paris, conservou o lugar até 1986, data em que 
integrou o Senado.
 74 NogUeira, Salazar, vol. 6, p. 358.
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data, a repressão ia RADICALIZAR-SE em França. Só que não perante «primeiros 
sintomas»… Antes perante as derradeiras acometidas; quase do desespero.
 Poderosa concentração em Paris (dia 12) que parte em cortejo da estação 
ferroviária de Leste, e chega ao Bairro Latino, onde mais uma vez se erguem 
barricadas. O governo decide então proibir toda e qualquer espécie de manifes-
tação, e subjugar de vez o activismo revolucionário. O jornal Combat, evocando 
Napoleão, pergunta: De Gaulle entame-t-il ses «cent jours»? Esta ideia dos cem 
dias do General será muito retomada, entre outros, em repetição, pelo embaixa-
dor de Portugal, nos seus telegramas analíticos.
 A esquerda não comunista protesta (dia 13) contra a dissolução dos grupos 
extremistas. O Governo persiste na maneira dura. Tinham colaborado nos aconte-
cimentos, ou tinham estado presentes, ou tinham «vindo ver» estrangeiros julga-
dos indesejáveis. Só nos dias 12 e 13 cerca de cinquenta são objecto de medidas 
de expulsão. Cohn-Bendit tinha entretanto atravessado novamente a fronteira, 
mas em sentido inverso ao da sua proeza precedente. No sentido França/Alema-
nha. Devia ter Londres no seu programa.
 Interditas as manifestações, continuavam ocupados a Sorbonne; o Odéon, 
abrigo de contestatários e não contestatários, que era mais um símbolo que um 
foco de rebelião; a Escola das Belas-Artes…. A evacuação do teatro foi realizada 
pela polícia no dia 14, e a da Sorbonne no dia 16. Os «catangueses» – talvez os mais 
difíceis de expulsar – procuraram soluções alternativas no Bairro Latino, entre os 
quais a reitoria da Academia, e acabaram alguns por ser presos em viatura rou-
bada, a caminho de Lyon, onde iam em busca de improváveis refúgios. Os órgãos 
de imprensa não concordam sobre as peripécias da sua dispersão, nem sobre 
o nome de guerra dos seus chefes. Parece que, a um deles, chamavam Lulu 75.
 De outros edifícios ou locais de menor importância revolucionária, real ou 
simbólica, como os pavilhões e a Casa Internacional da Cidade Universitária, 
empreender-se-ia a «normalização» no decorrer do mês. No da Fundação, livre 
de ocupantes arvorou-se, porém, um grupo de sete residentes (quatro dos quais 
portugueses) em controlador dos locais; e, dos ocupantes, foram alguns – espa-
nhóis e portugueses – instalar-se na Casa de Itália, fazendo a vida negra ao 
director (Ruggiero Romano). Ainda no ano seguinte (69) as reuniões e espectá-

 75 Vincámos que a relação destes pseudo-catangueses com os sequazes de Tshombé é cer-
tamente nula. Senão, haveria que registar que Moisés Tschombé é um dos nomes mais citados no 
volume da Correspondência Matias/Salazar. A carta de Matias ao Presidente do Conselho, datada de 
16 de Novembro de 63, veicula e expõe resumidamente um plano alheio a devida consideração: orga-
nização de um comando de «antigos gendarmes do Catanga, dedicados e escolhidos por Tschombé». 
Esses guerreiros teriam por missão libertar o padre Fulbert Youlou. Seriam treinados durante uns 
quinze dias numa quinta do Alentejo por um oficial francês da OAS, antes de partirem para a sua  
aventurosa missão a bem de Angola (Correspondência… ed. cit. p. 474). A hipotética presença de  
activistas da OAS em quinta alentejana dá que pensar…
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culos da Casa Internacional – nomeadamente com o Canto do fantoche lusi-
tano, que datava de 67 – provocariam diligências da Embaixada de Portugal, mas 
o Ministério do Interior francês acharia contraproducente a desejada proibição.

*

 Voltamos a Lisboa, a 1968, ao mês de Junho. Estava previsto que, ao fim da 
tarde do dia 12, reunisse de novo o conselho de ministros, e assim foi. Salazar 
tomou a palavra e logo enveredou, como automaticamente, pelo escândalo do 
Coliseu. Foi demorado, minucioso, insistente, mas repetindo nos mesmos termos, 
e do mesmo modo, sem se dar conta disso, tudo quanto, na véspera, já tinha 
exposto sobre o mesmo assunto. A percepção do acidente não escapa a nenhum 
dos presentes. Nogueira recorda:

 Em torno da mesa do Conselho abate-se de súbito um frio de constrangimento 
e de angústia e drama: cabisbaixos, de olhos fixos nos papéis que têm em frente, 
os ministros compreendem que uma perturbação grave atinge Oliveira Salazar. 
É pesado o ambiente, e esmagador, e há a percepção de que é talvez histórico o 
momento…76

 Repetida a longa exposição, o Presidente do conselho passa finalmente a um 
segundo ponto, derivado do primeiro: a carta e o apontamento, que lhe tinha 
feito chegar Perdigão na manhã desse dia. Traz já elaborado o teor da resposta. 
Vai submetê-la ao conselho de ministros, para comentário e aprovação. Era impen- 
sável, evidentemente, que fosse reprovado um produto da sua muito gabada 
pena. Mas assim respeitavam-se as formas, e depois quase sempre quem escreve, 
gosta de ler as suas produções a quem está disposto a ouvir, ou está ali para isso.
 Nogueira transcreve integralmente a resposta de Salazar a Perdigão, de que 
extraímos dois pontos apenas. Não fora previamente comunicada à Fundação a 
nota, inculcada ao SNI? Pois deveria ter sido. Houvera, pelo visto, atraso na comu-
nicação. Fosse como fosse, Salazar apresentaria, por isso, as suas desculpas ao 
presidente da instituição.
 O segundo ponto relaciona-se mais com o nosso assunto. Alegava a carta 
em apreço que o bailado fora apreciado e aprovado por portugueses idóneos 
(e patriotas, claro), em 1967. Pois assim teria sido, convém Salazar. Mas, no 
intervalo, tinham-se produzido em França os «acontecimentos». E o bailado e 
os estribilhos – se estes não eram adventícios – tinham adquirido outro alcance. 
A propósito Salazar lembra o que sucedera (e ainda estava a suceder 77) à resi-

 76 NogUeira, Salazar, vol. 6, p. 360.
 77 O Pavilhão português seria evacuado cinco dias depois deste Conselho, a 17 de Junho, 
como refere Pereira Marques, op. cit. (nota 22), p. 127.
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dência que a Fundação mandara construir na Cidade Universitária. Este passo do 
texto presidencial não dispensa transcrição:

 Quando V. Ex.ª, em Outubro de 1967, apreciou em Bruxelas Romeu e Julieta, 
o bailado já era o que era. Mas, entre essa data e a apresentação em Lisboa, verifi-
caram-se em França acontecimentos graves, de todos conhecidos. E deu-se o caso 
estranho de que a ocupação da Sorbonne pela massa estudantil foi precisamente 
feita durante muitos dias ao som do estribilho – faites l’amour, pas la guerre; e as 
nossas informações 78 são de que, com a insistente repetição do mesmo estribilho, 
foi também ocupada e pilhada a residência com que a Fundação Gulbenkian gene-
rosamente presenteou a Universidade de Paris para instalar ali com dignidade e 
calma estudantes portugueses e estrangeiros 79.

 Em suma, a comuna da Sorbonne, a ocupação do pavilhão português tinham 
afectado Salazar. Chocado, a pontos de o perturbar, como resultava do Conselho 
de 12 de Junho? Não diríamos tanto… Mas uma coisa era certa. Maurice Béjart, 
artista francês, fora o emissário da revolta em Portugal. Repetira no Coliseu, e 
convidara o público a aplaudir, um dos gritos mais dissolventes dos insurrectos 
de Maio.
 Como era de esperar, o conselho aprovou, sem comentários o texto que lhe 
era comunicado.

*

 Estavam próximos, o 18 de Junho, aniversário do apelo de Londres, o 14 de 
Julho, festa nacional. Após o turbulento Maio, as concessões de Grenelle e as 
consequentes, era de tentar a reconciliação geral. O coronel Argoud foi amnis-
tiado ainda em Junho. Era um caso extremo.

 Antoine Argoud fora desde sempre adversário do General, em palavras, actos e 
rebeliões. Considerava Pétain um mártir, e de Gaulle um ambicioso. O desenvolvi-
mento da carreira militar levara-o a Argel, onde, já em 1960, alinhara no motim das 
«barricadas», primeiro acto, desencadeado pelo comerciante Joseph Ortiz, da rebe-
lião pied-noir. E nunca mais parara. Em 61 animara o putsch dos generais, e tentara 
na sequência criar um ramo da OAS, centrado em Espanha, mas as autoridades locais 
tinham deixado de se mostrar propícias. Foi ele, e foi por isso, que insistiu pela reu-
nião de Novembro 62, já referida, em Lisboa. Regressara a Espanha rapidamente, 
mas a residência fixa nas Canárias coarctava-lhe os planos. Desenganado de Franco, 
transferiu-se para a Alemanha, e lá conseguiu, em contacto ou em correspondência 
com Bidault, Soustelle e outros, reorganizar o «exército secreto», crismado de CNR 

 78 Donde proviriam estas «informações» a que alude Salazar? Afiguram-se-nos falsas.
 79 Nogueira, op. e vol. cits., p. 361. Esta e a seguinte transcrevem exacta e integralmente em 
nota a carta de Salazar a Perdigão.
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(Centro Nacional da Resistência), em vista de acções na metrópole. A nova estrutura 
durou pouco. Um destacamento da Segurança militar francesa raptou o coronel em 
Munique, em Fevereiro de 1963. Julgado em França, Argoud foi então condenado 
a prisão perpétua. Amnistiado, não mudou de ideias, mas o rescaldo de Maio não 
aconselhava a renovação das proezas passadas. Consagrou-se então às memórias e 
escreveu um livro, que intitulou La Décadence, l’imposture et la tragédie. Esta obra 
seria publicada em Paris, por Fayard, no ano da nossa revolução dos cravos, e teve 
alguma circulação em Portugal 80.

 No verdor dos anos, e na esperança juvenil da revolução, Cohn-Bendit não 
renunciava. Encontrava-se em Londres por meados do mês (Junho 68), onde 
devia tomar parte numa emissão sobre os «acontecimentos» de França, promovida 
pela BBC. Encarou ainda pedir asilo político, para ele e outros dos mais notórios 
contestatários. Imaginou mais proferir aos microfones da BBC, exactamente a 18 
de Junho, um apelo aos Franceses, à imagem do que lançara de Gaulle em 1940. 
Argumentava que a França de 1968 se tinha tornado um outro Estado de Pétain. 
A BBC recusou a pretensão.
 No dia aniversário do apelo de 18 de Junho, os operários retomaram o tra-
balho na metalurgia e na indústria automóvel, incluída a régie Renault. A greve 
prosseguia ainda nas fábricas da Citr�en, que só a 25 voltariam a abrir portas. 
Igualmente em greve continuavam os operários da empresa Usinor-Dunkerque, e 
os contestatários do ORTF. Ocupada ainda, a Escola das Belas-Artes.
 Os jornais dão notícia a 19 de Junho de movimentação estudantil na Univer-
sidade americana de Columbia. Em Portugal referiam-se com mais insistência ao 
policiamento preventivo das universidades espanholas. Era um bom exemplo. 
A 20 começa em Nanterre uma convenção nacional das universidades de França, 
que dura dois dias.
 No ORTF, resultado de uma intervenção de Mitterrand, o escritor Paul 
Guimard expõe aos telespectadores (durante quatro minutos) as razões da greve 
insistente, que os jornalistas da TV se dizem dispostos a prosseguir.
 A campanha eleitoral, breve pela urgência do escrutínio 81, terá sido fértil em 
incidentes de pequena ou média importância, mas de algum significado. A direita 
esquematizou e simplificou a questão, mobilizando contra a subversão e o comu-
nismo. Todavia de Gaulle e Pompidou tinham-se finalmente fixado em opiniões 
diversas sobre os remédios que, na hipótese da vitória da direita, seria neces-
sário aplicar ao país e à sua universidade. Sem embargo de ter assegurado, de 
sua exclusiva iniciativa, uma resposta de força a qualquer tentativa de assalto ao 
poder por via revolucionária, de Gaulle entendia que se impunha sanar os males 

 80 A Antoine Argoud se refere Nogueira no vol. 5, p. 337, da sua obra muito citada.
 81 Das inscrições anti-eleições tornou-se muito conhecida a máxima: Elections, piège à cons! 
Menos: Scrutin, putain!
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denunciados por estudantes e trabalhadores. E, como tinha, de um rasgo, salvo 
a França em Junho de 1940, reservava para si mesmo a definição e administração 
do remédio a aplicar. Para Pompidou que, aterrando subitamente na crise, come-
çara por julgar que temporização e indulgência a resolveriam, a resposta consistia 
em cortar o mal pela raiz, e repor as coisas no seu devido lugar. Ele mesmo era 
um fino produto da universidade contestada. Muito mais do que fazer reformas, 
era necessário apurar as formas. De Gaulle tinha-se encontrado com o termo 
participação. Pompidou, como muitos dos apaniguados gaulistas (Michel Droit, 
por exemplo) não atinavam com a compreensão do conceito, e não acreditavam 
que de Gaulle soubesse qual ela fosse.
 A poucos dias da primeira volta das eleições o chefe do governo, na televi-
são, denuncia mais uma vez o perigo comunista, e, novidade, verbera os centristas 
que criticavam as suas medidas e intervenções. Domingo, 23 de Junho, primeira 
ida às urnas.
 O escrutínio revelou um progresso muito grande da UDR (partido gaulista). 
Excepto o PSU, todas as outras formações perdiam sufrágios, sobretudo o partido 
comunista (2,5%), depois a Federação das esquerdas (2%), finalmente o Centro. 
Nenhuma das principais figuras da esquerda democrática (Mitterrand, Guy Mollet, 
Mendès-France) atingia a maioria absoluta. A sua entrada no Parlamento ficava 
portanto a depender da segunda volta.

*

 Entre os dois Domingos, retomam o trabalho os operários da Citroën; cessa 
a produção dos cartazes contestatários.
 No dia 27, de madrugada, a polícia tratou de «desocupar» a Escola das Belas 
Artes, onde permaneciam mais de uma centena de estudantes que não opuseram 
resistência. Passava pouco das 4 da manhã. Duas horas mais tarde começaram a 
sair da Escola, e a concentrar-se em torno, sob vigilância policial, rapazes e uma 
dezena de raparigas. Traziam ou arrastavam consigo colchões, cobertores, sacos 
com provisões… Não pareciam consternados, nem contrariados. Já esperavam. 
Cantando, tomaram lugar nos carros da polícia, que os conduziram ao hospital 
Beaujon 82. Na sua situação, a canção, sempre repetida, soava como alusiva – um 
êxito do cançonetista Pierre Perret: les jolies colonies de vacances […] merci 
papa, merci maman! Terminavam as férias de Maio, a ilustração da actualidade, 
os cartazes satíricos (entre os quais, La chienlit, c’est lui)… A polícia procurou 
a fábrica destas ilustrações, mas os estudantes tinham já depositado em lugar 
julgado seguro todo o material de impressão.

 82 Beaujon. – Nome derivado do fundador do hospital (Nicolas Beaujon, séc. XVIII), de nasci-
mento modesto e carreira próspera, que fizera grande fortuna.



António Coimbra Martins

111

Década 60 e Maio 68 – Paralelismos e interacções

 Na tarde desse dia, o director (interino) da Escola – Martin – anunciou que 
pedia a imediata demissão. Teria alegado que não podia admitir semelhante 
operação policial, sem ao menos ser previamente avisado, em estabelecimento 
sob sua responsabilidade. Soustelle, ao tempo na Itália, tinha feito uma declaração 
semelhante, sobre a evacuação da Sorbonne, sem embargo das suas opções em 
matéria argelina.
 Voltamos às eleições. Entre a primeira e a segunda volta, o cuidado principal 
dos gaulistas é confortar ainda mais as posições que já têm garantidas no Parla-
mento; e a do Governo, que enceta a sua última semana, impedir ou limitar a 
subida dos preços, ajudar as exportações, restringir as importações.
 Na iminência do escrutínio definitivo, de Gaulle faz uma alocução, que lhe 
foi muito censurada por ser de última hora, ou mais tardia. Mas o resultado final 
fortifica até ao inesperado a autoridade do General, que deverá escolher o chefe 
do Governo, e convir com ele na composição do gabinete. Entretanto a cessante 
equipa Pompidou age enquanto pode no sector económico, e aumenta a taxa de 
juro do banco de França, de 3,5 para 5%.
 Não tem tempo para muito mais. A 6 de Julho o Eliseu confirma oficiosa-
mente que Georges Pompidou abandonará o seu lugar de chefe do governo.
 De Gaulle faz ver ao mundo que continua a sua política de prestígio. No dia 
7 começa a terceira campanha francesa de experiências nucleares com a explosão 
de uma bomba de média potência em Mururoa. Segunda e terceiras bombas serão 
lançadas em 15 de Julho e 3 de Agosto.

*

 No nosso país, Salazar vai conservando a sua equipa, mas, como, a seu 
tempo, troçava Eça de Queirós, o governo «está gasto», segundo uma opinião 
muito geral. Governando ou desgovernando, acorre aos conselhos, trata dos 
assuntos correntes, ouve o desenho dos projectos.
 Salazar parece reconstituído dos seus inquietantes acidentes de memória. 
Expõe em conselho, com lucidez o projecto de Cabora Bassa (9, 10 de Julho), 
congratula-se com a solução de um problema sectorial e até social: o dos salá-
rios dos trabalhadores da Carris; mostra-se indeciso quanto à necessidade, que 
muitos, à sua roda, sentem e exprimem, de remodelação ministerial. Em França, 
de Gaulle mudava o governo, substituía o chefe do governo, imediatamente após 
as eleições. Em Portugal, o chefe do governo é Salazar, e ele é que foi fazendo 
os presidentes da República. A situação vai durando. A perspectiva parece ser 
durar. Aguentar as colónias. Assim a França se mostre compreensiva… Já veremos 
porquê.
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*

 Em Paris, conformemente à Constituição, a nova Assembleia reúne a 11 de 
Julho, para uma sessão de 15 dias. Jacques Chaban-Delmas é recebido para o alto 
posto de presidente – o perchoir, como dizem os Franceses. Significativamente, 
logo nesse dia se produz um incidente entre o partido gaulista (UDR) e os repu-
blicanos independentes, cujo líder é Valéry Giscard d’Estaing 83. Na sequência, 
Giscard perde a presidência, que antes detinha, da comissão das finanças.
 Um novo equilíbrio acha-se estabelecido, sem embargo das rivalidades e dife-
rentes opções entre a direita e o centro-direita. É afinal a consequência política dos 
«acontecimentos». Nunca de Gaulle dispusera de apoio parlamentar tão forte.
 A demissão de Pompidou e do seu governo foi oficialmente apresentada no 
dia 10. Ao chefe do governo demissionário, de Gaulle recomenda que «se consi-
dere pronto a assumir todo o género de mandato que pudesse vir a ser-lhe con-
fiado pela nação», e entrega a chefia do governo a Maurice Couve de Murville. 
Será o oitavo governo da quinta República (12 de Julho). Sucede ao quarto de 
Pompidou, remodelado. O triunfo gaulista e o que ele fazia prever trouxeram 
o fim da greve no Ofício da rádio e da televisão, que deveria ser das primeiras 
instituições a reorganizar. Todavia, a não ser que se considere surpreendente a 
substituição de Pompidou por Couve, formou-se o novo ministério sem grandes 
alterações relativamente ao precedente. A mais significativa e consequente será a 
que entrega a Edgar Faure a pasta da Educação Nacional.
 A inércia do movimento, ou tardias expectativas, suscitam todavia incidentes 
no Bairro Latino e na praça da Bastilha, entre manifestantes e a polícia, desde o 
dia da constituição do governo (12 de Julho), que se renovariam no dia 16.
 A 14 de Julho, festa nacional, de Gaulle proclamava a amnistia dos activistas, 
condenados à revelia ou não, e dos arguidos de implicação na rebelião de Argel. 
A medida afecta cerca de 3500 pessoas. Algumas, e até notórias, tinham experi-
mentado o refúgio português. Nogueira escrevera em tempos, em telegrama a 
Matias, para Franceses saberem, que a polícia os vigiava de perto (12 de Fevereiro 
de 1968), e perante o embaixador de França, insistia muito na recusa de asilo a 
Bidault, temperada mediante recurso ao Brasil, e depois por uma atenção espe-
cial de Carlos Lacerda, grande admirador de Salazar, em favor do político francês 
(sem falar do asilo em compensação no Brasil), que pensava lhe valesse boa nota 
por parte do Presidente francês e apaniguados.
 Couve de Murville na sua declaração de política geral, fixa em dezoito meses 
o prazo de que necessitará «o governo para reequilibrar a economia francesa», e 
precisa as «grandes reformas» a realizar urgentemente antes do fim do ano.

 83 Ver nota 69.
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*

 Grandes «reformas» e estranhas formas em Avignon, no festival de teatro e 
dança que devia desenrolar-se em Julho/Agosto. Desde os princípios de Julho que 
Jean Vilar (promotor e director do Festival), os seus colaboradores, e não menos 
as autoridades municipais temiam pelo desenrolamento do certame. Tinham as 
suas razões: já o Festival de Cannes – o vigésimo-primeiro – fora interrompido, 
agitado pelos soglans Le cinéma s’insurge, Cinéastes, que faites-vous por la Révo-
lution?, anulado, substituído pelos «Estados gerais do cinema» na Escola de foto-
grafia e cinema da rua de Vaugirard, em Paris (a partir de 17 de Maio), discutido 
em três assembleias gerais, em Suresnes, para utópica definição do novo regime 
do cinema…
 Em Avignon podia ser pior. Desde a preparação se espalhara o boato de que os 
«Catangueses» se preparavam para ir ao festival, e pô-lo ao diapasão da revolução.
 Vilar propôs e fez vingar duas resoluções: encurtar o certame, reter apenas 
duas companhias – as mais compatíveis com o espírito do tempo. As companhias 
seriam o Living theater, dirigido por Julien Beck, que passava por modelo do 
mais novo teatro americano… e os Ballets do XXe siècle de Maurice Béjart, cujo 
acolhimento em Lisboa já conhecemos.
 A radicalização começou a 18 de Julho. Os «Catangueses» não apareceram. 
Mas Avignon deu lugar, quando o poder se reconstruía em Paris, a uma espécie 
de apoteose absurda da contestação, cujo desenrolamento se podia avaliar pela 
multiplicação, natureza e mensagem dos cartazes que iam forrando paredes e 
muros da cidade. O teatro descera à rua, onde aliás se representou o Paradise 
now, em lances extremos, a que incitava o próprio Julian Beck. Reclamava-se o 
teatro gratuito para todos em happening permanente, cujos protagonistas se suce-
diam sem intervalo. O fenómeno hippie começava em Avignon, onde a desnu-
dação dos corpos passava por acto militante. O fato e o vestido são mentirosos.
 Jean Vilar? Um encenador burguês, para recintos fechados, metamorfose 
última da tradição. Maurice Béjart? Um coreógrafo exigente, que subordinava à 
sua ideia, seleccionava e constrangia. Ditadores da arte? A 28 de Julho um novo 
slogan surgiu: Vilar, Béjart, Salazar! Aventuras de um bailarino! Expulso por 
Salazar, comparado a Salazar.
 Salvo erro foi esta a única vez que o nome do nosso Presidente do Conselho 
apareceu em slogan de Maio. Cinquenta dias depois de ter expulso Béjart de 
território português.

*

 Paris. O ministro na berlinda anuncia (25 de Julho) que terá concluído, 
ao reabrir o Parlamento, uma lei-quadro sobre o ensino superior, e a 31 o 
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Conselho de Ministros aprova as grandes linhas da reorganização do Ofício da 
rádio-televisão.
 Em Agosto (dia 7) recebe uma delegação do ensino superior, perante a 
qual admite o princípio da «liberdade de expressão política e sindical no inte-
rior das faculdades». Este anúncio vai provocar violentas reacções, nomeadamente 
por parte da UDR, a cujos militantes Edgar Faure aparece como o gauchista do 
governo. Mas tem a sua ideia, e a caução do General.
 Os motivos de inquietação vêm agora do centro da Europa. As tropas do 
pacto de Varsóvia invadiram a Checoslováquia (21 de Agosto). De Gaulle censurou 
sem ir às do cabo; o Comité Central do PC «desaprovou»; os gauchistas gritaram 
com força e razão contra o estalinismo; e Salazar considerou, não lhe passando 
pela cabeça desta vez atitudes radicais, que Dubcek tinha ido longe demais e 
muito depressa 84. As «liberalizações» não são do seu gosto. A Primavera de Praga 
nunca o tinha entusiasmado, antes pelo contrário.
 Perguntámos oportunamente: que efeitos podia temer Salazar para o seu 
país, dos «acontecimentos» de França?
 Como vimos, a contaminação da subversão não se deu flagrantemente. 
Franco Nogueira pretende, não sem alguma razão, que, no tempo mais crítico 
dos «acontecimentos», tinham ficado «perplexos os meios portugueses». E junta: 
– «tanto nos círculos do governo como nos da oposição democrática e liberal, e 
mesmo na esquerda socialista, o pavor domina os ânimos: o derrube de toda a 
ordem estabelecida, o caos, a contestação até aos limites da anarquia, a ausência 
de qualquer valor erigida em valor supremo, não estão no espírito de ninguém» 85.
 Houvera os casos individuais. Falámos dos mais notórios: o do padre Felici-
dade, o de Maurice Béjart… mas a sua repercussão produzia-se em meios espe-
ciais: o dos católicos progressistas, o dos artistas e intelectuais…
 De resto, agora, ganhas as eleições em França como tinham sido, a ordem 
voltaria depressa a Paris e ao país. Desde o início dos «acontecimentos» e até 
então, manifestava-se, porém, um motivo de receio, que fazia tremer pela «boa 
evolução» da guerra colonial. E desse fala menos Franco Nogueira, que, enquanto 
Ministro dos Estrangeiros, era o principal defensor – e perfeitamente convicto – 
do integralismo colonialista de Salazar; e que, na sua comunicação permanente 
com a embaixada em Paris, atendia ao problema mais relevante, susceptível de 
prejudicar, por parte da França, essa «boa evolução».
 É que a França tornara-se, o principal fornecedor de equipamentos e armas 
a Portugal, destinados sobretudo à guerra de Angola. Salazar era bom pagador, e 
o material militar custava caro. Os anos sessenta tinham significativamente come-

 84 Próprias palavras de Salazar, segundo Nogueira: – «Sempre me pareceu. Dubeck foi depressa 
demais» (Nogueira, Salazar, vol. 6, pp. 376/377).
 85 NogUeira, op. cit., p. 352.
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çado com as visitas a Lisboa do ministro da Defesa alemão e do ministro dos exér-
citos francês. Depois a França avantajara-se. Desde o início dos «acontecimentos» 
e até então, as entregas iam em diminuição, e as garantias enfraqueciam. Eram 
fragatas, eram helicópteros, material muito sofisticado e adequado. Somente de 
Gaulle, que jogava a sua carta africana, e contava com o apoio dos países francó-
fonos, cujos dirigentes contribuía para manter no poder, não podia dar o flanco, 
e mantinha-se esplendidamente exterior a essas negociações, que confiava a um 
staff adequado, cujo principal responsável era o ministro dos exércitos, muito 
afeiçoado a Marcelo Matias.
 Além do problema de Angola, estava posto o da Guiné. O presidente Senghor 
– Messmer gabava-se de os pára-quedistas franceses o terem conservado no 
poder 86 – repetia diligências no sentido de a repressão na Guiné lhe não causar 
problemas, e ia até encarar contactos com a oposição portuguesa, nomeadamente 
com Mário Soares. Já em 8 de Julho (telegrama 195/68) Matias observava que 
a França se encontrava sob grande pressão dos países africanos, por causa dos 
fornecimentos a Portugal. Tinha também conversado com Debré, que «conhecia a 
política secreta (sic) do governo francês em África». Debré antes insistira em que 
o apoio francês ao projecto de Cabora Bassa não se desmentiria. Messmer, esse 
repetia que todas as entregas em atraso de material bélico e equipamentos seriam 
efectuadas até final do ano. O nosso embaixador retorquir-lhe-ia mais tarde que 
o Senegal «estava dando apoio a terroristas da Guiné» (telegrama 207/68, de 2 de 
Agosto). Estava a ver-se a urgência…
 O material era imprescindível. As garantias de boa mente. Mas, após tais 
desordens em França, as queixas de várias capitais em África, e as reticências 
sobretudo inglesas e americanas (com denúncia às vezes do que Paris fornecia), 
poderiam o nosso governo e o nosso exército encarar os novos prazos com opti-
mismo? Para as forças portuguesas, sobretudo na Guiné, a actuação imprescin-
dível estava a tornar-se muito difícil.
 Recurso a tentar, de considerar sobretudo no caso de Angola, conseguir que 
as vendas consentidas pela França à África do Sul, pudessem em parte ser desvia-
das para o teatro de operações português. Os nossos agentes tinham operado. 
A África do Sul estava de acordo. Mas, nessa perspectiva, o próprio Messmer 
parecia reticente. À África do Sul as vendas tinham sido feitas sob condição esti-
pulada de não ir parar aquele material a terceiras potências. O arranjo seria talvez 
possível. Mas antojava-se melindroso 87.

 86 Apud telegrama de Matias a Nogueira, n.° 207/68, expedido em 2 de Agosto.
 87 Já em telegrama de 7 de Março (n.° 61/68), Nogueira encomendara a Matias: «Você dá-se à 
maravilha com Messmer. Que ele desligue África do Sul dessa condição».
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*

 Chegava o tempo quente, em que Salazar se transferia para o forte do Estoril. 
Era um homem de convicções, como se sabe, e de hábitos também. Mudou-se 
para o forte a 27 de Julho (68). Franco Nogueira escreve, referindo-se a 29, que 
ele se comportava «quase normalmente». Trabalhava, recebia ministros, exarava 
despachos. As notícias, sobre governo e ministros, que vinham de França, eram 
boas. Já vimos, a propósito do governo de Pompidou remodelado, que Salazar 
contava Couve de Murville entre os amigos de Portugal, do seu Portugal; e com 
muita razão. Portanto tinha agora um amigo na presidência. Outros amigos pro-
vados tinham passado de um governo para o outro. Bem. Sobre Edgar Faure na 
Educação, é que Nogueira não diz se Salazar pensava alguma coisa. De Edgar 
Faure – que Matias pessoal e intelectualmente estimava –, dos seus preparos 
sobre o estabelecimento de relações com a China, dos seus planos de reforma da 
Universidade, da participação, da política na Universidade… É que naturalmente 
nem Salazar sabia bem, nem Franco Nogueira.
 O dia 3 de Agosto era um sábado. Salazar tinha um pedicuro habitual (Augusto 
Hilário) que convocou para esse dia, de manhã. Descera ao terraço do forte, já lá 
estava o pedicuro… Reclinou-se numa cadeira de lona, e abriu o jornal. Nisto, 
a cadeira desequilibrou-se para trás, Salazar caiu, bateu com a cabeça na pedra 
do pavimento. Acorre a governanta, mais pessoal doméstico. Salazar levanta-se. 
Recomenda a todos que não digam nada a ninguém do percalço. Não se queixa 
senão de dores no corpo.
 No dia seguinte vai a Cascais, onde se encontra com o Presidente da Repú-
blica na sua casa particular de Verão. Discutem ambos a situação na Checoslo-
váquia, e Salazar aborda pela primeira vez o projecto de remodelação parcial do 
governo, após o que regressa ao forte do Estoril.
 Ao ritmo português de então, o problema premente é a remodelação ministe-
rial. Não há resultados de eleição a ter em conta, mas o microcosmo da alta esfera 
governamental e para-governamental, a seu modo, agita-se muito. E Salazar está 
combalido. A 6 de Agosto vem examiná-lo o seu médico de confiança, o doutor 
Eduardo Coelho. Não acha nada de cuidado. Recomenda, porém, a Salazar que o 
chame imediatamente em caso nem que seja de dor de cabeça.
 Em meados de Agosto, a remodelação ministerial está assente em todos os 
seus pormenores. Conformemente ao seu hábito, Salazar escreve, aos ministros 
que saem, cartas de agradecimento e reconforto. A 15 de Agosto, feriado, recebe 
uma visita muito grata: Christine Garnier. A senhora vem desta vez com o marido. 
Salazar fala de França. Diz-se inquieto pelo que lá venha a desencadear-se, de 
novo, a partir do Inverno. Está talvez inquieto, também, pelo que se possa passar 
consigo mesmo. Sente chegada a hora do balanço. Sopesa mesmo a tarefa que 
deixa ao seu sucessor. Mas abstém-se de qualquer voto ou prognóstico sobre a 
transição.
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 No dia 17 de Agosto os matutinos portugueses anunciam a remodelação 
ministerial. Na Checoslováquia a novidade era outra. De 20 para 21 as tropas 
soviéticas ocupam o país. O Kremlin pretende que a contestação do socialismo na 
Checoslováquia constitui uma ameaça para a paz. A Europa fica assim avisada de 
que uma tentativa de interferência nos acontecimentos em curso criará um casus 
belli difícil de travar. Reúne em Nova Iorque o conselho de segurança. Franco 
Nogueira transcreve as próprias palavras com que Salazar – sempre igual a si 
mesmo 88 – teria comentado as reacções ocidentais:

Tudo isso não vale nada. Tudo isso conduz a nada. Mas tomar Cuba nas primeiras 
doze horas seria alguma coisa, e por causa disso não haveria guerra. Mas o Ocidente 
não tem homens 89.

 Os «acontecimentos» e as perspectivas da França voltam a ser discutidos 
com Marcelo Matias, embaixador de Portugal em Paris, que em fins de Agosto se 
encontra em férias na sua casa do Estoril, e que tinha sido, em melhores tempos, 
intermediário precioso entre Salazar e Christine Garnier. Salazar raciocina, con-
versa, vaticina como naturalmente. Só a 27 de Agosto, ao fim da tarde, depois 
de ter trabalhado com o ministro dos Estrangeiros, é que se sente indisposto. 
A governanta quis chamar o médico. Mas Salazar recusou. Veria o doutor Eduardo 
Coelho dentro de dias. Não havia razão para se alterar o que estava programado.

*

 Em Paris, geria-se em Agosto o crepúsculo de Maio. Era desarmar o opera-
riado com as vantagens sociais; dar uma respiração nova à Universidade, mediante 
corolários concretos da participação abstracta. De 28 a 30 (Agosto) é o próprio 
chefe do governo que recebe os dirigentes das centrais sindicais. As conversações 
foram construtivas. Mas a 4 de Setembro o bureau executivo da UDR pronunciou-
-se contra a introdução da política na Universidade.
 Decorrera na véspera, em Lisboa, o primeiro conselho de Ministros do novo 
governo. Franco Nogueira, que vem do precedente, fez uma longa exposição 
sobre política internacional. A França já não inspira os cuidados dominantes em 
torno da mesa; trata-se mais da Europa oriental e central. Da Checoslováquia 
passa-se aos assuntos correntes. Salazar, que não interviera sobre política externa, 
continua silencioso. Parece muito cansado; está muito pálido. É o primeiro a sair, 
sozinho. Arrasta-se com lentidão, diz Franco Nogueira. Como se até andar lhe 
custasse. A 6 de Setembro é hospitalizado.

 88 Reproduzimos a expressão de André Guérin aplicada a de Gaulle.
 89 NogUeira, Salazar, vol. 6, p. 386.
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 A 8, é distribuído em Paris o que julgamos o primeiro tract, alusivo não 
tanto à doença, como à morte próxima de Salazar. Apresenta-se como um apelo a 
voluntários e a fundos, a fim de se prestar ajuda aos antifascistas portugueses que 
vão, na ocasião do óbito, empreender a revolução triunfante, que enfim libertará 
Portugal da ditadura. Transcrevemos o curioso documento que, na colecção da 
BNF, tem o número 4579.
 Está redigido em francês precário, mas inteligível, e fornece todos os dados 
que tornariam possíveis as respostas aos apelos. De notar logo a oportunidade: 
Salazar caiu da cadeira a 3 de Agosto; a 6 de Setembro foi internado no Hospital 
de São José, donde, feitos os exames adequados, o transferiram para a Casa de 
saúde de Benfica; aqui, na madrugada do dia 7, foi operado ao cérebro. O doutor 
Eduardo Coelho concluía que «estava o problema resolvido». A censura filtrava as 
notícias sobre o Presidente do Conselho. E, desde o dia seguinte ao da operação, 
a fiarmo-nos na data, circula em Paris um tract que dá Salazar por moribundo, 
sem salvação possível. Eis o texto.

Appel du Comité Portugal Libre
Siège provisoire: 16, rue Frédéric Lemaître, Paris 20
  Paris, le 8 septembre 1968
 Amis antifascistes «de toutes les nationalités»
 Le dictateur Salazar approche de sa fin après 42 ans de tyrannie au Portugal. 
Il est tombé gravement malade, et, avec lui, le fascisme portugais. Il arrive 
l’occasion de l’arracher du territoire du Portugal, donc de le faire reculer en 
Europe. Des lueurs de liberté et de progrès montent dans l’horizon après la longue 
nuit fasciste. Le Portugal peut être libre, «va être libre», si nous mobilisons toutes 
les forces antifascistes portugaises et étrangères. «Il faut le faire tout de suite», 
car Portugal libre, ce sera dix millions de portugais libres, trente-cinq millions 
d’espagnols libres, et le fascisme sous la défensive dans toute l’Europe.
 NOUS AVONS BESOIN D’UNE AIDE IMMÉDIATE, pour la plus petite qu’elle soit. 
«Nous nécessitons de votre appui moral, et nos nécessitons aussi de votre argent» 
pour organiser – dans les prochains jours – à Paris – une grande réunion publi-
que d’union et d’éclairement sur la situation politique portugaise. Nous avons 
besoin d’argent pour éditer, tout de suite, notre publication «Portugal libre», et 
développer en France et ailleurs notre action. Nous avons besoin d’aide pour les 
combattants portugais de la liberté. Car, malgré la maladie du fascisme, malgré 
la perturbation de la police secrète portugaise, malgré la fin de Salazar, il nous 
faut, à nous, Portugais, conquérir notre liberté. Il faut courir 90 les fascistes du 
pouvoir, dans une action commune et immédiate des forces antifascistes portu-
gaises et étrangères.

 90 Courir deve querer dizer «escorraçar».
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 Amis antifascistes, et vous spécialement, antifascistes français, «pas 
sectaires», retournez en arrière, venez auprès de ces militants maintenant, ou 
alors écrivez-nous…
 .soit pour nous remettre votre adhésion au CPL
 .soit pour nous donner votre aide financière
 ET TOUS A NOTRE RÉUNION PUBLIQUE
  Le Secrétaire Général du
  COMITE PORTUGAL LIBRE
 Des fonds directement, ou par la poste à
 CCP – 24-415-00,  Paris 20

 O «Secretário Geral» não assina. Suspeitamos, todavia, de quem ele fosse. 
A sua actividade (?) em Paris era anterior aos «acontecimentos». Tratava-se de um 
tal Manuel Rio que fazia sair e distribuía com irregularidade uma folha, intitulada 
realmente Portugal livre, e que se atribuía serviços valiosíssimos na resistência 
portuguesa, e crédito internacional até junto do Papa. Na verdade todos os movi-
mentos de oposição, representados na capital francesa, rejeitavam o seu concurso, 
e o evitavam como indivíduo suspeito. Antes da sua proclamação da revolução 
portuguesa pela morte de Salazar, que anunciou tão estranha e prematuramente, 
colara cartazes anti-colonialistas em favor de Holden Roberto. Nos seus trabalhos 
«políticos», não se lhe conheciam ajudantes senão sua mulher ou companheira, e 
ambos pareciam viver destes e outros «biscatos». O que o identifica como autor 
do tract 4579 da BNF é a morada que indica na rua Frédéric Lemaître, dada habi-
tualmente como sede do seu «movimento».

*

 Ficaria Salazar diminuído após a operação? O professor Eduardo Coelho 
continuava optimista. Em todo o caso eram tão superiores as suas capacidades 
às do comum dos homens, políticos ou não, que continuaria o Presidente do 
Conselho, mesmo combalido, muito acima dos outros, apto a dirigi-los a todos. 
Às nove da manhã (7 de Agosto), no seu primeiro boletim informativo, a Emissora 
Nacional anunciou aos radio-ouvintes o conteúdo do boletim médico. Teria sido 
esta informação a fonte de Manuel Rio? Certo é que a senhora de Franco Nogueira 
foi admitida, pelo meio da manhã, a visitar o doente no seu quarto. Nem já esta-
ria nos «cuidados intensivos»… Encontrou-o «de cabeça ligada, mas lúcido»… 
O enfermo teria imediatamente reconhecido pela voz a identidade da visitante 91.
 O optimismo mantém-se até ao dia 16. Franco Nogueira menciona entre as 
mensagens, que chegavam do estrangeiro desejando as melhoras, a de Couve 
de Murville. Do próprio general de Gaulle não parece que tenha vindo qualquer 
sinal…

 91 NogUeira, Salazar, vol. 6, p. 399, nota única. 90 Courir deve querer dizer «escorraçar».
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 No último quadrado dos ultra-gaulistas, dizem hoje alguns que o General 
teria mandado um «recado» em tempo oportuno ao Presidente do Conselho por-
tuguês, no sentido da conveniência de uma mudança de forma e/ou fundo na 
sua exposição e na condução da política ultramarina. Nenhum documento de 
nenhuma espécie corrobora o boato deste «recado». Salazar continuava na sua. 
E, presente envenenado, legá-la-ia ao seu sucessor. Como veremos.
 Nem médicos, nem mensagens evitaram a peripécia seguinte. No referido 
dia 16, pelas 13h30 da tarde, o doente é vítima de um acesso doloroso, e perde 
os sentidos. É um novo acidente vascular, agora no hemisfério cerebral direito. 
O Cardeal Cerejeira administra-lhe a extrema-unção. Na verdade, a hipótese de 
nova recuperação é inverosímil. E, mesmo que ela se reproduzisse, o doente não 
deixaria de ser um inválido, incapaz de qualquer espécie de actividade política. 
Esta opinião é corroborada por um especialista americano – Houston Merritt –, 
que, por sugestão do embaixador dos Estados Unidos, veio a Lisboa, e por três 
vezes examinou o doente.
 O presidente da República decide convocar o Conselho de Estado, em 
Belém (17 de Setembro). Opiniões diversas, exaradas em longa acta que Franco 
Nogueira transcreve. Destacamos como mais consensual a de Mário de Figuei-
redo: «não obstante a situação desesperada em que o doutor Salazar se encontra, 
o chefe do Estado deverá sobrestar por algum tempo mais na sua substituição, 
até se verificar o óbito ou se comprovar a sua definitiva incapacidade». A con-
clusão da acta considera «a hipótese de as circunstâncias imporem a substituição 
do doutor Salazar» 92.
 Em França, em Nanterre, a situação é agora menos calma outra vez que 
na Sorbonne. Em 18 de Setembro o reitor Pierre Grappin (antigo membro da 
resistência, que chamara a polícia em Janeiro de 68) demite-se e é prontamente 
substituído.
 De Lisboa, parte a 19 o professor Merritt, considerando que nada mais se 
podia fazer. No mesmo dia, em Paris, após arbitragem do presidente da República 
em favor das teses de Edgar Faure, esse grande cirurgião, o governo aprova o pro-
jecto de lei, que o ministro da Educação apresentava.
 A sucessão de Salazar consuma-se a 27 de Setembro. Marcelo Caetano, o 
reitor que enfrentara a crise estudantil de 1962, é nomeado chefe do Governo. 
Salazar não é posto ao corrente. Perdeu o poder sem dor, sem dar por isso.
 Em Outubro, em Paris, de 3 a 10, a Assembleia Nacional discute a lei de 
orientação do ensino superior, que é finalmente aprovada por 440 votos e 39 
abstenções, entre as quais (abstenções) 33 comunistas. Os outros seis abstencio-
nistas são deputados da UDR, e um destes é Christian Fouchet, que denunciara a 
pègre, insinuada entre os contestatários.

 92 Idem, ibidem, pp. 408/412, sempre em nota.
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 O número dos exilados ilustres que regressam a França aumenta ainda: 
Jacques Soustelle dá sinais de vida em 24. Teve tempo para pensar. Salazar 
continua na casa de saúde de Benfica. Em fins de Outubro, os médicos aperce-
bem-se com surpresa que saíu do coma profundo, que reage aos estimulantes, 
que responde a perguntas, que a memória recomeçou a funcionar. Muitas vezes 
os grandes deste mundo têm as maiores dificuldades em deixá-lo. Ao contrário de 
Salazar, de Gaulle em deixar de percorrê-lo.
 Efectivamente recomeça em 25 as suas visitas de Estado. Desta vez a Ancara, 
e sem a preocupação com os «acontecimentos» de Paris, que tinha abreviado a sua 
estada na Roménia. Cinco dias. Não terá sido um palpite da adesão da Turquia 
às comunidades. Mas constituíu sem dúvida uma homenagem à figura de Kemal 
Atatürk, que defendera e estabelecera o laicismo no seu país, aproximando-o da 
Europa, e levando-o a integrar (em 1932) a Sociedade das Nações.
 Em França, o mês de Outubro terminou com a extinção, enfim, de um movi-
mento da extrema-direita – Ocidente – cujas posições e provocações perturbavam 
o Bairro Latino, e tinham sido abundantemente denunciadas durante os «aconte-
cimentos».
 Em Lisboa, na Casa de saúde de Benfica, em fins deste mês de Outubro 68, 
Salazar, já substituído no governo há um mês, aparenta melhoras, que os boletins 
médicos registam. A memória permite-lhe respostas exactas a perguntas que o 
confundiam antes. Franco Nogueira descreve muito pormenorizadamente estas 
oscilações. No início de Novembro, o doente volta a decair. Nogueira: «Nos pri-
meiros dias de Dezembro de 1968, há uma recuperação, acentuam-se as melhoras. 
Volta a receber algumas visitas»… Os clínicos escrevem no boletim médico: 
«o doente deverá ter alta dentro de uma semana, e regressar à residência de 
São Bento». Seja qual for o seu estado psíquico, Salazar não realizou ainda que já 
não é presidente do Conselho. Realizaria alguma vez?
 Empossado Marcelo Caetano, logo se manifestou, nas chancelarias, nos 
jornais e entre os políticos, e nos meios estudantis ocidentais, uma curiosidade 
muito grande pelo que iria, ou não iria ser, a evolução do país, da sua guerra e 
da sua universidade. Terão observadores conhecidos ou desconhecidos acorrido 
a Lisboa, e outros pontos do «império», imediatamente ou a breve prazo, a fim de 
julgarem pelos seus olhos. Esperaram em vão, como discentes e docentes, em 62, 
no restaurante Castanheira.
 É esta curiosidade, ou mesmo necessidade de saber, que deve ter feito 
incluir, entre os papéis de Maio, o testemunho de uma estudante francesa que, 
de facto, esteve em Portugal, e lá soube da repressão nos estabelecimentos de 
ensino. Este papel figura em dactilografia na já muito referida colecção de tracts 
da BNF. É muito longo para ser transcrito: quatro páginas de letra miúda, de 
quarenta linhas. Intitula-se Portugal, prison et torture pour les étudiants, tem 
o número 7954, e acha-se referido, pela letra manuscrita do coleccionador a 
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Setembro 68/Dezembro 68. Ou seja: a fase de primeira expectativa pelo exercício 
do novo presidente do Conselho.
 A autora faz história, considera que a crise moderna da Universidade portu-
guesa começou em 62, e que desde então não se interrompeu senão aparente-
mente, sob a diversidade dos objectivos declarados. De 62, refere factos exactos; 
proibição do Dia do Estudante, invasão pela polícia de choque da área universi-
tária, cargas efectuadas pela polícia, greve da fome na cantina, demissão do reitor 
(que não nomeia), alguns docentes timidamente solidários dos estudantes… E dá 
números: 1100 estudantes presos por pouco tempo, 90 por vários dias, cerca de 
60 (em Lisboa e Coimbra) expulsos da Universidade.
 Em 65 – diz – a agitação conheceu novo período crítico, e mudou de feição. 
A contestação politizou-se. Os estudantes passaram a denunciar as causas sociais 
do mal-estar. E a sua acção passou a ser, cada vez mais reprimida como «polí- 
tica e subversiva». Na verdade, os estudantes tinham gozado de uma liberdade 
excepcional no país: poderem eleger os dirigentes das suas associações. Segundo 
eles, essa liberdade, que lhes era às vezes contestada, não poderia mais ser limi-
tada, e deveria estender-se a todos os cidadãos; e, do meio estudantil, deveria 
sair um organismo directivo de âmbito nacional, por via de eleições livres. Nesta 
altura, diz a autora do relatório, n’importe quel étudiant, pour n’importe quelle 
raison, risque d’être arrêté. Dès son arrestation, motivée ou non, il est soumis à 
la torture.
 Ao longo do panfleto, não evoca nunca a guerra colonial. Insiste na arbitra-
riedade das prisões, na extrema mocidade de quem é preso, nas torturas a que 
logo a PIDE recorre. Nunca diz a Direcção Geral da Segurança, claro… Sempre e 
só, a PIDE, que fora instruída por nazis:

 Je sais que quelques membres de la Gestapo, réfugiés au Portugal après la 
guerre, sont devenus instructeurs de la PIDE.

 Era verdade, comentamos, que Salazar tivera aborrecimentos, no fim da 
guerra, pela protecção que continuava a dar a certos estrangeiros, constantes da 
lista negra que lhe fizera chegar o Quartel General das forças aliadas na Alemanha. 
Um ou outro docente da Universidade de Coimbra, estrangeiro, era outrossim, 
reclamado pelos Ingleses. Mas a época presumível dos instrutores ou modelos 
nazis da PIDE era anterior. Datava do «idílio» de 35/38.
 Torturas mais praticadas pela polícia política: a luz forte nos olhos; a estátua; 
a privação do sono; os seios queimados a ponta de cigarro; as raparigas, como 
uma que a autora do texto teria conhecido, obrigadas, após tortura, a dançarem 
semi-nuas…
 Parcial, o pseudo-testemunho da autora evolui assim, aparentemente, para a 
acusação desonesta e caluniosa. A título de experiência vivida, relata certa tentativa 
de manifestação, diante de uma «prisão política», que não identifica nem localiza.
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 En attendant de pouvoir se rassembler, toujours à deux ou trois, on passe 
sous les murs de la prison politique. Au troisième étage, des visages, des mains 
bougent derrière les barreaux. Très vite on leur fait signe. Enfin, le soir, après cinq 
heures d’attente, à vingt heures, on arrive par quelques centaines à se rassembler 
pendant dix minutes, en criant: «Liberdade! Abaixo a PIDE! Abaixo as torturas», 
avant d’être chargé par la police, mitraillette au poing. Nous courons très vite 
parmi des passants craintifs… Faute d’étudiants, ils matraquent deux passants 
jusqu’au sang.

 Com estas alegações sem base aparente contrastam informações que são 
verdadeiras.
 Os últimos parágrafos do documento dão nomes de jovens, vítimas da arbi-
trariedade policial e/ou da tortura. Joaquim Vital, aluno do liceu Gil Vicente; José 
Augusto da Silva, submetido ao tribunal de menores; Joaquim Bettencourt, estu-
dante de engenharia; José Morais, atacado de pleurisia, a quem a PIDE  recusava 
toda a espécie de assistência médica; Crisóstomo Teixeira, vítima de hemorragia 
após ter sido agredido com pontapés no estômago…
 Ora, nenhum destes nomes é inventado. Todos os jovens referidos foram 
realmente objecto de repressão dura, mas muito antes de 68. Em fins de 64 e prin-
cípios de 65, quando se começava a manifestar o que foi a sedução do maoísmo. 
Daqui derivou o chamado processo dos 31, em que foram defensores nomeada-
mente Mário Soares e Jorge Sampaio, que haviam de ser presidentes da Repú-
blica, restabelecida a democracia.
 Joaquim Vital que, após a prisão, procurou outros ares na Bélgica e em 
França, é hoje o director das Editions de la Différence, que tem feito muito pela 
divulgação dos autores portugueses neste país. Nem sempre a autora do tract em 
apreço peca por falsidade ou exagero. E até alguns casos bem reais e notórios 
deixa passar, como o de Baeta Neves, estudante de direito, que, para escapar à 
dureza do interrogatório, engoliu pedaços de vidro dos seus óculos, o que lhe 
valeu transporte de urgência ao Hospital de São José para ser operado; o de Maria 
Georgina Maia de Azevedo, estudante de Belas-Artes; o de Maximino Cunha que 
teria sido interrogado durante sessenta horas contínuas.
 Omitida também a prisão do cidadão francês Alain Oulman, que deu origem 
a sério melindre diplomático. O próprio Couve de Murville, informado pelo Quai 
d’Orsay, abordou o caso junto do embaixador Matias; e Raymond Aron – o mais 
anti-Maio dos escritores – escreveu a Salazar uma carta que o destinatário achou 
«um tanto áspera». Matias como Salazar admitiam que a «solidariedade judaica» 
entrasse em acção ou escândalo a propósito do prisioneiro. Salazar acabou por 
libertá-lo, mas como mais tarde a Béjart (não judeu), fê-lo sair depressa do terri-
tório nacional 93.

 93 Cf. Correspondência Matias/Salazar, segunda edição (Lisboa, Difel, 1984), p. 555 e depois 561.
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 Oulman, que tinha então trinta e poucos anos, possuía uma fina sensibi-
lidade de literato e músico; compunha melodias para Amália Rodrigues, sobre 
redondilhas de Camões e outros versos, por exemplo de Pedro Homem de Melo. 
Regressado a França, ocupou lugar de relevo na editora Calmann-Lévy. Era sobri-
nho do proprietário, e ajudou mais tarde a edição do livro Le Portugal bâillonné 
de Mário Soares.
 Estas prisões e violências de 64/65 foram aliás objecto de relatório da Embai-
xada de França em Portugal, redigido e assinado pelo próprio chefe de missão – 
François de Rose, bem nascido e bem pensante. Tinham provocado uma carta da 
Acção democrática e social ao Presidente da República (3 de Fevereiro de 1965) e 
outra de Cunha Leal ao Cardeal Patriarca, que ambas o embaixador fizera chegar, 
traduzidas, ao seu ministério.
 De Rose comentava em 8 de Abril (65) em ofício ao Ministro dos Estran-
geiros (Couve de Murville):

 Sur le plan de la discussion des idées ce régime ne répond plus aux exigences 
de notre époque.

 No mês seguinte estalaria o caso da Sociedade de escritores (prémio Luan-
dino Vieira), a que também não se refere a autora do tract 7954. Em suma não 
menciona absolutamente nada que tenha sucedido posteriormente às prisões 
64/65. Estará truncado o documento? Será cópia truncada? Tal como se apresenta 
não depõe nem pró nem contra a «primavera caetanista»; interrompe-se três anos 
antes dela, antes dos meses assinalados à mão (Setembro/Dezembro de 1968), 
o que é tanto mais de lamentar quanto é certo que esses são precisamente os 
do crescimento, após Maio, da influência de Maio na Universidade portuguesa. 
Deu-se como que uma transferência, em atenuação. Em Maio, em Paris, pusera-se 
à prova implicitamente um chefe supremo, mas envelhecido ou supostamente 
envelhecido. No Outono de 68 e no Inverno seguinte, põe-se à prova em Portugal 
um chefe recém-chegado, que se apoiara seis anos antes, mas a quem agora se 
pediam contas de democrata quanto à universidade, à questão colonial, à questão 
social… De formas e atrevimentos, o passado recentíssimo e parisiense fornecia 
modelos novos. E Caetano não tinha Massu à mão. Tinha Spínola na Guiné. 
E Salazar na Casa de saúde de Benfica… E até mais perto.

*

 Em França (68) tornavam-se cada vez mais raras as perturbações relacio-
náveis com a contestação de Maio. Dão-se em Paris, a 7 e 8 de Dezembro, aten-
tados contra os bancos e contra permanências UDR. Às vezes à bomba. Encontrada 
ferida numa das explosões, uma estudante (Mlle. Destouet) reconhecerá que 
participou nos assaltos.
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 Giscard d’Estaing preparava também a sua bomba, neste fim de ano. 
Sabendo da ideia fixa, em de Gaulle, do referendo, recomenda no parlamento, 
a 8 de Dezembro, que nenhuma consulta eleitoral tenha lugar no ano que vem, 
de 1969. Era preciso dar tempo aos espíritos de retomarem o seu rumo. Muitos 
políticos acharam, por diversas razões, a precaução atilada.
 Dois dias mais tarde, Jean-Marcel Jeanneney 94, que, tendo batido Mendès-
-France em Grenoble, fora nomeado, no governo de Couve, ministro de Estado, 
encarregado da reforma do Senado e da regionalização, confirma que a dupla 
operação será garantida como previsto. É uma guerra aberta. A 17 o Comité 
director dos republicanos independentes decide fazer campanha contra a organi-
zação do referendo durante o ano que está à porta.
 No vasto sector da Educação Nacional reacendem-se os fogaréus. Interrom-
pem-se as aulas nalguns casos. Às vezes a polícia aparece. A 17 recomeçam os 
incidentes no liceu Chaptal, em Paris. O liceu fechou as portas. Reabriu a 20.
 Oito dias mais tarde o Comité de Defesa da República de Dijon desencadeia 
um ataque violento contra Edgar Faure e as Universidades que ele desenha. A lei 
de orientação seria um bluff, condenado ao fiasco. O ministro não responde.
 Acaba o ano. Em Lisboa, Salazar continua a não saber que já não é Presidente 
do Conselho. Em Paris de Gaulle não quer saber do peso que vai ganhando a 
oposição ao referendo no ano que entra. Na sua alocução final de 68, terminou 
os votos com uma daquelas fórmulas pitorescas e picantes que não faltam no seu 
estilo: «Levemos a terra os diabos que nos atormentaram durante este ano que 
termina!». Entre os diabos, que o atormentavam a ele, figurava o mais bicudo ou 
cornudo da oposição à consulta. Mas o General não se aceitaria se não se sujei-
tasse a mais essa prova de fogo… ou voto.
 Salazar passou o réveillon na Casa de saúde de Benfica. Numa semi-lucidez, 
sob cuidados aturados. Desavêm-se os médicos sobre o que mais convém fazer. 
Eduardo Coelho defende a volta a São Bento, e ser ele o assistente contínuo, com 
o encargo de chamar quem lhe pareça que deve acudir à cabeceira do doente. 
A espaços o doente parecia aliviado e desanuviado. De volta do Brasil, passa outra 
vez por Lisboa Christine Garnier. Vai à Casa de Saúde (4 de Fevereiro) e permi-
tem-lhe que visite. Fica algum tempo no quarto, trocam, ela e o doente, algumas 

 94 JeaNNeNey, Jean-Marcel. – Filho de Jules Jeanney, que foi presidente do Senado, de 32 a 42. 
Jean-Marcel nasceu em 1910. Ensinou na Universidade de Grenoble em 37. Ministro da Indústria no 
gabinete de Michel Debré (1959), foi o primeiro deste governo a pronunciar-se, no seio do gabinete, 
pela independência da Argélia. Voltado ao governo em 1966, ao novo ministério Affaires sociales,
não participou nas negociações de Grenelle. Apesar da missão que tinha recebido, como ministro 
de Estado no governo Couve, mas consciente da impopularidade da consulta, chegou a propor a de 
Gaulle que fosse o próprio Presidente a assumir a responsabilidade do referendo. De Gaulle recusa. 
Após a vitória do «não», encontrou-se com ele, pela última vez, em La Boisserie. O general adverte-o 
de que nenhuma acção, posterior à derrota, poderá ter ou reclamar a sua caução.
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palavras. Segundo Nogueira, quando a senhora sai, diz que «que achou normal 
a conversa» 95. Fosse como fosse, era a última vez que via aquele seu admirado 
admirador.
 No dia seguinte – 5 de Fevereiro de 1969 – Salazar tem alta. Uma ambu-
lância transporta-o para São Bento, onde, ao que escreve Nogueira, «é instalado 
no andar de cima».
 Saúde da Universidade francesa? Sobre as críticas do CDR de Dijon, o Ministro 
da Educação deixara passar o fim de ano para responder serenamente. Tinha de 
se acabar com a Universidade napoleónica. As universidades e as suas depen-
dências deviam ser administradas por conselhos eleitos, compostos em partes 
iguais de docentes e discentes; e os professores de nível magistral, que detinham 
antes todos os poderes, passariam a ocupar apenas 60% dos lugares, conferidos à 
metade docente dos conselhos.
 Ah, 1969! O ano precedente fizera, em França, estremecer a República, e, em 
Portugal, acabara por reduzir Salazar a um quase-estado-de-coma intermitente. 
E agora encontrava-se de Gaulle frente ao assalto de três espécies de diabos.
 Diabo dos estudantes e dos professores que com eles alinhavam por con-
vicção, estratégia ou oportunismo; diabos dos políticos e seus adeptos que se 
opunham ao referendo; diabos dos Bretões, ciosos da sua identidade. Por outro 
lado, a conjuntura internacional armava as suas ciladas.
 A 2 de Janeiro a aviação israelita ataca as posições de comandos palestinos 
em território jordano. Dias depois a França decide proibir toda a exportação 
de armas para Israel. A decisão suscita vivos protestos, e, entre nós, aumenta os 
receios nos círculos restritíssimos que tratam dessas coisas. Nem era bom falar de 
embargo à exportação de material bélico… A não ser que, privados uns, benefi-
ciassem outros.
 Depois são os Bretões. Existe uma frente de Libertação da Bretanha (que os 
nazis em seu tempo lisonjearam), e os seus militantes mais decididos recorreram 
aos atentados; trinta e quatro pessoas implicadas são apreendidas e serão subme-
tidas ao Tribunal de Segurança do Estado (8-16 de Janeiro).
 Obra dos diabos ainda, as relações entre de Gaulle e Pompidou não corriam 
pelo melhor, em tempo de Couve de Murville. O General não seria isento de 
certas ciumeiras, nem aprovava os indícios ou a expressão prematura de certos 
altos projectos. Era preciso dar tempo ao tempo.
 Ainda em Janeiro, a 17, o precedente chefe do Governo declara publica-
mente que, se de Gaulle viesse a retirar-se, ele mesmo, Pompidou, seria candi-
dato à sucessão.

 95 NogUeira, Salazar, vol. 6, p. 424.
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 Retirar-se de Gaulle? Cinco dias mais tarde, marcialmente, o General afirma: 
«Tenho o dever e a intenção de cumprir o meu mandato até ao termo». O termo 
seria em 72.
 Agora os diabos dos estudantes a fazerem-se lembrados. Ainda em Janeiro, 
dia 23, manifestantes à moda de Maio ocupam a reitoria da Universidade de Paris 
e as instalações universitárias de Vincennes. A 24, renovam-se os incidentes no 
Bairro latino. Vincennes tinha estado tranquila, mas a contestação lá chegava. 
Quando leccionou neste Centro Mário Soares, posto cobro à deportação em 
São Tomé, mas também, indirectamente, à residência no seu país, lá aconteceu 
que fosse às vezes contestado. Só que, nesse caso, os contestatários não eram os 
mesmos, e alguns aparentavam estar ligados a organismos vigilantes e repressivos.
 De Gaulle ousou a Bretanha em fins de Janeiro (69). Foi alvo de manifes-
tações hostis em Rennes (em cuja universidade também Mário Soares ensinaria) e 
também em Brest.
 A 2 de Fevereiro o General confirma que o referendo visará um duplo objec-
tivo – as regiões, o Senado – e adianta, sobre a data, que terá lugar na Primavera. 
Com a chegada das andorinhas.
 Diabos a terra! Da meia centena de estudantes que participaram na ocupa-
ção da reitoria, trinta e quatro vêem-se suspensos por um ano da frequência da 
Universidade. Os que tinham ocupado o Centro Universitário de Vincennes são 
objecto de processo disciplinar.
 Agora é presidente do Senado Alain Poher 96, que, no ano precedente (3 de 
Outubro de 68), sucedera a Gaston Monnerville 97. A 3 de Fevereiro de 69 deixa 
entender, em intervenção na Câmara, que poderá recomendar o voto negativo na 
circunstância do referendo. Aquele Poher que, mais tarde, receberia com extre-
mos de delicadeza uma delegação de advogados portugueses (entre os quais 
Salgado Zenha) em deslocação a Paris.
 Diabos da Universidade. Pouco perigosos. Um punhado de docentes, que 
invocam razões várias e até contraditórias para o seu descontentamento, ocupam 
a Sorbonne de 11 para 12 (Fevereiro) durante uma parte da noite. É apenas 
um gesto.

 96 Poher, Alain (1909-1996). – Fez a sua carreira no Senado (46/48, 52/68), onde representou 
o MRP (Movimento republicano popular), e depois a União centrista dos Democratas de Progresso. 
Presidente da República interino, após a demissão do General, e de novo após a morte de Pompidou.
 97 MoNNerviLLe, Gaston, (1897-1991). – Atraído pela política, aderiu ao Partido radical socia-
lista, de que foi deputado. Resistente. Contribuíu para fazer adoptar a transformação da Guadalupa, 
da Martinica, da Guiana (onde nascera) e da Reunião em departamentos franceses (1946). Membro 
do Conselho da República, a que presidiu (58/68). Em seguida, Presidente do Senado, alto posto, em 
que sempre esteve em oposição ao executivo da quinta República. Membro do Conselho constitu-
cional em 1974. 95 NogUeira, Salazar, vol. 6, p. 424.
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 Mas o do dia seguinte, noutro teatro, é mais de temer: criação por vários 
senadores, entre os quais o referido Gaston Monnerville (ex-presidente), de uma 
União para as liberdades democráticas e constitucionais, com o objectivo de fazer 
campanha contra o referendo.
 E Pompidou, falando para a televisão suíça, insiste e afirma claramente a sua 
esperança: «Pode bem ser que eu venha a ter, se Deus quiser, um destino nacional». 
Não é tudo, neste dia tão contrário ao intento do General.
 A CGT, mostrando bem a sua força, organiza uma Jornada Nacional de Acção. 
A 12 de Fevereiro. A 13, o Partido Comunista pronuncia-se pelo não. Poucos 
dias mais tarde, Jean Lecanuet, centrista, assume por seu lado a mesma posição 
negativa.
 19 de Fevereiro de 1969. De Gaulle reage teimando. O referendo terá lugar 
na Primavera, sim, exactamente no Domingo, 27 de Abril. Dois meses antes 
– 27 de Fevereiro – um conselho de ministros extraordinário aprovara projecto, 
articulado e data.
 À despedida do presidente Nixon, que se encontra em Paris, no decurso de 
uma ronda europeia, de Gaulle aceita – 28 de Março – retribuir a visita em 1970. 
É como dizer que vai (ou espera) ganhar o referendo. Ou como esconjurar ou 
provocar os diabos que lhe fazem negaças.
 Política de prestígio. 2 de Março (69), primeiro voo do avião Concorde. 
Intriga deplorável, Pompidou e a esposa, caluniosamente envolvidos num escân-
dalo torpe, são objecto de uma informação judiciária (dia 4). Alain Poher defende 
com insistência os seus pontos de vista, e declara inaceitável que o Senado possa 
ser assassinado «à sombra baça de um referendo».
 O Governo e o patronato recusam atender as novas propostas dos sindicatos 
em matéria de salários. Congresso dos radicais (8 e 9); o partido decide-se pela 
resposta negativa à pergunta do referendo.
 O fracasso da conferência é assacado ao conluio do governo e do patronato. 
Os sindicatos opõem-lhe uma «suspensão nacional do trabalho» que vem a ser 
largamente observada no sector público (dia 11).
 Alguma coisa «se espremeu» de Maio de 68, mas os preços aumentaram 
depois, e o mesmo de Gaulle lá está no cimo. Finalmente um referendo é sobre-
tudo a aceitação ou a recusa de um homem, ou de uma pergunta clara. Este impli-
cava questões de que não se viam à primeira vista lado bom e lado mau.
 De Gaulle quer que se vejam… No dia da «suspensão» do trabalho, pro-
nuncia uma alocução que constitui a sua primeira intervenção na campanha. 
Apresenta-o como «remédio aos males de que sofre a França». Esclarece que os 
Franceses terão de escolher «entre o progresso e a desordem». Maneira mais eufe-
mística de esconjurar de novo a chienlit.
 A pretexto de ilibar os Pompidou da calúnia que os pretende sujar, convi- 
da-os para jantar no Eliseu. Estará acompanhado por sua esposa, e os outros  
convivas são Michel Debré e Madame Debré. O jantar corre mal.
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 De 14 a 16 de Março, reúne o Congresso Nacional do PSU. O referendo é a 
questão em debate. O secretário nacional do partido – que não tem deputados 
na Assembleia – pronuncia-se pelo boicote. O congresso vai mais longe, e decide 
fazer campanha pelo não.
 Outro congresso, o do SNESup… A oposição comunista obtém um verda-
deiro êxito, batendo a direcção anterior, claramente gauchista.
 Pior! O Conselho de Estado – órgão jurisdicional supremo – emite (17 de 
Março) um parecer negativo sobre o projecto de lei referendário. Declara nitida-
mente que, pela parte que toca à reforma do Senado, o recurso ao referendo não 
é conforme à Constituição.
 A 23 de Março toca a vez dos sindicatos. A CGT preconizou um não «cate-
górico e maciço»; a CFDT, um pouco menos dura, assume uma posição «nítida-
mente desfavorável»; a FO convida os trabalhadores a votarem não… O «não» é 
que seria «salutar».
 O Conselho de ministros adopta a 24 de Março o texto definitivo do pro-
jecto de lei. Estipula que os dois objectivos (regiões, Senado) serão propostos sob 
forma de pergunta única. Couve de Murville vai à televisão, e argumenta em favor 
da constitucionalidade do referendo. Em vista de qualquer coisa de essencial, 
justifica-se o procedimento.
 Abril em França trará a mudança. Logo no dia 1, Alain Poher dá novamente a 
conhecer a sua oposição, conforme à dos senadores em geral. Uma fórmula explí-
cita: «O Senado não assinará ele mesmo a sentença que o condena».
 O dia seguinte (2 de Abril) é o da reabertura oficial dos trabalhos dos sena-
dores. Poher aproveita a ocasião para novo requisitório. Na Assembleia nacional, 
Gaston Defferre 98 protesta veementemente contra a recusa do governo, que 
exclui um debate sobre a questão em apreço.
 A 3 o Diário do Governo (Journal officiel) publica o texto do projecto-lei. 
No mesmo dia a Assembleia decide suspender os seus trabalhos até 29 de Abril, 
ou seja até serem conhecidos e oficiais os resultados do escrutínio.
 O «não» seria a morte política do General; a de Salazar anunciara-se a 3 de 
Setembro de 1968, quando, numa espécie de vertigem, fez cair para trás a cadeira, 
em que estava recostado. Mas a obstinação terapêutica, e os breves surtos repe-
tidos de inesperada recuperação continuavam a mantê-lo em vida, e sempre na 
persuasão de que presidia ainda aos destinos do país.
 Por sugestão de um dos médicos que dele cuidavam, passou outra vez por 
Lisboa em Abril (69) o professor Houston Merritt. Voltou a examinar o doente. 

 98 deFFerre, Gaston, (1910-1986). – Militante socialista (SFIO). Resistente, maire de Marselha 
(onde nascera) em 44/45 e depois de 1953 até à morte. Ministro no gabinete Guy Mollet (56/57), no 
gabinete Mauroy (81/84) e no gabinete Fabius (84/86). Instigador ardente da lei da descentralização. 
Fez parte da equipa que acompanhou Mitterrand a Portugal em Julho de 1974. Admirou então com 
surpresa o papel que assumiam as mulheres nas manifestações.
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As conclusões foram exaradas por escrito. Em inglês. Franco Nogueira transcreve 
a versão portuguesa: «é possível que se verifiquem melhoras nos próximos meses, 
mas a idade é um factor que impede um completo regresso à normalidade». 
Em nota, Nogueira junta: correu na altura o rumor de que o texto português 
não era uma versão fiel do inglês, redigido por Merritt. Não tem fundamento…99

*

 Por diversas razões, muitos políticos, em França, estavam ou não empe-
nhados na vitória do General, como muitos próximos de Salazar, por razões 
também diversas, desejavam mais ou menos a sobrevivência do ex-presidente do 
Conselho, e espalhavam ainda que ele conservava, em certo grau, muitas das suas 
antigas e «prodigiosas» faculdades. Para de Gaulle – e para Salazar, por razões que 
veremos – o dia 27 de Abril, data do referendo francês, seria decisivo.
 Mau prognóstico para de Gaulle. A 8 de Abril, Giscard d’Estaing dá a 
conhecer a sua posição. Votará «não». Aliás, já em meados de Dezembro do ano 
anterior (68), em conversa com o General, tinha sustentado que, em seu próprio 
entender, as duas questões – regiões e Senado – não deviam ser envolvidas numa 
só pergunta. Ele, Giscard, não era desfavorável à regionalização, contanto que 
fosse discutida e preparada por via parlamentar. Quanto ao Senado, não era 
partidário de reforma nenhuma.
 Uma boa prestação televisiva poderia repor nos carris acertados, a viatura 
da campanha, que o General quer conduzir. De Gaulle recorre de novo a Michel 
Droit, de quem se valera com pleno êxito em 65 (campanha presidencial), e nova-
mente em 68, sem o fulgor precedente. Desta vez (10 de Abril de 69), o fulgor 
é nulo. A conversa evolui, evidentemente, sobre as questões que o referendo 
pretende resolver, e essas não se assemelham às que, em ocasiões precedentes, 
permitiram ao General brilhar. Defendendo as teses em apreço, de Gaulle não 
está no seu papel. O filme não lhe convém. Para mais, aparenta cansaço, e traz 
à baila, já fora de tempo, a ameaça dos agitadores. Repete – e não será a última 
vez – que, se o país se opuser à sua opção, votando negativamente, terá que 
passar sem ele. Assim, mediante uma só pergunta, o referendo seria triplo: pela 
regionalização, pela reforma do Senado, e, implicitamente, pela manutenção do 
General como chefe de Estado. O homem das comunicações salvadoras, fez, em 
momento quase decisivo, uma prestação má. Os próprios gaulistas o reconhe-
ceram e deploraram.
 A posição de Pompidou que, no ano anterior, aguentou a pressão de Maio? 
Corriam boatos. Nos dias 12 e 13 reúnem-se em Estrasburgo os aderentes e sim-
patizantes da União dos jovens para o progresso. Convidado a usar da palavra, 
Georges Pompidou opõe-se vigorosamente àqueles que utilizam o seu nome 
como argumento em favor do não.

 99 NogUeira, Salazar, vol. 6, p. 429, nota 1.
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 Giscard não tem as mesmas obrigações, nem andou no mesmo barco. Aliás 
preveniu. A 14 de Abril, data da abertura da campanha em vista do referendo, 
afirma, então categoricamente, a sua posição. Em desacordo com a maioria dos 
Republicanos independentes, votará contra. Fá-lo-á com grande «pena», diz, mas, 
politicamente, «com total certeza».
 A 14 de Abril, Giscard; a 15, o centrista Jacques Duhamel, presidente do 
grupo PDM (Progresso e democracia moderna) na Assembleia. Também ele e os 
seus correligionários votarão contra.
 E mesmo entre os gaulistas eleitos a aprovação ou aceitação do referendo 
não consegue a unanimidade. Na Assembleia, um deputado da Mancha (Jacques 
Hébert), francamente favorável ao não, demite-se da UDR (dia 17). No Senado, 
Marcel Prélot, representante UDR do Doubs (Franche-Comté), pronuncia-se pela 
resposta negativa (dia 18).
 Quarta-feira 23, Conselho de Ministros. Quando termina, de Gaulle despe-
de-se nestes termos: «Em princípio voltaremos a reunir-nos de hoje a oito dias». 
Dobrado o cabo do referendo.
 À noite Pompidou, com quem de Gaulle tinha tido os seus desaguisados, 
e que substituira, na chefia do governo por Couve de Murville, vai à televisão. 
Explica que votará «sim, por fidelidade em relação ao seu passado, como também 
ao seu futuro». Não é muito lógica a expressão da «fidelidade ao futuro»; enten-
de-se antes como projecto. Pompidou tinha ambições, que realizaria em breve. 
O «sim» ao referendo habilitava-o como sucessor, paradoxalmente, em caso de 
vitória do «não».
 Para a noite de 23, estava organizado um comício em Paris no Palácio dos 
Desportos. Boa assistência, vantagem ao sim.
 A última grande sessão importante da campanha tem lugar em Lyon. 
Pompidou está presente. Usa da palavra, evidentemente. E apoia de Gaulle sem 
garantir que exclua uma próxima sucessão. Falando de si mesmo, assegura que 
não é «homem de nenhuma deslealdade, nem de nenhuma traição». É o dia 25 de 
Abril, que os Portugueses ilustrariam cinco anos mais tarde.
 De Gaulle repete pela última vez o seu apelo aos Franceses: – «Se acontecer 
que eu seja desaprovado por uma maioria de entre vós, cessarei imediatamente 
de exercer as minhas funções».
 27 de Abril, dia do escrutínio. O «não» recolhe 53,71% dos sufrágios expres-
sos; e o «sim» 46,78%. O general de Gaulle perdeu.
 Passada a meia-noite, quando os números não oferecem já qualquer dúvida, o 
Presidente derrotado faz publicar o comunicado seguinte, que reproduzimos na 
língua original:

 Je cesse d’exercer mes fonctions de Président de la République. Cette décision 
prend effet aujourd’hui à midi.
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*

 Dissemo-lo antes. Também para Salazar o dia 27 de Abril seria o de uma 
grande prova. A 27 de Abril tinha entrado para o governo. Havia quarenta anos. 
E está vivo. Os salazaristas mais ardentes e obstinados querem, nesta data, 
demonstrar a todo o povo português, que se encontra igualmente na relativa 
posse das suas faculdades. Pretendem então organizar uma demonstração cabal. 
Fazem que se desloquem à residência de São Bento, a rádio e a televisão. Salazar 
aparecerá. Lerá uma mensagem ao povo português. Seguimos Franco Nogueira 
sobre o que se passou:

 Salazar é apresentado, e lê um texto, com voz que não é deste mundo. 
Termina: Deus foi infinitamente bom para com as nossas súplicas e demonstra-
ções de aflição. Pedimos-lhe que nos continue a ajudar e proteger 100.

 De Gaulle não se saíra bem, no dia 10, do diálogo que preparara com Michel 
Droit. Quanto a Salazar, quem o viu na televisão ou ouviu na rádio a 27, ficou 
elucidado. No dia seguinte, 28 de Abril, completava oitenta anos. Era mais velho 
um ano que de Gaulle. Nascera em 1889, como Hitler, e, como este, em Abril, 
oito dias mais tarde.
 No dia 28 multiplicaram-se as homenagens. A imprensa publicou muitas 
fotografias, privilegiando as de Salazar ao microfone e à janela da sua residência. 
Nogueira comenta: «são claramente fotografias de um grande enfermo».

*

 Após o comunicado que transcrevemos – Je cesse d’exercer… – de Gaulle 
retirou-se para a sua propriedade de La Boisserie. A 28, ou seja, no dia dos anos 
de Salazar. Nos termos da Constituição o presidente do Senado – Alain Poher – 
assume imediatamente, em regime de interinato, a presidência da República. Que 
projecta o General? Vai escrever, juntar às suas memórias um tomo que deixaria 
inacabado. E vai viajar, acompanhado de sua esposa. Não quer estar em França à 
data de 18 de Junho, aniversário do apelo de Londres, em que o presidente da 
República reacende a chama do Mont-Valérien, já lugar de culto na época gaulesa, 
e onde foram fuzilados pelos nazis mais de mil franceses.
 Pompidou foi eleito Presidente da República em 15 de Junho desse ano 
(1969) contra Alain Poher, que lhe disputou o lugar, e conserva o de presidente 
do Senado. De Gaulle tem antepassados irlandeses. Percorrerá a terra onde eles 
viveram, será recebido pelo presidente Eamon de Valera, mais velho do que ele 
oito anos. A 18 de Junho não terá comparecido no Mont-Valérien; foi recebido 

 100 Idem, ibidem, p. 430.
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em jantar oficial por de Valera. Os comentadores têm assinalado semelhanças de 
têmpera e destino entre os dois homens.
 A última fotografia do General, tirada sem seu consentimento, nem conhe-
cimento, apanha-o de frente, deslocando-se numa praia deserta da Irlanda, 
acompanhado de sua mulher, e ritmando o passo, que se adivinha largo e 
lento, com uma grossa bengala de castão. La Gorce reproduz um murmúrio que  
– disseram-lhe – de Gaulle resmoneava frequentemente, ao tempo desta visita, 
nos seus instantes de solidão:

 J’ai été blessé en mai 68. Et maintenant, ils m’ont achevé, et maintenant je 
suis mort…101

 Se a frase é verdadeira, julgamos que o pronome pessoal (ils) se refira aos 
adversários do referendo. E a morte, de que o General se queixava, seria «la mort 
dans l’âme», de que Sartre escrevera outra modalidade em outra situação.
 Foi muito breve a estada na Irlanda. Durante as suas conversas com de 
Valera, ter-lhe-ia confessado de Gaulle que gostaria de visitar, no ano seguinte, a 
Espanha. A Espanha, não Portugal, onde Salazar, julgando ou simulando julgar, 
que era ainda presidente do Conselho, vivia os seus últimos dias. Michèle Cotta 
comenta: Il ne manque plus à de Gaulle que d’aller rendre visite à Salazar 102.
 Quem de França veio a Lisboa na mira de se avistar com o novo e o antigo pre-
sidentes do Conselho, foi o jornalista Roland Faure, enviado do jornal L’Aurore. 
Era conhecimento anterior e benquisto. Já por duas vezes, em que o recebera 
– em 1962 e 1964 –, Salazar lhe fizera ponderar o caos que se estabeleceria em 
África, se Portugal abandonasse as suas «províncias».
 O seu artigo sobre Marcelo Caetano saiu no referido quotidiano, datado de 
5 de Setembro de 1969, e o que trata de Salazar, no número seguinte, datado 
de 6/7 (sábado e domingo). São anunciados em parangonas desde a primeira 
página, e ocupam inteiramente a última. Franco Nogueira só se refere ao segundo.
 Roland Faure empreende a difícil tarefa de mostrar que, tendo Caetano suce-
dido a Salazar no exercício do poder, tudo mudou sem que nenhuma das gran-
des opções políticas, nem a mais importante de todas, tivesse mudado realmente. 
Mudou o estilo. Mudou o modo de comunicar. Caetano é uma pessoa simples, 
não se esconde. Vai às vezes almoçar sozinho a uma «frutaria» – é o termo que 
emprega o próprio jornalista – que fica perto do seu gabinete. Aparece regular-
mente na televisão, e explica sem efeitos oratórios as linhas de força da sua gover-
nação. São as «conversas em família», das quais, à data da entrevista já quatro 
tinham sido difundidas. No país, habituado à linguagem tersa do chefe, e às comu-

 101 Paul Marie de la Gorce, De Gaulle, Paris, librairie académique Perrin, p. 1322.
 102 Michèle Cotta. – Cahiers secrets de la Ve République, vol. 1, p. 225.
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nicações peremptórias, estas emissões tinham criado uma «autêntica corrente 
de confiança e simpatia». Depois, Marcelo tinha tempo à frente dele. Acabava de 
festejar o seu 63.° aniversário com sua filha, os seus dois filhos, os netos… Ausente 
a senhora de Marcelo Caetano – filha de um homem político de esquerda (João 
de Barros 103) –, infelizmente doente havia já vários anos, mas objecto de cuidados 
constantes numa clínica de Lisboa.
 Desenrola-se esta conversa no decurso de um almoço a dois – Caetano e o 
jornalista – no forte de Catalazete. Num «francês impecável», Caetano adverte o 
seu interlocutor de que não vem fazer uma revolução, mas assegurar uma evo-
lução. Não quer dizer que não tenha grandes projectos. Sabe Roland Faure? 
Ele percorreu Portugal de lés a lés, conhece bem o Brasil, e prevê uma grande 
comunidade lusitana, que há-de englobar a África portuguesa, com a Guiné, com 
Angola, com Moçambique… Salazar queria o mesmo. Só que não tinha percor-
rido coisa nenhuma.
 A questão de África é fundamental. Ficar em África, desenvolver estas nossas 
«províncias» como as metropolitanas é a vontade de todo o povo português. Ele 
mesmo, Marcelo Caetano, nem sempre avaliara a força desta vontade. Sim, o 
doutor Salazar tinha-a detectado. Agora recebia ele, sucessor, milhares de men-
sagens sobre o assunto. Talvez por ter constado – erradamente, erradamente 
– que ele mesmo não era partidário da nossa presença crescente em África. Aliás, 
mesmo que assim tivesse sido, a vontade manifesta do povo português tê-lo-ia 
convencido do contrário.
 Marcelo não evoca o famoso título do famoso filme O Triunfo da vontade. 
Mas está certo de que ela é inquebrantável. Um exemplo de mensagem que deu 
muito que falar em Portugal. Fala o próprio Marcelo Caetano:

 – A minha filha foi ao cabeleireiro. E ele mandou-me um recado por seu inter-
médio: – Olhe, diga lá ao seu paizinho que não deve abandonar a África! Lá também 
é Portugal.

 Roland Faure interrompe: – A que ponto chegou essa revolta, desencadeada 
há oito anos?
 Revolta não, corrige Caetano. Só havia bulício nas fronteiras com o Congo/
Quinxassa, com a Tanzânia, com a Zâmbia… O de Portugal é diferente do caso da 
França. Aqui, Marcelo mete foice em seara alheia, e assegura o jornalista de que 
a França podia muito bem ter conservado a Argélia. Militarmente a guerra estava 
ganha. A retirada da França tinha sido efeito de uma escolha política do general 
de Gaulle.

 103 A classificação de João de Barros (1880-1960) como homem de esquerda é do próprio 
Roland Faure.
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 Marcelo explica: – A independência da Argélia desatava-lhe as mãos. A partir 
de então, o Presidente podia negociar com os Americanos e com os Russos, 
recuperar a influência francesa no mundo árabe… e pesar sobre a evolução do 
Quebeque.
 Roland Faure concede: – De facto a Argélia tornou-se uma base soviética.
 O jornalista entende, como esquecido da actuação do PCF e da CGT em Maio 
68, ou enganado, que a Rússia não podia alargar-se para ocidente, e que então 
tinha optado pela África, complemento natural da Europa.
 Caetano não é mais feliz sobre outro perigo que denuncia a seguir: a natu-
reza da subversão que constitui, na América, a comunidade negra.
 O assunto é encerrado com uma pergunta e resposta concisas. Pergunta de 
Faure: – Portugal acha-se, portanto, condenado a uma economia de guerra… Até 
quando? – Resposta de Caetano, que preferimos registar no francês em que foi 
tudo publicado: – Tant qu’il le faudra.
 Embora assim conhecedor da vontade inquebrantável do povo português, 
Marcelo prometia a «descompressão» do regime. Declara a Faure que nada impe-
dia a oposição democrática de jogar o jogo da democracia. Uma só condição: 
que os oposicionistas respeitassem a lei. Por exemplo, era preciso anunciarem 
às autoridades, com a requerida antecipação, o lugar onde pretendiam realizar 
os seus comícios. Mas a verdade era que a oposição estava dividida. O Congresso 
republicano de Maio 104 tinha-o demonstrado publicamente. Fora, todavia, o pri-
meiro que se tinha reunido «em plena liberdade» desde havia alguns lustres.
 Nesse ano (69) haveria eleições legislativas. O congresso de Aveiro fora um 
acto preparatório e instrutivo. Decerto a maior parte dos candidatos da União 
nacional seriam eleitos. Mas ele, Caetano, desejava que entrassem na assembleia 
«democratas de progresso». Então não mudava as coisas?
 Outra prova de mudança era o abrandamento da censura. Caetano fizera 
regressar Mário Soares de São Tomé. O vespertino Diário Popular publicara 
largas declarações deste democrata comprovado. Mas não era possível suprimir a 
censura totalmente. Não, porque Portugal estava em guerra. Não se podia tolerar 
(sic) que certa propaganda, na metrópole, atentasse contra o moral dos que se 
batiam em África. Não sabemos se Caetano tinha em mente o caso Béjart…
 Desenvolver o país? Um dos meios a privilegiar era o turismo. Neste ponto, 
Caetano não estava de acordo com as reservas do seu predecessor. Salazar pen-
sava, diz ele, que, com o turismo «era um pouco a alma do povo que se vendia». 
E também à emigração Salazar punha obstáculos: agia como se pudesse evitá-la. 
Em conversa com jornalistas não tratava o tema, que viera a lume nos jornais 
portugueses em Fevereiro de 65 (Século, Diário de Lisboa, Novidades), quando 
mais interessava a desaparição do general Delgado. Ao nível das autoridades o 

 104 Marcelo alude ao Congresso de Aveiro, que se reunira de 15 a 17 de Maio (69).



136

António Coimbra Martins

tema ressuscitara no rescaldo de Maio 68. Roland Faure evoca o bairro da lata de 
Champigny. Marcelo responde que está ao corrente (je sais). Para ele, a solução 
exigia um novo acordo de emigração com a França, à imagem do que vigorava 
entre a Alemanha e Portugal. Ele, Presidente do Conselho, não se oporia a que 
deixasse o país quem quer que fosse. Tous ceux qui le demandent, auront un 
passeport.
 Para terminar, Faure pergunta ao novo Presidente se o doutor Salazar conti-
nua a julgar-se investido do poder supremo. Marcelo: – «É o que se diz». – Faure: 
– «Pretendem outros que ele não o julga, mas que finge». – Marcelo: – «É possível. 
Mas quem pode afirmar que tenham razão?»
 Aqui, a transição para a entrevista seguinte. O jornal imprime em fim de 
página: Prochain article – Salazar.

*

 Publicada em fim de semana. Na última estação da vida, próximo da meta 
final, semi-paralítico, psiquicamente destroçado, Salazar fora instalado em São 
Bento, em dependência do palácio consagrado ao chefe do governo. Tinha da 
realidade uma percepção parcial, confusa e muitas vezes falsa. Topograficamente, 
a situação é esta, segundo Faure: numa das alas do palácio, de um lado do jardim, 
trabalham o actual presidente do conselho e a sua equipa. Na ala oposta, vive o 
antigo com a fiel governanta, uma ou outra criada, e vêm visitá-lo e tratá-lo com 
frequência médicos e enfermeiras.
 Roland Faure fantasia a seu talante a situação relativa em São Bento, do 
antigo presidente e do presidente em exercício. Mas a fantasia (relativa) e a com-
paração que faz a seguir, são de bom efeito:

Um tapete de verdura e flores separa a ficção da realidade do poder. É um pouco 
como se Georges Pompidou viesse todas as manhãs sentar-se no seu escritório numa 
ala do Eliseu, enquanto o general de Gaulle, em vez de viver em Colombey, tivesse 
conservado o seu apartamento no mesmo edifício do faubourg Saint-Honoré.

 A governanta introduz a visita. – «Está melhor, diz ela. Mas paralisado do lado 
esquerdo. Não é capaz de caminhar sozinho, nem mesmo ajudado de bengala. 
O olho direito vê distintamente, mas o esquerdo muito mal. A televisão cansa-o. 
Nem sequer os médicos querem que ouça a telefonia. As visitas é que o mantêm 
informado de tudo. E conserva a paixão de sempre pela política».
 O jornalista foi bem advertido. Várias vezes. Era preciso ter cuidado com a 
conversa. Não desfazer a ilusão. Quando Faure entra na sala, encontra Salazar 
reclinado numa cadeira de baloiço; o olho válido fixa o visitante intensamente. 
Reconhece o jornalista. Pergunta pelos assuntos de França. Entende que Pompidou 
– diz Faure – era o político indicado para suceder a de Gaulle. E, saindo destes 
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preliminares, aborda em primeiro lugar o que foi a sua política africana. Não é 
já possível negar – sustenta – como ele tinha razão. Era preciso saber esperar. 
E assim foi que Portugal conservou as suas «províncias ultramarinas», enquanto 
os políticos inconscientes preconizavam a libertação de toda a África. Emprega 
o termo «libertação». E a seguir censura os Americanos. Até eles queriam privar 
a Europa da África, como decidiram um dia expulsar a França da Indochina. Está 
bem à vista o desaire, a que os conduziu este erro. Teria sido uma loucura, para 
obter a aprovação da ONU, abandonar o continente africano, incapaz de se gover-
nar sozinho. Para ter a independência e sobreviver – continua Salazar – eram 
precisos homens de Estado, quadros administrativos e finanças. Os países africa-
nos não tinham nada disso. Segundo Faure, Salazar diz então «os países», não as 
«nossas províncias».
 Ainda segundo ele, o doente reitera: o mundo inteiro, e mesmo muitos 
africanos, reconhecem hoje que tivemos razão em permanecer em África, em lá 
manter a ordem e uma certa prosperidade em regiões que, como o Congo, teriam 
de outro modo soçobrado na anarquia.
 No limiar da morte, Salazar está convencido de que ganhou definitivamente 
uma partida, a despeito da desconfiança precedente dos seus próprios aliados; 
– «Quando eles, tão reticentes ainda há pouco, constatam hoje que a frota sovié-
tica desafia o Ocidente no Mediterrâneo e nos mares do Sul, reconhecem, confor-
tados, a vantagem de nós conservarmos a Guiné, Angola e Moçambique, e de os 
seus navios poderem fundear nos respectivos portos, porque são os únicos, no 
continente africano, com capacidade para isso, e prontos a fazê-lo».
 E, neste ponto, o homem do passado traz à colação os perigos do futuro, 
como se os portos africanos, garantidos pela sua política, fossem de boa pre-
venção, porquanto os soviéticos tinham sido os primeiros a atingir o satélite 
da terra. Salazar exprimirá então o seu pensamento sob forma de pergunta: 
– E quem pode afirmar que os Russos, uma vez instalados na lua, não tentarão 
utilizá-la como base de agressão»?
 Roland Faure, que nunca traz à baila o passado recente dos «acontecimentos» 
de Maio, desloca em seguida a conversa para a questão da sucessão. De Gaulle, 
diz ele simplificando, admitia tranquilamente retirar-se, por saber que o essencial 
da sua política estava assegurado por um homem de qualidade com quem tinha 
trabalhado sete anos – Pompidou. Como encara o seu interlocutor o problema da 
sucessão?
 Então Salazar, que justificara antes a política africana portuguesa pelo inte-
resse do Ocidente, passa a apresentá-la como expressão da vontade unânime do 
povo português, e volta a definir as colónias como parte integrante de Portugal. 
Três pontos: o essencial da sua política foi a que tratava de África; as colónias são 
províncias de Portugal; e o povo português, unanimemente, assim quer que seja 
e continue a ser.
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 O mesmo afirmara Marcelo Caetano, e Faure dispensa-se de notar a coin-
cidência. Marcelo admitira ter pensado antes diversamente. Mas apercebera-se 
afinal de que Salazar tivera razão: Salazar l’avait détecté.
 Salazar insiste, e também sobre o conteúdo da insistência, Marcelo se expri-
mira quase nos mesmos termos: – Fora ele, Salazar, quem defendera com mais 
força essa política. Mas diferenças sobre ela, só na veemência da expressão; não 
quanto à definição do objectivo. Ninguém podia contrariar a vontade sem falha de 
uma nação. Ao leitor do texto Faure sobre Salazar ocorre o mesmo título fatal, já 
citado, a propósito de Marcelo, do Triunfo da vontade. Por isso estava o doente 
tranquilo quanto à sucessão que havia de ocorrer um dia. A preocupação de 
Salazar era outra: ainda não se encontrava completamente restabelecido; e pre-
cisava de forças que lhe permitissem continuar a assegurar a plenitude das suas 
funções.
 Faure: – «Mas assegura-as realmente?» Salazar: – «Bem, os ministros iam ali 
consultá-lo. E as decisões propostas nesses conciliábulos – à fresca, por exemplo, 
naquele mesmo jardim – eram depois adoptadas oficialmente nos conselhos que 
reunia no seu palácio o Presidente da República».
 O jornalista tem a sua ideia, e escava nessa direcção: se os ministros estavam 
sempre de acordo?
 Eram todos de confiança, foi a resposta. Mas, se algum não aprovasse e se 
desviasse da linha, Salazar despedia-o?
 Gesto negligente da mão direita – «Claro!», responde ele.
 Faure nomeou então Marcelo Caetano, como se esse lhe tivesse ocorrido por 
acaso, sem deixar entender que fosse ele já, ou devesse sê-lo, o chefe do governo. 
– Que pensava Salazar de Caetano?
 Curto silêncio. Depois o inválido respondeu que conhecia muito bem a 
personagem. Até seu ministro fora várias vezes. Apreciava-o. Era pessoa muito 
honesta. Era inteligente. Tinha autoridade. Somente, andava mal em não querer 
trabalhar agora com a equipa do governo.
 E então Salazar, a fiarmo-nos na reportagem, não se mostra apenas confuso, 
enganado, desmemoriado. Reproduzimos as palavras que lhe atribui o jornalista:

 Marcelo Caetano continue à enseigner le droit à l’Université, et m’écrit par-
fois pour me dire ce qu’il pense de mes initiatives. Il ne les approuve pas toujours. 
Il a le courage de me le faire savoir. J’admire son courage. Mais il ne semble pas 
comprendre que, pour agir efficacement, pour peser sur les événements, il faut être 
dans le gouvernement.

 De resto, talvez não fosse Salazar o único mentiroso. Na melhor das hipó-
teses também Faure «arranjou» o seu texto, para lhe dar sensacionalismo. Termina 
definindo Salazar como personagem shakespeariana. Após ter concebido a entre-
vista, pinta o pano como para uma cena de teatro.
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 Porque não? Talvez aquela proximidade do passado e do presente, perante 
um futuro incerto tivesse realmente lembrado a Faure a presença em Elsenor do 
fantasma do rei da Dinamarca, que induzia Hamlet a fazer justiça: – Para Angola, 
e em força! – If thou hast nature in thee, bear it not…105 Não consintas que…
 Tragédia ou comédia? Pelo menos um equívoco de comédia trágica. No mês 
seguinte (Outubro 69), como terminava a legislatura, haveria eleições para a 
assembleia. E Salazar, pretenso chefe do governo, julgando votar pelos deputados 
que o apoiariam, iria fazê-lo pelos que aplaudiriam, como deputados portugueses 
que eram, o ilustre professor de Direito, seu sucessor.
 Preparou-se tudo para que o enfermo cumprisse o seu dever cívico, não 
obstante o engano em que estava. Ficava o local de voto na rua da Bela Vista, fre-
guesia da Lapa. A fiel governanta (Dona Maria), uma enfermeira e outras solícitas 
personagens encafuaram Salazar num automóvel, de que ele não teria que sair. 
Chegaram. O presidente da mesa, acompanhado dos seus assessores, levou a urna 
ao doente que introduziu o seu boletim. Segundo Franco Nogueira, os eleitores e 
«outros populares», que observavam a cena, deram sinais de respeito e carinho, 
que Salazar agradeceu. Depois o ministro alinha duas frases que nos parecem 
contraditórias: Salazar «tem clara consciência de que participou num acto elei-
toral; mas, com a cumplicidade geral, mais se adensam as trevas do seu mundo 
irreal» 106.

*

 De Gaulle? Blessé, achevé, mort… como repetidamente teria murmurado na 
Irlanda? Não tanto. Continuava apostando nas deslocações oportunas. Em não 
se encontrar em França a 18 de Junho; arrecadar imagens, para ele inéditas, do 
mundo real, dialogar com actores da história, que não conhecia pessoalmente, 
mesmo que eles lhe tivessem, directa ou indirectamente, dado cuidados, causado 
irritação. Nos tempos domésticos escrevia as suas memórias, fazia paciências…
 Para 1970, tinha, como já notámos, programado a Espanha. Aconteceu per-
guntar-lhe um indiscreto se tal viagem, a realizar-se, não o obrigaria a encontrar-se 
com o general Franco. De Gaulle respondeu surpreendentemente que a cortesia 
a tanto o obrigava, se o Caudillo o convidasse.
 Surpreendentemente, porquanto, sem remontar à guerra de Espanha, de 
Gaulle levara muito a mal a Franco, em 1940, a ocupação de Tânger pelas forças 
espanholas; Tânger era zona internacional desde 1923. Depois Franco encon- 
trara-se com Hitler em Andaia, e flirtara com o nazismo enquanto o Reich domi-
nara na Europa. Especialmente a Augusto de Castro, primeiro ministro de Portugal 

 105 Hamlet, acto 1, cena 5, fala 30 (o Espectro a Hamlet).
 106 NogUeira, Salazar, vol. 6, p. 435.



140

António Coimbra Martins

em Paris, após a libertação, dissera de Gaulle (segundo telegrama de Castro ao 
nosso MNE) que muito mais compreensivo tinha sido o governo de Salazar para 
com os refugiados, que o do Caudillo. E, pouco mais tarde, após o estabeleci-
mento de um poder francês em Argel, os franceses que atravessavam a Espanha, 
a fim de se apresentarem ao Comité de Libertação, eram as mais das vezes, inter-
nados no campo de Miranda del Ebro. Franco acedera a reconhecer «de facto» 
o Comité francês de Argel no Outono de 1943, mas as relações tinham-se nova-
mente azedado, entre a França e a Espanha, na sequência da tentativa dos repu-
blicanos espanhóis, combatentes pela libertação da França, que tentaram, em 
Setembro de 1944, penetrar no seu país, na ilusão de provocarem um levanta-
mento. O próprio de Gaulle desejava que a Espanha enveredasse paulatinamente 
pela via democrática, mas era também um pragmático, capaz de reviravoltas. O seu 
regresso ao poder em 1958 reabrira mais francamente a via da reconciliação entre 
os dois países.
 Certo é que, desde os primeiros dias de Junho (1970), de Gaulle e sua esposa 
percorriam território espanhol… As Astúrias, Castela-a-Velha, Madrid… O convite 
de Franco não falhou. Para um almoço, no palácio do Prado, a 8 de Junho.
 Convivas, a esposas do General e a do Generalíssimo, a filha e o genro deste 
último, o ministro Lopez Bravo (Negócios Estrangeiros).
 Após o almoço, os dois militares retiraram-se para uma sala, onde, sem teste-
munhas, trocaram impressões.
 Tendo regressado a França, de Gaulle escreveu ao seu anfitrião: «Quero 
dizer-lhe antes de mais nada, que tive muito prazer em travar relações com 
V. Ex.ª, isto é, com o homem que assegura, no plano mais ilustre, o futuro, o 
progresso, a grandeza da Espanha». Sobre as verdadeiras impressões do general 
de Gaulle acerca deste encontro, as opiniões divergem. Quanto ao passeio não, 
que o teria levado ainda a Santiago de Compostela, a Toledo, a Jaén, a Córdova, a 
Granada, à Serra Branca…
 Em Portugal, quem se preparava para viajar, em Julho de 1970, era o almi-
rante Américo Tomás, em vésperas de visita oficial a São Tomé e Príncipe, que 
serviria, aliás, para demonstrar, aos Portugueses e ao mundo, que São Tomé, 
onde estivera Mário Soares, não era local de deportação, mas de visitas amigáveis, 
nobilitantes.
 Em Julho de 1970, dia 14, festa nacional da França, o Almirante e a esposa, 
foram à rua da Imprensa, despedir-se de Salazar. Diz Franco Nogueira que os 
dois homens conversaram (a esposa, não?) e que o doente pareceu bem disposto. 
Citamos: «tudo se afigura dentro da rotina; mas não está» 107.
 Na manhã do dia seguinte (15) Salazar foi acometido, julgou-se que de 
doença infecciosa, «e o seu estado geral ficou de repente todo afectado». Acorreu 

 107 Idem, ibidem, p. 438.
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a turma dos médicos, imediatamente chamados. O doente foi piorando. A 21 de 
Julho assentou-se em submetê-lo a hemodiálise. O moribundo começa por reagir 
bem, mas a 26 piora. Um dos médicos declara que «a ciência nada mais sabe 
fazer». Salazar está perdido.
 Chama-se o pároco da Estrela que administra a extrema-unção. Já o cardeal 
Cerejeira fizera o mesmo em 1968. Salazar foi duas vezes confortado. Segundo 
Nogueira, ainda se produziram melhoras ao começo da madrugada seguinte. 
Talvez a proximidade da libertação… Às 9h15 do dia 27 de Julho de 1970, morreu 
o homem que governara o país durante mais de quatro décadas.

*

 De Gaulle voltou a não se manifestar. Em Colombey continuava a redigir 
memórias, e a pensar nas suas viagens. Após a Irlanda e a Espanha, dir-se-ia que 
lhe viera o apetite de horizontes mais distantes e exóticos. Porque não a China?
 Uma sobrinha do General – Marie-Thérèse de Corbie – desempenhava funções 
na embaixada de França em Pequim. Vinda em serviço ou férias a França, foi 
visitar de Gaulle no seu retiro de La Boisserie. Falou-lhe de Pequim, da China, 
de Mao-Tse-Tung (77 anos)… A ideia de um encontro com Mao fascinava, ao 
que parece, o General. A romancista Han Suyn tinha assegurado ao economista 
Jacques Rueff, muito estimado por de Gaulle como pessoa e analista, que o 
governo chinês teria o maior prazer em convidá-lo a título oficial. Rueff contava 
avisar o General nos primeiros dias de Novembro, mês em que ele completaria 
80 anos, a 22.
 De Gaulle não chegou lá. A 8 de Novembro foi acometido de uma violenta 
dor nas costas. Gritou. A 9, pelas sete e meia da manhã, cessou de viver. A três 
meses e meio de intervalo Salazar e de Gaulle tinham deixado este mundo. 
A História não deixará de cuidar deles. Décadas… décadas… O mundo entrara 
na de setenta. A anterior oferecera-lhe aquele Maio de Paris, ou melhor aquela 
semente de revolta e utopia, que mais ou menos germinava em todas as universi-
dades, e tivera o epicentro na Sorbonne. Que nascera dos estudantes, mobilizara 
o operariado, seduzira muitos intelectuais, artistas, religiosos… Que dera ocasiões 
a muitos políticos, e abalara muitos governantes, mesmo os mais solidamente 
instalados como Salazar, preocupado com a falta de material bélico, e o possível 
contágio da subversão; mesmo de Gaulle que encarnara a França, mudara uma 
catástrofe em vitória, despoletara isolado e sem armas uma rebelião armada; 
propusera de boa mente a participação como remédio dos males sociais e univer-
sitários…
 Nunca tinha tido, em Portugal, o crédito e o prestígio que merece, nem nos 
media, nem na classe dirigente, nem nos círculos militares. Antes da segunda 
guerra era um desconhecido, ao passo que Pétain aparecia muitas vezes nos 
jornais como o chefe militar mais competente e glorioso da França. Até em relato 
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de uma entrevista concedida a António Ferro, em Paris («do seu sabre sairá a luz»), 
que provocara uma mise-au-point da Legação de França 108. Durante a drôle de 
guerre manteve-se esta situação. Após o apelo do 18 de Junho (só integralmente 
impresso pelo jornal República), e nos primeiros tempos da França livre, come-
çou a tornar-se conhecido, mas Salazar e o situacionismo apostavam em Pétain, 
de quem esperavam que caucionasse em França uma «revolução nacional», de 
modelo português. O Estado francês de Pétain manteve sempre em Lisboa um 
chefe de Legação – ministro ou encarregado de negócios autorizado – e Salazar 
mandou para Vichy um dos seus apaniguados de confiança absoluta (Caeiro da 
Mata). Tivemos cedo um representante de de Gaulle (Gorlier), mas este vivia, 
organizava os seus ficheiros, e correspondia com Londres, ao abrigo inviolável 
da embaixada de Inglaterra. Quando, na sequência do desembarque americano 
no norte de África, se organizou o Comité francês de Argel, Salazar aceitou sem 
relutância o representante de Giraud, mas mudou de atitude, e evitou as relações 
com um novo enviado a Lisboa, logo que se consagrou no Comité a suprema-
cia de de Gaulle. Recebeu pessoalmente o primeiro na iminência da chegada do 
segundo, e nunca recebeu o segundo (du Chayla), de quem tudo indicava que, 
normalizadas as relações, viesse a ser ministro da França em Portugal.
 Após a troca tardia dos chefes de missão, que a realidade impunha, na 
iminência da segunda visita de de Gaulle aos Estados Unidos, Salazar perguntou 
então a Jean du Sault, ministro da França, se o General não faria escala em Lisboa, 
porque, nesse caso, il eût été heureux de le recevoir (telegrama da Legação 
de França, em 17 de Agosto de 1945). Chegara o tempo em que, destruída a 
Alemanha, contaria com a nova França como estado tampão contra o expansio-
nismo soviético na Europa, geralmente temido. A sugestão não teve desenvol-
vimento, e, abandonado o governo (Janeiro de 1946), de Gaulle mostrou-se 
partidário de um papel próprio da França na defesa do Ocidente, e foi contrário 
(1954) ao projecto de entrada do seu país na CED 109. O embaixador soviético 
(Sérgio Vinogradov) manteve sempre contactos com o General.
 Eleito Presidente em 1958, de Gaulle esforçou-se por manter a independên-
cia possível relativamente aos dois blocos, felicitou calorosamente Khrouchtchev, 
quando este chegou ao poder, e recebeu-o em visita oficial em Março/Abril de 
1960. Neste mesmo ano, sendo Marcelo Matias, ministro dos Estrangeiros em 
Lisboa, em intervalo da sua carreira parisiense, fora convidado oficialmente 
para uma visita a Paris. Houve então grande almoço, a que presidiu o General. 

 108 Esta entrevista foi recolhida por Ferro no seu volume Praça da Concórdia (Lisboa, 
Empresa Nacional de Publicidade, 1929). Estende-se de p. 215 a 220. Na p. 216, em rodapé, Ferro 
alude à mise-au-point, que a Legação de França mandara a propósito aos jornais, sem reproduzir o 
texto exacto.
 109 CED – Comunidade europeia de defesa, reprovada no Parlamento francês em 1957  
(30 de Agosto).
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Matias formulou o convite de que era portador: que de Gaulle visitasse enfim o 
nosso país.
 Era a terceira vez que se manifestava o interesse português em receber o 
chefe de Estado francês. A primeira fora por um recado confiado por Salazar 
a Charles Oulmont 110 quando este amigo das letras e da música, que se abrigara 
em Portugal, fora despedir-se de Salazar. O segundo convite fora, como vimos, 
formulado pelo próprio Salazar, na Legação de França, ao ministro (chefe 
de missão) Jean du Sault. O terceiro foi o que apresentou Matias… De Gaulle 
respondeu que aceitava em princípio. Mas, «quando, do lado português, se pre-
tende que o convite e sua aceitação de princípio sejam mencionados no comu-
nicado final, de Gaulle não o consente». Relatando o caso, Nogueira acrescenta: 
«Da visita de Matias fica a pairar esta sombra…» 111.
 Com certeza a sombra terá escurecido Salazar… E mais se ia adensar, no 
plano da política argelina. A evolução de Paris relativamente ao conflito do Norte 
de África decepcionou muitos portugueses que, em alta esfera, se tinham congra-
tulado com afirmações do General em 1958. Bernard de Menthon, embaixador 
de França, escreve a Couve de Murville no seu relatório final de missão:

 L’évolution de la question algérienne a été suivie ici avec une attention pas-
sionnée, et les sympathies des milieux conservateurs, et à plus forte raison des 
ultras du régime pour les tenants de «l’Algérie française» n’étaient pas douteuses.

 Massu, no teatro argelino (60/61), fora uma vedeta da nossa imprensa. 
O Diário de Notícias chamava-lhe «a bomba Massu». Na revista Tempo presente, 
Melo Beirão afirmara (n.° 20, Dezembro de 1960) que a política de De Gaulle 
estava «em absoluta oposição ao interesse nacional». Após as decisões do General, 
de grande firmeza, em 1960, o Diário de Notícias começara a publicar, em pri-
meira página As Memórias de Pétain, contadas pela sua viúva. Tudo isto a embai-
xada de França registava.
 Os acordos de Evian foram acolhidos com mais ou menos velada consterna-
ção, o fim da guerra, a repressão do atentado dito do Petit-Clamart, o consequente 
fuzilamento do coronel Bastien-Thiry (11 Março 1963) causaram significativas 
indignações. E até em Portugal se manifestaram «centuriões» que tiravam o nome, 
com que amedontravam, da designação do jornal Le Centurion, órgão da OAS, 

 110 oULMoNT, Charles. – Diletante francês que morreu centenário (1883-1984). Era homem do 
mundo, tocava piano, conhecera Debussy e Bergson. Com estes e outros títulos foi muito bem aco-
lhido pelo SPN, onde fez conferências, e pela classe dominante do salazarismo. Em 46/48 escreveu 
um ensaio sobre João de Deus, que só veio a publicar em 1970 (Strasbourg, livraria Istra) como 
décimo-segundo volume das suas «obras completas». Em França conseguiu criar uma Fundação com 
o seu nome.
 111 NogUeira, Salazar, vol. 5 (Porto, Civilização, 1984), p. 168.
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reservado aos oficiais em missão na Argélia. Finalmente as «concessões» do 
General em Maio 68, sinal certo do seu «declínio», constituíram um novo motivo 
de reprovação, que tanto mais se exprimia claramente, quanto mais a guerra colo-
nial portuguesa necessitava de material francês.
 É justamente num livro sobre os «acontecimentos» que encontramos o 
que tomamos pelo mais espontâneo, sincero e lúcido elogio do General, jamais 
redigido por pena portuguesa. Referimo-nos à pequena brochura de António 
José Saraiva, intitulada Maio e a crise da civilização burguesa 112. Com a data de 
10 de Junho de 68, aí vêm cinco páginas que, todavia, mostram ser posteriores 
ao referendo de 1969. O livro acha-se datado de 1970.
 A. J. Saraiva experimentara as tentações ideológicas de esquerda, correntes 
ao seu tempo – o comunismo, o estalinismo, o jdanovismo, o maoísmo – e de 
todas considerara os efeitos, após algum tributo passageiro. Maior e vacinado, 
presenciou aqueles meados febris de 1968, viveu naquele «clima quase místico de 
poesia e sonho», como disse o padre Felicidade, assistiu àquele «carnaval revolu-
cionário», segundo a expressão de Raymond Aron.
 Em de Gaulle viu um modelo, de que se aproximava o seu próprio caso: 
integrado neste ou naquele grupo, nunca o General se subordinara a nenhum; 
inventara o seu caminho, que transformara no da França, precisamente com o 
desligar-se de entidades que o tinham cada qual por sua pertença: os políticos 
e o exército francês que assumiam a catástrofe de 40; os generais da Argélia, que 
o promoviam e queriam caucionário da sua «vitória»; a burguesia internacional 
que lhe teria conferido o papel de sua vedeta; o imperialismo americano que 
desejaria a sua aprovação da guerra do Vietname; a opinião ocidental que lhe 
exprobrava os seus avisos a Israel; o colonialismo francês que não aceitava os seus 
actos e discursos no sentido da emancipação; a repressão de Maio que não tivesse 
por reverso a participação…
 A aventura do General fora um constante desafio, nomeadamente à classe 
social em que viera ao mundo, à corporação em que se formara, à maioria que 
o levara ao poder… Na formulação da sua análise. A. J. Saraiva chega ao altis-
sonante: «de Gaulle é o exemplo mais acabado que conheço de herói trágico». 
E, nestas palavras, se encontra com Roland Faure, com o sentimento de Faure, 
ao deixar São Bento:

 Avant de quitter São Bento, je jetais un long regard vers la silhouette figée, 
là-bas, sous la lumière de la pergola. Comme si j’avais besoin de m’assurer que je 
ne quittais pas la scène fascinante d’un théâtre.

 112 Saraiva, António José, Maio e a crise da civilização burguesa (Lisboa, Europa-América, 
1970). O desenvolvimento sobre de Gaulle, a pp.133/137.
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 A silhueta era a de Salazar, un personnnage shakespearien. Para A. J. Saraiva, 
de Gaulle é antes comparável a Prometeu:

… julgo que, passado este pormenor pouco grandioso da revolução, ele continuará 
a desafiar os homens, como Prometeu, porque a História – e não a peripécia – é só 
a dimensão em que ele cabe.

 Nunca se encontraram os dois governantes nem admira, porque os seus 
destinos eram diversos. Salazar operou, às vezes sob comprometedora inspiração 
de modelos do seu tempo, um regresso na História. De Gaulle saltou em geral 
para o desconhecido, no sentido do futuro.

*

 Em Portugal, no meio estudantil, a influência de Maio 68 foi evidente na sua 
terceira grande crise da década, que para nós começa nos últimos meses de 68, e 
se agudiza em 1969, em proporções nunca antes atingidas, com greves repetidas, 
com apoio crescente de docentes, adopção ou adaptação de fórmulas, técnicas 
e reivindicações de inspiração francesa, e reciprocamente centenas de processos 
disciplinares, detenção de dirigentes estudantis, incorporação imediata de activistas 
no serviço militar, encerramento da Universidade… A longa agitação ficava, todavia, 
longe de abranger o operariado, de se estender ao campesinato… Em suma, não 
foi por este caminho que se foi lá.
 De resto, não é o próprio papel da Universidade fazer revoluções. Não se 
pode é deixá-la carente de modernização, a gritar em vão por reformas. Da de 
Edgar Faure, em França, o efeito foi muito forte e geralmente positivo. O Ministro 
abriu um caminho que estava barrado, e importava trilhar. Susceptível de perver-
sões, mas felizmente aberto à inovação.
 Deixou-se cair a «universidade crítica», de que terá ficado alguma coisa, 
mas também não se pode programar na universidade em função de previsões de 
mercado. Não se enxerga facilmente a universidade autónoma, auto-gerida, mas 
dialogante que traga consigo, de acordo com a evolução do mercado, o germe da 
sua própria evolução, sem prejuízo da cultura. E ainda menos a rede de univer-
sidades, que, esconjurado o perigo do passatempo turístico, acompanhasse e até 
sugerisse ou exigisse o aprofundamento da construção europeia.
 Para nós, Portugueses, e para as relações franco-portuguesas no campo do 
ensino, as sucessivas reformas, regulamentações e modas vêm-se revelando às 
vezes perniciosas. Lembramos que, em 1945, uma das principais reivindicações 
dos nossos interlocutores na discussão preparatória do estabelecimento (ou 
restabelecimento) de relações entre os dois países, era a posição em Portugal dos 
estudos franceses. Havia mesmo quem exigisse, de parte de França, como con-
dição sine qua non, a recuperação de todas as posições perdidas na sequência da 

 112 Saraiva, António José, Maio e a crise da civilização burguesa (Lisboa, Europa-América, 
1970). O desenvolvimento sobre de Gaulle, a pp.133/137.
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reforma Carneiro Pacheco… Enfim, optou-se por uma solução intermédia. Hoje, 
uma regulamentação francesa que imporia, para que as aulas não se extinguis-
sem, a presença em cada ano de trinta estudantes pelo menos, não é defensável, 
já que atentatória de uma tradição a não perder, e até da política comunitária 
em prol do multi-linguismo. Como reconheceu e proclamou sem cessar Solange 
Parvaux 113, o português é a terceira língua europeia mais falada fora da Europa.
 Não que as haja, também as línguas, de submeter à competitividade. Já vamos 
demasiado longe na idolatria da competitividade, na declarada promoção da 
«excelência». O mundo descobriu agora a necessidade de promover a excelência? 
Tinha até aqui promovido a inépcia? Aliás, nós, Portugueses, fomos todos excelên-
cias, e até excelentíssimos, ilustríssimos, reverendíssimos… Mas a modernidade 
reclama agora outros métodos de avaliação. Mealheiros de pontos a distribuir 
segundo os resultados, sem ultrapassar a conta. E avaliadores dos avaliadores? Ou 
os números – lidos por quem? – falam por si, e dão sentenças? Com a recuperação 
do creacionismo, aperta-se a selecção natural?
 A universidade de Maio pretendia-se anti-selectiva. Furiosamente selectiva era 
a universidade soviética, e, antes pelo contrário, Maio está na origem dos estabe-
lecimentos de modelo universitário destinados ou propostos a várias camadas de 
população. Da universidade popular, tínhamos, nós, Portugueses, uma tradição. 
Sucederam-lhe as universidades abertas, as universidades de partido, as da terceira 
idade… as universidades de verão… E o conteúdo, os corolários, as implicações, a 
parte e origem do financiamento público, as exigências da autonomia não cessam 
de ser discutidos nas de habilitação profissional garantida.
 Seja como for, as relações humanas mudaram com Maio 68: a relação 
docente/discente; a relação patrão/empregado; a relação homem/mulher; a 
relação nacional/estrangeiro; a relação nacional/imigrante… A emancipação da  
mulher progrediu muito… Mesmo nos seus excessos, Maio 68 era portador 
de um humanismo, até na sua oposição aos humanismos de fachada.
 Evoluía para uma revolução que abortou? Felicitemo-nos por ambas as coisas: 
ter evoluído assim, e ter falhado o objectivo definido em curso de evolução… Aliás, 
pode também sustentar-se, deixando agora o terreno específico da Universidade, 
que a revolução para que passou a encaminhar-se Maio 68, eclodiu em Portugal 
em Abril 74. Caminho aberto por golpe militar? Não esquecer o slogan de Maio: 
– S’il vous plaît, coup d’Etat!

 113 Nascida em 1939, aluna de Bourdon. Foi inspectora geral dos estudos portugueses no 
seu país. Autora do primeiro livro publicado em França pelo Centro Cultural Gulbenkian – sobre  
cerâmica popular alentejana – logo premiado no nosso país. Faleceu em Novembro de 2007, dias 
depois de ter apresentado ao público, no mesmo Centro, um Vocabulário luso-francês, que termi-
nara pouco antes.
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 Aproveitaremos a ocasião para lembrar que a editora Pax, em Braga, 
publicou em 75 uma brochura intitulada A Contestatária do Bairro latino. 
Colecção de pequenas ficções. A mais significativa, que dá o título ao livrinho, 
é a narração, na primeira pessoa, de uma jovem portuguesa que, tendo-se 
encontrado, no revolto Maio, em Paris, se tinha dado a todas as ilusões e erros. 
Finalmente, felizmente, encontrara o bom caminho, salutar, no regresso às 
verdades eternas da moral cristã. Vacina contra um Maio português? Uma «dose 
de Maio» mostrava a sua cor…
 É verdade que as greves, as reuniões, os comités (sessões de esclarecimento), 
as festas, os benefícios, os estragos de Maio se repetiram entre nós, mutatis 
mutandis, nos primeiros tempos do 25 de Abril. A poesia também. Porque – o 
padre Felicidade tinha razão – houve uma poesia em Maio. Em muitas arengas, 
em certos slogans. Muitos foram recolhidos e publicados. Em certos cartazes. 
Em poemas que também foram recolhidos e publicados. A título de exemplo, os 
slogans de todas as incitações. Interdit d’interdire!…
 Faites l’amour, pas la guerre desencadeou a repressão salazarista imediata, 
com os efeitos que vimos. Ouvrez les fenêtres de votre coeur… Na rua de Rotrou, 
no Odéon, aparecera o slogan La Poésie est dans la rue. Passou em português 
para a poesia de Sofia de Melo Breyner, e, imediatamente após o 25 de Abril, para 
um dos posters com que Vieira da Silva, celebrou o golpe:

 A rua estreita e profunda entre duas casas portuguesas, a multidão que a peja 
a perder de vista arvorando cravos. À esquerda uma fieira de três janelas abertas 
de par em par, e pessoas que vêm ver, e na mais alta uma rapariga que procura 
estender um cravo à do segundo andar, também florida, mas ainda receptiva. 
Lembra a inscrição: Parlez à votre voisin.
 Em cabo do cortejo apenas um toque redondo de pincel vermelho, e na rua 
à esquerda, bem visível o número da porta: 25. O ponto, que sugere o  infinito do 
desfile, corresponde à legenda em maiúsculas, também vermelhas, assim repartidas 
na base do quadro:

 A
 POESIA ESTÁ NA RUA

*

 Ao tempo em que terminamos de alinhavar o artigo presente encerra-se em 
Paris o Grenelle do ambiente, reunião ao mais alto nível que se pretende tão 
importante para impedir a deterioração do clima pelo aquecimento excessivo do 
planeta, como foi o protocolo de Grenelle (25/26 de Maio de 68) para moderar 
os ardores da revolução que se temia. Este Grenelle de l’environnement, lançado 
por Nicolas Sarkozy após a sua eleição, realizou-se no Eliseu, e teve as partici-
pações mais significativas: o nosso compatriota José Manuel Barroso, enquanto 

 113 Nascida em 1939, aluna de Bourdon. Foi inspectora geral dos estudos portugueses no 
seu país. Autora do primeiro livro publicado em França pelo Centro Cultural Gulbenkian – sobre  
cerâmica popular alentejana – logo premiado no nosso país. Faleceu em Novembro de 2007, dias 
depois de ter apresentado ao público, no mesmo Centro, um Vocabulário luso-francês, que termi-
nara pouco antes.
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Presidente da Comissão europeia, Al Gore, autor do livro Uma verdade incon-
veniente, os membros do governo francês que o assunto mais directamente 
concerne (nomeadamente Jean-Louis Borloo, ministro da ecologia) e os mais 
notáveis ecologistas franceses. As ONG (organizações não governamentais) decla-
ram-se satisfeitas com a reunião e as suas conclusões, e o Presidente Sarkozy não 
deixa de chegar a brasa à sua sardinha, como se diz em português: «Quero que 
este Grenelle seja o acto fundamental de um New Deal ecológico em França, na 
Europa e no mundo». A ambição foi proclamada no mesmo dia em que o pro-
grama das Nações Unidas para o ambiente tornava público o seu relatório GEO-4, 
muito inquietante sobre o estado ecológico actual da terra em que vivemos.
 Entretanto reclama-se um Grenelle social como mais adequada instância para 
debater e resolver, entre outros, o problema angustiante das reformas, a baixa do 
«poder de compra». A candidata socialista que disputara as eleições a Sarkozy, 
abrira a sua campanha com debates «participativos», e propunha a «ordem justa» 
mediante a «democracia participativa». Numa confusa «participação» apostara de 
Gaulle.
 De Maio 68 voltam os termos, ou os factos? A autonomia na universidade, 
todos a querem, mas os estudantes experimentam agora forças contra a lei 
Pécresse 114, que receiam transforme em abuso o recurso ao privado. Foram deze-
nas as universidades fechadas, e as greves dos transportes outra vez perturbaram 
ou impediram a actividade quotidiana.
 Nunca como nestas vésperas do quadragésimo aniversário as coincidências 
foram tantas com Maio 68. Mas a história não se repete, nem os agoiros se justi-
ficam. Quisemos apenas registar paralelismos e interacções, e terminamo-los 
quando deixa este mundo, a 22 de Novembro, aquele Maurice Béjart que, em 
Junho de 68, por aconselhar em Lisboa o amor, que não a guerra, foi expulso com 
Romeus e Julietas, do nosso país de brandos costumes… Antes de o seu nome 
aparecer em rima (muito pobre) com o do nosso Presidente do Conselho…
 Quanto a Cohn-Bendit, dará ainda que falar. À data em que revemos provas 
– 16 de Abril – foi recebido com certa discrição pelo Presidente da República fran-
cesa. Slogan, L’Imagination au pouvoir. Terão falado de ecologia… Ou não só? 
A imaginação, não desvairando o poder, e acompanhada de penetrante entendi-
mento da evolução das realidades, necessidades e aspirações, não será de todo 
perniciosa quando se vai ter a presidência do Conselho de Ministros da União 
Europeia.

 114 PéCresse, Valérie, (1967). – Diplomada pelos Altos Estudos Comerciais e pela Escola 
Nacional de Administração, maître de conférences no Instituto de estudos políticos, deputada, minis-
tra do Ensino Superior e da pesquisa do actual governo Fillon. Escreveu Etre une femme politique… 
c’est pas facile! (Paris, L’Archipel, 2007).
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QUEM SOMOS?
MAIO DE 68:

A REVOLTA DA ORDEM CONTRA AS INSTITUIÇõES 1

Luís Salgado de Matos *1

Em Maio de 1968, os estudantes ocuparam a Sorbonne em Paris e as ruas 
em França. Os operários juntaram-se-lhes e ocuparam as fábricas. Eram, e de 
certeza pareciam, revolucionários ousados e de um tipo novo. As suas acções 
despertavam-nos a imaginação. A topologia favorecia-os. Paris ainda era a capital 
cultural da Europa e a Sorbonne um lugar mítico do saber; a inovação, a radica-
lidade, a beleza do idioma e dos cartazes dos manifestantes interpelavam-nos. 
Todos pinchávamos as paredes parisienses. Maio de 68 foi a libertação de cada 
um de nós.

O apelo pessoal

Foi assim em França, claro. Ouçamos Michel Wieviorka, hoje um grande 
sociólogo e então um estudante universitário, evocar Maio de 1968: «implico-me 
com paixão. Não falho a mais insignificante manifestação. Passo todos os serões 
na rua. Participo em todas as reuniões e discussões. Vou a qualquer local onde a 
mais improvável coisa seja susceptível de acontecer em Paris. Vivo um momento 
de libertação, mesmo se não partilho tudo».

Para muitos jovens portugueses, foi também uma libertação pessoal.

O apelo pessoal do Maio de 68 foi tão forte que um grupo de estudantes – entre 
os quais o Jorge Silva Melo, a Eduarda Dionísio, a Margarida Seromenho, o Luís 
Miguel Cintra – deliberou ir em peregrinação, que por isso adivinhávamos cansa-
tiva e incómoda, à fonte viva da revolução imaginativa. Na Grã-Fina, uma univer-
sidade alternativa debatia todos os dias os Le Monde e a edição quotidiana do 
L’Express: o José Luís Nunes, o Jaime Gama, a Alda, o Serras Gago, os Júdices, a 

 * Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
 1 Versões anteriores beneficiaram dos comentários de Catarina Figueiredo Cardoso, Jean 
Jourdheil e Maria do Carmo Moser.
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Eduarda, às vezes o Jorge Silva Melo, outros mais, o Luís Filipe Castro Mendes, por 
exemplo. A interpelação de Maio de 1968, porém, não foi tão forte que nos tivesse 
levado a esquecer os deveres escolares. Primeiro, fizemos os exames. Embora logo 
em Maio tivesse havido sonhos de uma perninha de turismo revolucionário. 

Maio de 68 foi «animado pelo optimismo e por uma fé visionária na melho-
ria da sociedade», ensinou Alain Touraine.

*

Actualidade e relevância de Maio de 68

Maio de 1968 conserva actualidade. Se não conservasse, na recente cam-
panha eleitoral para a Presidência da República Francesa, o candidato vencedor, 
Nicolas Sarkozy, não teria sentido a necessidade de referir essa data icónica – 
ainda que para condenar os «herdeiros de Maio de 68», que «procuraram fazer-
-nos crer que o aluno valia tanto como o mestre, que era necessário não dar notas 
para não traumatizar os maus alunos e, sobretudo, que nenhuma classificação era 
necessária. Que a vítima valia menos do que o delinquente». Se Maio de 1968 não 
tivesse actualidade, Eva Herman, uma apresentadora da rede de televisão alemã 
NDR, não teria afirmado, em Setembro de 2007: «valores como a família, crianças 
e maternidade, que também tinham sido promovidos pelo Terceiro Reich, foram 
destruídos pelos homens de 68», sem distinguir franceses de alemães (a NDR 
despediu-a devido a essas afirmações; Le Figaro, 29 de Abril de 2007; BBC, 10 de 
Setembro de 2007).

Actualidade, porém, não significa relevância. Todos os tios velhos recordam  
episódios vividos que os comoveram na juventude – e tentam arranjar um 
sobrinho que lhes pegue no testemunho e assim os eleve ao palco da história 
universal. Maio de 68 será mais uma dessas lembranças estimáveis?

Para respondermos, temos que interpretar: que acontecimentos são simbo-
lizados por essa data? Sabemos, por exemplo, o que significa 1789: a vitória da 
democracia representativa e dos direitos do homem. 1789 remete para uma 
Revolução, que os seus herdeiros consideraram vitoriosa. Peter Starr, porém, 
intitulou A Lógica da Revolta Falhada o seu estudo sobre os acontecimentos. 
Mas sabemos que significa Maio de 1968? Não sabemos. A data remete para uns 
vagos «acontecimentos» cujos autores e herdeiros se apresentam tantas vezes 
como derrotados. «Os acontecimentos» foi o eufemismo usado para designar o 
período duro de Maio de 68, enquanto esses «acontecimentos» ainda aconteciam. 
«As jornadas de Maio» era outra designação eufemista corrente, mas mais revolu-
cionária do que os neutros «acontecimentos».

Temos por isso que interpretar Maio de 68. Distinguiremos os factos, as 
ideias e os agentes, as causas e as consequências. Os factos procuram lançar as 
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bases para uma interpretação – mas não são isentos de uma óptica interpretativa. 
Teremos sempre em conta a dimensão do «triângulo institucional», que adiante 
pormenorizaremos.

O leitor está a entrar num ensaio interpretativo. Por estranho que pareça, 
não está disponível uma «história imediata» de Maio de 68, nem das suas 
sequelas, e a maioria dos principais actores não escreveu memórias. Talvez haja 
factos ou sentimentos relevantes que ainda não foram revelados. Também por 
isso, o ensaio seguinte é mais arriscado do que a maioria dos ensaios históricos.

Os «acontecimentos»

Os «acontecimentos» franceses serão sumariados por ordem cronológica. 
Sempre por essa ordem, tentaremos depois resumir as sequelas directas de Maio 
de 68, passada a fase revolucionária: será o esquerdismo, nome que daremos aos 
herdeiros putativos de Maio de 68. A concluir os factos, referiremos a conjuntura 
estudantil internacional, separada das ocorrências francesas. Queira então o leitor 
preparar-se para uma narrativa densa e até um pouco fatigante.

Os factos resumidos

Usaremos uma lupa poderosa para o período dos «acontecimentos» em 
sentido próprio, de 3 de Maio, o cerco da Sorbonne, a 30 de Junho de 1968, a 
segunda volta das eleições parlamentares. Veremos a olho nu a fase de recuo do 
movimento, após aquelas eleições.

Em Março de 1967, começara a agitação em Nanterre, uma faculdade de 
Letras recém inaugurada na dependência da Sorbonne, mas situada na inóspita 
bainlieue ocidental de Paris; cercavam-na linhas de caminho de ferro e bairros da 
lata; em 1968, já estava sobrelotada. Nanterre orgulhava-se de professores ilus-
tres e cheios de arrojo intelectual: Henri Lefebvre, Jean-François Lyotard, Jean 
Baudrillard, Alain Touraine, Michel Crozier, entre outros. Os estudantes activistas 
eram uma minoria lida em Wilhelm Reich; reivindicavam acesso às residências 
das raparigas – onde estavam proibidos de entrar, fosse a que título fosse. Os 
mili-tantes – anarquistas, alguns trotskystas, maoístas – eram umas escassas cen-
tenas que mobilizavam quando muito uns mil colegas; ora o corpo discente de 
Nanterre atingia os doze milhares. Os conflitos dos militantes com as autoridades 
universitárias não cessam. Em 22 de Março de 1968, a polícia prende seis estudan-
tes que se manifestavam contra a guerra americana no Vietname; entre os presos 
estão Nicolas Boulte, um militante católico, e vários estudantes de Nanterre; 
estas prisões despertam a solidariedade e 142 colegas instituem o Movimento 22 
de Março, para apoiar os presos; ocupam a sala do conselho. Como resposta, o 
director, o Prof. Grappin, manda fechar salas de Nanterre; mas, a seguir, cerca de 
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1200 estudantes ocupam um dos maiores anfiteatros e lá fazem reuniões polí- 
ticas, a exemplo do movimento dos estudantes de Berlim. A 2 de Maio, logo pela 
manhã, Occident, um grupo de extrema-direita, incendeia a sede da associação de 
estudantes de Letras na Sorbonne e anuncia que atacará Nanterre. Para respon-
derem a este anunciado ataque fascista, os pró-chineses da Union de la Jeunesse 
Communiste Marxiste-Léniniste (UJCml) transformam Nanterre num campo 
entrincheirado. O «22 de Março» lança panfletos contra os fascistas. O anunciado 
ataque não terá lugar. É sabido nesse dia que vários estudantes são alvo de pro-
cessos disciplinares, os quais serão decididos a 6 de Maio, dia em que reunirá o 
conselho disciplinar da alma mater; entre os arguidos está Daniel Cohn-Bendit, 
o dinamizador do 22 de Março, que é um leitor de Socialisme et Barbárie, uma 
revista libertária marxizante. Aquele anúncio provoca protestos. Nesse dia 2 à 
tarde, em Nanterre, as aulas de René Rémond são boicotadas – o historiador pro-
testa e é agredido; as de Michel Crozier e François Bourricaud são perturbadas 
pelo 22 de Março e movimentos aliados. Às 19 h desse dia 2 de Maio, o director 
da Faculdade de Nanterre, de acordo com o reitor da Sorbonne, Roche, e Alain 
Peyreffite, ministro da Educação, decidem fechar Nanterre, se necessário até aos 
exames, que terão lugar dentro de duas a três semanas; ao contrário de anteriores 
fechos, não é marcada data de reabertura. O telejornal das 20 horas da Ortf, o 
monopólio estatal de televisão, transmite um apelo de Grappin contra «pequenos 
grupos extremistas» e, sem relação com este apelo, anuncia a partida de Georges 
Pompidou, o chefe do Governo, para o Irão e o Afeganistão. Nanterre, porém, é 
marginal; o coração da Universidade parisiense é a Sorbonne, situada no centro 
do Quartier Latin, o Bairro Latino, que então ainda concentrava a maior parte 
das Universidades parisinas. O Movimento 22 de Março, cuja figura central é 
Cohn-Bendit, e a Unef (União Nacional dos Estudantes Franceses), cujo presi-
dente interino é Jacques Sauvageot, convocam para o pátio da Sorbonne, a 6 de 
Maio – dia em que caía o prazo da decisão dos processos disciplinares –, uma 
manifestação de apoio aos estudantes processados.

Acompanhemo-los. Como Nanterre está fechada, os militantes vão para a 
Sorbonne, a sede da sua Universidade; e antecipam o protesto. A 3 de Maio, ao 
meio-dia, cerca de 400 estudantes estão no pátio da alma mater. A concentração 
tem o apoio de trotskystas: a JCR (Juventude Comunista Revolucionária) de Alain 
Krivine e a FER (Frente dos Estudantes Revolucionários); sucedem-se os oradores 
que defendem os estudantes processados e criticam o Occident.

Um dos oradores lê o editorial desse dia de L’Humanité, o diário do PCF 
(Partido Comunista Francês, obediente a Moscovo); nesse editorial, Georges 
Marchais acusa os «grupúsculos esquerdistas» de serem «falsos revolucionários» e 
trata Cohn-Bendit de «anarquista alemão»; os estudantes são «filhos de burgueses», 
dos quais nada há a esperar. A leitura indigna. Cohn-Bendit fala a seguir e propõe 
que «a Sorbonne se torne uma nova Nanterre». Nesse momento, o Presidente da 
República, general de Gaulle, almoçava com o actor cómico Fernandel.
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Respondendo aos ataques de G. Marchais, membro do «bureau» político do Partido Comunista Francês (PCF), 
os estudantes afirmam: «somos todos judeus e alemães». Além de divulgada em cartazes, a frase  aparecia 
nas paredes do templo supremo da revolução estudantil, o grande anfiteatro da Sorbonne. «Somos todos 
indesejáveis» é uma variante, que funciona também como variante de um dos cartazes produzidos nos Beaux-
-Arts ocupados. Nunca um dirigente do PCF fora tão achincalhado em manifestações de massas esquerdistas. 
Prosseguindo a estratégia de irrisão, Cohn-Bendit qualificará Louis Aragon de «vieille crapule stalinienne» 
(«velha crápula estaliniana»). A injúria colou. Aragon era um talentoso poeta surrealista obediente ao PCF, e 

que em Maio de 68 tentou apoiar os estudantes.

Três professores de Nanterre – Alain Touraine, Paul Ricœur e Guy Michaud – 
publicam no Le Monde, distribuído como sempre à hora do almoço, um artigo em 
que co-responsabilizam a Universidade e apelam ao diálogo. Às 14 h, a concen-
tração prossegue. Às 15 h, é conhecido que cerca de 200 militantes do Occident, 
encabeçados pelo futuro ministro Alain Madelin, se dirigem, armados de matracas, 
para a Sorbonne, gritando slogans do género «comunistas assassinos». O reitor 
intima os dirigentes estudantis a evacuarem a Sorbonne, o que eles recusam. 
Com apoio da JCR, começam a armar-se. O reitor, com o acordo do ministério, 
quer evacuar a Sorbonne e para isso requisita a polícia mas esta, reticente, requer 
pedido escrito – o qual lhe será entregue às 15,35 h, na esquadra do 5.º bairro. 
Entretanto o grupo do Occident parecia tentar atacar a Sorbonne, a partir da Rua 
des Écoles, mas dispersou quando viu a polícia e esta não se afigura muito interes-
sada em o perseguir. Às 16,15 h, a polícia começa a cercar a Sorbonne;  às 16,45 h 
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volta a haver violência. A meio do dia, os estudantes com processos disciplinares, 
entre os quais Cohn-Bendit, são recebidos pelo conselho disciplinar da Sorbonne, 
em colectivo como exigiram; são acompanhados pelos seus defensores, entre os 
quais os já referidos professores Touraine e Michaud. Não há diálogo.
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entra na velha universidade e, às 17 h, após uma mediação, na qual avultam 
Krivine e Sauvageot, os estudantes decidem sair desde que a polícia os deixe ir 
para casa à boa paz. A polícia aceita a exigência – mas logo viola este seu com-
promisso e detém cerca de 400 estudantes para fazer a «identificação», requerida 
pelo reitor. O transporte dos detidos começa então e durará cerca de três horas. 
Às 17 h, no Boul’Mich, a avenida fronteira à Universidade, concentram-se uns dois 
mil manifestantes, um número que tinha vindo a aumentar e que em breve atin-
giria os três milhares; esta concentração decorre em simultâneo com o transporte 
dos detidos e dificulta a passagem dos paniers à salade (carros policiais de trans-
porte de presos). Os incidentes sérios começam às 17,15 h quando a polícia lança 
gases lacrimogéneos na praça da Sorbonne. Os manifestantes respondem num 
coro gigantesco: «a Sorbonne é dos estudantes», «CRS SS». O slogan é inexacto 
mas revelador: com efeito, os CRS, polícias de choque, ainda não estão presentes  
no Bairro Latino, sendo o despejo assegurado por «gardiens de la paix» e «gardiens 
mobiles», mais próximos do polícia de giro. A UJCml está presente em Nanterre, 
influenciada pelo professor Louis Althusser, um membro do PCF que namorava 
com o maoísmo, e é sobretudo forte na École Normale Supérieure, onde ele 
era caïman (professor); a École Normale Supérieure prepara a elite dos profes-
sores do ensino secundário francês; o seu aluno, o «normalien», beneficia em 
França de um estatuto sobre-humano e continua a invocá-lo durante toda a sua 
carreira; a Normale Sup da Rua de Ulm é vizinha da Sorbonne mas recusa parti- 
cipar na luta, afirmando que ela se trava «entre pessoas de direita». Às 17,30 h é 
lançada a primeira pedra da calçada (o «pavé»); atinge o vidro de um carro da 
polícia e esta responde com uma carga à matracada. É o começo dos «aconte-
cimentos». Os manifestantes, enquadrados por militantes trotskystas, maoístas 
e anarquistas, são de uma violência que surpreende a polícia e a faz pensar na 
Comuna de 1871. Ao contrário do habitual, o número de manifestantes aumenta 
com a repressão policial. Os combates, de verdadeira guerrilha urbana, duram 
até às 21 horas; as primeiras barricadas surgiram pelas 20 h. A televisão e a rádio 
oficiais têm ordens para ignorar ou minimizar os acontecimentos mas as rádios 
privadas transmitem-nos em directo. O conflito mudara de natureza: passou de 
um bairro periférico para o centro da capital, dos claustros universitários para a 
rua, de uma universidade secundária para a primeira alma mater, da autoridade 
do reitor para a do Governo. Na noite de 3, Alain Geismar, presidente do Sindicato 
dos Professores Universitários (Sne Sup), sem consultar a sua direcção, convoca 
uma greve de docentes. A polícia manterá um dispositivo de ocupação do Bairro 
Latino. A 4, o tribunal correccional condena estudantes presos a penas pesadas. 
A 6, o dia marcado para o processo disciplinar dos estudantes de Nanterre, os estu-
dantes manifestam-se na Halle aux Vins (Faculdade de Ciências) e em Denfert-
Rochereau; são cerca de seis mil e quinze mil, respectivamente; respondendo a 
Marchais, proclamam com orgulho e sentido do humor: «somos um grupúsculo»; 
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volta a haver violência. A meio do dia, os estudantes com processos disciplinares, 
entre os quais Cohn-Bendit, são recebidos pelo conselho disciplinar da Sorbonne, 
em colectivo como exigiram; são acompanhados pelos seus defensores, entre os 
quais os já referidos professores Touraine e Michaud. Não há diálogo.

Acima, uma das primeiras barricadas, no Bairro 
Latino, mais exactamente na Rua das Écoles em 
Maio de 1968.

Abaixo, a Rua Gay-Lussac, também no Bairro 
Latino, depois da «noite das barricadas».
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Nesta fase, a greve já alastrou às universidades de província e aos liceus de 
Paris. O movimento tem três reivindicações: amnistia para os estudantes presos 
ou processados, polícia fora da Sorbonne, reabertura das aulas. A 7 de Maio, uns 
30 mil estudantes vão em cortejo até ao Arco do Triunfo, um dos símbolos do 
nacionalismo francês, onde cantam a Internacional sobre o túmulo do Soldado 
Desconhecido e arrancam bandeiras francesas. Nesse mesmo dia 7 de Maio, estu-
dantes universitários católicos distribuem às portas da Sorbonne um comunicado 
assinado pelo seu capelão – assistente religioso, na terminologia da Acção Católica 
Portuguesa –, o então Padre Lustiger, e pelos responsáveis do Centre Richelieu 
(Sorbonne), Halle aux Vins, Nanterre e Censier (1.º ciclo de Letras da Sorbonne): 
critica «a acção deliberadamente violenta dos grupúsculos de extrema-esquerda 
e de extrema-direita» mas defende os quinze mil manifestantes da véspera, em 
Denfert, que não eram todos «enragés» («enraivecidos, os mais extremistas, nome 
de um grupo de Nanterre), mas estudantes descontentes com a falta de meios da 
Universidade.

O comunicado católico diz ainda: «são estes os verdadeiros problemas»; 
volta a condenar os excessos do movimento e do governo e pede a libertação dos 
estudantes presos; conclui afirmando que o mais importante é o espírito com 
que será encarada a reforma da Universidade. Nos dias seguintes, dado que a 
polícia ocupa e cerca o Bairro Latino, os estudantes começam a «ocupar» Paris. 
A 9, o reitor Roche e os directores das Faculdades querem reabrir a Sorbonne 
mas o ministro da Educação não autoriza. Autorizará no dia seguinte, a 10 de 
Maio, uma semana depois dos primeiros confrontos violentos; mas sem efeito 
prático. O Governo continua a pensar que a agitação desaparecerá quando os 
estudantes forem fazer os exames. O Sne Sup anula o tema dos exames, cerne da 
propaganda governamental: «não faremos exames enquanto houver estudantes 
presos», os quais, claro, não poderiam prestar provas na cadeia. Nesse dia 10 os 
estudantes vão em manifestação à prisão da Santé, onde julgam estarem presos os 
seus camaradas, e dirigem-se depois ao Bairro Latino onde Geismar e Sauvageot 
lhes dão ordem de ocuparem as ruas, «custe o que custar»; às 21,15 é erguida a 
primeira das numerosas barricadas que em breve cobrem todo o Quartier Latin. 
A Fec manda dispersar, invocando a ausência da classe operária, e a UEC, a juven-
tude estudantil do PCF, tenta impedir a construção de barricadas; são ambas mal 
recebidas. Geismar dialoga com o vice-reitor na emissão da Rádio Luxemburgo 
e é claro: só recuará depois da libertação dos estudantes presos. À 1,45 h de 11, 
Cohn-Bendit sai da reitoria e declara: «o que se passa esta noite na rua é que toda 
uma juventude se exprime contra uma certa sociedade». A polícia ataca os estu-
dantes barricados com granadas de gás lacrimogéneo; eles respondem também 
com brutalidade, arremessando pedras da calçada e coktails Molotov. Há nume-
rosos feridos. «CRS SS!», «De Gaulle assassino», gritam alguns estudantes. Nem os 
CRS nem de Gaulle gostam destas formas de tratamento. A 11 de Maio, às 2,12 h, 
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a polícia ataca com violência as barricadas. Às 4,5 h, o recém-nomeado arce- 
bispo de Paris, Mons. Marty, também através da rádio privada, apela à calma e ao 
encontro «entre todos os responsáveis, de um lado e do outro»; pede uma solução 
«justa», o «diálogo»; «vou sobretudo rezar, que é a minha primeira função», diz. 
É «a noite das barricadas». Os franceses ficam perturbados e apoiam os estu-
dantes; os moradores do Quartier Latin não os responsabilizam pelas destrui-
ções. A televisão transmitirá algumas imagens, em diferido. Pompidou, forçado a 
regressar do Afeganistão, fala pela televisão às 23,45 h de 11: a Sorbonne reabrirá 
a 13 e os casos dos estudantes condenados voltarão a ser apreciados, mediante 
recurso para um tribunal superior. É um recuo. Esta decisão inverte a táctica 
do governo e sofre críticas à direita; de Gaulle aconselhara a maneira forte mas 
Pompidou opôs-se-lhe com êxito. O chefe do Governo justificar-se-á mais tarde 
a R. Aron: recuou pois a manifestação de 13 de Maio já estava anunciada e dela 
podia resultar a queda do regime. Prosseguem os confrontos entre os estudantes 
e a polícia. A 12, pelas 18,30 h, cerca de cem estudantes ocupam Censier; em 
breve serão dois mil. O PCF continua a acusar os estudantes de serem burgueses 
e Cohn-Bendit de ser alemão e anarquista. Os sindicatos apelam a uma greve geral 
para 13 de Maio. Dez anos antes, dia por dia, fora o golpe militar que elevara o  
general de Gaulle ao poder. A greve é seguida; nesse dia, há uma gigantesca mani-
festação em Paris; Cohn-Bendit, Geismar e Sauvegeot, os dirigentes universitários, 
encabeçavam o cortejo tendo a honra de darem a direita aos secretários-gerais 
das duas maiores confederações sindicais, a CGT, dirigida pelos comunistas, e a 
CFDT, de origem cristã e que procura a sua via à margem dos partidos políticos. 
A central comunista manifestara a sua força, fornecendo vinte mil militantes para 
o serviço de ordem do cortejo. A 13 de Maio, aplicando a táctica de Pompidou, 
a polícia abandona o Bairro Latino. A Sorbonne, que acabara de ser reaberta, foi 
logo ocupada pelos estudantes e arvora a bandeira vermelha da revolução. Os 
estudantes sabem que ganharam em toda a linha; os dirigentes estudantis passam 
à fase seguinte: a revolução social. De Gaulle, porém, parte tranquilo para a 
Roménia a 14, depois da noite das barricadas e no dia seguinte à maior mani-
festação de que havia memória na capital da França. O secretário-geral do PCF, 
Georges Marchais, mantém os temas do seu editorial de 3: o movimento estu-
dantil «faz o jogo» do gaullismo devido à acção dos «esquerdistas». Mas a base 
ultrapassa os dirigentes do PCF.

Os dirigentes das centrais sindicais pensavam que o movimento acabaria 
com a manifestação de 13 mas enganaram-se: a gigantesca manifestação era a pri-
meira figura da aliança estudantes-proletariado. A 13 de Maio começa uma greve 
que abrangerá oito a dez milhões de trabalhadores e em breve paralisará a França. 
A 14, na Sud-Aviation em Nantes, operários jovens conseguiram generalizar uma 
greve que devia ser de apenas 15 minutos. A fábrica de caixas de velocidade da 
Renault em Cléon tinha operários de origem agrícola que também entraram em 



160

Luís Salgado de Matos

greve, por imitação da Sud-Aviation, e sequestraram os responsáveis. Nos dias 
seguintes, dezenas de outras fábricas foram ocupadas; entre elas, Renault Billan-
court, a fábrica-farol da região parisiense. As centrais sindicais não tinham convo-
cado nenhuma destas paralisações: eram «greves selvagens». O PCF, vendo que 
não conseguia impedi-las, manda os seus militantes sindicais encabeçarem-nas 
– para as enquadrarem. A 16 e 17, a CGT e a CFDT seguem os estudantes e dão 
a palavra de ordem: greve. Na Renault Billancourt, o serviço de ordem da CGT 
impediu os operários de contactarem os estudantes da Sorbonne, que a 16 de Maio 
se apresentaram numa marcha, às portas da fábrica, para lhes entregarem apoio 
económico. Este procedimento foi repetido noutras fábricas em luta. Uns dez 
milhões de trabalhadores estavam em greve ou em fábricas ocupadas. Caminhos-
-de-ferro, bancos, escolas, companhias de seguros estavam também em greve, no 
começo de Junho. Os não grevistas eram uma ínfima minoria. O exército não fora 
informado, no âmbito da protecção civil, das inovações técnicas nas diferentes 
empresas e serviços, sendo por isso incapaz de os pôr em funcionamento. Os 
ministros negociavam com o movimento em ordem dispersa, cada um por seu lado.

O Quartier Latin, onde não vemos um polícia, parece uma zona libertada. 
O teatro nacional do Odeon é ocupado a 15 de Maio e cerca de sete mil pessoas 
participavam todos os dias nos debates que nele têm lugar. Dias depois, o festival 
internacional de cinema de Cannes é suspenso, devido às revindicações dos reali-
zadores revolucionários. As reivindicações dos estudantes mudam: querem revo-
lucionar a universidade e a França. O «poder estudantil», afirmado por Sauvageot 
e Geismar numa conferência de imprensa, a 17 de Maio, significava aulas sem 
exames – mas muitos estudantes não acreditavam em tal benesse. Com efeito, 
Cohn-Bendit afirmou que participaram nas manifestações uns 30 mil dos 200 mil 
estudantes da Universidade de Paris; cerca de 15% do total, portanto. A 18, de 
Gaulle regressa da Roménia e diz ao desembarcar em Orly: «acabou o recreio»; 
condena a «cegada» («chienlit») dos estudantes à qual opõe as reformas que tem 
por necessárias; também sugere o uso da força. A 21 de Maio, o governo expulsa 
o «alemão» Cohn-Bendit. Nesse mesmo dia, os estudantes só conseguem reunir 
trinta mil manifestantes em apoio ao expulso; a polícia atacou-lhes a manifesta-
ção e ignorou a da CGT, que decorria ao mesmo tempo. O ministro do Interior 
Christian Fouchet tenta justificar a brutalidade da polícia sobre os manifestantes 
por neles se ter infiltrado a canalha («la pègre») mas Le Monde não aceita a justi-
ficação e refere, com surpresa, a participação activa das mulheres nas manifesta-
ções e nas barricadas. A 23 de Maio, o Parlamento rejeitou a moção de censura 
apresentada pela oposição e amnistiou os actos dos estudantes. Nesse mesmo 
dia 23, o arcebispo Marty diz numa homília: «Deus não é conservador»; a fórmula, 
depois muito citada, é vaga mas abre aos revolucionários. A 24 de Maio, vários 
grupos percorreram o país, atacando as esquadras da polícia. Há quem fale em 
esboço de insurreição. Nesse mesmo dia 24, de Gaulle foi à televisão prometer 
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um referendo sobre a participação dos trabalhadores na gestão das empresas: se 
perdesse, demitia-se; teve pouco eco. No dia seguinte, 25 de Maio, o Primeiro-
-Ministro Georges Pompidou convoca em segredo as centrais sindicais, entre 
as quais a revolucionária CGT, e as federações patronais para negociarem um 
acordo tripartido com o Estado, única forma de evitar a paralisia da França; essa 
negociação, na qual Jacques Chirac tem papel de relevo, produz os «acordos 
de Grenelle», assinados a 27; aumentam o salário mínimo (Smic) em 35% e os 
restantes salários em 10%. O aumento dos salários só beneficiava um quinto dos 
trabalhadores e não havia garantia de pagamento dos dias de greve.

Maio de 68 via de Gaulle como um par de Franco e de Salazar: por serem ditadores, 
talvez por serem os três católicos, por serem todos de outra época.

No dia da assinatura dos acordos de Grenelle, 27 de Maio, os trabalhadores 
do monopólio televisivo estatal, a Ortf, paralisam também. As greves prosse-
guiram. Eram diferentes das habituais; em muitos casos, os grevistas sequestravam 
os patrões e tentavam a autogestão. Quando Benoît Frachon (CGT) e Georges 
Séguy (PCF) defendem Grenelle na Renault Billancourt, a velha fortaleza operária 
dos estalinistas, são recebidos com um silêncio glacial, entrecortado por apupos.

Emerge então um perfume de fim de regime. Parte da oposição quis fazer 
um governo dirigido por Pierre Mendès-France, que entusiasmava a Unef e o PSU 
(Partido Socialista Unificado) mas o PCF opôs-se e os socialistas não mostraram 
excesso de entusiasmo. A 27 de Maio, ocorre um inesperado desenvolvimento 
táctico: estudantes e sindicalistas enchem o estádio de Charléty, perto de Paris, 
e Pierre Mendès-France, o descolonizador e o socialista do rigor financeiro, está 



162

Luís Salgado de Matos

presente, o que significa apoio, e recusa a palavra por se tratar de uma reunião 
«sindical», o que sugere reserva. Nesse dia, François Miterrand declara-se pronto 
a assumir o poder, se as instituições da 5ª República caírem, e a nomear Mendès 
para chefiar o governo – e este aceita, se a esquerda se unir toda. A 29 de Maio, de 
Gaulle desaparece, o que perturba os gaullistas: manha? Golpe de Estado? Nesse 
mesmo dia à tarde, de Gaulle volta à sua residência particular, em Colombey-
-les-Deux-Églises. No dia seguinte, é conhecido que de Gaulle foi a Baden-Baden, 
ao quartel-general das tropas francesas de ocupação na Alemanha, encontrar-se 
com o general Massu, chefe dessas forças e seu velho amigo. Pompidou escreverá 
depois que foi Massu que o persuadiu a não se demitir. Perpassa pela França um 
vento glacial de guerra civil. 24 horas mais tarde, a 30 de Maio, tem lugar uma 
substancial manifestação gaullista: cerca de 300 mil pessoas descem os Campos 
Elíseos. De Gaulle parece ter recuperado algum nervo: fala pela rádio, pois o 
governo não dispõe da televisão, e fala no momento oportuno, quando a mani-
festação começa; ataca o «comunismo totalitário», dissolve a Assembleia Nacional,  
convoca eleições; ameaça recorrer ao art.º 16.º, o normativo do estado de 
excepção que dá ao Presidente poderes vastos; apela ao estabelecimento de 
Comités de Acção Cívica.

«Acção cívica Canalha fascista». Um cartaz do fim de Maio compara a 
manifestação gaullista, quando de Gaulle propôs os comités de acção 
cívica, ao fascismo. O esquerdismo na fase de ressaca veria o fascismo 
por todo o lado. No «Verão quente» de 1975, o Partido Revolucionário 

do Proletariado (PRP) ressuscitou visualmente este rato.

O general seguira o parecer de Pompidou, favorável à antecipação das legis-
lativas e ao adiamento do referendo. A 31, Georges Seguy, secretário-geral da 
CGT, aprovou as eleições. Neste final de Maio, a popularidade dos estudantes 
começa a baixar. A aposta de Pompidou revelava-se acertada: a revolta da opinião 
contra os excessos estudantis daria à direita a maioria nas eleições legislativas 
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antecipadas. A 1 de Junho, trinta mil manifestantes ligados sobretudo ao movi-
mento estudantil e aos partidos da extrema-esquerda percorrem Paris entoando: 
«Eleições Traição!». Eram poucos, porém, e pela primeira vez desde 3 de Maio 
estavam à defesa. Começa assim uma primeira fase de refluxo do movimento o 
qual, contudo, conserva boas posições: o Bairro Latino continua uma região liber-
tada; muitas fábricas permanecem ocupadas e ensaiam autogestões; os PCF/CGT 
têm dificuldade em conseguir que elas apliquem os acordos de Grenelle mas con-
seguem concretizar negociações sectoriais para a retoma do trabalho nos serviços 
públicos: electricidade, gás, correios, caminhos-de-ferro.

Ainda em Lisboa, já tínhamos tido um cheirinho do Maio francês. Foi na noite de 6 
de Junho de 1968. Nessa noite, o coreógrafo Maurice Béjart, no fim de uma récita 
do Romeu e Julieta, dada pelo seu Ballet du XXe Siècle no Coliseu dos Recreios, 
veio à boca de cena pedir «um minuto de silêncio», «contra todas as formas de 
violência e de ditadura», em homenagem a Robert Kennedy que nesse dia fora 
morto, vítima «do fascismo e da violência». O bailarino belga foi muito aplau-
dido. Quem viu e ouviu, sabia que algo iria acontecer. Algo iria acontecer a Béjart. 
Salazar enfiou a carapuça e expulsou-o imediatamente de Portugal. Uma nota ofi-
ciosa, saída da caneta do autocrata, acusava o cidadão estrangeiro de ter abusado 
de um palco português para atacar o esforço de guerra nacional. A Europa transpi-
renaica condenou e sobretudo surpreendeu-se: estranho Estado  forte que tremia 
perante o desabafo de um bailarino.

A 7 de Junho, os CRS atacam frente à Renault-Flins; o estudante liceal Gilles 
Tautin é empurrado para o Sena, onde morre afogado. O ambiente na Sorbonne 
começa a deteriorar-se, devido às rivalidades entre os pequenos partidos e à 
entrada de provocadores ou originais, como os «katangueses» que se apresentam 
como mercenários de momento sem trabalho, tendo vindo pôr a sua força à 
disposição dos estudantes. Este extraordinário episódio, mais a propaganda das 
drogas, aumenta o medo do pacato cidadão face à revolução estudantil.

A 11 de Junho, Salazar reúne o primeiro Conselho de Ministros depois da expul-
são de Béjart e mostra «preocupação profunda», espoletada pela situação em 
França; diz aos ministros: «’Entre nós tem de ser diferente: não podemos ter 
crise de autoridade: e logo ao primeiro sintoma, temos de resolver o caso radical-
mente, haja o que houver, seja com estudantes ou com operários’». É curioso que 
o autocrata só manifeste autoridade depois de o Governo de Paris ter começado 
a afirmar a sua autoridade e de a popularidade do movimento diminuir – quando 
portanto decrescia radicalmente o risco de triunfo da revolução clássica em 
França, com os consequentes riscos de contágio. O Conselho prossegue no dia 
seguinte: «Salazar está muito pálido, esmorecido, e repete ao Conselho as mesmas 
coisas que disse anteriormente como se fossem inteiramente novas». A narrativa 
é de Franco Nogueira, então chefe da nossa diplomacia, que esteve presente na 
reunião; esclarece ele: «sobre a sua inequívoca perturbação [de Salazar] não mur-
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muram os ministros, entre si, uma palavra». É uma cena tragicómica, que Buñuel 
falhou em La Fièvre Monte à El Pao (Um Político Confessa-Se; Nogueira, Salazar, 
VI, p. 355 ss.).

A 12 de Junho, o Conselho de Ministros aprova um decreto dissolvendo 
numerosos grupos de extrema-esquerda, entre os quais o Movimento 22 de 
Março, a JCR, a FER; mas a medida não é seguida de uma rigorosa execução.

Em meados de Junho, a greve geral já fora quebrada – pela acção do PCF 
e da CGT. Mantém-se, porém, um clima muito favorável a greves espontâneas, 
locais, por vezes dependentes da combatividade das lideranças. A 16, a Sorbonne 
é evacuada. A 19 de Junho, os técnicos da televisão, sob a pressão do PCF, aceitam 
regressar ao trabalho, mas os jornalistas mantêm-se em greve, até 12 de Julho, dia 
em que admitiram a derrota. O fim da greve na Ortf foi um grande triunfo do 
governo – que assim restabeleceu as emissões de televisão as quais, no apogeu do 
movimento, tinham sido produzidas e emitidas de um estúdio improvisado.

As eleições parlamentares, cuja segunda volta foi a 30 de Junho, darão uma 
grande maioria aos gaullistas os quais, aliás contra a vontade do seu epónimo, 
abrigam toda a direita, incluindo os herdeiros da Algérie Française. O PCF con-
serva cinco milhões de votos, o que lhe garante uma sólida sobrevivência.

     
A ocupação das fábricas, no começo de Junho de 1968, parecia concretizar o começo de 
uma revolução clássica. O PCF e os sindicatos tinham-se oposto à ocupação. O mesmo 
cartaz, proveniente de Belas Artes ocupada, mas negativado, serviria para a fase de retirada: 
«começo de uma luta prolongada», um slogan maoísta, substitui as «fábricas ocupadas».
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Nas férias grandes de 1968, o mais parecido com o Maio parisiense era o Julho de 
Avignon com o seu festival de teatro, em plena «contestação» – para usarmos uma 
das palavras-chaves de Maio de 68. Fomos. O Jorge Silva Melo descreveu vários 
passos desta excursão político-cultural em Século Passado (p. 274 ss). Fizemos 
bem em ir. O ar era diferente e veio a revelar-se único. Jean--Marie Straub deu-
-nos uma surpresa divina: a Chronique de Ana Magdalena Bach. As projecções 
de filmes ou as representações das peças eram seguidas de animados debates. 
Georges Lapassade, um subtil sociólogo de origem maurrasiana, vestindo como 
um Sócrates chaparro, de vara na mão, apascentava um rebanho de pintades, uma 
fauna de galinhas-do-mato; apascentava enquanto elas queriam ser apascentadas. 
Era uma metáfora da existência humana. Como o mundo estava a ficar pequeno, 
encontrámos Maurice Béjart em Avignon; contou-nos que foi posto na fronteira 
portuguesa com a roupa que trazia no corpo.

Em Maio de 1968, como referimos, de Gaulle sugerira um referendo sobre 
a regionalização e os poderes do Senado; a votação terá lugar a 27 de Abril de 
1969; o general perde e demite-se no dia seguinte.

A seguir aos «acontecimentos»: o Esquerdismo

Veremos sem lente de aumentar o período posterior aos «acontecimentos». 
Embora seja revelador – a árvore conhece-se pelos seus frutos –, o estudo minu-
cioso desta fase esquerdista extravasaria o que nos é pedido e, noutro plano, 
exigiria uma documentação que não está disponível.

Na sequência das eleições de Junho de 1968, o governo de Pompidou 
começa uma política de repressão, executada por Raymond Marcellin, ministro 
do Interior (31 de Maio de 1968 - 1 de Março de 1974). Marcellin explicava os 
acontecimentos pela acção de uma conspiração internacional, de contornos mal 
definidos mas com um cheirinho a havano. Uma das suas primeiras presas foi 
Alain Krivine, chefe da JCR, a Jeunesse Communiste Révolutionnaire, o movi-
mento trotskysta que mais crescera em Maio; foi encarcerado a 10 de Julho. Vários 
movimentos são dissolvidos, o que provoca protestos de intelectuais.

Paris em Agosto de 1968 voltara a ser Paris em Agosto. Os efeitos dos aconte-
cimentos já só podiam ser vistos como arqueologia. Voltara a ordem e o calor. 
Continuámos a beber grenadine e menthe à l’eau, que nesse ano tínhamos 
escolhido como imposto de mesa nos cafés parisienses.

Os militantes do movimento dos partidos de extrema-esquerda perderam 
as poucas posições institucionais de que dispunham nos sindicatos: o PCF consi-
derava-os «o inimigo principal» e correu-os; com efeito, em Agosto desse ano, 
Waldeck-Rochet, o secretário-geral, afirmou: «a orientação do esforço principal 
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contra o perigo mais iminente, que é hoje o esquerdismo» (Les Enseignements de 
Mai-Juin 1968).

Algo iria acontecer a Salazar: em Agosto de 1968, deixou-se cair numa velha espre-
guiçadeira que, talvez para poupar, conservava em uso e sem adequada reparação. 
A cadeira não aguentou e o autocrata bateu com o crânio no chão. Salazar pediu 
segredo da queda ao pessoal, que estava com ele – e não fez nenhum diagnóstico 
médico a sério. O segredo foi respeitado. O silêncio respeitador do pessoal menor 
e maior contribuiu para que o hematoma não fosse diagnosticado – nem tratado. 
O Conselho de Ministros buñuelesco de 11 de Junho fora a primeira manifestação 
de uma perturbação cerebral grave. A queda teria outros efeitos.

Ainda em 1968, militantes do Movimento 22 de Março e da UJCml, da École 
Normale Supérieure, fundam a Gauche Prolétarienne (GP; Esquerda Proletária), 
cujo jornal é La Cause du Peuple; mas um certo número deles rejeita o lado estru-
turado da nova organização. Mais tarde, em Junho de 1969, outros esquerdistas 
agrupar-se-ão em Vive la Révolution !, mais libertário e virado para as questões de 
civilização.

A GP foi dirigida por Bénny Lévy, «normalien»; substitui Robert Linhart, o 
«Lenine dos normaliens», que fora a grande figura da UECml no Quartier Latin, 
discípulo e rival de Louis Althusser; este, sofrendo de graves perturbações mentais, 
afastara-se por uma sucessão de vicissitudes pessoais e políticas. Outros diri-
gentes da GP eram Alain Geismar, o único conhecido da opinião pública, André 
Glucksmann, que em breve seria um dos «novos filósofos», e Serge July, co-fun-
dador e depois «patron» do quotidiano Libération, nascido em Fevereiro de 1973 
sob o impulso da GP; embora criticado por maoístas de estrita observância, o 
Libération foi nos anos seguintes uma espécie de actualização quotidiana do espí-
rito de Maio de 68.

A GP é voluntarista e considera que a revolução proletária violenta está 
próxima – embora se inspire do marxismo maoísta que valorizava a violência, é 
certo, mas colocando-a no longo prazo, ao contrário do insurreccionalismo leni-
nista. A GP prolonga a luta contra a guerra da Argélia; por isso é anti-imperia-
lista e apoia a Organização de Libertação da Palestina (OLP) – quando até então 
toda a esquerda não PC era pró-israelita – mas condenará o atentado dos Jogos 
Olímpicos de Munique que assassinou a equipa de Israel, em Setembro de 1972, 
considerando que ele pressupõe um inaceitável princípio de culpa hereditária e 
colectiva. Muitos dos militantes da GP são judeus, os quais só raramente assumem 
essa qualidade.

Para concretizar o seu projecto revolucionário, envia os militantes estu-
dantes para as fábricas, para fundarem o novo partido; serão os «établis», relan-
çados no Outono de 1969, e que aliás já tinham surgido antes de Maio de 68. 
No Verão de 1969, a GP começará a endurecer. O número de Agosto de 1969 de 
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La Cause du Peuple titula: «Patrões, é a guerra!». Podia parecer uma gentileza, ou 
mesmo o cumprimento de uma convenção de Haia. Mas, na intenção dos seus 
autores, era uma ameaça.

A GP espera que «o partido» nasça dessa guerra, e muito em breve, pois julga 
próxima a revolução proletária; no seu interior, aplica o que julga ser a revolução 
cultural chinesa – não tinha lido Simon Leys – e pratica a autocrítica revolucio- 
nária, por comando do chefe. A GP inova os métodos em comparação com os 
partidos sociais-democratas e comunistas: centra-os na acção exemplar, uma 
variante da acção directa, e não hesita em recorrer a acções violentas. Vejamos 
alguns exemplos: em 1969, são atacadas com cocktails Molotov esquadras em 
Marselha e em Mantes-La-Jolie, serviços de mão-de-obra em Aix-en-Provence, edifí-
cios públicos em Besançon, Maxéville, Saint-Nazaire, lares de mão-de-obra imigrada 
um pouco por toda a França; em 1970, como retaliação à condenação de Geismar, 
é raptado – «preso», na fraseologia da GP – o deputado Michel de Grailly, apresen-
tado como o auto-confessado símbolo da corrupção na construção do mercado 
da Villete; em Maio de 1971, é colocada uma bomba no jornal fascista Minute. 
La Cause du Peuple fez sempre comunicados triunfalistas sobre cada uma destas 
acções. A GP inicia também a táctica das manifestações de rua violentas: a 17 de 
Junho de 1969, para comemorar o assassinato de Gilles Tautin, na Renault Flins; 
a 14 de Setembro seguinte bisa, contra a destruição de um bairro da lata árabe 
em Argenteuil, uma municipalidade comunista, envolvendo-se pela primeira vez 
em luta física com o PCF. Estas acções violentas são também acções exemplares 
na medida em que a GP nunca mata – embora faça crer que pode vir a matar e 
defenda, tal como os comunistas chineses, que sem violência não há revolução. 
Há outras acções mais inequivocamente exemplares, por não serem violentas nem 
o parecerem: a campanha de distribuição gratuita de bilhetes do metro de Paris 
– bilhetes que a GP roubara –, no primeiro trimestre de 1970; ou o assalto à mer-
cearia de luxo Fauchon, a 8 de Maio de 1970, sendo o caviar furtado distribuído 
de graça em bairros da lata, com a amável cobertura dos meios de comunicação 
social. Tudo nunca visto.

Em 1970, as lutas agudizam-se na universidade – Paul Ricœur, director 
de Nanterre é agredido a 20 de Janeiro – e no resto da organização social – o 
ministro Olivier Guichard é sequestrado por agricultores, durante algumas horas. 
Le Monde estabelece a rubrica regular «Agitação». O Governo francês mantém uma 
linha de repressão activa. A 30 de Abril de 1970, a Assembleia Nacional francesa 
aprova em primeira leitura a «loi anti-casseurs» – «casseurs» são «os que partem» 
–, criminalizando a participação em manifestação proibida, instituindo uma nova 
modalidade de responsabilidade penal colectiva, e responsabilizando civilmente 
os participantes pelos danos causados, o que tinha o seu lado singapureano e 
sensato. A lei foi votada a 4 de Junho e Maurice Duverger, o reputado politó-
logo, atacou em Le Nouvel Observateur o seu carácter ditatorial. Ao abrigo dela o 
Governo dissolveu pouco tempo depois a GP, a qual porém continuou a operar.
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O Governo propõe-se então destruir La Cause du Peuple, um importante 
instrumento da GP. Quando em Maio de 1970 Jean-Pierre Le Dantec, o seu 
director, é condenado a uma pensa de prisão, muitos consideram que foi preso 
por delito de opinião. Alain Geismar é condenado no tribunal correccional em 18 
meses de prisão, a 22 de Outubro de 1970, e na Cour de Sûreté de l’État em dois 
anos de prisão e multa por reconstituição de uma organização proibida, a 24 de 
Novembro de 1970; no recurso, as duas penas serão unificadas.

Outra táctica do Governo é perseguir os vendedores da imprensa contes-
tatária, em particular de La Cause du Peuple; é institucionalizada a sua detenção 
após serem interpelados na rua pela polícia. Mais ao menos ao mesmo tempo, 
a «garde à vue», o período em que o detido não tem acesso a advogado, passa a 
ser de seis dias para os crimes políticos. Depois de o Governo mandar prender 
dois directores sucessivos de La Cause du Peuple, Sartre aceita responsabilizar-se 
pela respectiva publicação, a 27 de Abril de 1970; o escritor Prémio Nobel integra 
depois equipas de vendas do jornal e é detido numa dessas acções de venda, a 26 
de Junho de 1970, sendo logo libertado.

A repressão produzia presos, além de outros efeitos. Os presos maoístas 
só tinham o «regime especial» quando eram condenados pela Cour de Sûreté de 
l’État, ou por delito de imprensa, e mesmo este benefício limitado só vigorava 
a partir de 1 de Setembro de 1970. O regime especial era um eufemismo para o 
estatuto privilegiado do «preso político», rejeitado pelo Estado francês, e incluía: 
ausência de obrigação de trabalho; prisão em quarto particular; visita diária; 
leitura livre de livros e jornais. Eram 25 maoístas a beneficiar deste regime de 
privilégio, estando os restantes submetidos à regra mais onerosa dos criminosos 
de direito comum. A GP iniciou uma greve da fome dos seus presos para obte-
rem a generalização deste regime aos esquerdistas condenados por outros tribu-
nais. Três semanas depois, a 22 de Setembro, o ministro da Justiça, René Pleven, 
melhora o estatuto dos presos comuns; o Socorro Vermelho decide cantar vitória 
e pôr termo à greve da fome, que ameaçava descambar. Geismar teve que ser 
hospitalizado.

No Outono de 1970, o governo proíbe a publicidade do Hara-Kiri Hebdo, 
o que equivale a impedir-lhe a publicação; o seu último número anunciara a 
morte de de Gaulle com a seguinte primeira página: «Baile trágico em Colombey 
Um morto»; (Colombey era a residência de De Gaulle). Sucede-lhe Charlie Hebdo. 
No Bairro Latino, está em permanência um «panier à salade»; uma forte presença 
policial será aliás constante até ao fim dos anos 1970 – mesmo no princípio do 
mandato do liberal Giscard.

No começo de 1971, tem início uma segunda campanha para alargar o regime 
especial aos presos depois de Outubro de 1970 e para denunciar o universo carce-
ral. Há uma greve da fome na capela de S. Bernardo, na cave da estação ferroviária 
de Montparnasse, além de outros movimentos. A 8 de Fevereiro, quando é anun-
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ciada a melhoria das condições de detenção, Michel Foucault, apoiado pelo cató-
lico Jean-Marie Domenach, anuncia que foi estabelecido o Groupe d’information 
sur les prisons (GIP, Grupo de Informação sobre as Prisões). Apesar disso, os 
GPs do Socorro Vermelho decidem manter uma manifestação; no decurso dela, 
Richard Deshayes é ferido com gravidade no rosto e o estudante do liceu Gilles 
Guiot é preso. Graças à repressão governamental, a GP consegue o apoio de inte-
lectuais conhecidos, apoio mais visível a propósito do jornal La Cause du Peuple 
mas também na luta sobre as prisões, que interessava Foucault.

Face à violência da repressão, a 3 de Abril de 1971, o arcebispo de Paris, 
Marty, protesta contra a severidade da sentença de treze manifestantes do Vive la 
Révolution ! presos durante uma manifestação que tinha terminado na ocupação 
do Sacré C�ur – mas, durante a manifestação-ocupação, Mons. Charles, o reitor 
da basílica, chamara a polícia para desalojar os invasores.

Em 1971, multiplicam-se as provocações e as violências policiais: em Maio, 
o jornalista Alain Jaubert é preso e espancado; a polícia não soube apagar as suas 
pegadas. A 5 de Junho, Sartre propõe um «tribunal especial sobre a polícia», o 
que relança a questão da justiça – a qual, aliás, fora um dos temas do esquer-
dismo. O Socorro Vermelho, porém, dilacerado pelas exigências da GP, deixa de 
ser operacional (Brillant, «Intellectuels et extrême-gauche…»).

A GP seguira uma estratégia de provocação-repressão-resposta mas não 
conseguira implantar-se na sociedade. Reagira à ilegalização de 1970 em várias 
dimensões: instituindo o Socorro Vermelho, para apoiar os militantes presos; 
mobilizando os intelectuais de esquerda, para obter fundos e evitar o isolamento; 
estabelecendo uma organização clandestina, a Nova Resistência Popular, espe-
cializada na acção directa e violenta. A Nova Resistência sugeria que o governo 
de Pompidou era igual ao ocupante nazi e que a V República estava a fascizar-se. 
Esta e outras análises da GP tinham um lado delirante – se bem que a sua energia 
atraísse. Por outro lado, a GP só conseguiria seduzir intelectuais moderados para 
uma estratégia revolucionária enquanto durasse o seu fascínio revolucionário: 
acção directa, romantismo revolucionário, muita propaganda feita pela comuni-
cação social, conquistada por essas acções exemplares. Esta táctica era um cromo 
chinês e algo contraditório: ameaçava matar o touro mas o estoque estava embo-
tado. Este bluff não podia prolongar-se por muito tempo.

O assassinato de Pierre Overney por um segurança da Renault, numa mani-
festação esquerdista frente à fábrica de Billancourt, a 23 de Fevereiro de 1972, 
revelou o esgotamento da GP: ou retalia, e sujeita-se às consequências, ou não 
retalia e sujeita-se a outras consequências. A GP não retalia; não tem força para 
responder à repressão que suscita pelas suas acções e pelas suas ambições.

Em 1973, os esquerdistas são consolados por dois acontecimentos: o pri-
meiro, em Agosto, é a vitória no Larzac, uma zona rural onde existia um campo 
militar; para o seu alargamento, o governo queria expropriar agricultores mas tem 
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que desistir, devido à reacção local apoiada entre outros pelos directos herdeiros 
de Maio; como bónus, a CGT marchou a reboque dos esquerdistas; o segundo 
é a autogestão da fábrica de relógios Lip, que também força a CGT a marchar na 
rectaguarda. Estas andorinhas, porém, não fazem a Primavera.

De facto, a GP não beneficia com nenhum delas, pelo contrário; e dissolveu-
-se em 1973, sem uma explicação razoável; alguns militantes prosseguiram sem 
mudança e outros namoriscaram uma bomba ou outra. A vida de Benny Lévy é 
uma metáfora de uma parte do movimento de Maio: enquanto dirigente maoísta, 
foi Pierre Victor; depois de ter mandado enterrar a GP, converteu-se ao judaísmo 
ortodoxo e voltou ao seu nome de baptismo. A GP era o mais visível dos movi-
mentos herdeiros de Maio de 68. As suas acções simbólicas concentravam a aten-
ção da opinião. Os seus modos partidários atraíam militantes, pois mimavam uma 
síntese entre Maio de 68, o Partido comunista russo de 1917 e o chinês de meados 
do século XX; tanta cultura facilitou-lhe a incorporação de muitos «normaliens», 
estudiosos do maoísmo de inspiração althusseriana. Mas não todos, como vimos. 
O seu lado militar e autoritário repugnava a muitos que tinham visto na UJCml 
um movimento – fora fundada poucos meses antes da Revolução Cultural, em 
1966, em Nancy, e o seu animador, Jean Jourdheil, depois um homem central 
no teatro europeu, publicou Garde Rouge, o primeiro jornal marxista-leninista 
francês (Rotman Hamon, Génération, I, p. 325); por isso também, recusavam a 
rigidez do PCmlF, apoiado por Pequim, e que se manteve sem capacidade de irra-
diação. Vive la Révolution !, animado por Roland Castro e Tiennot Grumbach, 
era mais atento à nova problemática social e menos fascinado pelo ícone bolche-
vique do que a GP; também fez acções exemplares, como o assalto à sede do 
patronato francês, para apoiar os trabalhadores imigrados, em Janeiro de 1970, 
mas recusou a lógica do cocktail Molotov; da sua área de influência saíram os 
movimentos feministas, como o MLF, o Movimento de Libertação das Mulheres, 
que teve alguma influência em Portugal. Vive la Révolution ! auto-dissolveu-se na 
Primavera de 1971, devido sobretudo ao desenvolvimento das questões de socie-
dade que marginalizavam o partido proletário, incapaz de fazer a mediação entre 
a greve e a lei do aborto.

A questão do recurso à violência é importante nesta fase de recuo e disper-
são. Muitos militantes defendem-no. Os maoístas receberam a oferta de lotes de 
armas, provenientes dos Fransc-Tireurs et Partisans, um movimento armado de 
resistência ao ocupante nazi durante a Segunda Guerra Mundial, próximo do PCF, 
mas recusaram a oferta. A GP disse que era violenta mas não o foi de facto. Depois 
da sua dissolução, alguns militantes terão pensado em enveredar pelo caminho 
da violência mas não o fizeram. É possível que a rejeição generalizada da violência 
revolucionária por parte dos maoístas tenham ficado a dever-se ao mito da adesão 
maciça do campesinato ao partido revolucionário, mito propalado pelos ml fran-
ceses em alternativa ao mito da conquista do palácio de Inverno, o símbolo da 
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acção violenta de uma minoria revolucionária na Rússia. Houve um movimento 
terrorista francês, a Action Directe; foi posterior a Maio de 68 e não teve relação 
directa com ele; aliou-se à Rote Armee Fraktion alemã (RAF, também conhecida 
por grupo, ou gangue, Baader-Meinhoff, 1979-1987); mas foi sempre fraco e sem 
influência política.

As breves notas acima não pretendem resumir as acções de todos os movi-
mentos que são herdeiros directos dos «acontecimentos de Maio», mas apenas 
sumariar os mais importantes de entre eles.

Maio de 68 e o Movimento Mundial dos Estudantes

Maio de 68 não é nessa época o primeiro nem o único movimento estu-
dantil com uma aparência – e uma substância – revolucionária. Sem falar de novo 
nos portugueses, sem mencionar os espanhóis, sem mencionar a Polónia, temos 
muito que ver. Os estudantes da Alemanha Ocidental também – e combaterão 
depois as leis de excepção, o imperialismo e o militarismo, aliados à chamada 
«oposição extra-parlamentar».

O movimento alemão evolui em paralelo com o francês. A 2 de Junho de 
1967, a polícia matou em Berlim Bruno Ohnesorg, um estudante anónimo, 
que participava numa manifestação contra o Xá do Irão. A 11 de Abril de 1968, 
Rudi Dutschke, um dirigente libertário, foi gravemente ferido num atentado que 
parecia resultar da campanha dos jornais do grupo Springer, que eram democrá- 
ticos, pró-América, pró-NATO, anticomunistas e anti-neutralismo alemão. Este 
atentado, aliás, excitou Nanterre. Para Ingrid Gilcher-Holtey, professora de história 
contemporânea na Universidade de Bielefeld e boa conhecedora da França, 
aqueles dois acontecimentos são «críticos», no sentido que Bourdieu dá a esta 
expressão no Homo Academicus, mas são insuficientes para transformar o pro-
testo em revolução; com efeito, «é em França, e em França apenas, que há apoio 
recíproco do movimento estudantil e do movimento operário». Os sindicatos 
alemães, porém, de algum modo se associaram aos estudantes. Por isso, seria 
mais exacto afirmar, com Touraine – actor dos «acontecimentos» que a partir 
deles desenvolveu uma interessante teoria sociológica –, que na Alemanha apenas 
houve movimento estudantil e em França houve também movimento operário, 
ambos pondo em causa as instituições vigentes (ver também Ross). Com efeito, a 
11 de Maio de 1968, quando começam «os acontecimentos» em França, os estu-
dantes e os sindicatos alemães fazem manifestações separadas por ocasião da 
segunda leitura da lei do estado de excepção. Gilcher-Holtey assinala que a fase 
de desmobilização dos dois movimentos começa no mesmo dia: a 30 de Maio de 
1968, a França decide fazer eleições parlamentares e a Alemanha aprova a lei do 
estado de necessidade («Eléments …»). A Alemanha enfrentava o seu passado nazi, 
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o que reforçava a dimensão anti-autoritária, e a França a sua herança colonial, o 
que reforçava a dimensão anti-imperialista, dirigida em primeiro lugar contra os 
Estados Unidos.

Em Itália, o movimento começa mais cedo do que em França e durará mais, 
tendo um certo êxito na ligação entre estudantes e operários fabris.

Na Holanda, os «provos» tinham também sido precursores.
Na Checoslováquia, está em curso a «Primavera de Praga», dirigida pelo 

comunista democratizante Alexandre Dubchek, com uma larga componente estu-
dantil, mas em Agosto, os carros de combate da Rússia comunista põem termo à 
experiência.

Há quem pense que «estas diferentes correntes de protesto se apoiam umas 
nas outras» mas «apoio» é excessivo: conheciam-se umas às outras, esse conhe-
cimento de algum modo as encorajava a todas elas, mas não tinham o mesmo 
programa nem estavam ligadas por uma Internacional que aliás ninguém quis 
esboçar (Gilcher-Holtey, «Eléments …»).

O movimento de revolta estudantil não ocorria apenas na Europa. No 
México, os estudantes combatem a repressão brutal, durante os Jogos Olímpicos. 
Os estudantes norte-americanos combatem a guerra no Vietname. Na China, a 
«Revolução Cultural», iniciada em 1965, era um fenómeno de juventude no qual 
se destacavam os «guardas vermelhos», utilizados pelo velho autocrata para «bom-
bardear» os «quartéis-generais» comunistas (Mao lançara esta palavra de ordem a 
16 de Maio de 1966). Philippe Sollers, o fundador de Tel Quel e original roman-
cista, que Mao interessou, por ter desempalhado a revolução, foi ao ponto de 
afirmar que, sem o exemplo chinês, Maio de 68 não teria ocorrido

Aqueles movimentos tinham pontos de contacto e de divergência entre si. 
Comecemos pelas divergências. Só o movimento norte-americano é dominado 
pela questão mundial; tanto o chinês como o francês são centrados na situação 
interna; o inglês e o alemão ocupam uma posição intermédia, parecendo sateli-
tizar o americano e o francês, respectivamente. O movimento chinês é manipu-
lado pelo dirigente máximo da velha ordem, ao passo que os outros se opõem 
frontalmente a toda a velha ordem.

Outra divergência importante é a atitude face à violência na fase de refluxo: 
os movimentos alemão e italiano são dominados pelo militarismo e pelo terro-
rismo revolucionário – Rote Armee Fraktion, Brigate Rosse – ao passo que em 
França a Action Directe, o único grupo esquerdista e terrorista, como vimos, é 
posterior e quase insignificante. As causas desta profunda diferença só ressal-
tariam de um exame comparativo mais aprofundado, no qual a contra-prova 
italiana teria um papel central.

As semelhanças concentram-se nas dimensões anti-autoritária e anti-hierár-
quica (Gilcher-Holtey, «Eléments …») e, no sentido positivo, na afirmação da 
liberdade pessoal. Todos os movimentos são dominados pela lógica do Terceiro 
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Mundo: a China comunista separa-se então da Rússia para tentar encabeçar o 
movimento dos povos colonizados pela Europa, apresentando-se como vítima, 
ao passo que os europeus se preparam para carregar o novo «fardo do homem 
branco» (a má-consciência) e os americanos – a primeira colónia a conquistar a 
independência após uma guerra de libertação – pretendem seguir um caminho 
decente.

As ideias resumidas

A ideologia de Maio de 68 é difícil de apreender.
Os acontecimentos não tiveram nem um papa, nem uma igreja, nem um 

partido – e nunca vieram, ou ainda não vieram a ter o seu Code Civil, o instru-
mento que Napoleão, herdeiro da Revolução Francesa, usou para a cristalizar. 
A ideologia de Maio de 68 é tudo o que foi dito pelos numerosos actores e 
descrever é já interpretar um pouco – pois a ninguém é dado reproduzir todos 
os discursos, todos os cartazes, todas as pinchagens, todos os slogans, todas as 
acções simbólicas do movimento.

Descrevamos, interpretando sem querer. Usaremos sobretudo os slogans 
escritos nas paredes e as frases emblemáticas.

Há um pólo visível das ideias de Maio: é o que se opõe à selecção, à repres-
são sexual ou outra, à produção como instrumento de repressão ou como valor 
em si própria, e que simetricamente afirma o primado do prazer.

Nesta corrente estão inscritos os grandes temas com os quais mais tarde 
Maio de 68 foi identificado: a autogestão, a libertação sexual, a libertação das 
mulheres, a pedagogia anti-repressiva nas escolas, a autonomia social – e não 
moral, no sentido kantiano.

«É proibido proibir», escrito na Sorbonne, é o slogan que melhor resume 
este pólo. «O sonho é realidade», slogan escrito nas paredes de Censier, acentua 
a dimensão «a imaginação toma o poder», na escada do Instituto de Ciências 
Políticas, conhecido por Sciences Po. Por isso «a história ensina que temos o 
direito de nos revoltar, desde que arrisquemos a nossa vida», na galeria de Letras 
da Sorbonne. A autoridade errava sempre: «Concurso do professor mais burro 
Ousai assinar as provas do exame», ensinava um slogan no pátio da Sorbonne 
– e no grande anfiteatro era esclarecida a natureza de quem dava notas: «Quem 
é capaz de atribuir um número a um texto é uma besta». Com efeito, o «exame 
= servilismo, promoção social, sociedade hierarquizada» (Censier). A selecção 
– uma palavra-chave – é sempre má, pois equivale a repressão. A base tinha sempre 
razão: «assistimos a uma inversão na luta do proletariado, os operários decidem 
na base, os sindicatos rivalizam para preservarem o exercício de um poder de 
decisão que até hoje impediu o despertar revolucionário», analisava uma frase no 
edifício C de Nanterre. A razão da base era referida numa palavra: contestação. 
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Contestação era a afirmação dos fracos. Reivindicação era o peditório sindical 
dos fracos. Se a base tinha sempre razão, qualquer organização dotada de orga-
nismos dirigentes violava essa sua base – e devia ser contestada. A contestação 
precedia assim a libertação. Sem direcção, a espontaneidade era o valor supremo 
da organização. A burguesia era uma grande responsável: «a burguesia não tem 
outro prazer que não seja degradar todos os prazeres», ensinava uma parede da 
Faculdade de Direito da rua de Assas. O prazer era a lei máxima do movimento. 
Uma consequência se impunha: «Sede realistas, pedi o impossível» (Censier).

Mas, por trás deste rosto sorridente, Maio de 68 mostra dentes inquie-
tantes. Vejamos o caso exemplar. Vindo de Tunes, no Inverno de 1968-69, Michel 
Foucault, que acabara de publicar Surveiller et Punir, chega à Universidade de 
Vincennes, um gheto do «esquerdismo», herdeiro de Maio de 68. «Era difícil dizer 
fosse o que fosse em Vincennes sem que alguém vos perguntasse: ‘falas donde?’» 
(D’où tu parles ?). Em Portugal era «qual é a tua posição de classe?». O autor de 
Les Mots et les Choses, em entrevista com Roger-Pol Droit, confessava então «um 
grande abatimento»: «sob a aparência de uma questão teórica e política», era 
«uma pergunta policial», «uma pergunta identitária». A lógica do soupçon conta-
minava assim os que dela queriam desfazer-se. Quem não falasse do lado certo, 
não tinha direito de existir – e esperava-o um campo de reeducação, como aos 
recalcitrantes contra a «revolução cultural» chinesa. «É proibido proibir» também 
resume este pólo autoritário: a primeira proibição é boa, a segunda má. Era o 
pólo preferido dos maoístas, que acentuavam o papel da posição de classe, mas 
mesmo o libertário Cohn-Bendit tinha sempre na boca o insulto «fascista!», que 
não prognosticava nada de bom para o destinatário.

Entre estes dois pólos, está uma lógica aristocrática, individualista, por 
vezes sádica. «Não vos chateeis, chateai os outros!», era recomendado no átrio 
do rés-do-chão, Nanterre. Um velho valor aristocrático renasce: «A preguiça é 
agora 1 crime Sim mas ao mesmo tempo 1 direito», em Censier. Um velho slogan 
anarquista adquire uma dimensão individualista: «Nem Deus nem Senhor. Deus 
sou eu», também em Censier. Esta frase, extraída da introdução do Traité de 
Savoir-Vivre à l’Usage des Jeunes Générations de Raul Vaneigem, tinha também 
um recorte elitista: «Não queremos um mundo onde a certeza de não morrer de 
fome é trocada pelo o risco de morrer de tédio». O «desde que arrisquemos a 
nossa vida», acima citado, remetia também para valores heróicos e pouco proletá-
rios. Eram frases nos antípodas do miserabilismo do PCF, que continuava a forjar 
slogans pauperizados do tipo «Pompidou des sous» («Pompidou dás-nos tostões»; 
em francês, é uma rima fácil).

Em Maio de 68, não aparecem, com efeito, slogans miserabilistas e as rei-
vindicações económicas são secundárias. Pelo contrário: os militantes exibem 
uma dimensão surrealista e um toque de «dandysmo». «Os benefícios sociais, é 
a morte», uma frase pinchada na Sorbonne, tipifica o predomínio da liberdade 
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sobre a igualdade e de um certo aristocratismo. A revolução era o prazer: «uma 
revolução que pede que nos sacrifiquemos por ela é uma revolução velhota», 
afirmava uma parede da escola de Medicina. Estamos nos antípodas da social-
democracia prestadora de serviços ou do leninismo instaurador da igualdade à 
Maeterlinck, inspirada na vida das abelhas.

O apelo à violência era aristocrático e lançava as suas raízes na «acção exem-
plar» anarquista, na «propaganda pelo acto», mas parecia fazer a ligação com o 
leninismo-maoismo e isolar os «reformistas» do PCF. «O fogo realiza», exclamava 
o edifício C, 3.º andar, Nanterre. «Amo-te!!! Oh! Diz isso com pedras da cal-
çada !!!!», revelava o átrio rés-do-chão A1 Nanterre. «A conclusão de todo o pensa-
mento é a pedra da calçada», concluía a Sorbonne.

Devemos também referir duas outras dimensões das ideias de Maio de 68: 
a internacionalização é a primeira. «Estamo-nos nas tintas para as fronteiras», 
afirmava o átrio da biblioteca de Sciences Po. Já vimos o «somos todos judeus 
alemães», que foi um slogan nuclear.

Maio de 68 era contra as fronteiras porque era contra o Estado-Nação.

A segunda ideia é a seguinte: Maio de 68 era pelo movimento contra a 
paragem. «A revolução é a INICIATIVA», dogmatizavam as paredes do teatro do 
Odeon.

Resumamos o resumo: Maio de 68 não tem programa unificado: tem aspi-
rações; mas são contraditórias, pelo menos em parte. Alguns autores do movi-
mento tinham essa noção. Numa parede de Censier, um anarca escreveu: «SEXO 
Está bem, disse Mao, mas não em demasia». Ou, também em Censier: «‘Penetrai 
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ideologicamente nas classes operárias’ (Quem quererá ser enrabado?)». Os m-l da 
École Normale Supérieure não apreciariam, por certo. A ironia tinha o seu preço.

Maio de 68 era a liberdade contra toda e qualquer opressão. Nem todos 
concordam. Philippe Raynaud, um politólogo francês, afirma que essa interpre-
tação libertária foi popularizada pela comunicação social e pelo Libération em 
particular e que não seria aceite pelos que continuam a ser militantes de base. 
A aceitação pelos actores sociais não é, porém, prova sociológica. Ora mesmo os 
maoístas de Maio de 68 prezavam a liberdade.

Os antecedentes intelectuais de Maio de 68

Só depois dos acontecimentos foi possível identificar os seus antecedentes 
intelectuais. Com efeito, ninguém previu Maio de 68. Como vimos, Georges 
Pompidou, o chefe do governo francês, estava no Afeganistão quando eles ocor-
reram. De Gaulle partiu tranquilo para a Roménia já depois da «noite das barri-
cadas». É certo que Pierre Vianson-Ponté publicara no Le Monde datado de 15 de 
Março de 1968, um célebre artigo intitulado «Quando a França se aborrece…» 
(«Quand la France s’ennuie…») no qual contrastava a quietude dos estudantes 
franceses com a agitação dos seus colegas no resto do mundo e previa uma crise 
do gaullismo; mas era mais um desabafo do que uma previsão.

Os anarquistas reivindicaram os acontecimentos; tinham razão, na medida 
em que eles eram libertários. Não parece, porém, que o anarquismo clássico 
tenha marcado Maio de 68.

Foi mais influente o situacionismo, cujos nomes maiores são Guy Debord 
e Raoul Vaneigem; as suas obras tiveram algum eco entre os estudantes universi-
tários; Vaneigem publicou em 1967 o influente Traité de Savoir-Vivre à l’Usage 
des Jeunes Générations. Mas Cohn-Bendit refere que os situacionistas de Nanterre 
eram de mau trato.

Outro livro fundador foi Les Héritiers, de Bourdieu e Passeron: um inqué-
rito sociológico demonstrava que os estudantes universitários eram os herdeiros 
da posição de classe dos pais, ao invés de serem escolhidos pelos seus méritos 
(1964). A sua ciência sociológica parecia assim demonstrar que era falso o mito 
fundador da República francesa: a escola libertava e igualizava. Les Héritiers estava 
no cerne de Maio de 68: a escola era um meio de reprodução da sociedade capi-
talista. Era a crise de reprodução, como Bourdieu diria mais tarde, caracterizando 
«os acontecimentos».

Bernard Brillant salienta que nos anos 1960 a filosofia tradicional francesa, 
e o existencialismo em particular, perdiam terreno, em benefício das ciências 
sociais, sobretudo do estruturalismo: a antropologia de Claude Lévi-Strauss, a 
psicanálise de Jacques Lacan, a linguística-semiótica de Roland Barthes, a linguís-



Luís Salgado de Matos

177

Quem somos? Maio de ’68: a revolta da ordem contra as instituições

tica de Noam Chomski, a epistemologia prática de Michel Foucault que em 1966 
publica Les Mots et les Choses. As dissimétricas releituras do marxismo – funda-
mentalista e estuturalista, das bandas de Louis Althusser, reformadora e huma-
nista pelo lado de André Gorz, Roger Garaudy, Henri Lefebvre – revelavam a crise 
desta corrente. Paris entrava na era do «soupçon», da desconfiança. Na literatura, 
Tel Quel, de Philippe Sollers e Jean-Edern Hallier, começava um novo movimento 
crítico-criativo que tinha no nouveau roman um expoente: fora encetada a des-
truição dos velhos códigos da narração escrita (Alain Robbe-Grillet, Nathalie 
Sarraute, Michel Butor). Nas artes visuais, surgiam também novas correntes: arte 
conceptual, nova figuração, happenings. No campo político os Comités Vietnam e 
Tribunal Russell (1966) estabeleciam terreno novo: era a intromissão do Terceiro 
Mundo na política interna francesa, contra a vontade do PCF e dos socialistas 
europeístas ou atlantistas (Brillant, Les Clercs de 68).

O Homem Unidimensional, de Herbert Marcuse, um filósofo da escola de 
Francforte, exilado nos Estados Unidos desde o começo do nazismo, sintetizava o 
que seriam os grandes temas do movimento: o capitalismo impunha tanto o con-
sumo como a repressão, social e psíquica. O PCF era apenas sensível à repressão 
económica. A paleta esquerdista seria bem mais vasta. Marcuse integrava os 3 M 
da revolução: Marx-Mao-Marcuse (Aron, Mémoires, II, pp. 676-678).

Estas referências devem ser lidas mais como sinais dos tempos do que como 
causa dos «acontecimentos».

A acção da Igreja católica: o Concílio do Vaticano II

O pólo religioso está também activo. O Concílio do Vaticano II (1962-1965) 
quer «aggiornare» a Igreja. Os mais radicais têm um programa conciliar máximo, 
de regresso a uma imaginária Igreja dos tempos apostólicos: substituição do poder 
do Papa pelo do povo de Deus organizado em comunidades de base, supressão 
da cúria romana – substituída por um sínodo permanente dos bispos, que seria 
o parlamento da República eclesial –, eliminação de todo o fausto litúrgico, 
abolição do poder eclesiástico; no campo teológico, substituição do pecado pela 
entrada livre no paraíso – livre no duplo sentido de não ser vedada a ninguém 
(«Deus é Pai») e, presumivelmente, de não ser obrigatória. Moderados e radicais 
julgam possível desinventar a Ortodoxia e a Reforma; ambos crêem que a unidade 
dos cristãos está ao alcance da mão. As expectativas conciliares são altíssimas. 
Vejamos um exemplo. A 20 e 21 de Janeiro de 1962, organismos universitários 
e dos meios independentes da Acção Católica Portuguesa (ACP) promovem no 
colégio S. João de Brito um encontro sobre o concílio ecuménico e a unidade da 
Igreja. Na sessão plenária inaugural, o cardeal Cerejeira afirma que uma «grande 
esperança surgiu no mundo» quando o Papa anunciou o Concílio e salienta que 
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o mundo aspira à unidade. O orador das sessões plenárias é o P.e João Maria de 
La Croix Kaelin OP, assistente internacional da Pax Romana, e portanto alguém 
com responsabilidades vaticanas; na terceira sessão plenária vai ainda mais longe 
do que o Patriarca; diz que o Concílio «poderá constituir uma verdadeira surpresa 
para o mundo, tornando uma realidade a unidade da Fé e a reunião de todos os 
cristãos num só Corpo Místico» (Boletim Oficial da Acção Católica Portuguesa, 
n.º 332, Fevereiro de 1962, p. 223). Dois meses depois, no número de Abril de 
1962, a Lumen, a revista de formação do clero secular, Mons. Avelino Gonçalves 
tenta deitar água nesta santa fervura ecuménica mas não vai até ao fim da sua 
prudência: «seria porém ingenuidade supor que a união de todos os separados se 
verificará com o Concílio». De todos. A reserva não excluía um grande movimento 
de unificação ecuménica, apenas excluía que fosse «de todos» – reserva que subli-
nhamos sem desfazermos na importância teológica deste «todos».

O Concílio não mudou tanto como todos sonhavam mas mudou muito: 
critica e reorganiza a cúria romana, sonha substituir o poder solitário do Papa 
pelo do sínodo dos bispos, acaba com as missões ad gentes e reconhece a Igreja 
aos povos colonizados, substitui o latim pelo idioma corrente como língua litúr-
gica, simplifica a liturgia, enfraquece a confissão auricular e reforça a comu-
nhão em espécies, dificulta o baptismo das crianças para impedir a cristandade, 
desencoraja as formas de piedade tradicionais como as procissões na via pública, 
estabelece órgãos participativos para a gestão das dioceses e paróquias; reforça 
o papel dos leigos. Na sua atitude, o Concílio é a primeira lufada de moderni-
dade simbólica no clima gélido da «Guerra Fria» e antecipa o movimento de Maio 
de 68: inova contra as formas antigas, em particular as que são ou parecem ser 
autocráticas e reforça o papel do Terceiro Mundo.

Os sujeitos de Maio de 68

Abordaremos de modo também muito sucinto a problemática dos sujeitos 
de Maio 68. Contrastam de modo claro com a prática anterior. O específico dos 
«acontecimentos» é assentarem em organizações em rede, sem centro, sem auto-
ridade distinta da dos seus membros. Nestas organizações, o poder está na base: 
são os plenários intermináveis; o leitor participou neles ou ouviu descrições: 
cada participante tem o direito de intervir quando quiser; são os célebres «ponto 
de ordem à mesa» que a mesa sempre aceitava, mesmo quando consistiam num 
discurso sobre o fundo. O Movimento 22 de Março é típico desta nova organi-
zação que se contrapõe ao modelo leninista tanto como ao da democracia repre-
sentativa.

Logo durante «os acontecimentos», foram estabelecidos Comités de Acção, 
cada um com cerca de 25 membros, sem grandes barreiras à entrada; reuniam 
todos os dias, para deliberarem e agirem – quebrando com a tradição social-
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democrata do dirigente que pensa e decide para uma base militante que obedece 
e executa. Aqueles Comités procuravam reunir estudantes e trabalhadores, sobre-
tudo operários de indústria; tinham por bases escolas e empresas mas também 
bairros. A 24 de Maio, há 400 Comités, nos quais participam militantes de parti-
dos de extrema-esquerda a título pessoal; estavam ligados por uma comissão de 
coordenação na Sorbonne.

Na velha dilemática marxista, Maio de 68 era a comuna, ou o soviete, que 
ganhara ao partido. Antes de Maio, vencera o partido fechado, centralizado e 
autocrático; depois de Maio, ganhava a comuna, aberta, descentralizada e liber-
tária. É o movimento contra as instituições, na terminologia de Touraine que, a 
propósito do Movimento 22 de Março, traça o retrato do ideal orgânico do Maio 
de 68: «não sendo nem uma seita nem uma célula, mas um movimento aberto, 
definindo como membros os que participassem activamente em acções práticas, 
sem se preocupar com a ideologia e por conseguinte reduzindo as querelas intes-
tinas que dificultam o desenvolvimento dos grupos dogmáticos, o movimento 
dirigia-se abertamente aos estudantes, criando um clima, discutindo com todos, 
multiplicando as iniciativas» (Le Communisme Utopique, p. 132).

Estas organizações do movimento, porém, nunca foram tão longe quanto 
os seus autores desejavam. Os Comités de Acção terão tocado quando muito um 
quarto das empresas em greve.

Até às eleições de 30 de Junho de 1968, a base venceu a estrutura: a inicia-
tiva e o espontaneismo derrotaram a burocracia e a organização. Mas a mudança 
a favor das estruturas pesadas, aliás já iniciada em meados de Junho, acentuou-
-se depois. Convém não esquecer que as organizações leninistas – estruturadas 
em torno de uma direcção centralizada –, existiram desde o começo de Maio 
de 68 e tiveram nele um papel importante. Estavam neste caso, embora os seus 
modelos orgânicos não fossem em absoluto idênticos, os trotskystas da JCR (mais 
tarde LCR – Ligue Communiste Révolutionnaire, resultado da fusão da JCR com o 
Partido Comunista Internacionalista – IV Internacional de Pierre Franck, Abril de 
1969), mas também da Voix Ouvrière (mais tarde Lutte Ouvrière), que recusava 
fazer trabalho político na universidade, ainda que fosse no essencial um movi-
mento de estudantes, e da Fer, a organização de juventude da OCI (Organisation 
Communiste Internationaliste, de Pierre Lambert), «entristas»; e os pró-chineses 
da Union des Jeunesses Communistes marxistes-leninistes (UJCml) e o Parti 
Communiste marxiste-leniniste de France (PCmlF).

Assinalemos o papel dos serviços de ordem: mesmo no auge libertário de 
Maio de 68, as organizações espontaneistas e os seus manifestantes não dispen-
savam este tipo de organização forte e autoritária, cujos quadros eram a maior 
parte das vezes fornecidos pela JCR. Na fase de refluxo, estas organizações pros-
peraram sobre a derrota do movimento. A Gauche Prolétarienne, conservando 
embora parte da energia inicial, rendeu-se também a soluções muito estruturadas.
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As causas

Tendo resumido os factos, as ideias e os agentes de Maio de 68 em França, 
tentemos então compreendê-los. Para os compreendermos, comecemos por 
tentar identificar as suas causas, antes de lhes procurarmos as consequências.

O exame das causas de Maio requer em primeiro lugar que arredemos 
alguns preconceitos que deformam a visão. Analisaremos depois as causas próxi-
mas dos «acontecimentos».

Três preconceitos

Examinemos pois os três tipos de preconceitos que dificultam a compreen-
são de Maio de 68: a teoria da conspiração, a da originalidade absoluta e o mar-
xismo estalinista.

A teoria conspiratória

Afastemos logo as teorias conspiratórias: os acontecimentos de Maio 
teriam sido provocados pelos serviços secretos anglo-saxónicos pois a política 
de De Gaulle era favorável ao padrão-ouro o que prejudicava os Estados Unidos 
e a Grã-Bretanha («Notes: May ’68 vs. Charles de Gaulle»). Estes pesadelos não 
merecem que com eles gastemos mais o nosso tempo.

O marxismo estalinista

Foi mais influente a ocultar Maio de 68 aquela versão do marxismo em 
que José Estaline substituiu a dialéctica frágil de G. W. F. Hegel pelas certezas 
endurecidas do positivismo de Auguste Comte. Este marxismo estabelece uma 
ilusão de óptica inicial que tolda a compreensão dos «acontecimentos» de Maio 
de 1968. Vejamos essa ilusão. Nos anos 1960, a ideia da revolução era concreti-
zada na insurreição urbana. Esta herança de 1789, 1848 e 1917 fora desenvolvida 
pelo estalinismo que a conservou cristalizada. A insurreição urbana, dirigida por 
uma vanguarda revolucionária, era a revolução – e, com a técnica adequada, era 
possível, ao virar de uma esquina da história ou de uma invasão pelo Exército 
Vermelho. Maio de 1968 é assim visto desde o primeiro dia como o pródromo 
duma revolução, por ser uma insurreição, ou como uma não-revolução, por ter 
sido iniciada por estudantes. Para o PCF – e os outros PC de obediência sovié- 
tica –, o caso estava julgado: não havia revolução sem vanguarda proletária; a van-
guarda revolucionária era o PCF; o PCF afirmava que não havia revolução onde 
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a estudantada dirigia – e portanto não havia revolução. Este silogismo simples 
dispensava e impedia o exame da realidade e o exame do PCF. Por cá, o Dr. Cunhal 
resumiria a tese: a agitação era O Radicalismo Pequeno-Burguês de Fachada 
Socialista.

No após-Maio, os «esquerdistas» acusarão o PCF de ter traído a revolução 
– e o PCF acusará os «esquerdistas» de não terem compreendido que não havia 
revolução alguma. Esta acusação era auto-provada, pois o PCF combatera a revo-
lução tanto quanto pudera.

A guerra semântica: a palavra «Revolução»

Nesta guerra político-intelectual, a palavra «revolução» era decisiva, sobre-
tudo para a luta pela hegemonia entre o PCF e os esquerdistas, como a secção 
anterior sugere. Os comunistas rejeitavam-na pois diluíam «os acontecimentos» 
num conflito social, embora de escala maior do que o habitual. Para o PCF, Maio 
de 68 era um «vitorioso movimento grevista», como dirá o secretário-geral Waldeck 
Rochet. Utilizavam a palavra os autores dos acontecimentos, ou os que lhes eram 
simpáticos, ou os apenas neutros. Sartre publicou logo um panfleto intitulado Os 
Comunistas Têm Medo da Revolução. O Clube Jean Moulin, uma então célebre 
associação política de esquerda moderada, também pôs a palavra no título de um 
opúsculo que consagrou aos acontecimentos: Que Fazer da Revolução de Maio? 
Jean Bloch-Michel, um crítico literário de origem marxista, classificou «as jorna-
das de Maio» como «uma revolução do século XX». Chris Harman, dirigente dos 
International Socialists, qualificou Maio de 68 de «oportunidade revolucionária 
perdida».

Os escritos de Henri Lefebvre (1901-1991), em particular L’Irruption de 
Nanterre au Sommet, publicado durante «os acontecimentos», são reveladores 
destes dramas do marxismo de origem estalinista. Lefebvre era então um filósofo 
próximo desta corrente; fora expulso do PCF em 1957, mas nunca o agrediu; 
depois de muitas deambulações teóricas – oriundo do surrealismo, relacionou-se 
com a Internacional Situacionista, visitou as problemáticas das cidades, da juven-
tude e da autogestão –, chegava a uma conclusão que o não era: os «aconteci-
mentos» não eram nem «um movimento radicalmente novo» nem o «regresso 
à luta de classes»; eram «uma situação revolucionária sem revolução». Lefebvre 
mantinha a porta entreaberta aos marxistas estalinistas.

No fundo, o qualificativo «revolução» é recusado aos acontecimentos de 
Maio por lhes faltar aquele q.b. de violência necessário a uma boa e verdadeira 
revolução. É o que Alexandre Kojève, um russo semi-branco e filósofo neo-hege-
liano, diz a Raymond Aron a 29 de Maio: «não há revolução, pois ninguém mata 
nem quer matar» (Mémoires, II, pp. 674-675).

Não será esta concepção de revolução demasiado datada?
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A originalidade absoluta

Outros tomam uma posição que dificulta, se não impede, a análise de Maio 
de 68: ela seria um caso único, um acontecimento impensável. Nesta direcção, 
Gilles Deleuze e Félix Guattari escrevem: «Maio de 68 é da ordem do puro 
evento, livre de todas as causalidades normais ou normativas» (“May 68 Did Not 
Take Place”). Mesmo que haja outros «puros eventos», não melhora a nossa com-
preensão de nenhum deles. Os historiadores não o podem compreender – nem 
nenhuma ciência. Não há ciência do singular absoluto.

As causas de Maio de 68

À cabeça, uma causa de Maio de 68 tem que ser rejeitada: a miséria. Não só as 
ideias dos «acontecimentos» eram anti-miserabilistas: os próprios acontecimentos 
excluíam o miserabilismo da explicação histórica da revolução. Com efeito, eles 
ocorrem nos «30 gloriosos», as três décadas de crescimento económico imparável 
e de melhoria do nível de vida destacadas por Jean Fourastié. Nas suas memórias, 
Aron assinalou esta dimensão; havia quem invocasse, para explicar Maio de 68, a 
«lei de Toqueville»: «é quando os males se atenuam que as queixas se multiplicam 
e que a explosão ocorre» (II, p. 677).

A explicação do porquê de Maio de 68, das suas origens, aparece-nos fugi-
dia. René Rémond escreve: «para o historiador, a desproporção entre o ponto 
de partida, limitado, e a conclusão, desmesurada, permanece um mistério» (Une 
Mémoire…, p. 151). Mao Tse-Tung, para os marxistas-leninistas, teria antecipado 
esta desproporção: «a faísca incendeia a pradaria» – quando o proletariado está 
vigilante. Aristóteles, há mais tempo, tinha assinalado que «as revoltas nascem de 
minudências» (Política, 1303b 15-20). A proibição de os estudantes de Nanterre 
entrarem nas residências universitárias femininas terá sido uma dessas minudên-
cias. A «desproporção» é acentuada pela surpresa que Maio de 68 causou a muitos 
dos seus actores. Tendo sempre em conta que não há ciência do particular, pas-
semos do pretexto, da «faísca», à causa próxima dos acontecimentos: a extraor-
dinária falta de habilidade do Estado gaullista. Salazar sentira-se abalado pelas 
palavras de um bailarino; o gaullismo tremeu ante 400 estudantes que se mani-
festavam no pátio da Sorbonne contra uns castigos disciplinares a meia-dúzia de 
obscuros e semi-obscuros estudantes – e por isso decidiu prendê-los; ao mesmo 
tempo porém, reduzia a revolta a uma caso de polícia. A 5.ª República começou 
pelas violências que revoltam – mentiu para prender os estudantes manifes- 
tantes – e passou às transigências que humilham – a re-abertura da Sorbonne. 
Não dizemos que as instituições estatais francesas eram menos fortes do que as 
norte-americanas, por exemplo. Seriam ou não. Afirmamos apenas que se senti-



Luís Salgado de Matos

183

Quem somos? Maio de ’68: a revolta da ordem contra as instituições

ram atingidas na sua existência e agiram com má táctica. Esta inabilidade precipita 
uma reacção maciça dos estudantes e a divisão do corpo docente. A violência no 
combate das ruas não era uma novidade na vida política francesa – e dava uma 
boa «photo opportunity». Os meios de comunicação social divulgaram e interna-
cionalizaram os acontecimentos a um ponto até então desconhecido. Era a pri-
meira grande sublevação popular televisionada – embora a preto e branco e em 
diferido. Quando já a seguir virmos as consequências de Maio de 68, teremos 
que, queiramo-lo ou não, lançar um novo olhar sobre causas mais fundas.

Referimos as causas próximas dos «acontecimentos». O movimento de ideias 
no qual se inserem os «acontecimentos» será visto a seguir, a propósito das con-
sequências.

Consequências no triângulo institucional: Igreja, Forças Armadas, Estado

Tentemos agora identificar as consequências de Maio de 68, procedendo 
a uma interpretação de tipo 2. Só evocaremos as consequências portuguesas de 
Maio de 68 a propósito da Universidade.

O senso comum acha que Maio de 68 perdeu e é irrelevante; dá uma razão: 
não originou mudanças no triângulo institucional, em particular no Estado. 
Vejamos o que é o «triângulo institucional», em poucas palavras. O Estado é a 
instituição triangular correspondente à ordem povo. As Forças Armadas corres-
pondem à ordem da segurança. A Igreja corresponde à ordem simbólica – a 
Maçonaria é para estes efeitos uma Igreja. A ordem é a primeira e mais simples 
organização social: o povo corresponde à reprodução, tanto biológica como 
económica; a segurança à garantia da segurança; e a simbólica à identidade. Em 
termos transcendentais kantianos, sem dependência da empiria, a ordem simbó-
lica dá-nos a identidade; a da segurança garante a subsistência daquela identidade; 
a da reprodução garante a sobrevivência biológica e económica da identidade 
definida e garantida. A organização política é o conjunto das interacções do triân-
gulo institucional e das três ordens (Matos, O Estado de Ordens).

Será que não houve mudanças depois e por causa de Maio de 68? 
Comecemos pelo coração.

Um episódio central ilumina a relação entre Maio de 1968 e as instituições 
triangulares: o começo dos «acontecimentos», a 3 de Maio. Ouçamos Touraine: 
«O importante é que a entrada da polícia no centro simbólico da universidade 
francesa, a saída pela rua da Sorbonne dos estudantes entregues à polícia foram 
de imediato sentidas como um golpe de força, como um atentado à universidade 
e como uma repressão brutal». É claro que entram em jogo as instituições trian-
gulares. Repitamos a frase, pondo o nome da cada uma destas instituições, em 
itálico, junto ao troço da frase de Touraine que para ela implicitamente remete: 
«O importante é que a entrada da polícia, integrando a instituição castrense e 
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enviada pelo governo, cúpula da instituição Estado, no centro simbólico da 
universidade francesa, … integrando a instituição simbólica, foram de imediato 
sentidas pela ordem simbólica como um golpe de força, como um atentado à uni-
versidade e como uma repressão brutal» (Le Communisme Utopique, pp. 35-136). 
O facto de a instituição Estado forçar a instituição castrense a violar a instituição 
simbólica provoca uma crise imediata. Foi aliás assim noutras ocasiões. O leitor 
tem presente o começo da crise académica portuguesa de 1961-1962?

Igreja

Nas instituições triangulares, começaremos pela Igreja, a instituição da pri-
meira ordem, na sequência tradicional. A Igreja não é apenas a organização dos 
crentes em Deus; é toda a organização que trata do simbólico, que dá a iden-
tidade. A Universidade faz parte desta primeira ordem – e por isso, na Europa, 
durante séculos, esteve subordinada à Igreja Católica ou cristã. Em França, a 
escola desempenha um papel simbólico que é concorrente do da Igreja: a escola 
difunde e renova a ideologia laica e republicana que o Estado e a própria socie-
dade vêem como um dos seus mais poderosos factores de identidade.

Especifiquemos então a relação entre Maio de 68 e a instituição triangular 
Igreja. O mais relevante é a transformação da Universidade, centro produtor de 
elites da instituição Estado. Comecemos por uma palavra sobre Portugal. A seguir, 
veremos a mutação na Universidade e no campo dos intelectuais. Veremos depois 
as mutações na Igreja Católica, por ser a mais significativa em França e sobre a 
qual há mais informação.

A Universidade

Maio teve entre nós outros efeitos imediatos; o principal foi o estí-
mulo à transformação da luta estudantil. Parte dos estudantes, que militava na 
Universidade, queria, já antes de 1968, transformar a sua luta num combate à 
guerra colonial. O PCP opunha-se e eles não tinham força que bastasse. Maio de 
1968 mudou esta situação. José Manuel Félix Ribeiro, em Económicas, foi por 
certo o primeiro a transformar as estruturas associativas – dando «o poder aos 
cursos», em detrimentos das associações, dominadas pelos militantes dos apare-
lhos, e pondo na mesa a questão dos conteúdos e dos métodos do ensino. Eram 
duas lições de Maio de 1968. A partir daí, o movimento estudantil só largou o 
tema da guerra quando ela acabou. Aquele novo método foi também aplicado, 
embora com especificidades, por José Mariano Gago no Técnico e mais tarde 
na Faculdade de Direito pelo «Deus» Afonso, o melhor e talvez mesmo o único 
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«situacionista» português. A Esquerda Democrática Estudantil (EDE) e o Movi-
mento Reorganizativo do Partido do Proletariado (MRPP) inspiram-se em Maio 
de 68; este modelar-se-á pelo estilo enérgico da GP mas era diferente a extracção 
universitária dos seus membros.

Vale a pena particularizar o efeito de Maio de 68 na Universidade francesa. 
Foi lá que tudo começou.

No rescaldo dos «acontecimentos», o general de Gaulle deixou Edgar Faure, 
um radical-socialista que era seu ministro da Educação, fazer uma reforma uni-
versitária, constante da lei de orientação votada pela Assembleia Nacional a 10 
de Outubro de 1968. Faure quis consagrar a participação na gestão universitária 
e a pluri-disciplinariedade no método de ensino mas manteve a rigidez e a esta-
talidade do sistema. Em nome da participação, que então tanto agradava a de 
Gaulle, a lei determinou que o domínio pelos catedráticos fosse substituído pela 
eleição por três corpos a cada um dos quais foi atribuído um efectivo poder de 
veto: docentes, alunos, funcionários. Esta reforma institucional deu muito poder 
ao PC, pois era a única força política capaz de, com mais ou menos «submarinos», 
articular maiorias naquelas três corporações (Aron, Mémoires, II, pp. 696). Este 
benefício era o justo preço a pagar ao PCP pelos acordos de Grenelle. Era, porém, 
o contrário do espírito de Maio de 68. Os contestários foram para a reserva natu-
ral na Universidade de Vincennes (mais tarde Paris 8) onde podiam brincar uns 
com os outros sem incomodarem ninguém. Por lá se extinguiram.

O domínio universitário do PC e a manutenção da rigidez burocrática 
tiveram porém como efeito precipitar uma crise de longa duração da Universidade 
francesa: perdeu prestígio internacional, está sempre em risco de anomia e, 
também por isso, a França perdeu muito como centro de criatividade inte- 
lectual em termos mundiais ou mesmo europeus – embora a força da inércia seja 
grande.

A actual Universidade francesa não durará muito.

Os intelectuais e as ideias

A mais evidente consequência de Maio de 68 está no pólo simbólico da orga-
nização política; nele se destaca a re-estruturação do campo intelectual que é, no 
essencial, um sub-campo da Universidade e da Igreja – embora esta tenha nele 
um campo menor e por certo em decréscimo.

Os «maîtres à penser» são substituídos em massa logo na fase dos «aconteci-
mentos», ou mesmo antes, como acima sugerimos. Sartre, um «maître-à-penser» 
do pós Segunda Guerra Mundial, aliou-se aos esquerdistas e não perdeu o com-
boio, mas a sua geração, que aliás estava já septuagenária, foi marginalizada (Jean- 
-Pierre Le Goff, caps. 18, 21, 22 e 23). Surgem outros; por exemplo, Wilhelm 
Reich, Jacques Lacan, Gilles Deleuze e Felix Guattari, na psicanálise; Pierre 
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Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Christian Baudelot, Roger Establet, Ivan Illich, 
A. S. Neill, na crítica do sistema de ensino; Illich de novo, André Gorz e René 
Dumont na ecologia; Michel Foucault na história das ideias; Claude Lévi-Strauss 
na antropologia; Herbert Marcuse na filosofia política; Louis Althusser, no mar-
xismo; Charles Bettelheim, Paul Sweezy, Paul Baran na economia política mar-
xista; Nikos Poulantzas, na filosofia política marxista.

Nesta preparação de grupos dirigentes intelectuais, outra consequência bem 
visível foi o nascimento dos «nouveaux philosophes» («novos filósofos»). A expres-
são é de Bernard-Henry Lévy, em 1976, em Les Nouvelles Littéraires, e designava 
um fenómeno desconhecido em França: um movimento intelectual contra o mar-
xismo. O Arquipélago Gulag, de Alexandre Soljenitsyne, publicado em França 
em 1974, foi semente que germinou em almas adubadas pelo libertarismo e pelo 
anti-sovietismo de Maio de 68. As obras-chave dos «nouveaux philosophes» são 
anti-URSS: La Cuisinière et le Mangeur d’Hommes ou Les Maîtres Penseurs (1977), 
ambas de André Glucksmann, a melhor e mais sedutora cabeça do movimento; 
La Barbarie à Visage Humain, de Bernard-Henri Lévy (1977). Jean-Marie Benoist 
(1942-1990) cunha então a frase «Marx morreu». Maurice Clavel acarinhava-os. 
A esquerda clássica, que preparava a sua aliança com o PCF, não gostava deles. Para 
surpresa de muitos, Foucault defenderá La Cuisinière et le Mangeur d’Hommes; 
surpresa porque Foucault estava com os esquerdistas e nem todos diziam outro 
tanto de Glucksmann. O epistemólogo da «arqueologia do saber», como sempre 
escritor de génio, encontrou a fórmula que conciliava as faces direita e esquerda 
de Maio de 1968: Glucksman traduzia «a cólera dos factos». Isto é: Maio era uma 
revolução contra todas as opressões e a favor de todas as liberdades. Os maoístas 
de Maio estavam no fundo persuadidos que a ditadura do proletariado era o mais 
livre dos Estados e só por isso a queriam (Weill, «Débat …»).

Régis Debray, em Le Pouvoir Intellectuel en France, afirma que Maio de 68 
terminou o «ciclo editorial» do poder intelectual, iniciado em 1920 com a NRF, 
a Nouvelle Revue Française, uma prestigiada revista literária, dando vez ao «ciclo 
media (meios de comunicação social)»: o poder intelectual era dado pela NRF e 
passou a ser conferido pela televisão.

*

Antes de Maio de 68, o Estado tendia a absorver as instituições simbólicas: 
a Universidade – e aí esteve a origem da crise –, as Igrejas e sobretudo a comu-
nicação social. Maio de 68 autonomiza a comunicação social da direcção estatal 
– mas tende a transformá-la num pólo autónomo da ordem simbólica, o que é 
uma inexactidão pois, embora em regime de liberdade, deve estar subordinada à 
instituição triangular do simbólico. Por essa vontade faustiana de autonomia sem 
limite nem fundamento, a comunicação social entrou num processo de descre-
dibilização.
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A lógica de provocação-repressão das acções directas e simbólicas da GP 
eram assimiladas pela comunicação social que as valorizava ao máximo.

*

Talvez Gilles Deleuze e Félix Guattari tivessem razão quando escreveram: 
«Maio de 68 não foi uma crise nem a reacção a uma crise. Pelo contrário. A actual 
crise francesa resulta da incapacidade de a sociedade francesa assimilar Maio 
de 68» (“May 68 Did Not Take Place”).

A Igreja Católica

A Igreja – insistamos – inclui todas as instituições da primeira ordem, a 
ordem simbólica – e não é um conceito teológico; de entre a instituição simbó-
lica francesa, salientaremos a Igreja Católica. A organização em geral designada 
por Maçonaria, que hoc senu consideramos uma Igreja – pois é uma instituição 
corresponde à ordem simbólica –, é influente em França mas há poucas informa-
ções sobre a sua acção em Maio de 68 (Matos, O Estado de Ordens, p. 99).

A Igreja Católica poderia reclamar a seu crédito o ter sido uma precursora 
de Maio de 68 com o Concílio do Vaticano II. Com efeito, este Concílio ques-
tionou a autoridade tradicional e revalorizou o livre exame individual – ainda que 
não fosse esse o seu escopo declarado. Contudo, a Igreja Católica não reclamou a 
paternidade destes conceitos; pelo contrário: parece ter-se envergonhado deles. 
Talvez por isso, a maioria das interpretações acha que a Igreja foi marginalizada 
pelos acontecimentos ou andou a reboque deles (Barrau).

Distinguiremos, numa análise muito preliminar, a presença da Igreja na fase 
revolucionária e os efeitos desta fase revolucionária sobre a própria Igreja.

A Igreja em Maio de 68

Maio de 68 esqueceu a Igreja Católica. «Sabeis que ainda existem cristãos?», 
provocava uma parede do átrio do rés-do-chão de Nanterre. Julien Besançon 
regista apenas seis slogans sobre a Igreja, na sua recolha. «Basta de igrejas», afirma 
uma parede do Boulevard Saint-Germain. Só dois desses slogans relevam do anti-
-clericalismo tradicional: «o sagrado, eis o inimigo», no átrio B de Nanterre, e 
«Deus é um escândalo. Um escândalo rendoso», no Liceu Condorcet. Um desprezo 
mesclado de indiferença, embutido no velho anti-clericalismo, é o sentimento 
dominante de Maio de 68 face à Igreja Católica; um slogan pinchado na Nova 
Faculdade de Medicina racionalizava-o: «o homem não é o bom selvagem de 
Rousseau, nem o perverso da igreja e de Rochefoucauld. É violento quando o 
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oprimem e doce quando é livre». Os seus autores e a maioria de Maio de 68 acre-
ditavam com Jean-Jacques Rousseau que o homem tinha nascido bom e a «socie-
dade» fizera-o mau. A Igreja, apesar de «aggiornata», opunha-se a esta identificação 
do ser com o prazer – e por isso muitos a viam nela a fonte da maldade humana. 
A Igreja, católica ou não, era um passado: os sentidos e alguma inteligência prá-
tica chegariam.

À primeira vista, há poucos católicos nos «acontecimentos» e nenhum deles 
com protagonismo, com a moderada excepção, a seguir referida, de Nicolas 
Boulte, que vinha da crise de 1965 da Jeunesse Etudiante Chrétienne, organi-
zação que incluía os alunos do secundário e os da Universidade (Jec). Porém, 
uma investigação mais aprofundada revelaria uma presença dos católicos em 
Maio de 68 mais forte do que o publicado. Há com efeito alguns sinais da pre-
sença de católicos nos «acontecimentos». Já referimos intervenções do arcebispo 
de Paris. De algum modo «au-dessus de la mêlée» – isto é, acima da contenda. 
Os católicos, porém, estão dentro dos «acontecimentos». Cohn-Bendit diz que 
eles estavam no Movimento 22 de Março. Na capa da primeira edição do pri-
meiro volume de Génération, da autoria de Hamon e Rotman, vemos, escondido 
entre as colunas onde ponti-ficam Lenine e Mao, o seguinte slogan: «Le Christ 
Seul Révolutionnaire» – «Só Cristo é revolucionário». Maurice Clavel, um velho 
escritor católico, que estivera em muitas aventuras intelectuais, via nos «aconte-
cimentos» o sopro de Deus. Uma minoria de católicos visíveis acompanhava-o. 
A seguir referiremos outro factor que explica este reduzido protagonismo. Logo 
em Junho de 1968, quando começa a primeira vaga repressiva por conta do 
Estado, o Témoignage Chrétien, um semanário de esquerda católica, associa-se a 
um movimento contra a repressão.

A presença dos católicos é mais visível no período logo posterior aos «acon-
tecimentos», quando o movimento começa a recuar. Vejamos alguns exemplos, 
todos recolhidos no livro de Hamon e Rotman. O modesto pároco de Sainte-
-Thérèse de Elisabetville, onde fica a Renault Flins, simpatiza com os esquerdistas 
e aceita que a GP se concentre na sua igreja a 17 de Junho de 1969 para come-
morar o assassinato de Gilles Tautin, na Renault Flins, ocorrido um ano antes 
(aparece também a data de 7 e de 10 para essa morte).

Quando a repressão aumenta, os católicos, e outros cristãos, entram 
em campo. Jean-Marie Domenach, o director do Esprit, a revista fundada por 
E. Mounier que tinha relações especiais com O Tempo e o Modo, está entre os 
que criticam o gaullismo por prender o director de La Cause du Peuple e lembrar 
que, em França, desde o nazismo que ninguém era preso por delito de opinião.

Em Maio de 1970, entre as testemunhas de Le Dantec, o director de La Cause 
du Peuple, avultam dois eclesiásticos: Michel Blaize, padre franciscano, redactor 
de Frères du Monde, e o padre Jean Cardonnel OP; na direcção do Socorro 
Vermelho destacam-se também um protestante, o pastor Georges Casalis, e 
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vários católicos: além de Cardonnel, Georges Montaron, director do Témoignage 
Chrétien, e o P.e Robert Davezies, que fora membro do «réseau Jeanson», a pri-
meira rede clandestina de apoio ao Front de Libération Nationale, o célebre FLN 
argelino, e, na lógica anti-colonial, escrevera no começo dos anos 1960 sobre a 
guerrilha em Angola.

A 19 de Setembro de 1970, no comício na Mutualité, que reivindica o regime 
político para os presos esquerdistas, e a supressão da Cour de Sûreté de l’État, 
participam, atrás de Sartre, três católicos conhecidos: Bernard Lambert, um diri-
gente agrário, que teve um papel importante no esquerdismo rural, além dos já 
referidos Montaron e Cardonnel.

Em 1972, o citado Nicolas Boulte, «établi» em Flins, é um dos poucos 
membros não-GP da comissão de luta da Renault-Flins, que, depois dos despedi-
mentos José Duarte e Sadock Ben Mabouk, desembocará no assassinato de Pierre 
Overney; os despedidos, próximos da GP, tinham começado uma greve da fome 
e queriam fazê-la à entrada da fábrica, para terem visibilidade, mas são impedidos 
disso e o único local onde têm acolhimento é uma sala anexa da paróquia local, a 
Imaculada Conceição de Boulogne, cuja equipa sacerdotal apoia os esquerdistas;  
a CGT local ataca estes sacerdotes: «protestamos contra o facto de num lugar 
sagrado onde defendeis a liberdade alheia, permitirdes a agitadores professarem 
a violência, o que é contrário às próprias leis da vossa Igreja». Encontramos o 
veio católico noutras lutas: a luta na fábrica de relógios Lip é impulsionada por 
militantes católicos, numa região católica, e apoiada pela CFDT, a central sindi-
cal de origem católica que não hostilizou Maio de 68; um prelado defendê-la-á; 
Benny Lévy foi muito marcado pelos métodos da Lip e em particular por um dos 
seus dirigentes, Jean Raguenès, dominicano de origem, e no qual o chefe da GP 
teria desvendado «intuitivamente, obscuramente, alguma relação entre o enraiza-
mento metafísico e as formas de reivindicação que preconiza»; os bispos de Rodez 
e Montpellier apoiam a luta do Larzac. Alguns consideram que a Jec «forneceu 
tropas de elite aos maoístas» e julgam descobrir práticas católicas semelhantes às 
da revolução cultural: «imersão nos pobres, renúncia à carreira, exame de consci-
ência e correcção fraternal». É curioso e talvez seja significativo: a sala onde a GP 
decidiu a sua dissolução foi obtida por redes católicas e ostentava um crucifixo na 
parede (Hamon e Rotman, II, pp. 300, 514).

É interessante registar que a geração católica e cristã de 68 era mais sensível 
à política maoísta do que ao PCF, ao passo que os «padres operários» do após-
-guerra tinham vivido fascinados pela CGT e pelo PCF: para eles a central sindi-
cal comunista representava a classe operária que queriam conquistar para Cristo. 
Esta mudança deve ser devida, em boa parte, à relevância da questão colonial: 
o esquerdismo era anti-imperialista, o que o PCF deixara de ser em 1939.
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Maio de 68 na Igreja

Tendo relanceado a presença dos católicos na revolução, vejamos a presença 
da revolução nos católicos. Antes de Maio de 68, Roma passara pelo Concílio do 
Vaticano. «Na Europa, a primeira grande instituição tocada pela perda da sua 
autoridade interna foi a Igreja Católica Romana» – e perdeu-a na sequência do 
Concílio, escreve Alain Besançon, um sovietólogo e membro do PCF até 1956, 
data da invasão da Hungria pela proletária URSS. A Igreja Católica romana teria 
sido anglicanizada («Aux Origines Religieuses…»).

A. Besançon, que a partir do caso do dominicano Yves Congar reconhece 
a legitimidade da reacção a práticas eclesiásticas persecutórias dos anos 1950, 
exagera, pelo menos no relativo ao dogma, pois, para ele, o Concílio teria feito 
um «desvio sério» à doutrina tradicional: a Igreja considerava a sua verdade acima 
da liberdade de consciência e, depois do Vaticano II, tomou a posição oposta. Mas 
o historiador põe o dedo numa ferida. Não deixa com efeito de ser sintomático 
que a historiografia e a sociologia dominantes da Igreja Católica ignorem Maio 
de 68 (entre os que ignoram: Lebrun, Histoire des Catholiques Français du XVe 
Siècle a nos Jours, 1980; Vidler, The Church in an Age of Revolution, 1971; Goff, 
Rémond, Histoire de la France Religieuse, vol. 4, 1992; Rémond, em Une Mémoire 
Française, evoca a sua participação em Maio de 68 mas apenas como actor, não 
comentando a relação dos acontecimentos com a Igreja). Diferentemente, o Papa 
Bento XVI abordou a questão de frente; falando ao clero e aos seminaristas dos 
Dolomitas, em Julho de 2007, afirmou que duas roturas de civilização, Maio de 68 
e a queda do comunismo russo, vieram desequilibrar a Igreja «dolorosamente» e, 
longe de aproximarem os homens da fé cristã, afastaram-nos dela; a referência 
é, porém mais episódica do que estruturada, pelo menos tal como nos chegou. 
Alain Woodrow afirmara que o Papa Bento XVI, que já considerara demasiado 
optimista a constituição conciliar Gaudium et Spes, confirmou o seu receio em 
Maio de 68 – e foi «duramente contestado pelos seus alunos».

Eclesiásticos franceses tiveram que participar nos «acontecimentos», por 
virtude das suas funções. Foi o caso, entre outros, do Cardeal Aaron Jean-Marie 
Lustiger (1926-2007), que vimos a começar a sua vida eclesiástica como capelão 
dos estudantes da Sorbonne. Um seu obituário oficioso afirma: «em 1968, quando 
da vaga de contestação atinge a universidade, o padre trata de manter o seu lugar 
e preservar os estudantes católicos das derivas políticas». Michel Cool, antigo 
director de Témoignage Chrétien, afirmou que Lustiger foi «abalado» por Maio 
de 68 – mas o semanário foi sempre crítico em relação ao arcebispo. Um outro 
obituário considera que foi «apanhado de surpresa» pelos «acontecimentos» que 
qualificou de «selva» (La Voix du Nord). A preocupação não era só do capelão 
Lustiger: era de toda a Igreja francesa. Porque muitos católicos queriam ir 
– e muitos iam – para as barricadas ou para os movimentos de estudantes. 
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Em Na Hora do Diálogo, o Cardeal Cerejeira recorda a preocupação dos bispos 
franceses: «Em Paris sei que ela [autoridade eclesiástica] interveio, mas para 
proibir à Juventude Católica universitária tomar parte como tal na contenda» 
(Parte II). Este testemunho, digamo-lo de passagem, confirma o interesse com 
que eram seguidos na Igreja em Portugal os acontecimentos de Maio. Mas a preo-
cupação dos bispos franceses só tinha sentido porque muitos jovens católicos 
eram seduzidos pelos acontecimentos. Para mais, iam mal as relações entre o 
episcopado e a JEC francesa: três anos antes, em 1965, tinha-a condenado por 
politizar a militância católica e a Universidade. Significa isso que a tendência da 
antiga JEC francesa era entrar nos acontecimentos – que eram política. Como os 
militantes que permaneciam nas organizações da Igreja não queriam deitar sal na 
ferida das suas relações com a hierarquia, terão apagado a sua identidade católica 
– o que contribui para explicar que tenham aparecido em número inferior à reali-
dade; acabámos de ouvir Lustiger a pregar-lhes.

Outros católicos, por deliberação ou pela dinâmica social, tomarão, porém, 
atitudes contra os bispos, entre o Concílio e Maio de 68. Refiramos algumas 
acções anti-hierárquicas precipitadas por Maio de 68. Há numerosos casos. 
O mais significativo é por certo o do movimento Échanges et Dialogue. No Verão 
de 1968, o P.e Robert Davezies, que acima vimos a apoiar o Socorro Vermelho, 
envia uma carta-circular às paróquias francesas para promover uma assembleia de 
padres sem a prévia, e canónica, autorização dos bispos; deste impulso nascerá 
Échanges et Dialogue, que fará reuniões com cerca de 800 sacerdotes franceses 
– párocos, coadjutores, assistentes religiosos, que devoravam os seus boletins. 
Os bispos, convidados, nunca aceitaram o evento. É um movimento clerical contra 
o domínio clerical – movimento que ainda não teve a sua «história imediata» e 
que influenciou padres lisboetas, além de outros europeus.

Vejamos outras situações. Os franciscanos publicam os Frères du Monde, 
uma brilhante revista teórica consagrada em especial à luta anti-colonial e anti-
-imperialista. O dominicano Paul Blanquart assina no semanário Politique-Hebdo 
um artigo teórico propondo entrosamento entre o cristianismo e o marxismo; o 
também dominicano Philippe Roqueplo oficia no mesmo jornal. Dom Bernard 
Besret, jovem prior da abadia cisterciense de Boquen, na Bretanha, inova na 
liturgia e na eclesiologia, alterando as relações do monge com a Igreja, e acaba 
condenado pela hierarquia.

A encíclica papal Humanae Vitae, publicada em Julho de 1968, pouco depois 
do fim dos «acontecimentos», condenou o uso de meios artificiais de direcção 
da fecundação. A Humanae Vitae «foi o explodir de uma bomba», escreveu na 
Lumen o capuchinho Alcindo Gonçalves Costa. A condenação acentuou as 
convulsões na Igreja Católica; o episcopado francês apoiou a encíclica de alma e 
coração. Mas ficou então sinalizado o desrespeito generalizado dos católicos pelas 
indicações do Papa em matéria de costumes: o Papa mandou proibir a pílula, a 
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maioria – um grande número, pelo menos – não o seguiu. Depois de Trento, não 
houvera caso semelhante de indisciplina, no sentido forte da palavra.

Já na ressaca de Maio de 68, em Lisboa, O Tempo e o Modo, uma revista 
dialogante de iniciativa católica, produziu um número especial intitulado: «Deus 
o que é?»; para a maioria dos colaboradores, estaria entre os perdidos e achados. 
Muitos católicos franceses abandonam então a Igreja e por certo a fé. Em Portugal 
aconteceu algo de semelhante. É um fenómeno que não foi estudado como mere-
cia, pela importância que teve em termos de comportamento das elites.

Até agora, referimos apenas acções da elite católica. Mas a mudança de com-
portamentos, na sequência de Maio de 68 toca a massa. Assim, atinge níveis muito 
profundos a quebra da prática religiosa – missa dominical, baptismo, casamento 
religioso. Vejamos só o cumprimento do preceito do Domingo; em França, era 
respeitado por 27% da população em 1952 e por 4,5% em 2006. Esta dinâmica 
acompanha a crise do clero. Entre o fim dos anos 1960 e o começo dos anos 
1980, cerca de 1.500 padres abandonam a Igreja em França. Os sacerdotes fran-
ceses eram em 1968 uns 45.000. Os que saíam era por isso uma proporção signi-
ficativa do número total de padres; eram uma percentagem ainda maior dos 
padres recém ordenados. Com efeito, mais de um quarto dos sacerdotes orde-
nados em França entre 1965 e 1969 abandona o sacramento da ordem até ao 
começo dos anos 1980; é uma saída rápida e de grandes proporções. Ao mesmo 
tempo, caíam as entradas nos seminários e muitos dos novos seminaristas saem 
antes de se ordenarem. Houve em França 1.760 ordenações sacerdotais em 1948 
e 128 em 1996. Em 2001, havia em França uns 25.000 sacerdotes, dois terços dos 
quais estavam acima do limite de idade. A enorme maioria dos sacerdotes dos 
Échanges et Dialogue casou e abandonou a Igreja; outros abandonaram a Igreja 
e casaram; uma minoria nem casou nem abanou a Igreja. A grande imprensa inte-
ressa-se sobretudo pelas missas ditas por padres casados – mas nem todos os que 
disseram essas missas trocaram o sacramento da ordem pelo casamento – e quase 
nenhuns persistiram em exercer o sacerdócio depois de casados, o que seria feito 
aliás contra a vontade da Igreja. Não teve fim a crise do clero francês, e europeu, 
mais visível no secular, ou diocesano, do que no «religioso»: as ordenações sacer-
dotais não compensam os falecimentos. O demógrafo Hervé Le Bras afirmou já 
em 1983 que o clero francês vai desaparecer, o que no entanto ainda não ocorreu 
(Sévegrand, Vers une Église Sans Prêtres; Laurentin, Mémoires, p. 483 ss; «Les 
catholiques en France»; http://www.clerus.org/clerus/menu06_fra.html).

*

Que pensar dos efeitos de Maio de 68 sobre a Igreja Católica – a partir do 
caso da França e pensando nele? Dois factores gerais dificultam o julgamento, 
como aliás para as outras duas instituições triangulares: como já foi observado, 
Maio de 68 é descrito e analisado pelos seus autores; e é difícil singularizar os 
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seus efeitos, pois a data refere um conjunto de acontecimentos que se inserem 
num fluxo histórico. Estes dois factores são tão universais que talvez não nos 
devam preocupar em excesso, desde que façamos a crítica das fontes: é inevi- 
tável que os acontecimentos sejam descritos pelos seus autores – ou pelas suas 
vítimas – e qual é o acontecimento histórico que não se insere no continuum 
temporal? (Zancarini-Fournel, «Les interprétations de mai 68»).

Sobrevoemos então de uns dez quilómetros de altitude os efeitos eclesiás-
ticos de Maio. Quando estudamos Maio de 68, emerge um iceberg: uma crítica 
católica de Maio. Essa crítica é em geral retrógrada e, a que conhecemos, carece de 
nível intelectual pois não explica o que teria levado a Igreja a uma acção tão irra-
cional e suicidária. Por isso, tende a reconverter-se em teorias conspiratórias, já 
que os seus autores não podem reclamar-se de especial iluminação sobrenatural.  
Lembra os comentários agrestes que alguns ilustres professores universitários, 
como Raymond Aron ou Jürgen Habermas, proferiram sobre os acontecimentos 
enquanto eles se desenrolavam. Por uma questão de higiene intelectual, resu-
mimo-la por atacado e não a citamos.

Essa crítica católica é mais generalizada do que parece. Deduzimos essa 
generalização não só das ocorrências na WWW mas também de um recente edito- 
rial da Mission et Église, a revista das comissões belga e francesa das Obras 
Pontificais Missionárias: «de ‘Maio de 68’ brotam tanto os piores excessos como 
os egoísmos sacralizados, as pesquisas sobre as novas maneiras de viver, as novas 
comunidades carismáticas, etc., com a ilusão primeira que tudo pode dispensar 
uma dimensão institucional». É clara a preocupação de evitar a condenação de 
Maio enquanto tal – e é também clara a necessidade de condenar certos aspectos 
de Maio, mas apenas por razões tácticas, para responder a uma crítica subterrânea 
e não nomeada (editorial de Mission de l’Eglise, n.º de Janeiro-Março de 2006).

Essas críticas são surpreendentes. Porquê isolar Maio de 68 como causa de 
eventos religiosos? Mais facilmente os «acontecimentos» seriam a consequência 
do que a causa de um dado fenómeno religioso. Por isso, as críticas católicas a 
Maio de 68 parecem o Ersatz de críticas ao Concílio do Vaticano II: o crítico cató-
lico de Maio de 68 queria verberar o Concílio e não o faz por lhe faltar o espaço 
eclesiástico ou a coragem. Há com efeito uma óbvia homologia estrutural entre 
os termos da comparação: Maio de 68, tal como o Concílio, são acontecimentos 
singulares, bem situados na fita do tempo e indo em direcções convergentes; 
é fácil pôr um no lugar do outro.

Comecemos a análise daqueles efeitos por uma evidência humana: a Igreja 
queria ser ecuménica e nem fez a união das Igrejas cristãs nem se expandiu na 
Europa ou na América do Norte; encolheu, tem muito menos crentes e menos 
presenças. Afastou-se a massa dos crentes e a opinião tem a impressão, talvez 
falsa, que boa parte dos autores do Concílio saiu – invocando sempre e só um 
argumento: o autoritarismo dos bispos.
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O exame sociológico deve começar por aqui. Vista a questão de fora, o 
Vaticano II foi feito pelos que abandonaram a Igreja a seguir a Maio de 68: os 
Hans Küng, os Schillebeeckx, os Frei Beto, os P.e Felicidade.

Pintando o quadro a traço grosso, diremos que a Igreja pós-Maio 68 foi 
feita pelos renovadores e nela ficaram sobretudo os não-renovadores. Os autores 
icónicos do Concílio abandonaram a Igreja. A realidade não será esta. É a imagem 
grande dada pela comunicação social. Mas esta é uma aparência tão forte que se 
torna verdade. É o que dão a ler as notícias sobre a Santa Sé, notícias sempre e 
sub-repticiamente críticas: «tiraste alguma coisa, estás aí a golpe», subentendem 
essas notícias. Anotemos que os renovadores moderados permaneceram mas eram 
tidos quase sempre por cúmplices dos retrógrados, pois recusavam o programa 
conciliar máximo – e por isso não contavam como verdadeiros reformadores.

Não iludamos a questão central: porque abandonaram a Igreja os autores do 
Concílio? Por maldade – mas então eram maus os clérigos que fizeram um con-
cílio ecuménico e pareciam tão bons? Por uma questão de sexo, como boa parte 
da opinião continua a acreditar? Mas então teria havido um gigantesco equívoco 
e surgiria mesmo o horizonte da mentira monstruosa: todas as palavras bonitas 
do Concílio do Vaticano II destinavam-se apenas a legitimar uma maior liberdade 
sexual do clero e o seu objectivo proclamado era uma ilusão ou uma mentira. 
Por causa do autoritarismo dos bispos, que aliás continua a ser invocado a propó-
sito e a despropósito por numerosas elites católicas, com péssimos resultados 
para a convivialidade eclesial?

Há, pois, um lado humano que ficou por resolver: em termos de ciências 
sociais sabemos pouco deste percurso de descristianização da crença da elite 
católica – por oposição à descristianização «explicada» pela invocação ritual da 
secularização cujos efeitos são anulados pelo Atlântico Norte – pois não se fazem 
sentir tanto nos Estados Unidos.

Há uns anos, Jean-Claude Guillebaud começou em França uma narrativa 
do processo de «descrença» europeia: ela resultaria dos massacres da Primeira 
Guerra Mundial, dos crimes da colonização europeia, dos bombardeamentos 
das populações civis europeias e japonesas na Segunda Guerra Mundial, isto é, 
da destruição prática dos valores europeus ligados ao cristianismo (La Force de 
Conviction). Esta análise é paralela à que Hannah Arendt faz do totalitarismo: as 
causas deste são as causas da descrença. Este discurso é mais estimulante do que 
tanta cretinice acrítica sobre as bondades universais do «modelo social europeu», 
do qual o mundo inteiro se ri; mas não explica. Vejamos: os norte-americanos 
cometeram todos estes crimes, exceptuado o genocídio dos judeus europeus, e 
não têm a mesma mentalidade; daqui decorre que a explicação não explica ou 
que reconduzimos tudo ao «Holocausto» o que, sem talvez ser falso, é por demais 
sumário. Os europeus bem tentam fazer valer que nunca lançam bombas nucleares 
para matar pessoas, ao contrário dos yankees, mas semelhante ausência, que 
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eles invocam como bondade, é-lhes levada à conta de impotência. É diferente 
a questão de montante: o discurso não explica também por que modo a civili-
zação cristã produziu a barbárie do século XX. E, sendo um discurso culturalista, 
não gera uma convincente análise dos processos pessoais e sociais de descrença. 
Precisamos de uma sociologia dos símbolos que não seja a tradicional sociografia 
religiosa, beneficiária do pomposo título de «sociologia religiosa».

Será sem dúvida necessário começar por explicar aquela incongruência exis-
tencial, real ou aparente: os autores abandonaram porquê? A óptica do «balanço 
do Concílio» é por vezes proposta; mas esquece que a Igreja, considerada do 
ponto de vista social, é apenas uma das instituições triangulares e erra ao atribuir-
-lhe toda a autoria social.

Se esta óptica é errada, devemos ter em conta o Concílio e os seus efeitos 
para julgarmos das expectativas que ele criou; para dizer depressa, essas expecta-
tivas eram muito altas e foram goradas: não houve a união das Igrejas; não houve 
nova cristianização nem sequer acabou a cristandade – quer na Igreja quer no 
Estado; não acabou a Cúria romana; o poder do Papa aumentou; os padres per-
deram influência na Igreja, em particular os párocos, entre a tenaz cujos braços 
são os bispos, esses sim reforçados, e os leigos, também reforçados (Laurentin, 
Mémoires, p. 520). Há assim uma desilusão católica. Já em 1985, o sociólogo Pierre 
Mayol verificava «uma decepção face às promessas dos anos 60 ou 70», isto é, do 
Concílio, palavra que o sociólogo não escrevia («Les Déçus du Christianisme», 
p. 61). Por certo que a desilusão existiu e num certo sentido existe. Seria bom 
caracterizarmo-la e medi-la. Ou melhor: existem as desilusões; mencionámos uma 
desilusão e terá havido várias: terá havido uma desilusão integrista, que esperava 
um Concílio para ela ainda pior; e uma desilusão moderada que provavelmente 
esperava mais ecumenismo e mais religião popular, uma missa com música yé-yé 
mas cantada pela juventude da paróquia e não tocada num disco com roufenha 
amplificação sonora electro-mecânica. Identificar com rigor as desilusões conci-
liares ajudaria por certo a compreendermos o processo de «descrença» de tantos 
promotores do Concílio.

O leitor terá reparado que neste último parágrafo tomamos os reformadores 
conciliares descrentes como a variável dependente, como as vítimas, do processo 
de descrença, ao passo que acima os considerámos a variável independente, como 
o algoz, desse mesmo processo. Estas duas posições são contraditórias – mas só o 
são se pensarmos numa mesma pessoa e num mesmo momento.

Há um outro enigma que importa transformar em problema. Se pensarmos 
na Igreja atravessada pela ameaça de cisma modernista e pela ameaça de cisma 
integrista, temos um panorama surpreendente: o cisma conservador gerou uma 
Igreja alternativa – a de Mons. Marcel Lefebvre, com sede em Écône – mas não 
gerou a saída maciça de praticantes; o cisma modernista originou a saída dos diri-
gentes mas não produziu uma Igreja alternativa. Ou seja: a simetria modernismo/
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integrismo não se concretiza na realidade. Este busílis devia ser analisado com 
base em inquéritos sociográficos.

Esta simetria não é perfeita: certos integristas mantiveram-se na Igreja e, 
mais tarde, uma parte deles voltou, ou tentou voltar; parece faltar esta simetria do 
regresso da parte dos que saíram a seguir a Maio de 68; o caso do P.e Felicidade, 
acolhido pelo Cardeal Patriarca, D. José Policarpo, é um dos raros casos públicos 
de reconciliação pela banda dos autores materiais do Concílio. Os renovadores, 
por seu lado, tentaram fazer uma nova Igreja, à sua maneira: fizeram com as 
Comunidades Eclesiais de Base, ou experiências semelhantes, o equivalente de 
uma igreja cismática, apenas menos institucionalizada do que a regressiva.

Só depois averiguaremos se a Igreja, com a estrutura plasmada no Concílio, 
não estava feita para ser um fenómeno social ultra-minoritário e em vias de des-
clericalização, com uma filiação quantitativa e qualitativa bem diferente da pressu-
posta no momento da reforma – como ocorre no começo do século XXI na maior 
parte dos países europeus. Dito de outro ângulo: a Igreja na Europa continua a 
ter uma estrutura da cristandade quando está em perda de velocidade no terreno 
das crenças e em vias de marginalização como instituição triangular; e não adopta 
uma estrutura missionária. Maio de 68 mostrou que tinham sido abalados os 
fundamentos da crença na autoridade católica; alguns tinham mesmo sido abati-
dos. O Vaticano II foi um concílio eclesiológico, como tantas vezes foi dito, mas 
não foi um concílio social nem dogmático.

Não pretendemos resolver aqui a questão eclesiológica do efeito da queda 
da prática dominical e do clero. Muito foi dito sobre elas. Laurentin assinalou que 
«a tecnocracia eclesiástica não perde a cabeça» com isso: quando houver menos 
padres, os fiéis irão de carro à missa à sede do concelho (Mémoires, p. 481). 
Já em 1985, Mayol afirmara o desinteresse das autoridades religiosas francesas 
por esses problemas: «o discurso oficial fecha-se por completo sobre si próprio» 
(«Les déçus…», p. 57). Vale a pena, porém, regressar aos indicadores de prática 
dominical e dos efectivos do clero secular, pois eles dão-nos indicações sobre a 
relação entre a instituição Igreja e a ordem religiosa: os crentes brotam dos cida-
dãos; dos crentes brota o clero; o tipo de relação entre este e aqueles define a 
Igreja, ainda que não resulte de uma dada quantidade ou proporção quantitativa. 
Vimos que o P.e Laurentin se queixava da indiferença da hierarquia à escassez do 
clero e, ainda, ao excesso de esforço individual do sacerdote actual, provocado 
por essa escassez. Os dados publicados pela Congregação do Clero, que agora 
disponibiliza as suas melhores estatísticas de sempre, sugerem isso mesmo: em 
2001, havia 1.915 católicos por um padre secular; em 1953, havia 727. A sobre-
carga de esforço sacerdotal parece grande, pois aumenta o número de crentes aos 
quais cada sacerdote deve prestar assistência. Porém, esse esforço só aumentará 
se cada crente praticar a mesma quantidade de actos religiosos que requeiram 
apoio do clero. Embora não tenhamos dados rigorosos, é improvável que se tenha 
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mantido o número daqueles actos religiosos: a confissão (sacramento da recon-
ciliação), exigente para o clero, diminuiu muito; a comunhão aumentou, mas 
passou a ser também ministrada por leigos e é pouco fatigante; a extrema-unção 
(unção dos enfermos) caiu a pique; o baptismo e o casamento tornaram-se mais 
trabalhosos, mas a sua frequência diminuiu; a catequese dos adultos aumentou, 
embora se mantenha em valores reduzidos, mas diminuiu a dos jovens e nem toda 
é da responsabilidade do clero; a assistência aos organismos da Acção Católica 
quase desapareceu. Não é por isso razoável supor que aumentou o número de 
actos religiosos por sacerdote.

Mais decisivo é o facto de, para a Congregação do Clero, o católico é o 
baptizado, sem nenhum outro requisito de prática religiosa. Ora em 2005 iam 
à missa de domingo em França cerca de cinco vezes menos pessoas do que em 
1953, ao passo que o clero era duas vezes menos numeroso. Aliás, as estatísticas 
sugerem que se mantém estável a relação entre o número de praticantes e o de 
padres seculares em França. Considerando que em 1953 iam à missa ao domingo 
11,5 milhões de pessoas e em 2005 iam 2,4 milhões, havia um sacerdote para 233 
praticantes em 1953 e um para 98 em 2005; consideramos praticante quem vai 
à missa ao domingo, um critério censurável mas comum. Teria assim ocorrido o 
contrário do anunciado: haveria menos crentes por sacerdote e tinham-nos anun-
ciado mais. Este último valor, porém, não tem em conta o envelhecimento do 
clero; se retivermos os dados acima referidos para esse envelhecimento – dois 
terços acima do limite de idade –, temos 298 crentes por sacerdote secular no 
começo do século XXI; contra 274 em 1953. Haveria então em 2005 mais 13% 
de praticantes por sacerdote secular do que há cerca de meio século. Mas não 
contabilizámos os padres com mais de 70 anos que continuam a fazer a sua vida 
sacerdotal. Se pudéssemos contabilizá-los, o «ratio» crentes/sacerdote manter-
-se-ia. Vendo os números dos praticantes – os que vão à missa dominical –, os 
tais «tecnocratas» tinham razão: a oferta equilibra a procura. Mas, e este mas é 
considerável, equilibra em quantidades muito inferiores e sempre decrescentes. 
Isto é: a Igreja em França está em processo de miniaturização desequilibrada; 
tem menos efectivos mas conserva a mesma estrutura, as mesmas paróquias, as 
mesmas dioceses.

Assim, do ponto de vista da análise institucional, parece que a Igreja em 
França não restabeleceu a sua relação com a ordem simbólica na sociedade 
pós-industrial e não é tão pouco certo que racionalize a natureza das mutações 
em curso, tanto mais que fora da Europa a Igreja cresce. A presente sugestão 
requer, como é óbvio, mais aprofundamento. Nada disto, a ser isto exacto, mostra 
que o Concílio do Vaticano II errou ou era desnecessário: mostra apenas que os 
valores exponenciados em Maio de 68 não foram (ainda) incorporados pela Igreja 
nem assimilados a uma adequada espiritualidade – embora haja disparatados 
contributos nesse sentido. Não é esta a sede para aprofundar a busca deles. Mas 
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é fácil nomear a liberdade pessoal e a solidariedade não orgânica. Os Concílios 
Ecuménicos não esgotam os seus efeitos no imediato.

Anotemos, na dimensão das relações entre a Igreja e o Estado, que os bispos 
franceses, na sequência de Maio de 68, decidiram deixar de ter uma «política cató-
lica», isto é, de influenciarem o partido que dirige o Estado; e por isso puseram 
termo à Acção Católica, o organismo que fazia o interface com o Estado, e passa-
ram eles próprios a relacionar-se com o Governo, tanto na rua como nos gabi-
netes. Importa saber se esta recusa não significa uma adjacente e involuntária 
rejeição da acção da Igreja sobre a organização política, no seu conjunto, isto é, 
sobre o conjunto dos cidadãos organizados em França.

*

Falámos da instituição simbólica no Atlântico Norte. A Maçonaria, outra insti-
tuição simbólica, também conhece uma crise de efectivos, em certo sentido reve-
ladora de um mal-estar mais profundo; pelo menos a norte-americana; a francesa 
tem referido um aumento rápido («American Freemasons end their stonewalling 
and put faith in PR», por Philip Sherwell, em Sunday Telegraph, 5 de Dezembro 
de 2004; «Ce que cachent les francs-maçons», por François Koch, em L’Express de 
15 de Agosto de 2005).

forças Armadas

A avaliar pelas citações recolhidas por Julien Besançon, Maio de 68 também 
não prestou muito mais atenção às Forças Armadas do que à Igreja pois apenas se 
lhes referiu em duas ocasiões: «Camaradas, a revolução legítima declara amnistiar 
todas as forças armadas do país e pede-lhes que se coloquem ao serviço do povo» 
(átrio Richelieu, Sorbonne); «O soldado do serviço militar obrigatório não será 
fura-greves» (Beaux-Arts). As citações revelam indiferença, desprezo, receio e são 
lugares comuns da história revolucionária. O exército que estava em causa era o 
da guerra colonial no Vietname e sobretudo na Argélia.

A instituição castrense escapou à tormenta, embora no começo dos «acon-
tecimentos houvesse dúvidas» sobre se a moral da polícia resistiria. Vale a pena 
assinalar que tanto o general De Gaulle como o seu chefe de Governo, Georges 
Pompidou, cada um por seu lado, estudaram a hipótese de empregarem o exér-
cito contra a revolução «imaginária». Esta atitude do chefe de Governo é menos 
conhecida e por isso a referimos de seguida; na sua carta a Aron, acima citada, o 
Primeiro Ministro escreve: «mesmo o Exército não teria bastado para impedir a 
invasão da Sorbonne – e quem teria ordenado a soldados que disparassem sobre 
semelhante multidão?». O chefe do Governo não parece preocupado pela questão 
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de princípio – empregar ou não a instituição castrense numa crise interna – mas 
pela questão da oportunidade: a tropa não obedeceria; só por este motivo a não 
convoca, sugere. Com efeito, logo de seguida, a carta admite a hipótese de o PCF 
ter tomado o partido da «revolução violenta» – e nesse caso o governo tinha a pos-
sibilidade de usar a força, pois teria consigo «a opinião» e o exército «ser-lhe-ia fiel 
sem uma hesitação». Relevemos, porém, que Pompidou quer mostrar-se «duro», 
para não desmerecer de De Gaulle, partidário do recurso à força; De Gaulle que 
Aron, destinatário da carta, voltara a idolatrar. Seja como for, o chefe do Governo 
é incapaz de rejeitar pela raiz a ideia de recorrer à tropa num conflito político 
interno. Maio de 1968, para usarmos um conceito de Georges Lapassade, foi um 
interessante «analisador» do papel político da instituição castrense.

Depois de Maio de 68, a instituição castrense conheceu uma transformação 
profunda: o exército de cidadãos desaparece e é substituído pelo exército profis-
sional. Em certos casos, o exército profissional é um exército mercenário. Na 
batalha e na guerra, o exército profissional é substituído também pela guerrilha e 
pelo movimento terrorista; no mar, regressam os piratas, aqui e ali.

Do ponto de revista da relação entre a instituição castrense e a ordem da 
segurança, há uma mudança importante: a afirmação da legítima defesa é cada 
vez mais forte e, na sequência dela, cresce a segurança privada organizada, mesmo 
em organizações políticas estáveis. O reforço da legítima defesa de algum modo 
compensa a autonomização da instituição castrense profissional face à ordem 
segurança. Com efeito, um exército de cidadãos está mais próximo da ordem do 
que um exército profissional. Anotemos que a guerrilha e o movimento terrorista, 
sendo menos estruturados, estão por necessidade mais próximos da ordem do 
que forças armadas profissionais.

Estado

Os efeitos de Maio de 68 sobre o Estado foram numerosos – no período 
longo. A primeira reacção estatal em França – mas também na Alemanha Federal 
e na Itália – foi aumentar a repressão. Esse caminho, porém, foi depois aban-
donado, logo nos anos 1980, talvez por ter-se tornado claro que o comunismo 
russo deixara de ser uma ameaça – e a repressão destinar-se, em grande medida, 
a evitar que os esquerdistas criassem uma situação revolucionária tão tentadora 
que o Exército Vermelho fosse incapaz de a recusar.

O Estado europeu adaptou-se num sentido oposto ao da repressão: no sen-
tido de maior participação e de mais liberdade. A democracia representativa pura, 
vigente na Europa ocidental transpirenaica de 1945 até 1968, foi substituída por 
um sistema misto com um forte elemento referendário. Ora o elemento referen-
dário de algum modo canaliza a pretensão participativa de Maio de 68 e desacre-
dita ou ameaça os partidos políticos.
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O Estado era unitário e passou a regional; era centralizado e descentrali-
zou-se, mas ao mesmo tempo dotou-se de institutos públicos que nenhum 
governo ou assembleia dirige ou sequer fiscaliza.

A classe política desceu na consideração dos cidadãos. O grupo dirigente 
entrou em crise permanente e passou a ser perseguido pelo menor – ou pelo 
maior – escândalo financeiro ou, em Inglaterra, de costumes sexuais.

O descrédito da classe política alimenta o fortalecimento dos tribunais. 
No caso do ataque do Vive la Révolution! à câmara de Melon, ao julgar da prisão 
preventiva de uma acusada, o juiz Angevin mandou ao mesmo tempo inquirir se 
tinha havido corrupção naquele município – e a corrupção era exactamente o fun-
damento da ocupação daquela municipalidade pelos esquerdistas. Era por certo 
a primeira vez que um juiz de carreira mandava investigar um Estado europeu 
na base de uma denúncia de revolucionários. A 8 de Junho de 1968, tinha sido 
fundado o Sindicato da Magistratura, o qual aliás sempre rejeitou um laço gené-
tico com Maio de 68. O Sindicato afirmava não acreditar em bruxas genéticas 
– pero que las hay, las hay (Hamon, Rotman, Génération, II, p. 207; http://irice.
cnrs.fr/IMG/pdf/Lettre_d_info_68_no28_12-01-98.pdf).

Maio de 1968 mudou o espectro partidário europeu. O comunismo estali-
nista foi reduzido a pouco; o caso é sobretudo nítido na Europa Latina. Os comu-
nistas estalinistas em Itália tornaram-se democratas; em França, Espanha, Itália 
e Portugal passaram a ser uma pequena força dispensável; em França, desceram 
para o segundo lugar entre as forças de extrema-esquerda e em Portugal correm 
o risco de ter o mesmo fim. Desapareceram por uma razão congénita a Maio 
de 68: tinham uma organização hipercentralizada, condenada pela lógica do 
movimento.

Surgiu a extrema-esquerda como família política permanente, herdeira 
do «esquerdismo» ou sua metamorfose. Wieviorka tem razão ao afirmar que o 
esquerdismo só foi importante depois da derrota de Maio.

O «esquerdismo» alimentou-se do «fantasma da repressão e do fascismo» 
que lhe permitia racionalizar a fase defensiva ou de retirada (Jean-Pierre Le Goff); 
os seus «établis» contribuíram para enfraquecer o comunismo estalinista, em par-
ticular no campo sindical; por vezes, o esquerdismo alimentou, como vimos, uma 
lógica terrorista e militar; nunca desistiu de propor um outro modo de viver a 
vida e conservou uma energia que irrigou os movimentos ecológicos e feministas.

Neste terreno nascerá «a nova direita», não só como organização (1973-1985) 
mas sobretudo como reorganização das anteriores formações: a volta que Jacques 
Chirac dá ao «gaullismo» em França; a re-estruturação da direita italiana depois 
da implosão do «pentapartito»; a reformulação do Partido Popular Europeu, 
apagando as suas origens democratas-cristãs a benefício do liberalismo, dá a 
medida dessa evolução no sentido do mercado, da globalização, da liberdade 
individual e do individualismo – valores de Maio de 1968, contrastando com o 
organicismo nacionalista da direita conservadora e tradicional.
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Um outro fenómeno é também imputável a Maio de 68: à direita desta nova 
direita surge uma extrema-direita legal, por oposição aos grupúsculos clandes-
tinos prevalecentes até 1968. O fenómeno Le Pen em França e o neo-nazismo 
eleitoral na Alemanha, por enquanto com deputados apenas nos Laender, são as 
manifestações mais visíveis deste fenómeno, mas, se rasparmos a superfície polida 
de algumas correntes da Casa das Liberdades italiana, encontraremos lava seme-
lhante à daqueles exemplares franco-germânicos, só que oculta. Certos fenómenos 
regionalistas – e não só nos Balcãs – dão origem a movimentos cujo racismo e 
nacionalismo seria impensável antes de Maio de 68 – mas o leitor dispensar-nos-á, 
nesta sede, de pôr o nome aos bichinhos. Como filiamos a extrema-direita na 
explosão revolucionária? Por um lado, na reacção: a extrema-direita reage a Maio 
de 68, une-se para o combater. Por outro no benefício do clima libertário e indi-
vidualista que Maio criou. A extrema-direita beneficia ainda da lógica descentrali-
zadora que Maio impôs (desvalorizando a influência de Maio de 68 na formação 
da actual direita francesa, Sirinelli, Les Droites Françaises).

Há outra mudança decisiva no sistema partidário, relativa à estratégia dos 
actores. O PCF toma o partido das instituições contra os autores dos «aconte-
cimentos». Esta posição era avalizada pela União Soviética, a pátria do «socia-
lismo real». Os acordos de Grenelle preparam o Programa Comum da Esquerda 
e a entrada do PCF no governo francês. O PCF e os restantes PC são reduzidos a 
poucochinho: já não prometem a revolução e, por isso, ao deixarem de ser amea-
çadores, perdem o seu lado misterioso e aliciante; do mesmo passo, tornam-se 
desnecessários pois são incapazes de gerir a mudança e deixaram de polarizar o 
descontentamento. Era uma alteração de fundo em relação ao sistema saído da 
Segunda Guerra Mundial para o qual os PC eram por definição revolucionários 
e por isso excluídos do executivo. Nos anos 1980, até Washington aceitou que o 
PCF entrasse para o governo de Mitterrand. Resmungou mas aceitou. Se o PCF 
renunciou à revolução em Maio de 68, a NATO aceitou em Agosto de 68 a invasão 
da Checoslováquia pelos carros de combate soviéticos e de outros Estados do 
Pacto de Varsóvia – o que não era de modo a fazer crer aos estudantes que a 
Aliança Atlântica assentava no princípio da liberdade. Mas a NATO não tinha 
partidos do lado de lá da «Cortina de Ferro», como então ainda era dito, e por 
isso nenhum deles foi desacreditado.

Estivemos a ver mutações no elemento permanente da instituição Estado e 
na relação deste elemento permanente com a sua base: o eleitor. Há outras muta-
ções, noutra sede: a relação da instituição Estado com a ordem povo e as restan-
tes ordens. Evoquemo-las.

A autoridade do Estado para manter a escola é contestada, o que sugere 
que ela regressará à ordem simbólica, à qual pertence. Na escola, Maio impôs a 
co-educação e a pedagogia não repressiva. Com o andar dos anos, a escola fran-
cesa deixou de exercer plenamente o papel de unificar a população.
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O Estado europeu deixou de monopolizar os meios de comunicação social 
audiovisuais, através das rádios e das televisões do Estado – em França, Itália, 
Espanha e Portugal. Era mais um enfraquecimento crucial da instituição Estado 
face à ordem simbólica à qual os meios de comunicação social pertencem, como 
pólo dominado.

O registo civil é cada vez menos procurado – sobretudo o casamento, mas 
também para o nascimento.

A feminilização da função pública e da instituição Estado pode porém 
reforçar o elemento permanente do Estado.

Temos por fim um terceiro tipo de mutações: as que ocorrem no seio da 
própria ordem povo; são profundas: generalização do aborto como método con-
traceptivo; diminuição acelerada da taxa de natalidade; diminuição ou anulação 
da dimensão deferencial; individualização das relações familiares; substituição da 
família-instituição pela família-contrato; feminilização da actividade económica.

A problemática do Terceiro Mundo na política europeia pareceu extinta pela 
boa razão que o Terceiro Mundo entrou pela Europa dentro, sob a forma de uma 
imigração que ninguém consegue estabilizar. O movimento social desapareceu 
porque, em certa medida, passou a ser obra de imigrantes.

O cidadão afasta-se do Estado, suspeita dele. A própria ordem povo mudou.

*

Como aliás mudaram também as ordens segurança e simbólica. Noutro para-
digma, é o que afirma R. Rémond: «depois de 1968, não é possível exercer uma 
qualquer autoridade, seja ela qual for, como antes». Com efeito, a autoridade é a 
relação moral entre o indivíduo, membro da organização política, e as instituições 
triangulares (Une Mémoire…, p. 153). Não será isso mesmo que Michel Crozier, 
ainda noutro paradigma, designa por «desequilíbrio geral do mundo civilizado», 
a «morte» de «um certo racionalismo demasiado simples»? (Société…, p. 183).

A crise da relação entre a instituição triangular e a ordem respectiva mani-
festa-se também nos costumes. Por vezes, em pormenores na aparência insigni-
ficantes: em Nanterre, no começo do movimento, alguns professores tiraram a 
gravata para mostrarem de que lado da instituição estavam: tinham passado da 
autoridade, do elemento permanente e dotado de autoridade, para o elemento 
flutuante e submisso – ou revoltado – da instituição. Aron sublinha que estu-
dantes e professores trataram-se então por tu, mudança de forma de tratamento 
que simbolizava os novos estatutos sociais (II, p. 671).

O cidadão afasta-se do Estado. E das Forças Armadas. E da Igreja.
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Conclusões

Maio de 68 não foi o fim da história e os estudantes não eram a classe 
universal. Com efeito, os «acontecimentos» fizeram vítimas: além de alguns mortos 
por engano, é certo, mas mortos, houve os mandarins universitários humilhados, 
os patrões sequestrados, os pais preocupados. E não obtiveram aprovação univer-
sal. Tentaremos, porém, apurar em que medida ele continua entre nós – mais do 
que elogiar ou condenar.

Maio de 68 é o nome que cristaliza uma vitória das três ordens sobre as 
instituições triangulares: mudou a relação entre os elementos permanente e 
flutuante de cada uma das instituições triangulares e mudou sobretudo a relação 
da ordem com a instituição correspondente.

A contestação era dirigida aos poderes de cada instituição triangular – mas 
era também dirigida a cada uma das instituições triangulares. Os estudantes da 
Revolução Cultural na China atacaram os quartéis-generais comunistas; os estu-
dantes dos EUA atacaram os chefes do Estado e das Forças Armadas que condu-
ziam uma guerra injusta e sem solução no Vietnam; os estudantes franceses 
atacaram os dirigentes do Estado. Todos atacavam também o próprio Estado 
como instituição. E a Igreja por não o pôr no caminho recto. Esta segunda contes-
tação às instituições triangulares acabou por modificar as três ordens.

Os conteúdos da «contestação» variam embora relevem em toda a parte 
da lógica de destruição da racionalidade weberiana e do produtivismo. Os mais 
influenciados pelo nazismo, a Alemanha, a Itália, a França, desenvolvem a dimen-
são anti-autoritária.

Maio de 68 apela à democracia directa, à participação, à anarquia contra a 
representação, a direcção e a instituição. A recusa da racionalidade em relação ao 
fim está articulada com o facto de estes movimentos não apresentarem nenhum 
modelo exequível quanto à instituição Estado nem quanto à organização política.

Por isso, a sua herança está nas atitudes e não nas instituições. As classes diri-
gentes europeias foram desacreditadas – e na Europa nos centrámos. Os cidadãos 
viraram-se para a ordem reprodução e desprezam o Estado que se transformou 
numa gigantesca empresa de prestação de serviços; lamentam o Estado-insti-
tuição nacional e não conseguem fazer um Estado-instituição europeu. No pólo 
dos símbolos, a religião passa a ser à la carte, é o indivíduo que julga decidir 
dos seus deuses. Os cidadãos fogem do Estado, das Forças Armadas, da Igreja. 
A ordem reformula – tenta reformular – a instituição.

Um segundo aspecto a singularizar é a dimensão internacional de Maio de 
68: não só as instituições triangulares são rejeitadas. É rejeitado também o quadro 
de acção nacional. Maio antecipa a globalização, por caminhos ínvios aos quais 
não é alheio nem o individualismo nem o internacionalismo.

Devemos por fim destacar um terceiro aspecto. Maio de 68 é um aconteci-
mento da ordem simbólica – e por isso tivemos que destacar a Igreja, a instituição 
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simbólica. Maio de 68 foi o maior empreendimento anti-identitário da história 
europeia. O seu cerne foi o ataque à instituição simbólica – à Universidade, sendo 
a estratégia relativa à Igreja a do esquecimento. Os atacantes não propuseram 
uma nova identidade institucional. E a ordem simbólica foi incapaz de produzir 
uma nova resposta, o que vale dizer que não forneceu uma nova identidade. 
Ficámos por isso a perguntarmo-nos: quem somos? Depois de Auschwitz, depois 
da colonização – embora este paralelismo não seja perfeito.

*

Que ficou de Maio de 68 no campo da organização política?
Imaginemos que em 1869 perguntávamos se 1789 tinha triunfado. A França 

tinha voltado à concordata com a Igreja; o Exército tornara a ser dirigido por 
oficiais monárquicos – que substituíam os bonapartistas revolucionários – e recu-
perara a autonomia interna, reconhecida pelo Estado; a restauração da Monarquia 
não era de excluir e Henrique, neto de Carlos X, mais tarde conde de Chambord, 
pretendia regressar ao antigo Regime; o sufrágio era censitário e masculino. Ora 
passaram apenas 40 anos sobre Maio de 68. Reformulemos a pergunta: que era 
a França de 1789 quarenta anos mais tarde, em 1829? Carlos X preparava-se para 
restaurar o «ancien régime».

Quando regressámos da nossa peregrinação estival e revolucionária, Salazar fora 
substituído por Caetano na função de autocrata. A Grã-Fina ficou outra. Sabíamos 
que uma página tinha sido voltada.

fontes

Apresentamos de seguida uma bibliografia mínima e alguns registos de fontes na WWW.
Excluímos audiovisuais e obras de ficção pura.
As obras colectivas são registadas pelo nome do autor que, por ordem alfabética, devia 

ser classificado primeiro.
Não foram consultadas todas as obras a seguir registadas.
O texto nem sempre indica ou repete as remissões; o leitor interessado pode procurar as 

referências a partir do último nome do autor.
As referências de fontes são objecto de um breve comentário, quando justificado pela 

relevância do escrito, excepto se já tiver sido analisado no texto.
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MAIO DE 1968

Adriano Moreira *

A explosão de Maio de 1968 teve premissas universais, ganhando, como inci- 
dente regionalizado, uma expressão mediática que pareceu dar-lhe a dimensão 
de factor determinante do processo de mudança social, no qual realmente se 
inscreve como detalhe.

Entre as análises que se ocuparam da sobrevivência dos resultados do movi-
mento, Règis Debray considerou-o como «le berceau de la nouvelle société bour-
geoise», querendo significar que correspondera, em França, à convergência entre 
a sociedade industrial e tecnológica, que desenvolvera uma rápida e surpreen-
dente mudança das estruturas económicas tradicionais, e a definição francesa dos 
valores e costumes da sociedade civil que a revolta obrigou a obedecer à raciona-
lidade da primeira.

Não é fácil definir um pensamento orientador, ou dominante, do aconteci-
mento, porque são insuficientes, dispersos, e pouco racionalizáveis, os conceitos, 
as propostas, os protestos, que encheram os jornais de parede, e que publicações 
atentas recolheram, imprimiram, e distribuíram. Recordamos alguns: «sejamos 
realistas, peçamos o impossível»; «proibido proibir»; «a poesia está na rua»; 
«o direito de viver não se mendiga, toma-se»; «Deus, suspeito seres um intelectual 
de esquerda»; «o sonho é a realidade»; e, famosíssimo, «l’imagination prend le 
pouvoir».

Naquilo que respeita à sociedade civil, aos usos e costumes, aos modelos 
de comportamento, num mundo a caminho da globalização extrema, talvez se 
reconheça prioridade e maior projecção ao movimento hippie, nascido na Cali-
fórnia, no Golden Gate de São Francisco, e que se desenvolveu nas décadas de 
sessenta e de setenta. A primeira data a que as crónicas dão significado é 7 de 
Julho de 1967, dia em que se reuniram 450.000 jovens que determinaram a 
atenção da Time.

No fim desse ano tinham-se já espalhado pelo mundo inteiro, com uma 
identidade de que o Dicionário de Houaiss recolheu a definição: jovem que «nas 
décadas de 1960 e 1970, respeitava as normas e valores da sociedade de con-
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sumo, vestia-se de modo não convencional (com influência da moda oriental), 
deixava crescer os cabelos, desprezava o dinheiro, o trabalho formal, frequen-
temente vivia em comunidade, pregava a não-violência, a liberdade sexual, e 
frequentava a libertação das drogas».

Em todo o caso, o fenómeno tem uma consistência interior que excede em 
muito a importância da imagem dos protagonistas, porque se trata realmente de 
uma contracultura que viria a marcar correntes e métodos diversificados. Como 
tive ocasião de notar, «herdaram a mansidão de Gandhi mais do que a cristã, e 
tornaram célebres slogans como: Make love, not war. Pregaram contra a socie-
dade de consumo descrita por Marcuse, e que à competição capitalista se deveria 
substituir um ideal de pobreza, frugalidade, fraternidade e liberdade…, procede-
ram a uma tentativa de sincretismo, somando a tradição do budismo Zen às suas 
convicções, tirando corolários como a importância da solidão e a moral permis-
siva… De facto Rousseau voltou a ser um escritor lido, e a lenda do bom selvagem 
recebeu novo impulso. A volta à natureza foi uma conclusão necessária.»

Havia muitos factores que levariam, com maior ou menor intensidade, 
a implicar com a estrutura política, especialmente as circunstâncias do poder 
que desafiaram o pregado amor à paz. As recordações de guerra de 1939-1945 
estavam longe da experiência da juventude de sessenta, mas a queda de Dien 
Bien Phu (8 de Maio de 1954), era uma humilhação e um sacrifício não esque-
cidos, uma memória animada pela inglória intervenção americana no Vietnam até 
ao abandono de 1979, o assassinato de Luther King em 4 de Abril adiara o sonho 
que pregara – I have a dream –, a Primavera de Praga de Dubcêk seria efémera.

As barricadas de França foram inevitavelmente um desafio às estruturas 
políticas, que outros jovens de outros países haveriam de seguir com atenção de 
ameaçados.

Pela talvez única vez na sua vida de estadista, o General De Gaulle perdeu a 
serenidade e a determinação, desembarcando em Baden Oos, sede do comando 
das forças francesas na Alemanha, para solicitar conselho e apoio ao General 
Massu, com este divulgado intróito: «Toute est futur. Les communistes ont provo-
qué la paralysie du pays. Je me retire. Je viens chercher refuge chez vous afin de 
déterminer que faire». Reconfortado, regressou a Paris onde o primeiro-ministro 
Pompidou mantivera a serenidade, e em Julho obtinha uma votação esmagadora 
que lhe dava a maioria absoluta no parlamento.

A França respondeu desse modo ao apelo que lhe dirigira em 30 de Maio: 
«Quant aux élections législatives elles auront lieu dans les délais prévus par la 
Constitution, à moins qu’on n’entende bâillonner le peuple français tout entier 
en l’empêchant de s’exprimer en même tempe qu’on l’empêche de vivre, par 
les mêmes moyens qu’on empêche les etudiants d’étudier, les enseignants 
d’enseigner, les travailleurs de travailler. Ces moyens, ce sont l’intimidation, 
l’intoxication et la tyrannie exercées par des groups organisés de longue main en 
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conséquence et par un parti qui est une entreprise totalitaire même s’il a déjà des 
rivaux à cet égard».

Para avaliar o que ficou de Maio de 68, especificamente para a sua dimensão 
regional, tem interesse lembrar que os chamados Enragés de Nanterre, e os grupos 
que se manifestaram activos noutras universidades, pareciam influenciados por 
Guy Deberl, autor de La Société du Spectacle (1967), livro em que denunciava a 
transformação do trabalho-humano em trabalho-mercadoria, e por um panfleto 
sobre a situação dos estudantes que tinha esta afirmação de abertura: «nous 
pouvons affirmer, sans grand risque de nous tromper, que l’étudiant en France 
est, aprés le policier et le prête, l’être le plus universellement méprisé».

A violência foi dura, alguns líderes como Cohn-Bendit e Souvageat ganharam 
visibilidade internacional, a polícia e a gendarmerie recorreram às granadas incen-
diárias, os coktails Molotov foram usados como resposta, provocaram centenas de 
feridos, a memória da Comuna de 1871 regressou.

Mas reposta a paz, Louis Althusser definiu Maio de 68 como «um grande 
sonho que abortou»; André Malraux falou de «uma imensa ilusão lírica»; e o 
notável Raymond Aron (Le Révolution introuvable, 1968) escrevia: «la crise de 
Mai ressemble dans son déroulement a la crise de 1848, avec une degré supérieur 
d’absurdité, et je réclame le droit de n’être pas moins sévère a l’égard des événe-
ments de Mai 1968 que le socialiste Proudhon, le libéral Toqueville et Karl Marx 
l’on été à l’égard des imitateurs de la Grand Révolution, les comédiens de 1848».

A resposta do eleitorado a De Gaulle talvez mostre que a relação da revolta 
da juventude com a estrutura do poder não teve um efeito modificador. Mas a 
contribuição para a conquista da sociedade civil para a adopção de um novo 
sistema de crenças e de valores, para a redefinição das instituições fundamentais 
como a família, para a dignificação da cidadania independentemente da condição 
de ocupação e fortuna, para a igualdade de direitos das mulheres, tudo faz com 
que o espírito de Maio, inscrito no movimento mundial, viesse a influenciar os 
programas sociais dos governos, a redefinição da rede do ensino, a valorização 
da paz. A lembrar a advertência de Ibsen, segundo o qual um dia se verá que 
os vencidos são os vencedores, e os vencedores são os vencidos. Os reflexos na 
juventude portuguesa manifestaram-se sobretudo na atitude contra a guerra colo-
nial, com a mesma complexidade de inovação ideológica, desde a democracia ao 
maoismo, um processo lento que em 1974 revelou lideranças efémeras, dispersas 
rapidamente pelos partidos do arco constitucional.
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Tenho um pacto implícito com um amigo francês que viveu ardentemente 
o Maio de 68 em Paris: nem ele fala do processo 25 de Abril em Portugal, nem eu 
falo sobre aqueles acontecimentos em França.

Isto significa que cada um dos respectivos terrenos constitui uma área pre-
servada da memória, onde não nos apetece que entrem visitantes de fora, os 
quais, por muito que se lhes explique, continuam sem saber nada, porque não 
viveram os acontecimentos.

A memória de períodos intensos dificilmente pode ser decomposta em pala-
vras e traduzível em racionalizações. Nela se acumulam os vários outros que nos 
rodeiam – políticos, sociais, culturais – e as nossas próprias vivências pessoais que 
acompanham a vivência do movimento. Há momentos intensos na História que 
temos o privilégio de viver, porque coincidem com um momento da nossa vida. 
O Maio de 68 em França durou «le temps, des cérises» como outros momentos 
revolucionários franceses anteriores. O nosso processo revolucionário do 25 de 
Abril também aconteceu na primavera, mas durou um pouco mais. Ainda tivemos 
ocasião de comer as cerejas do ano seguinte. E algum sabor nos ficou.

Este cuidado em não passear pelo terreno minado que é a memória dos 
outros tornou-se para mim particularmente vivo quando li a quase generalidade 
dos escritos de cronistas ou teóricos políticos estrangeiros, que vieram observar a 
«revolução dos cravos» numa espécie de turismo político – lúdico e que, do alto 
da sua sabedoria, escreveram páginas de descrições, algumas simplesmente falsas, 
outras superficiais, outras tendenciosas, fazendo profundas análises e muitas 
vezes dando conselhos, publicados em livros ou jornais. A maior parte das vezes 
de forma paternalista. A partir daí passei a desconfiar sistematicamente dos ana-
listas políticos que do seu posto de observação, e com algumas rápidas incursões 
locais, falam da política dos países que no fundo eles consideram periféricos. Esta 
minha desconfiança estende-se aos mais conceituados meios de comunicação.
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Mas também a respeito desse país central que é a França choveram as 
análises teóricas do fenómeno Maio de 68 nas quais eu não quero entrar. Tudo 
seria mais simples se, em vez de análises, surgissem simplesmente memórias. Se 
os protagonistas dessa época escrevessem sobre o que viveram e como viveram, 
com quem falaram e o que observaram, sem teorizar, ou reflectindo e distan-
ciando-se das suas próprias teorias, deixar-nos-iam um legado mais importante.

Um bom exemplo dessa postura é a obra de Haubsbaum, «Tempos interes-
santes», testemunho modesto de quem viveu politicamente um século «interes-
sante». Também ele passou pelo Maio de 68 e apenas nos diz o que viu e o que 
sentiu. Para fazer isto é necessário uma grande sabedoria.

É pois nessa perspectiva que é um prazer buscar na memória o que repre-
sentou o Maio de 68 francês para os jovens portugueses que éramos, sem fazer 
interpretações políticas complexas sobre o fenómeno em si.

O país que éramos

Vivíamos neste país aquém dos Pirinéus, separados da França por esse 
enorme território que era a Espanha franquista, que era preciso atravessar para 
atingir aquilo que considerávamos a liberdade. Portugal dos anos sessenta era um 
país muito atrasado em relação à Europa das democracias. Tínhamos nessa altura 
quarenta por cento de analfabetos, uma mortalidade infantil elevada, centenas de 
mortes anuais por fome registadas nas certidões de óbito. Vivíamos em teocracia, 
com religião obrigatória, perseguições nas escolas aos não crentes, conversões 
forçadas para aceder a habitações sociais ou entrar para o Magistério Primário. 
Tínhamos uma postura social e cultural de grande cunho rural, obscurantista, 
sem informação nem formação científica, sem capacidade para considerar a dife-
rença. Esta postura era bem simbolizada por esse ditador à altura desta sociedade 
– hipócrita, beato, atrasado, oculto, administrando as Finanças a contar pelos 
dedos, medíocre. Com este panorama social, a polícia política prendia e tortu-
rava o necessário para trazer o país oprimido. Pior do que a repressão exercida 
sobre os militantes era o clima de opressão exercido sobre toda a população, 
que tinha medo mesmo de pensar. Dizia-se de alguém que tinha «ideias» quando 
se suspeitava que era «contra a situação». E os mais afoitos, quando alguém os 
confrontava com o facto de não reagirem, atreviam-se a dizer «eu também cá 
tenho as minhas ideias». A maioria do pequeno tecido industrial era atrasada. 
A produção industrial e agrícola de má qualidade escoava os seus produtos para 
as colónias, compradores obrigatórios. Dessas colónias parasitava-se o possível 
e sobretudo as monoculturas que arruinaram as populações agrícolas africanas 
– o tabaco, o café, o cacau, o açúcar.
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A inquietação dos anos sessenta

A inquietação, no entanto, tinha começado a varrer os anos sessenta. 
As revoltas em Angola e depois nas outras colónias desferiam aquilo que viria a 
ser o golpe mortal no regime, desencadeando a guerra colonial.

Foi a guerra colonial que esteve presente, embora não expressa, na revolta 
estudantil de Março de 1962 em Portugal, que se iniciou em Lisboa e se estendeu 
a Coimbra e ao Porto. Tivemos o Maio de 68 antecipado com outras desenca-
deantes e outro contexto. A seguir ao Março de 62 houve o Maio de 62, houve 
manifestações e repressão na rua e dessa vez já não foram só estudantes que lá 
estiveram.. E o movimento ressurgiu transformado na luta estudantil de Coimbra 
em 1969. Apesar do isolamento, os anos sessenta passaram por aqui. Tratava-se 
em Portugal essencialmente da luta pela liberdade e essa é uma força de revolta 
que faz mover montanhas na juventude. Mas era mais do que isso. Estava em 
causa o risco da mobilização para a guerra. Estava em causa a revolta contra o 
regime, de uma maneira informe, mesmo que não se previsse ou pretendesse 
derrubá-lo.

Em 1968 viviam-se momentos particulares em Portugal. Para ridículo de 
todos nós o «fantasma lusitano» tinha caído da cadeira abaixo e tinha sofrido 
um irremediável traumatismo craniano que pusera fora de combate o já mirrado 
cérebro. Recuperada a consciência julgou até ao fim que ainda era Presidente do 
Conselho e só para ele se produzia uma primeira página especial do Diário de 
Notícias em que ainda era primeiro protagonista. Um país de opereta em plenos 
anos sessenta na Europa. Tudo isto era triste e se nós conseguíamos rir e bem 
de toda esta fantochada é porque tínhamos a força vital dos vinte anos. Por isso 
também, quando actualmente reunimos os dos anos sessenta (e conseguimo-nos 
juntar às centenas, os homens de cabelos esbranquiçados, as mulheres de cabelos 
pintados) é sempre com divertimento que recordamos aqueles tempos, mesmo 
que para alguns tenha representado prisão, interrogatórios violentos, expulsão 
da Universidade.

Estou, no entanto, a falar daquilo que era, nos anos sessenta, a juven-
tude de elite no nosso país. Tratava-se da juventude universitária, pequeníssima 
minoria, num país onde todos os outros tinham pouca ou nenhuma escolaridade 
e estavam a trabalhar. Esta elite universitária provinha das classes média e alta. 
Só muito raramente os mais pobres conseguiam fazer um esforço para ter o filho 
na Universidade.

Paradoxalmente era esta juventude privilegiada que constituía o canal de 
entrada dos acontecimentos do mundo, das ideias que circulavam lá fora.

Quando ocorreu o Maio de 68 era já Marcello Caetano que estava na Pre-
sidência do Conselho. Alguns acreditaram na «Primavera marcelista» e sonharam 
tácticas de adaptação à democracia. No entanto tudo ficou na mesma. A PIDE 
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passou a chamar-se Direcção Geral de Segurança mas manteve o mesmo procedi-
mento. A censura ficou intacta e passou a chamar-se «exame prévio». A repressão 
não se alterou em nada. As eleições legislativas de Outubro de 1969 com a habi-
tual falsificação e a presença e a desilusão da ala liberal (Sá Carneiro, Pinto Balse-
mão) na Assembleia Nacional vieram demonstrar que o regime era o mesmo.

Organizações políticas dos jovens

É neste ambiente que o Maio de 68 nos apanha. Um país com uma grande 
mancha atrasada, submissa, reverente e sobretudo temerosa. Uma intelectuali-
dade sobressaltada. Uma juventude universitária irrequieta.

O Partido Comunista cresceu muito no sector universitário, mas também 
tinha sofrido reveses, com denúncias e eventuais infiltrações inesperadas. Outro 
fenómeno político tinha entretanto surgido. A cisão entre a URSS e a China no 
que dizia respeito à política internacional e às respectivas políticas internas deu 
lugar ao surgimento de movimentos pro-chineses nos países ocidentais.

O aparecimento das teses chinesas sobre o imperialismo e os seus «tigres de 
papel», surgiu aos olhos dos jovens revolucionários como uma esperança. Afinal 
os «tigres» eram apenas de papel e derrubáveis … Não foram, bem pelo contrário. 
No voluntarismo das simplificadoras teses e do livrinho vermelho, alguns jovens 
viram a radicalização do possível. Nas críticas da China à URSS corporizaram todas 
as críticas que tinham acumulado em relação a esse país e aos partidos comu- 
nistas dos países ocidentais. Na pacifidade destes, nos seus velhos slogans de 
«lutas de massas» que afinal não se davam ou eram inoperantes, foi criticado e 
combatido o «reformismo» em nome duma China de bandeiras vermelhas desfral-
dadas ao vento. Afinal veio a verificar-se que o maomismo era um ultra-estalinismo 
populista e que a «revolução cultural» escondia um desastre económico e social. 
Mas deve fazer-se justiça aos jovens pro-chineses da época, que não viam nada 
disto e apenas seguiam o impulso revolucionário mais imediato. Em Portugal esta 
corrente teve a sua expressão na organização clandestina de grupos maoístas e 
pro-chineses. No resto da Europa idênticos grupos também se tinham formado 
e surgiram em França com organizações e protagonistas conhecidos durante o 
Maio de 68.

Aqui os grupos eram semelhantes, as discussões com os «reformistas» equi-
valentes, só que em Portugal tinham o ónus das prisões e das torturas e a terrível 
ocorrência de confrontos no seio da clandestinidade, com alguns aspectos pouco 
dignos da parte dos «reformistas» que não se importavam de facilitar a repressão 
sobre os «maos», que se transformavam em «maus». Algumas correntes trotskistas 
tinham também expressão em Portugal. No nosso país veio também a surgir uma 
mini-corrente «situacionista» (movimento com referência a Guy Debord) que tra-
duziria «A sociedade do espectáculo» e que bebeu a sua inspiração em viagens a 
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Paris. Nos anos sessenta tinha ganho também grande importância um movimento 
alastrado dos chamados «católicos progressistas» que se organizaram contra o 
regime e contra a guerra colonial, rebelando-se contra a hierarquia católica. Foi 
também neste período que ganhou expressão a música, mais particularmente, a 
canção de protesto. Tivemos a sorte que ela se tivesse corporizado em pessoas 
como Zeca Afonso, Francisco Fanhais, Adriano Correia de Oliveira, José Mário 
Branco, Manuel Freire.

Quanto à corrente de luta armada, ela percorreu sempre o interior da 
oposição ao regime e ganhou de novo importância nos anos sessenta. Curiosa-
mente foi na primeira cisão maoísta (a FAP) que a questão surgiu organizada no 
movimento comunista. Mas o assalto ao navio Santa Maria, a criação da LUAR, 
o assalto ao quartel de Beja, foram expressões continuadas da necessidade do 
derrube pela força, que se veio a confirmar no 25 de Abril, mas que os comu-
nistas «reformistas» apelidavam sucessivamente de «aventureirismo». No entanto 
era dentro do Partido Comunista que a questão da necessidade de acções armadas 
se punha continuamente embora contra a hierarquia. Sou disto testemunha, pois 
desde as eleições de Delgado e ao longo dos anos sessenta ouvi muitos dos meus 
amigos, tal como eu, colocarem dentro das organizações do partido comunista 
a necessidade da luta armada. A isto não era alheio, bem pelo contrário, o vento 
romântico vindo da América Latina, a que alguns chamavam «guerrilheirismo». 
No entanto este «guerrilheirismo» transformado veio a triunfar, pois daí nasceram 
as Brigadas Revolucionárias e a ARA, que levaram a cabo acções armadas conti-
nuadas, vindo a ser interrompidas as da segunda organização por posicionamento 
táctico do PCP.

Enquanto que as organizações maoístas e trotskistas tinham em Portugal 
aspectos idênticos a congéneres francesas presentes no Maio de 68, estas organi-
zações armadas portuguesas não tinham congéneres europeias, pois dirigiam-se 
contra o regime e sobretudo contra a guerra colonial. A corrente que deu origem 
às Brigadas Revolucionárias colocava uma forte posição anti-estalinista, que nunca 
surgiu tão claramente nos movimentos de acção armada europeus ocorridos no 
rescaldo de Maio de 68.

Como todos éramos poucos e como Portugal é familiar seria interessante 
fazer um organigrama de quem era quem e de onde veio, no actual panorama 
do poder político, da oposição e dos meios que protagonizam a actualidade. Um 
retrato de família, onde cada um poderia apontar e dizer «aqui este era eu quando 
aconteceu o Maio de 68».

Para além da política

Para além da expressão política do Poder e da sua ditadura, para além da 
Oposição organizada e da repressão sobre militantes e activistas, temos que obser-
var como vivia esta sociedade há quarenta anos.
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A pobreza, o analfabetismo, a escassez alimentar, constituíam o pano de 
fundo. Mas era também o país em que morriam 88 crianças em 1000 até ao pri-
meiro ano de idade (eram os «anjinhos» nos seus caixõezinhos brancos) enquanto 
por exemplo em França morriam 26. Era o país onde morriam 54 mulheres em 
cada 100.000 partos de nados-vivos enquanto em França morriam 22. E esta 
proporção crescia em números num interior abandonado, sofrendo a migração 
para o estrangeiro ou para o litoral. Nesse interior dominava o aparelho do poder 
político – os regedores, os presidentes de Câmara nomeados, quase sempre 
ligados à polícia política, a GNR, os provedores das Misericórdias, quase sempre 
os padres. Era deste interior com este tecido social que partiam os emigrantes, 
que foram crescendo até um milhão na cidade de Paris.

A censura impedia a informação. Era prévia nos jornais, na rádio e na tele-
visão. Exercia-se a posteriori nos livros, arruinando editores e livreiros e por isso 
funcionando de forma preventiva para os autores.

A moral imposta era a do horror ao sexo, da educação com separação de 
géneros, de encómio do papel da mulher como Esposa e Mãe. As Câmaras esta-
beleciam coimas para os pares que nos bancos de jardim pudessem beijar-se e 
tocar-se, mesmo mão na mão. Todavia, nos subterrâneos desta sociedade mora-
lista, pululava a violação e o incesto nas classes pobres e a prostituição fina nas 
classes altas.

Nas escolas expurgavam-se os nossos escritores. Do Eça o que se lia era 
A Ilustre Casa de Ramires, de Camões retirava-se a «Ilha dos amores», o Pessoa 
ficava reduzido à veia nacionalista.

Como é que sobrevivemos como pessoas a tudo isto? A verdade é que ainda 
estamos a pagar a factura em toda a estrutura social, económica e cultural do país.

Um ano de boa colheita, o de 1968

O Maio de 68 em França, não pode ser separado do que se passou em 
Praga, na chamada Primavera. O partido Comunista da Checoslováquia rebelou-se 
contra o domínio da União Soviética. Essa rebelião incluiu a luta pela liberdade, 
a qual dizia respeito, tal como em Portugal, à luta contra a censura e a repressão e 
direito à liberdade de expressão. Curiosamente este movimento era liderado pelo 
Comité Central do Partido Comunista Checo e os rebeldes existiam no seu seio, 
tal como doze anos antes acontecera na Hungria. Para nós, comunistas portu- 
gueses, que vivíamos sobressaltados com os relatos de opressão que vinham de 
Leste, constituiu uma enorme esperança. Ali vivia-se uma possibilidade do socia-
lismo se desenvolver em liberdade e da luta pela igualdade e pelos ideais comu-
nistas ser compatível com uma sociedade livre. Como habitante dum país em 
ditadura, em que o Partido Comunista representava uma forma de resistência e 
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de sofrimento pela repressão, vivíamos entalados entre esta verdade e a verdade 
que cada vez nos chegava mais forte vinda dos países ditos «socialistas». Os meios 
de informação eram escassos, só em língua francesa ou castelhana (da América 
Latina) nos chegavam alguns livros.

Foi com enorme comoção que li o relato dos Processos de Moscovo de 
1936, a biografia de Trotski de Isac Deutcher, a Memória dum revolucionário de 
Victor Serge, a Orquestra vermelha de Perrault, Sorge o espião comunista, todos 
de autores indubitavelmente comunistas, mas denunciando o estalinismo. Afinal 
o relatório  de XX Congresso do Partido Comunista da URSS, que assinalava o 
triunfo de Krutchev, em 1956, tinha-nos aberto uma ponta de esperança.

Dizia-se nos meios clandestinos que militantes do Partido Comunista Portu-
guês tinham assistido às sessões e que observaram os militantes regressados 
dos campos e reabilitados, a chorar de emoção. Mas a verdade é que o relatório 
chegou tarde, transmitido oralmente e minimizado «porque em Portugal o pro-
blema não existia» e «nem sequer havia culto da personalidade». Dez anos depois 
já nada destas desculpas nos satisfaziam e Praga foi mesmo primavera e foi mesmo 
esperança. Excepto para aqueles que eram mais papistas que o Papa, mais estali-
nistas que Moscovo e que consideravam Dubcek e as suas propostas meras trai-
ções «reformistas». Todavia os tanques russos vieram, ocuparam Praga, retivemos 
essas imagens de jovens checos, espantados, revoltados e reprimidos.

Perdeu-se uma grande oportunidade. Agora aí temos nesses países o triunfo 
do capitalismo selvagem, do consumismo, da regra do individualismo e da falta 
de ética.

Como soubemos então que tinha ocorrido o Maio de 68?

Da Primavera de Praga a comunicação portuguesa só deu a ocupação militar 
soviética e a repressão do movimento, enquadrando isto na luta anti-comunista. 
Nada se conhecia do que tinha representado no interior do movimento comu-
nista. Por esse motivo, eu e um primo meu, o João Lobo, publicámos em livro os 
documentos do Partido Comunista checoslovaco e a posição (ambígua) de Cuba. 
Acabámos por ter um processo de lesão de direitos de autor, porque de facto 
tínhamos pirateado e traduzido textos de publicações francesas, sem sequer 
percebermos que devíamos respeitar normas, que desconhecíamos…

Quanto aos acontecimentos do Maio de 68 o que era noticiado na imprensa 
portuguesa referia-se a «motins» perigosos tratados abaixo de qualquer mereci-
mento de análise. A agência oficial, a ANOP, formatava a informação. Mas nós 
sabíamos alguma coisa do que se passava em França. E tínhamos mesmo o arrojo 
de comentar tais acontecimentos em reuniões de amigos e mesas de café.

Nos comentários, a desinformação e o disparate eram livres … No entanto, 
não estávamos completamente bloqueados, aqueles poucos que furávamos o 
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arame farpado, os que mandavam e recebiam «notícias do bloqueio». O grande 
canal de comunicação era o comboio Sud-Expresso. Tal como hoje, saía de Lisboa 
e chegava a Paris, nessa altura à gare de Austerlitz e levava vinte e quatro horas. 
Tal como hoje também se mudava de comboio em Hendaye, porque as vias da 
península ibérica não têm a largura das francesas. Foi a grande via de saída para 
a emigração económica quando já possuía passaporte e não tinha que ir a salto. 
Não havia lugares marcados e as pessoas amontoavam-se aos magotes, famílias 
inteiras com cestos de comida e garrafões de azeite, as malas de viagem entu-
pindo os corredores. Em Vilar Formoso eram despejados em multidão no cais 
da estação enquanto os Pides da fronteira verificavam os passaportes e depois os 
redistribuíam nome a nome. Nós, os jovens que conseguíamos algum dinheiro e 
curiosidade quanto bastava, seguíamos por esta via e deparávamos muitas vezes 
pela primeira vez com esta população que era nossa desconhecida e perante a 
qual nos espantávamos. Afinal eram tão portugueses quanto nós, meninos mais 
ou menos asseados, que não exclamávamos palavrões perante qualquer contra-
riedade e que tínhamos a cabeça cheia de ideias.

Em Paris, estas duas populações separavam-se. A emigração económica mise-
rável, que trabalhava sobretudo nos «travaux» (construção civil) e vivia nos bidon-
villes, que conhecia pela primeira vez o que é que queria dizer as «vacanças», 
desconhecia a emigração política, o meio dos exilados e mesmo o meio dos 
desertores. Também desconheceu o que se passou durante o Maio de 68 e furou 
o mais possível as greves. Estavam «noutra» e nem sequer tinham consciência do 
seu papel. No entanto, o PC português tinha alguma organização na emigração e 
tentou penetrar nesse meio.

As primeiras vezes que fui a Paris, aquilo que fazia logo na gare de chegada 
era comprar a «Semaine de Paris» e procurar os filmes proibidos em Portugal, 
assinalá-los e programar a estadia em função disso. Julgo que era o que faziam 
muitos dos meus amigos. Depois íamos às livrarias e nadávamos nesse mar de 
livros, tentando chegar com eles a Portugal sem que fossem apreendidos na fron-
teira. Tinha destaque aí a «Joie de Lire» em pleno Quartier Latin, cheia de jovens, 
que passavam horas a ler. O proprietário veio a suicidar-se, sucumbindo à falência 
pelo grande volume de livros roubados. Contradições que a sociedade tece…

Conheci os estados-maiores dos exilados, os mais velhos no Café do Luxem-
bourg que nos explicavam tudo sobre o que se passava em Portugal, a nós que 
tínhamos acabado de chegar e que talvez pudéssemos contar qualquer coisa… 
Foi assim que me explicaram tudo sobre os movimentos de estudantes portu-
gueses, sem que eu conseguisse abrir a boca. Conheci a comunidade do café Old 
Navy, no Boulevard Saint Germain frequentado por futuros realizadores (António 
Pedro de Vasconcelos, João César Monteiro), onde se dizia que Natália Correia, 
nos seus tempos mais gloriosos, com calças à Sabrina, tinha interpelado Adamov. 
Frequentei esse Santuário que era o quarto da maravilhosa Maria Lamas, no 
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lendário Hotel Cujas, que já recebera outros revolucionários. E durante um mês 
dormi num quarto de mansarda estreitíssimo, que já fora do António José Saraiva 
e depois do Silas Cerqueira, que tinha por única janela uma fresta no tecto, que 
cuidadosamente abríamos e fechávamos com a ajuda de um cordel pendurado e 
que só descobrimos que afinal não tinha vidro no primeiro dia em que nevou e a 
neve atravessou «o vidro».

No entanto, esta emigração de exilados e desertores políticos não se mistu-
rava com a emigração económica. Ao que me contaram, quando ocorreram os 
acontecimentos de Maio de 68, a organização do PC na emigração começou por 
reagir ao movimento dos jovens com a desconfiança e os epítetos de «esquer-
dismo» habituais, mas depois organizou-se quanto pôde nas greves operárias e 
na rua.

Aqueles de entre nós que conseguiam fazer este trajecto do Sud-Expresso 
serviam de canal de transmissão de acontecimentos e ideias, de papéis e de livros 
escondidos de forma engenhosa e sempre com muito medo da fronteira. Assim 
soubemos dos acontecimentos de Maio de 68, dos seus protagonistas, das barri-
cadas.

Muito do que nos chegou foram clichés, ideias esquemáticas, em muitos 
aspectos a superfície das coisas, as fotografias dos personagens e os jornais do 
momento, substituindo a vivência dos factos. Mas a verdade é que alguma coisa 
chegava.

Em Outubro de 1969 fui fazer um estágio de seis meses a Paris, tinha espe-
ranças de ainda ver barricadas e de encontrar um ambiente de rebelião.

Mas afinal De Gaulle tinha posto o país na ordem e nos hospitais os estu-
dantes de medicina e os médicos envolvidos no Maio de 68 estavam a sofrer as 
sequelas da batalha perdida. Nessa altura vivia-se em Portugal o entusiasmo das 
Comissões Democrática Eleitorais (CDE’S) uma organização para as eleições 
legislativas, que se revelariam idênticas às anteriores com sequestro de activistas, 
roubo de votos, repressão na rua.

Foi assim que mal cheguei a Paris participei num comício na Mutualité em 
nome das CDE’S para uma plateia que era sobretudo de emigrantes económicos. 
Com esse acontecimento e outros esperava-me a prisão no regresso a Portugal.

Que influência então é que houve?

Que influência então podia ter um movimento do qual pouco se sabia, que 
acontecia para além da imensa Espanha e que só nos chegava por fracos canais? 
Por estranho que pareça teve muita influência.

O ar da liberdade, mais do que isso, da libertação, infiltra-se por todo o lado. 
A rebelião da juventude contra a vida arrumadinha, sem rasgo e sem criatividade, 
espalhou-se por todo o mundo – na Alemanha, na Itália, nos EUA, na América 
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Latina. E porque não em Portugal? A revolta dos estudantes de Coimbra em 1969, 
a organização de base das CDE’S, foram já uma consequência dos novos ventos 
internacionais. A juventude ganhava importância. O próprio questionamento da 
linha ortodoxa do PCP feita dentro e fora da organização clandestina bebia no 
que se passava «lá fora» essa capacidade de questionar tudo. Ou seja, os jovens, 
que já se rebelavam e organizavam contra a ditadura, aprendiam a pôr tudo em 
questão e mesmo as boas «verdades» a que se tinham agarrado durante anos. Isto 
era verdade para os jovens comunistas e era verdade para os jovens cristãos. E se 
era «proibido proibir» também era proibido aceitar pensamentos fechados sem 
perguntar porquê.

Em vários países do Mundo, o ensino nunca mais foi o mesmo, pois os 
alunos passaram a integrar as decisões e a questionar os programas. Sem que a 
conexão fosse feita, a verdade é que a partir de Maio de 68 as estruturas univer-
sitárias passaram a incluir alunos ao nível da decisão e as associações e federa-
ções internacionais ganharam muito mais peso. Em Portugal pouco mudou, mas 
alguma coisa foi sentida como necessidade. Houve simultaneamente a reforma de 
Veiga Simão e os «Gorilas» de Veiga Simão, seguranças que punham os estudantes 
na ordem.

Também ao nível dos costumes os países mudaram e o nosso também. 
Quando em 1970, depois do estágio, voltei para Portugal havia um cartaz com 
uma frase dum aluno de Maria Rosa Colaço que dizia «o amor é um pássaro verde 
num campo azul no alto da madrugada» e uma imagem que sugeria amor. Falar 
de amor físico em Portugal! Mesmo com metáforas poéticas, tinha o sabor duma 
janela que se abria. Nessa altura fui à serra da Estrela e vi uma jovem local a ler um 
livro do Freud. Ninguém hoje pode perceber o que isto significava de mudança. 
Senti que o mundo estava de facto a mudar.

Nada ficou igual depois do Maio de 68. Mesmo em Portugal, um país que 
vivia então calafetado e blindado.
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MAIO ’68 E INVESTIGAÇÃO CIENTÍfICA

1Jorge Paulo Cancela da Fonseca *

Mai ’68, révolution ratée,
a raté son destin
de changer la société mandarinale
en société où la jeunesse, enfin,
trouverait un rôle cruciale
d’élever l’esprit contemporain
de la mêlée affaissée universelle.

1968 foi não somente um ano de frustração revolucionária, mas também 
um ano de emergência dum sentimento de confusão e de desânimo no espírito 
daqueles que tinham a intuição que as coisas não iam bem, mas não tanto. Foi 
também um ano de demonstração do grau de clivagem, na Universidade, entre a 
classe dos professores e directores de investigação, «os mandarins», a classe, mais 
à esquerda, dos assistentes e dos investigadores de base, e a dos estudantes.

Na Universidade, as causas do movimento dos estudantes eram por um 
lado a preocupação, em relação com o aumento rápido do número de estudantes 
(60.000 em 1938-39, 605.000 em 1967-68) devido à gratuidade do ensino superior 
e à entrada na Universidade sem exame; e por outro lado o sistema complicado 
de equivalências que, a recente reforma (1966) do antigo sistema dos certificados 
por disciplina em sistema de anos de estudo, tinha introduzido (Rougeot, 1983).

Na origem também a insatisfação dos estudantes sobre as suas condições de 
vida e a igualdade de tratamento dos sexos, face a um paternalismo autoritário. 
A revolta começa pela ocupação, por um grupo de estudantes, da Universidade 
de Paris-Nanterre. Seguem-se sucessivamente e/ou simultaneamente a ocupação 
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da Sorbonne pelos estudantes, a ocupação das empresas pelos «trabalhadores», 
as manifestações por e contra, e a greve geral, que escapa aos sindicatos. A situ-
ação é caótica. A confrontação com a polícia é violenta e conduz à construção 
de barricadas na memorável noite do 10 a 11 de Maio (Figura) (Le Goff, 2006). 
Individualmente, algumas pessoas são molestadas, outras possuídas pelo medo, 
um medo físico.

Além da libertação sexual, o outro tema importante foi o da liberdade indivi-
dual em relação à contestação da autoridade e à valorização do indivíduo.

Afim de resolver a situação, o governo promoveu negociações com os sin-
dicatos, sendo a mais importante a dos «acordos de Grenelle» sobre as condições 
socio-económicas dos trabalhadores; resolveu dissolver a Assembleia Nacional 
e estudou os problemas postos pela Educação Nacional, promulgando depois a 
reforma do ensino superior (Le Goff, 2006).

Assim, Jacques Ruffié, director do centro de hémotipologia do CNRS, num 
artigo do Le Monde de 13 de Novembro de 1969 precisa os seis pontos fracos da 
investigação científica francesa: (1) a ausência duma política científica; (2) um 
modo de gestão arcaico; (3) a disparidade entre o orçamento do equipamento 
e o orçamento do funcionamento; (4) a dispersão dos recursos; (5) uma mobili-
dade de pessoal insuficiente; e (6) a ignorância recíproca entre a investigação e a 
Universidade.

Pouco tempo depois do fim de «Maio ’68», o mesmo jornal Le Monde tinha 
publicado, no dia 24 de Julho de 1968, excertos duma declaração sobre a crise da 
Universidade da «Associação para o estudo da expansão da investigação científica» 
(A.E.E.R.S., 1968) onde são assinaladas medidas de urgência, como a autonomia 
e a cogestão universitárias. Semelhante orientação é defendida pelo director de 
investigação do CNRS, Émile Zuckerkandl no seu artigo do Le Monde de 13 de 
Novembro de 1969: «As doze condições duma renovação», como a relação investi-
gação-ensino, a necessidade do professor universitário ser também investigador, 
a autonomia e um financiamento eficaz.

A reforma era não só importante para o corpo docente universitário e os 
estudantes, mas também para o corpo dos investigadores científicos. Elaborada 
pelo ministro da Educação Nacional, Edgar Faure, no espírito de Maio ’68, foi pro-
mulgada pela Lei de orientação do ensino superior de 12 de Novembro de 1968 
(Loi d’orientation…, 1968). O princípio essencial da lei foi o princípio da parti- 
cipação. As Faculdades são substituídas por Universidades «pluridisciplinares» 
subdivididas em Unidades de Ensino e de Investigação (U.E.R.). Assim a Sorbonne 
é subdividida em 13 novas Universidades: Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris 2 
Panthéon-Assas, Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris 4 Sorbonne, Paris 5 René 
Descartes, Paris 6 Pierre et Marie Curie, Paris 7 Denis Diderot, Paris 8 Vincennes 
Saint Denis, Paris 9 Dauphine, Paris 10 Nanterre, Paris 11 Paris Sud, Paris 12 Val 
de Marne e Paris 13 Nord.
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Noite do 10 Maio 1968. Desenho. Alexandra Cancela da Fonseca.
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Do ponto de vista administrativo, a principal inovação é a eleição dos conse-
lhos de gestão constituídos por representantes de diversas categorias do pessoal 
universitário (docente, administrativo, técnico, estudantil) e a paridade profes-
sores-estudantes (Loi d’orientation… 1968).

Do ponto de vista do ensino, o sistema dos certificados e dos anos universi-
tários é substituído pelo sistema das «unidades de valores» (Loi d’orientation…, 
1968).

Em relação com a reforma das Universidades e do bi-pólo ensino-investi-
gação, diferentes grupos de trabalho se formaram, como o «Groupement pour 
la Promotion de la Recherche Scientifique (G.P.R.S.)» (Courtois, 1969; G.P.R.S. 
1970; Kende, 1970; Langeron, 1970) no qual o autor destas linhas participou. 
O tema era «Efficacité de la recherche fondamentale: prévisibilité, rentabilité, 
rationalisation». Este tema é evocado por Zuckerkandl no artigo citado onde ele 
mostra o anacronismo de dar a prioridade à investigação científica aplicada em 
detrimento da investigação científica fundamental. A diferença entre as duas cate-
gorias está no adjectivo qualificativo e no objecto de estudo. O estudo do com-
plexo enzimático ou do habitat dos mosquitos é tão fundamental como o estudo 
dos mesmos das libélulas. Todavia, o primeiro leva também ao estudo dos modos 
de controlo (investigação científica aplicada); e o segundo a um melhor conheci-
mento da posição destas espécies no ecossistema (investigação científica funda-
mental) (Cancela da Fonseca, 1981).

Podemos considerar a investigação científica agrupada em três categorias 
não estanques à periferia imprecisa e com zonas de interpenetração múltiplas e 
variadas:

A)  Investigação fundamental livre, «da ciência pela ciência» – sem objectivo 
preciso à origem;

B) Investigação fundamental orientada – com um objectivo à origem;
C) Investigação aplicada – com um objectivo preciso à origem.

Para que a investigação seja realmente produtiva o espírito que deve presidir 
em todas as categorias deve ser o mesmo: um espírito dinâmico conduzindo a um 
melhor conhecimento do assunto.

Assim, a competência deve primar sobre todas as outras considerações 
(posto, título, antiguidade) e todas as obrigações minimizadas, excepto aquelas 
provindo duma competição honesta.

Além disso, tem que se ter em conta o facto que se as descobertas «modi-
ficam a qualidade dos conhecimentos» e são responsáveis pelo prestígio e pelo 
avanço cultural, científico e técnico das sociedades, a grande massa de dados 
adquiridos não faz mais do que «aumentar quantitativamente o que é conhecido». 
A explicação dos fenómenos versus a observação dos fenómenos.
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A origem do equilíbrio entre estes dois factos é mais ou menos desconhe-
cida, mas de nenhum modo destrói o princípio de competência.

Não se pode dizer, nem julgar qual é o momento em que um investigador 
competente «transpõe a barreira do improvável» ou se ele chegará lá um dia. 
De todas as maneiras os investigadores competentes pertencem às duas catego-
rias do Professor Branquinho de Oliveira (Professor à ISA nos anos 1940-50), os 
«ácidos» que descobrem e/ou explicam os fenómenos, e as «bases» que os obser-
vam e descrevem, e compilam os dados correspondentes.

É também o caso da «objectividade do trabalho», isto é do «trabalho produ-
zido» em relação ao «trabalho produtivo ou útil» principalmente no caso do 
aumento dos conhecimentos. Todo o indivíduo que trabalha produz. Mas se a 
um dado momento e em relação com as possibilidades materiais existentes o 
«trabalho produzido» é obsoleto, sem pelo menos alguns elementos objectivos 
permitindo comparações, e é deste modo inutilizável pelos futuros investiga-
dores, que devem assim repetir as observações, o «trabalho produzido» não é um 
«trabalho produtivo».

O julgamento do trabalho científico baseado sobre a quantidade de trabalho 
produzido (publicações) por unidade de tempo, conduz muitas vezes ao resul-
tado acima indicado.

A maneira como a direcção ou a orientação das investigações é concebida 
é também muito importante. Ela deve ser em primeiro lugar competente e por 
outro lado forte e fraca ao mesmo tempo, uma vez que ela é directamente respon-
sável pelo ambiente onde o trabalho se faz e deste modo pelo grau de satisfação 
dos investigadores. Suficientemente forte para ser dinâmica, para fazer respeitar 
as opções, para fazer julgamentos e manter o equilíbrio das forças, mas suficien-
temente fraca por permitir e encorajar o progresso e o «tornar-se conhecido» 
individuais.

De todas as maneiras, as grandes descobertas que transformam profunda-
mente a qualidade dos conhecimentos são absolutamente imprevisíveis, enquanto 
que as pequenas descobertas, também de certo modo imprevisíveis, modificam 
pouco a pouco os conhecimentos.

Todavia, pode-se afirmar que nos dois casos as descobertas estão em relação 
com a competência e a emulação dos investigadores, a interfecundação de conhe-
cimentos múltiplos, a qualidade da infraestrutura e a eficácia do suporte logístico.

Porém, o simples aumento dos conhecimentos é previsível, não somente em 
número, mas também em qualidade; ele é proporcional ao número de investiga-
dores competentes incorporados, ao tipo de infrastrutura existente ou escolhida, 
ao suporte logístico e ao tipo e eficácia da direcção científica.

A noção de rendimento aplicada à investigação científica é enganadora pela 
sua incidência económica.

Apesar de tudo o que se possa dizer, a investigação científica, ela mesmo, 
não é uma actividade «lucrativa», principalmente a curto termo, excepto a inves-
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tigação científica aplicada. A investigação científica fundamental, em geral, não é 
«lucrativa» se não a longo termo. Mesmo neste caso se não se consideram como 
interessantes as descobertas realizadas, elas não terão incidência económica.

O facto é que a investigação acumula um potencial de conhecimentos e de 
novos dados onde a sociedade pode ir buscar de tempos a tempos as ideias neces-
sárias ao desenvolvimento da sua estrutura cultural, social e económica.

A medida do rendimento da investigação fundamental ou aplicada em 
relação ao desenvolvimento industrial dum país é falaz, se por um lado a indús-
tria não é receptiva, e se por outro lado as estruturas que fazem a ligação entre a 
investigação e a indústria não existem ou não são suficientemente flexíveis.

A racionalização da investigação é também uma das questões postas frequen- 
temente; assunto difícil e contestado.

Em princípio, a investigação fundamental livre deve ser independente das 
opções exteriores às ciências propriamente ditas. Contudo, opções deste tipo 
podem ou devem ser encaradas no caso de domínios em atraso da investigação 
fundamental orientada. Mas no caso da investigação aplicada, tais opções podem 
ser determinantes e revistas com mais frequência.

O que é incontestável em política de investigação é que não se deve negli-
genciar um ou outro ramo do saber para que o potencial dos conhecimentos não 
desça abaixo dum certo limite. Assim, num dado momento este reservatório de 
conhecimentos pode fornecer elementos necessários ao começo de novas inves-
tigações.

De todas as maneiras, um dos problemas importantes diz respeito à organi-
zação e gestão da investigação. As diferentes categorias de investigação devem ser 
o objecto de grupos de trabalho ou equipas de investigação responsáveis e autó-
nomos científica e economicamente, dirigidos por investigadores competentes  
(independentemente do posto, do título ou da antiguidade); a sua mobilidade 
e a de seus investigadores deve ser facilitada e assegurada a fim de permitir e/ou 
manter o contacto com outros grupos.

A criação de grupos de trabalho põe assim problemas de ordem científica, 
humana e económica. Mas o mais importante é a escolha do tema a investigar e 
da maneira do tratar e do desenvolver.

Há pelo menos três modos de escolher o tema a investigar: (1) por via auto-
ritária, isto é como resultado da necessidade de explorar ou elucidar problemas 
de ordem geral; (2) por via individual, isto é como resultado da aparição de novas 
ideias ou orientações durante a investigação; e (3) por via colectiva, isto é como 
resultado da aparição de novas ideias ou orientações durante discussões entre 
investigadores.

De todas as maneiras, o tema deve ser suficientemente preciso mas com 
contornos suficientemente vagos por poder integrar diferentes disciplinas ou 
assuntos aparentemente diversos.
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Ele deve também manter a independência dos diferentes investigadores sem 
perder de vista o tema central.

Desenvolver um tema de investigação ao nível dum grupo de trabalho exige 
da parte do dirigente e dos investigadores uma certa disciplina para saber aceitar 
prioridades, para saber abandonar programas, para saber introduzir mudanças.

O julgamento do trabalho efectuado pelos grupos de trabalho e pelos inves-
tigadores deve ser feito por comissões bastante reduzidas e frequentemente 
renovadas; apreciação baseada, sobretudo, sobre a competência real, a qualidade 
primando sobre a quantidade.

Ao programa de trabalho aprovado devem ser atribuídos os recursos econó-
micos e de pessoal permitindo um bom início à investigação (Cancela da Fonseca, 
1969, 1970, 1981).
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A N N I V E R S A I R E

I

NUIT HÉROÏQUE (LE 10.11 MAI)

Les mille fleurs sont rouges.
Les mille dragons bleus.

Les flammes couvrent le sang des voitures.
Les arbres tombent en barricades sur les casques.

La voix des sirènes étouffe les larmes sanglantes
de la fille au cœur de cigogne.

Le sifflement des grenades répond aux déclics
des reporters écrasés par l’ordre.

Les traîtres occupent les dents des scies dans les rangs.
La poursuite transperce le pauvre crapaud avec férocité.

Le matin de pourpre compte les victimes
des boucliers: provocation-présence.

Les mille dragons sont noirs.
Les mille fleurs blanches.

Jorge Paulo Cancela da Fonseca
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II

MAI 68

Étudiants! Prolétaires!
Unissez-vous!

Sur la terre des ancêtres
les drapeaux
rouge noir
perdent la vue du vent.

L’étincelle de Nanterre
crépite
aux quatre coins de l’Univers-
-pensée-flasque-
-dans-un-ventre-souillé.

À l’unisson,
le contestataire
se heurte à l’écho des hiérarchies.

Travestis d’hypocrisie,
le sort des mandarins
appelle la pitié des samouraïs.

Ils chargent le profond de la terre
de vomir les millions
de clameurs de faim,
de justice, de vérité.

À genoux
les millions attristés
rampent l’aumône
de l’espoir interdit.

Au loin,
dans un nuage de soleil et de chaleur,
les fidèles vengent l’avenir.

Jorge Paulo Cancela da Fonseca
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III

RÉVOLUTION

Mao est à gauche.
Lénine à droite.
Le centre est l’effet d’une illusion
marxiste.
Le social, anodin.
L’anarchiste, provo.

Les éléments se déchaînent.
Les peuples en furie
transposent les montagnes
écrasant des bottes
les soldats aveugles.

De par le capital,
fantôme insaisissable,
le miel coule
en torrents, dont l’or
aux pointes acérées
déchire les propos.

Le sang se perd,
bouillonne. Il s’arrête
là où les odeurs,
les dons de l’essence
montrent aux bourgeois,
tristes et prolétaires,
leur vocation première.

Solitaire, dans les champs,
la bataille inhumée,
le chef est rêveur:
à gauche, à droite, au centre.

De «APORNOGRAPHIE» de Paul de Saint-André
(= Jorge Paulo Cancela da Fonseca). Paris 1970-1972.
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Jaime Nogueira Pinto *

 De 19 para 20 de Março deste ano de 2008, eu estava em Paris, onde devia 
a 20 fazer uma conferência. Jantei com os meus anfitriões numa brasserie perto 
dos Champs-Elysés e fui subindo, já bem passada a meia-noite, até ao drugstore 
do Rond Point da Étoile, uma passagem e paragem obrigatórias desde que ali fui 
pela primeira vez nos finais dos anos 60.
 Notei pequenas mudanças – separaram a livraria das revistas e recuaram-na. 
Mas cresceu em espaço e continua aberta até às duas da manhã, hábito muito civi-
lizado, pelo que tem de acolhedor para o visitante tardio que ao desembarcar quer 
reencontrar lugares familiares. Ao olhar para os escaparates, impressionou-me a 
quantidade de livros celebrativos dos «40 anos» do Maio de 68. Na noite bem fria 
mas seca e claríssima da cidade da Luz – cidade seguríssima – atacaram-me de 
repente pensamentos misturados, a partir dessa constatação: uma nostalgia quase 
enfermiça, não «do que é que eu faço aqui»?, como o Bruce Chatwin, mas o que é 
que eu fiz aqui? Memórias de vindas a Paris nestes quarenta anos – o adolescente 
militante da Argélia Francesa, leitor da «droite buissonière» e admirador dos sol-
dados perdidos do império francês, desembarcado em 1969; o emigrado-exilado 
em Madrid da segunda metade dos anos 70, que às vezes aqui aterrava; o «comba-
tente» da 2.ª guerra fria, nos anos 80; e o neo-africano dos anos 90. E agora, aqui 
e agora, uma soma geométrica destas coisas todas – pois, tirando o cigarro, não 
fui trânsfuga de nada.
  A olhar para Maio de 68, para todos esses livros sobre Maio de 68 e a tentar 
meter-me na «pele» histórica do meu Maio de 68, pensei também no tema deste 
texto. «Maio de 68 e Portugal», «Maio de 68 e nós». O que foi para mim então, 
entretanto e agora?

Idos e Ideias de Maio de 68

 Maio de 68 é – primeiro e acima de tudo – em tempo simbólico. Os sím-
bolos são inquestionavelmente tudo e são nada, como sabem os que olham a 
História com olhos de ver. O símbolo histórico por excelência é a tomada da 
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Bastilha, que era uma prisão quase desactivada do Ancien Régime, no tempo dos 
já brandos costumes de Luís XVI. Tinha lá, no 14 de Julho de 1789, 7 prisio- 
neiros, 30 guardas suíços e 80 inválidos de guerra. Substancialmente não adian-
tava nem atrasava nada, em termos de poder, para a solução final das coisas, 
tomar a Bastilha. Mas foi essa conquista, que custou 100 mortos entre os defenso-
res e o «povo de Paris» que desencadeou tudo e foi o rastilho da mais significativa 
revolução da História moderna.
 Os símbolos ganham ou perdem, como é natural, conforme os períodos 
que começam, são bem ou mal sucedidos. Se Luís XVI tivesse mandado dispersar, 
pelos soldados, os representantes populares na sala do Jogo da Pela e neutrali-
zado a Revolução, a Bastilha teria perdido todo o valor de símbolo. Mas haveria 
outra Bastilha noutro tempo e lugar, mais à frente…
 Maio de 68, à partida, oferece esse risco. É uma epígrafe simbólica, com um 
apelo forte, uma história que apesar da História e por entre a sua memória, tem 
códigos de atracção e repulsa, de fascínio e enfado, muito fortes. Inultrapassáveis 
e indispensáveis na hora da verdade.
 Esses códigos simbólicos de Maio de 68 significam, para uns, juventude, 
inconformismo, rebeldia, audácia, novidade; para outros – fraude, marginalidade, 
subversão, esquerdismo, paranóia. Para a maioria – que já não foi contemporânea 
dos acontecimentos – uma efeméride entre Woodstock, os anos de chumbo de 
70, a crise de Coimbra de 1969, o 25 de Abril, umas fotografias e slogans de Paris 
em confusão, numa Europa que atravessou na época situações bem parecidas na 
Alemanha e na Itália.
 Procurarei manter-me o mais possível na reconstituição memorial, sem 
muita consulta nem erudição, e recolher desse longínquo rio do Tempo o que 
ficou daquilo que ele foi arrastando.
 Os nomes dos lugares e das pessoas são importantes – Nanterre, a Sorbonne, 
o Odéon, a Rue de Grenelle, Daniel Cohen-Bendit, Alain Geismar, Alain Krivine, 
Georges Séguy, Georges Marchais, Georges Pompidou, Charles De Gaulle, até 
Jacques Chirac! Há um ponto de partida de revolta estudantil, causada por um 
encadeamento de actos de provocação-reacção, uma dialéctica clássica de con-
testação geracional em que os mais velhos e poderosos – professores, políticos, 
polícias – vão sendo progressivamente envolvidos em situações em que escolhem 
mal e perdem.
 Maio de 68, culturalmente, tem raízes diversas, mas duas principais: há 
uma linha de hiperindividualismo que contesta o sistema (a sociedade industrial 
avançada) em nome de um «encanto do Mundo» que se pensa que ele matou e se 
quer recuperar; e há uma teoria da revolução, experimentando as suas variantes 
marginais ou imaginadas como tais: utopias trotskystas, montagens leninistas-
-revolucionárias, novas frentes populares. Muito importante, em Maio de 68, a 
«revolução» é sobretudo um exercício de retórica revolucionária, levada ao seu 
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extremo, mas sem nunca entrar ou sequer considerar o assalto ao poder. Os pro-
tagonistas – primeiro os estudantes, depois os sindicatos – mesmo com o Estado 
em crise e quase desarmado, não tentam a sua conquista.
 Há uma linguagem radical, inspirada ou (re)colhida nos clássicos revolucio-
nários do século XIX e XX, jacobinos, anarquistas, sindicalistas revolucionários, 
comunistas, leninistas. Mas perante a situação concreta e a janela de oportuni-
dade, o movimento vai sempre hesitar ou recuar, fazendo aliás, o mesmo jogo 
que o poder: grande afirmação de princípio, retórica fundamentalista e maxima-
lista, «corte» civilizacional, apelos à rua, mas na hora da verdade, da acção, nada 
ou quase nada.

Raízes

 A análise do movimento, dos seus fluxos e refluxos, dos seus avanços e 
recuos mostra, plenamente esta condição. Os estudantes saem à rua, a partir de 
Nanterre e da Sorbone; centram o território da sua guerra no Quartier Latin que 
é um ícone nesse Paris dos anos 60. Em Portugal, nas «esquerdas» e nas «direitas», 
todos os mais politizados tínhamos referências francesas: Sartre, Nizan, Vercors, 
Bataille, Beauvoir, Godard, «Le Monde», a Resistência, Drieu, Brasillach, La Varende, 
Les Hussards, Lartéguy, a Argélia Francesa.
 E as raízes profundas e substanciais da crise e contestação da civilização 
«burguesa» vinham doutro tempo – bem anterior – e doutro lugar – bem longín-
quo. Foi na América dos anos 50, com a «Beat Generation», com Kerouak, com 
Ginsberg, que surgiu o que podia pensar-se como uma alternativa – utópica se se 
quiser – do modo de vida nas áreas do capitalismo (e da democracia) avançados 
nos anos 50. Os manifestos expressos e tácitos da Beat Generation e algumas 
iniciativas americanas falavam mais de uma alternativa de viver fora da sociedade 
industrial euroamericana, que num modelo alternativo de organização dessa 
sociedade. A ideia era mais «mudar de vida» atingir uma existência mais livre, mais 
pura, mais «autêntica» (a palavra soa hoje – e bem – à banalidade telenovelesca, 
mas originalmente no «nosso tempo», era importante) que «mudar a vida».
 Aliás é bom não esquecer que o modelo alternativo à sociedade liberal 
industrial da Europa Ocidental e dos Estados Unidos – o modelo estabelecido 
– era a União Soviética. Um modelo inicialmente concebido para «mudar a vida» 
mas que, neste tempo já dizia pouco aos jovens idealistas de esquerda das classes 
médias. E só acreditavam nele os que queriam.
 Uma dúzia de anos antes, o Relatório Kruschev, no 20.º Congresso do PC da 
URSS sobre os crimes de Estaline e os custos humanos do regime soviético, tinha 
mudado a percepção do comunismo no Ocidente. Tinha-se deixado de assumir 
tudo – quer dizer, explicar e justificar Estaline e o Goulag em nome dos interesses 
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do socialismo e da própria marcha da História, separando a ideologia comunista 
(boa) da prática (má) na Rússia e do «Czar Vermelho». Ia agora – Maio ajudou – 
optar-se por assobiar para o lado e inventar um novo comunismo de rosto 
humano, sem totalitarismo, sem polícia política, sem campos de concentração. 
A Esquerda ia adoptar esta segunda linha. Precisamente no ano em que esse 
«comunismo de rosto humano» era liquidado numa das suas escassas tentativas, 
na Checoslováquia de Dubckec.
 Por isso a ideologia de Maio de 1968 concentra-se nas propostas utópicas, 
maximalistas, contraditórias, conscientemente excessivas, pedindo «o impossível». 
E faz uma amálgama condenatória dos «sistemas» de Oeste e de Leste, que consi- 
dera igualmente repressivos. Também por isso, o PCF francês, que ao tempo 
continuava ortodoxo com Georges Marchais como Secretário-Geral e Georges 
Séguy à frente da central sindical CGT, acaba por jogar um papel estabilizador 
da crise. E também por razões de política externa e de geopolítica da União 
Soviética. O General De Gaulle, com a sua ideia de tirar a França do sistema 
militar da NATO e tentar uma terceira via anti-americana, era demasiado precioso 
como símbolo e como peça de conveniência para a Realpolitik do Kremlin, para 
ser sacrificado numa revolução suspeita, espontânea, de uma classe – os estu-
dantes – que não tinha papel nenhum, pelo menos até aí, na teoria geral da revo-
lução marxista-leninista.

Os dilemas da esquerda europeia

  Maio de 68 foi assim um grande espectáculo dessa sociedade de espectá-
culo referida por Guy Debord, que estava a começar no Ocidente: os jovens no 
Quartier Latin, ocupando a Sorbonne e arrancando pedras do chão, para atirar 
à polícia; os polícias das Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS), com o 
seu equipamento anti-distúrbios que lhes dava aquele ar conveniente de «robots» 
maus ao serviço da burguesia e da sociedade repressiva, visualizada como ini-
migo a abater pelas generosas hostes juvenis; os grafitti, que iam de coisas giras 
(embora não muito originais porque os futuristas, os surrealistas, Dádá e as letras 
do rock e do pop já tinham escrito e contado quase tudo o que era irreverente e 
imaginativo) até perfeitas banalidades. E imbecilidades.
 A carga ideológica tinha a ver com um cocktail de tendências ou de deriva-
ções do marxismo clássico, com uma reabilitação das correntes marginalizadas, 
quer pelo próprio marxismo – como as anarquistas – quer pela revolução bolche-
vique e pelo comunismo real – como o trotskysmo e todas as famílias esquerdistas. 
E com movimentos mais elitistas e marginais como a Internacional Situacionista.
 A Internacional Situacionista, criada em 1957 em Cosio d’Arroscia, na Itália, 
actuava através de golpes de teatro escandalosos. Dois dos seus mentores – Guy 
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Débord e Raoul Vaneigen – tinham publicado em 1967, livros como La Société du 
Spectacle e Traité du savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, cujas 
ideias e temas inspirariam a parte lúdica e desconstrutora de Maio de 68. Muito 
importante também foi De la misère en milieu étudiant um panfleto redi-
gido por Mustapha Khayati e distribuído em Estrasburgo em Novembro de 1966.
 Os situacionistas traziam, além de uma análise crítica de civilização – como 
a obra de Marcuse ou o cinema de Godard – um certo estilo dialéctico e um lado 
lúdico da «revolução». Mas é preciso recordar que, em 1968, a Esquerda radical 
tinha o problema complexo e grave da ligação à União Soviética e da herança 
do estalinismo e do concentracionismo. Uma pesada herança, quase tão pesada 
como o hitlerismo fora para o nacionalismo e o fascismo europeus. E continuaria 
a ser para as direitas…
 No fundo, tratava-se, no interior da esquerda, de um confronto entre realis-
tas e utopistas; e de responder, no quadro de uma tradição maniqueísta extrema, 
ao problema do mal praticado pelos bons. A ideia da imanente, implícita e indis-
cutível superioridade moral e metapolítica das suas convicções políticas que é 
uma característica do pensamento e da pele da esquerda antifascista (obcecada 
com «a virtude» e o monopólio da virtude) obrigava a isso. Então os massacres 
da Guerra Civil russa, as liquidações dos «inimigos do povo» pelos bolcheviques 
e depois por Estaline, o Estado policial, eram verdadeiros. Para lá da Cortina de 
Ferro, na Europa de Leste, subsistia um modelo concentracionário. Nos anos 60, 
ninguém tinha já dúvidas que fossem e por isso o negacionismo, mesmo nos 
partidos comunistas ortodoxos, era difícil.
 Passou-se à tese do desvio e da requalificação, recorrendo oportunamente 
a revisões e a redescobertas dos clássicos, como «o jovem Marx». O comunismo 
era bom, generoso, progressista, libertador e os seus partidários, por suposto, 
eram ou deviam ser essas coisas todas. Se se tinham passado coisas «más» era 
– só podia ser – porque os seus autores não eram verdadeiros comunistas. Talvez 
fossem «infiltrados», «fascistas», tinham que ser fascistas concerteza! Daí o «social-
fascismo» para a URSS, e uma revisão histórica e sobretudo semântica muito cui-
dada. Que funcionou para os seus autores e para os que neles quiseram acreditar.

Revolta sem revolução

 Por outro lado, a revolta dos estudantes passara depressa da fase de anar-
quia divertida; a partir de 6 de Maio em Paris e atingiu rapidamente as universi-
dades e os liceus de toda a França – Toulouse, Nantes, Lyon, Bordeaux, Marseille. 
A 10 de Maio, é a noite das barricadas, noite de violência inédita, em escalada 
com pedradas contra os CRS a que estes reagem com as matracas. A seguir, os 
sindicatos comunistas acham que não podem perder o comboio, os socialistas e 
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os cristãos estão a mexer-se e George Séguy, o patrão da CGT apela à greve geral 
para 13 de Maio. O movimento grevista é rápido e contagiante: desde os anos 30 
e da Frente Popular que não se via nada assim. Por iniciativa das grandes centrais 
sindicais os militantes operários arrancam – Renault-Billancourt, Sud-Aviation, 
Peugeot, e finalmente os ferroviários da SNCF. Sete milhões de trabalhadores em 
greve geral em todo o país.
 Mas, com tudo isto e apesar disto, não acontece a tomada do poder; nem 
sequer há tentativa. A retórica dos esquerdistas está no limite; pululam os Marats, 
os Dantons, os Desmoulins, mas não há um Robespierre. Muito menos um 
Lenine. E o Estado francês, em 1968, mesmo na sua indecisão é bastante mais 
poderoso que o Ancien Régime em 1789, ou que a monarquia russa em 1917. 
A nível das cúpulas de decisão, a ideia é evitar a todo o custo a guerra civil. Que 
a esquerda também sabe que é natural que perca. De Gaulle, ofendido por lhe 
fazerem «aquilo» a ele, não quer ceder em nada, quer que as forças de segurança 
retomem a Sorbonne, que desocupem as fábricas à força. O Primeiro-Ministro, 
George Pompidou, vê melhor a questão: percebeu que os comunistas não querem 
(pela ligação à URSS, que lhes lê a cartilha da Realpolitik e dos equilíbrios da 
Guerra Fria) e não podem (porque têm medo do Exército) tentar o golpe de mão. 
A esquerda democrática – os socialistas, com Mendés-France e Miterrand – está a 
ver se tem uma borla, se aproveita a onda da contestação estudantil e da rua para 
chegar ao poder, por eleições antecipadas no meio da crise. Mas não lhe agrada 
passar por um bando de aventureiros. Quer uma crise político-constitucional –
que De Gaulle abandone o poder ou demita o Primeiro-Ministro e haja eleições 
presidenciais ou legislativas. Ou as duas!

Resposta e fim

 Pompidou é realista, tem a cabeça fria, não sofre dos estados de alma nem 
dos complexos de «grandeza» de De Gaulle. Lança aos sindicatos o desafio da 
negociação das condições de trabalho e salariais, uma vez que (também) é disto 
que eles falam. E as negociações vão começar, no Ministério do Trabalho, na 
Rue de Grenelle. Trata-se de rever e aumentar substancialmente o SMIG (salário 
mínimo interprofissional garantido) da semana das 40 horas, e sobretudo das 
condições de trabalho, uma matéria «existencial». Numa sociedade tradicional, 
muito hierárquica, muito verticalizada, os trabalhadores querem ser reconhe-
cidos, tratados com dignidade, ser gente. Fala-se de cogestão e de auto-gestão, 
como formas novas de gerir o capitalismo. Ou participação.
 Os trabalhadores e os seus dirigentes, entretanto, não querem misturas nem 
confusões. Quando um grupo de estudantes maoístas, a 16 de Maio, se dirige 
da Sorbonne para a Renault Billancourt com um dístico elucidativo (e patético) 
«A classe operária tomará das mãos frágeis dos estudantes a bandeira da revolta» 
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encontram as portas fechadas. A CGT teme provocações destes filhos espúrios da 
burguesia.
 Entretanto, o braço de ferro no Governo, entre duros (De Gaulle) e mode-
rados (Pompidou) teve o seu primeiro round. Pompidou ganhou, opôs-se à 
repressão pura e dura e a 25 de Maio, as negociações com os sindicatos começam 
na Rue de Grenelle. Um jovem Secretário de Estado para o Emprego fez o 
go-between entre o Primeiro-Ministro e os chefes sindicais. Tem 35 anos e chama-se 
Jacques Chirac…
 Mas na véspera destas negociações, em Paris, as coisas tinham piorado – e 
muito – na rua. Nessa noite, houve dois mortos – um passeante que apanhou com 
um estilhaço de granada em Paris; e em Lyon, um comissário de polícia foi atro-
pelado por um camião largado pelos manifestantes. A violência dos esquerdistas 
incendiou a noite, agentes cercados no seu comissariado que os manifestantes 
incendiaram, só com muito sangue-frio se contiveram nos disparos e foram salvos 
sem ter que abrir fogo, pela intervenção de reforços.
 Depois dessa noite a opinião pública – até aí simpática ou pelo menos 
tolerante para com os estudantes e os grevistas – virou. Ao mesmo tempo que 
Pompidou negoceia com os sindicatos, a 29 de Maio, De Gaulle, transtornado, 
parte para Baden-Baden onde está o Exército francês do Reno, comandado por 
Jacques Massu. «Tout est foutu», diz De Gaulle aos generais. Os chefes militares 
decidem apoiar o Chefe de Estado na crise, as unidades de blindados e infantaria 
mecanizada tomam o caminho da França. Antes, a contragosto, De Gaulle aceitou 
as condições – a condição – dos oficiais. Que os seus camaradas ainda presos 
por causa da Argélia Francesa, do putsch e da OAS, fossem agraciados pelo Chefe 
de Estado e libertados. O que acontece. Salan, Jouhaud, Saint-Marc e outros vão 
para casa.
 De Gaulle volta a Paris e reúne o Conselho de Ministros; a 30 vai à Televisão, 
proclama a sua vontade de manter o primeiro-ministro e de ficar na presidência. 
Quando está a terminar, uma grande manifestação, convocada pelos gaullistas 
e pelas direitas está a sair para a rua. Meio milhão de pessoas em Paris, com a 
tricolor a cantar a Marselhesa. A revolução estava terminada, embora fossem 
precisas ainda duas ou três semanas para as fábricas voltarem à normalidade.

Em Portugal – As Esquerdas

 Este foi o Maio de 68 francês, o mais famoso dos Maios europeus. As marcas 
da época estavam presentes no esquerdismo que então se tornava moda: contra 
os americanos no Vietname; por Cuba, com Fidel e sobretudo imitando o «Che»; 
pelos «chineses» da Revolução Cultural; pela revolução sexual, sustentada numa 
linha de promiscuidade que vinha da Califórnia e dos escritos do trio Burroughs-
-Ginsberg-Kerouak, das drogas duras, da poesia contestante de The Howl e das  
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canções de Bob Dylan, do pacifismo activista do flower-power. Mas ia até à 
violência dos provos e à violência do «grupo» dirigente estudantil.
 Aliás, no futuro próximo, a França ficaria com os seus esquerdistas – mao-
ístas, trotzkistas, situacionistas, anarquistas, todas as seitas políticas milenaristas 
e utópicas – mas não entraria pela luta armada. Mas esta ia acontecer na Alema-
nha e sobretudo na Itália com os Bader-Meinhof e com as Brigadas Vermelhas, 
que seriam – com os seus homólogos japoneses – os protagonistas dos anos 70, 
dos anos de chumbo, de uma sangrenta guerrilha de pequenas equipas urbanas 
contra o «sistema».
 A Portugal as notícias de Maio de 68 chegavam nos últimos meses do sala-
zarismo; houve algum receio de contaminação entre os dirigentes e alguma 
perturbação meia assustada meio divertida, entre as classes burguesas e médias. 
A influência principal foi sobre o Movimento Associativo, que tinha os seus grupos 
e grupúsculos. Na esquerda francesa havia comunistas, esquerdistas, maoístas,  
socialistas, cristãos «progressistas»; em Portugal a esquerda tradicional eram 
fundamentalmente três famílias: os democratas históricos, a linhagem dos «repu-
blicanos» da Primeira República – conhecidos por Oposição Democrática ou pelo 
nome corrente semi-pejorativo de «Reviralho»; os comunistas, membros do PCP e 
os seus companheiros, próximos e de caminho; os católicos «progressistas», que 
entretanto bem depressa iriam fragmentar-se, passando alguns, já menos cristãos 
ou pelo menos, menos católicos a organizar e militar em vários movimentos de 
extrema-esquerda.
 Do Maio de 68, o Movimento Associativo que tinha dentro de si esta tríade 
ideológica e de orientações adoptou, sobretudo, o estilo e o modelo da ditadura 
do grupo, do grupo vanguardista que intimida e controla em nome de um prin-
cípio ideológico que tem por supremo e superior, ou por imperativos «éticos». 
A esquerda teve sempre uma fortíssima carga de maniqueísmo assente não só 
numa convicção inata de superioridade intelectual – a crença iluminista de grupo 
esclarecido e portador exclusivo das bandeiras do progresso – como também a 
ideia de que essa superioridade dos seus princípios e concepções lhe dava, auto-
maticamente, a legitimidade para os impor de qualquer modo.

Escalada

 Isto reforçara-se, claramente, com a experiência de Maio de 68 e a ditadura 
temporária mas efectiva das minorias de controle, nos períodos excepcionais de 
conquista e ocupação, sobretudo na área estudantil, mas também nos sindicatos 
e fábricas. Desenvolveram-se então, também, numerosas técnicas de intimidação, 
através de um processo clássico vindo aliás da Convenção e do Terror, depois 
largamente praticado pelos bolcheviques e pelo próprio estalinismo, ainda que 
no poder. Se bem que, neste último caso esse terror do grupo fosse só e apenas 
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uma fórmula de execução e de cobertura, em termos de camuflagem ideológica, 
de uma cadeia de comando policial e burocrática a montante.
 Estes novos usos iam ver-se nas formas de actuação, essencialmente coactivas, 
utilizadas a partir de 68. No ano de 1969, em Lisboa e sobretudo em Coimbra. 
Nos anos 60, a nível de luta académica, mantivera-se um certo democratismo ou 
parlamentarismo nas AAEE, quer em Lisboa, quer sobretudo em Coimbra. Quero 
com isto dizer que, por exemplo, nas Assembleias Gerais da AAEFDL (Associação 
de Estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa) nós, a direita, intervínhamos 
como oposição, com direito a resposta, e embora a retórica fosse cerrada e a 
inimizade política criasse um permanente clima de «guerra fria», respeitavam-se 
algumas regras do jogo e havia algum «civismo».
 Isso acabou, em 1969, como ficou bem claro, no caso de Coimbra. A dita-
dura de grupo procurou tornar-se efectiva por todos os meios e daí também as 
confrontações por vezes violentas e já não apenas como era tradicional – de mãos 
limpas, isto é sem armas. Apareceram matracas e barras de ferro. Assim foi o caso 
das greves de Coimbra em que o Movimento Associativo montou um controle 
urbano para impedir quaisquer estudantes de fazer exames, um controle de tipo 
policial, tão ou mais «pidesco», que aquele de que se diziam vítimas, e com com-
ponentes que iam do terror psicológico – controle apertado dos dissidentes, 
avisos e ameaças de retaliação aos neutros, humilhações – até à violência física. 
O mais curioso é que os líderes e autores destas acções as confessavam e procla-
mavam sem qualquer espécie de reserva ou pudor. Do mesmo modo, em Janeiro 
de 1970, se procedeu na Faculdade de Direito de Lisboa e tivemos – os estu-
dantes mais politizados, nacionalistas e de direita, ou os moderados não iden-
tificados com os princípios e os valores da esquerda associativa – que organizar 
grupos de auto defesa para ir ou para escoltar os que pretendiam ir às aulas, o 
que deu origem a verdadeiras batalhas campais fragmentadas, nos átrios e corre-
dores da Faculdade até ao encerramento das instalações.
 Esta escalada de violência vinha sobretudo da cultura de Maio de 68, e do 
esquerdismo revolucionário e fanático que se localizava nos grupos com progra-
mas de mudança social verdadeiramente radicais, tão radicais teoricamente em 
que não havia um merceeiro ou um pequeno proprietário de duas leiras e quatro 
vacas que escapasse à fama de perigoso latinfundiário, fascista ou inimigo da 
classe! E que ficasse com algo de seu e vivo!
 Estes grupos – como o MRPP – tinham a par do «utopismo generoso» que os 
seus ex gostam de recordar, uma componente de violência intrínseca, na linhagem 
daquela sanha da «virtude» e das «virtudes» da Revolução – e dos bolcheviques e 
sobretudo dos «guardas vermelhos» maoístas de que se reclamavam e que procura-
vam imitar – não só na linguagem e na retórica literais e por sinal bastante  ridículas, 
mas também na violência verbal e física das suas condutas, que foram do julga-
mento de estudantes politicamente incorrectos ao linchamento de professores.
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Modelos chineses e americanos

 Aliás estes esquerdismos, quando criticavam a União Soviética, faziam-no 
de uma perspectiva de esquerda, considerando-a emburguesada e revisionista. 
Alguns deles, mesmo, reviam-se em Estaline. E os seus ídolos recentes – Mao Tse 
Tung, os Guardas Vermelhos e a Revolução Cultural chinesa eram (hoje toda a 
gente o diz mas na época já muitos o sabiam e não só na direita) representantes 
dos regimes que, no século XX, mais seres humanos torturaram e mataram de 
todas as formas e feitios. Que estes grupos já não se identificavam com a URSS 
de Breznev, e buscassem a sua continuidade nos chineses, na recuperação de 
Estaline, ou mesmo nos terceiros mundismos indochineses – donde sairiam os 
Kmehrs Vermelhos e os seus campos de morte – diz alguma coisa sobre o que e 
de quem estamos a falar.
 A par deste lado esquerdista totalitário – dos grupos trotskystas, neo-estali-
nistas, maoístas – todos diferentes e até em guerra entre si, mas todos iguais na 
vertente utópica e nos métodos terroristas, Maio de 68 trouxe uma outra face 
mais no plano metapolítico e cultural, embora fundamentador e racionalizador de 
princípios e comportamentos políticos. Esse lado tem a ver com a «revolução dos 
costumes». Foi talvez mais uma «europeização» ou uma adaptação europeia de 
um modo de pensar e agir mais americano, que estava a acontecer nesse tempo 
e no campus das universidades americanas.
 Tinha a ver com uma reacção ao «desencanto do mundo» isto é, uma consta-
tação que a sociedade industrial avançada – em capitalismo ou socialismo – mol-
dava um modo de vida que então se chamava «alienante». Este «desencanto do 
mundo» – um tema que vinha de Hegel a Max Weber, também pressentido por 
Nietzsche e abordado por Heidegger e Ernst Jünger – tinha uma expressão nos 
préfascismos ou melhor numa cultura rebelde que encontraria ou julgaria encon-
trar expressão nos fascismos fundacionais. No pós-guerra americano, ela ia pelos 
passos da Beat Generation – a trindade por onde chegara o escândalo – Burroughs, 
Ginsberg, Kerouak, que já estavam a escrever e lançar os seus dados no final dos 
anos 40; e em 1952, anunciam-se, num célebre artigo na Esquire… Fazia aliás 
sentido, já que o modelo industrial era agora americano em primeiro lugar. Esta 
reacção, pela personalidade dos seus criadores, tinha a ver com um hedonismo 
radical – sem tabus, sem limites. Homossexualidade ou bissexualidade, sexo em 
grupo, drogas, uma marginalidade complacente até ao soft crime, uma young 
boys (and not so young) network, viciada, viciosa e agressiva. E nos anos 60, uma 
mescla de peace movement, de comunas libertárias – muito álcool, muita droga e, 
na medida permitida por estes, muito sexo.
 Estes movimentos como os hippies e o flower-power assumiram, nos anos 
60 uma linha política de contestação e recusa dos valores americanos tradicionais; 
engajando-se numa posição crítica militante contra o envolvimento militar dos 
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Estados Unidos na Indochina, e contribuindo largamente para a crise de cons-
ciência nacional que levaria à derrota de 1975.
 Ao mesmo tempo que se liberava a sexualidade dos heteros apoiada numa 
releitura dos textos e pesquisas de Kinsey e de Masters e Johnson, desconstruia-se 
a imagem da América puritana de Eisenhower dos fifties (cujo puritanismo 
sempre me mereceu grandes dúvidas sobretudo a partir de artes «populares» com 
as pinups de Gil Elvgreen).
 Em França, Maio de 68 deu origem a uma adaptação desta vanguarda ameri- 
cana: Félix Guatari falava da «luta de classes» passar a «luta dos sexos» e havia 
muito interesse por Wilhelm Reich e por uma releitura do Deuxième Sexe de 
Simone de Beauvoir. Era uma nova cultura sexual – que misturava uma linha 
de quebra com os padrões conservadores na heterosexualidade, proclamando 
ser proibido proibir, mas insistia na legitimidade e naturalidade das «minorias» 
– gays, lésbicas, as várias (até então) «perversidades», do sadomaso à pedófilia. 
Esta revolução tinha os seus pensadores – Reich, Marcuse, Deleuze, Guatari, e 
teve uma prática, a que Maio de 68 deu atestado de respeitabilidade.

Sinais contraditórios: relativismo e ditadura do grupo

 De Maio de 68 ficaram assim sinais culturais que contribuíram para uma 
mudança na esquerda doméstica que se prolongará no pós-25 de Abril até hoje. 
Revistas como «O Tempo e o Modo» saíram no marcellismo ao abrigo de um certo 
abrandamento da Censura e foram espelho destas novas problemáticas. Por outro 
lado, com o 25 de Abril, uma parte temática de 68, passou de movimento acadé-
mico, para o Estado e a sociedade. E se a extrema violência retórica (e às vezes 
física) dos grupúsculos, o seu purismo e fundamentalismo revolucionários em 
1974-75, só encontram rival no modo despachado, discreto e pragmático, com 
que poucos anos depois trocaram os entusiasmos pelas foices e martelos, pelas 
kalash, pelas rodas dentadas, pelo Oriente Vermelho, pelo enfileiramento nos 
partidos do arco constitucional, sobretudo daqueles que dão lugares no Parla-
mento e no Governo, passando a respeitáveis homens de Estado ou homens da 
privada do Estado burguês, o facto é que se passou por lá.
 Esta ideologia, graças aos que ficaram fora desta transumância e adaptação 
revive hoje politicamente, e com um conveniente recuo na retórica da violência e 
da guerra social, nos dirigentes do Bloco de Esquerda, com a influência político-
-social respectiva.
 Já a segunda parte do programa, o hedonismo de massas, assumido numa 
linha de contestação radical aos valores sociais orgânicos, é hoje poderosa e 
abrangente, não só no BE mas em significativos segmentos da esquerda. Trata-se 
de uma ideia de libertarismo sem limites, em que o homem é essencialmente 
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visto como um ser lúdico e consumidor, devendo libertar-se de todos os enqua-
dramentos e lealdades orgânicas – à pátria, à família, a valores de orientação 
permanente.
 É do ponto de vista de filosofia política e de valores, a retoma da velha linha 
do racionalista ateu Hobbes, do materialista Espinosa e dos hedonistas e literatos 
do século XVIII, todos numa tábua rasa de valores de orientação. Maio de 68 foi o 
update e a repetição geral deste espírito, a ponto de ainda hoje nele se reconhe-
cerem, com manifesta nostalgia, alguns dos reconvertidos localmente ao sistema 
e ao espectáculo da sociedade burguesa.

 16 de Abril de 2008
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1.  Como teve conhecimento dos factos do Maio de 68 em França e que 
importância lhes atribuiu na altura?

Em Maio de 1968 – e nos anos seguintes – encontrava-me em Moçambique 
(desde finais de 64), como bispo de Vila Cabral, capital do Distrito do Niassa, 
a região mais remota daquela então Província ultramarina, junto à Tanzânia e 
Malawi. Em 1972, transitei para a Diocese de Sá da Bandeira, em Angola, onde 
permaneci cinco anos. Só em Abril de 77, regressei a Portugal que deixara de ser 
Metrópole, por ter ocorrido entretanto a independência política das antigas Coló-
nias ou Províncias ultramarinas.

Encontrei aquela região moçambicana mergulhada na guerrilha, ou guerra 
colonial, desencadeada no segundo semestre de 64, pouco antes da minha 
chegada; e alastrava constantemente pelas áreas mais vizinhas dos referidos Países 
africanos, ou sejam, os Distritos do Cabo Delgado, Niassa, Tete e Zambézia.

Sentia-me muito distante e isolado dos problemas centrados na Europa 
(Portugal e outros Países), pois só tinha contactos por via aérea – de início, longe 
de diária – ou através da rádio, nem sempre recebida em boas condições: quer de 
audição, quer de objectividade. Os jornais e revistas chegavam com muito atraso 
e irregularidade.

2.  Que é que, em seu entender, desencadeou esse movimento: mal-estar 
social, razões ideológicas, outras?

Eu vivera intensamente os problemas e agitação académicos, à volta de 1962, 
pois exercia, nesse tempo, as funções eclesiais de assistente do Centro Académico 
da Democracia Cristã (CADC) e capelão da Universidade de Coimbra. Aqueles 
causaram grande agitação e foram vividos apaixonadamente, nesta cidade e em 
Lisboa, mas com menor intensidade no Porto, então as três cidades universitárias 
de Portugal.

Os rapazes do CADC – tal como as raparigas da Juventude Universitária Cató-
lica Femininia (JUCF), organismo de que também fui assistente – acompanharam, 
com atenção e calma, mas não pouco empenhamento e algumas intervenções, 
a evolução dos acontecimentos. Assim ficou documentado na prestigiada revista 
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mensal «Estudos» – órgão daquele primeiro Organismo niversitário católico – já 
então com quarenta anos de meritória existência.

O mal-estar académico nas crises de 1962 e 69 – a deste ano, um pouco 
como eco da que ocorrera em França e noutros Países da Europa, no anterior – 
era, em boa parte, sintoma e consequência do ambiente sócio-político vivido em 
Portugal, criado pela míngua de democracia e os reflexos da guerra colonial, já 
prolongada por vários anos e sem fim à vista.

3.  Que repercussão tiveram os acontecimentos do Maio de 68 na popu-
lação estudantil portuguesa?

A causa próxima daquela primeira agitação, no decurso do ano escolar de 
1961-62, que melhor conheço, foi a promulgação do decreto-lei 40.900, sobre as 
actividades circum-escolares, fortemente limitativa da liberdade e iniciativa dos 
estudantes nestas áreas, de que eram particularmente ciosos. A contestação foi 
rápida e violenta.

Em Lisboa, desempenhou papel primordial na contestação o ex-Presidente 
da República Dr. Jorge Sampaio, então dirigente estudantil.

Tanto ali como em Coimbra, houve manifestações generalizadas, com não 
poucos e escusados excessos, a que a Força pública respondia com redobrada 
violência.

Nesta cidade, multiplicavam-se as Assembleias magnas (e Plenários), quase 
sempre dominadas e manobradas por minorias aguerridas e muito politizadas. 
Decretaram luto académico, com consequências várias e altamente significativas: 
batina ou casaca académica fechada, proibição de pasta com insígnias, ou estas 
obrigatoriamente recolhidas, suspensão da Queima das Fitas (tentou-se fazer 
o mesmo à Bênção das Pastas, o que não foi possível, pela firmeza dos inte-
ressados que constituíam a grande maioria dos finalistas, mas com interdição de 
alguns sinais festivos, no exterior da Capela), implicações com o clube de futebol 
da Associação Académica, ocupação violenta da sede da AAC, após exoneração 
imposta da respectiva Direcção pelo Governo, assalto à Torre da Universidade, 
com imobilização dos guardas ou archeiros, arrombamento de portas e toque dos 
sinos (cabra e cabrão) a rebate, tentativa frustrada de boicote às aulas e exames.

O então Reitor da Universidade de Coimbra Prof. Guilherme Braga da Cruz 
(que viria a exigir a exoneração do cargo, desgostoso com o desenrolar dos acon-
tecimentos, obtida em 30-11-62), como membro da Câmara Corporativa, elaborou 
um douto e muito sensato parecer, em vista de se alterar o contestado e infeliz 
decreto-lei; mas o Governo não quis tê-lo em conta. Um grupo de prestigiados 
professores de Coimbra de diversificadas mentalidades e cores políticas – com 
destaque para o Doutor Paulo Quintela, muito aceite pelas esquerdas – quis 
intervir na pacificação, entre estudantes e autoridades governamentais; mas 
aqueles rejeitaram a mediação.

O impasse persistiu, com mal-estar generalizado, até final do ano lectivo.
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4.  E que reflexos teve nos movimentos estudantis de que tem conheci-
mento?

O CADC – com uma eficiente Direcção, presidida pelo Nicolau Vasconcelos 
Raposo, mais tarde professor catedrático – manteve sempre uma atitude firme e 
equilibrada. Nesse delicado ambiente, realizaram-se eleições (09-05-62), em que 
foi escolhido para a presidência da Direcção do ano seguinte o Carlos Pereira 
de Carvalho (que teve como vice-presidente o José António Moreira e primeiro 
secretário o Fernando Rodrigues Paiva) e da Assembleia geral o Boaventura Sousa 
Santos, ambos alunos da Faculdade de Direito.

Aquele já era vice-presidente da Direcção e subdirector da revista «Estudos», 
onde sucedera ao João Bigotte Chorão que desempenhara o cargo durante três 
anos. A revista fez-se frequente eco dos acontecimentos, dedicando-lhes consi-
derações muito oportunas. Podem ler-se, com utilidade, nas edições desse ano, 
entre outros, três escritos elucidativos do Carlos Carvalho: «Legislação sobre 
actividades circum-escolares» (pp. 64-67), «Questões Académicas» (pp. 302-312) 
e «Para que conste» (pp. 374-377). Também eu lhe dediquei algumas páginas, 
com destaque para uma tentativa de síntese: «Temas do momento académico» 
(pp. 287-291), posteriormente incluídos no livro Reflexões – para a juventude 
católica univer-sitária (Coimbra, 1964, pp. 206-211).

Só no ano lectivo seguinte a tranquilidade e bom senso regressaram à 
academia.

5.  Que relação vê entre o Maio de 68 e as transformações verificadas 
posteriormente em Portugal?

Não ouso pronunciar-me sobre a origem, evolução e efeitos da agitação 
académica e política de 1969 em Portugal, sobretudo em Coimbra e, de modo 
especial, no CADC. No meio académico coimbrão sobressaiu o então Presidente 
da Associação Académica Alberto Martins, actual deputado e porta-voz do Partido 
Socialista, na Assembleia da República.

As razões ficaram acima indicadas: ausente em África e a braços com pro-
blemas locais muito graves e absorventes, acompanhava aquela de longe, com 
preocupação e angústia, mas sem conhecer pormenores.

A revista Estudos foi dando notícias, relatos e reflexões minuciosas, ao longo 
do ano. Veja-se sobretudo o cuidadoso trabalho intitulado «Coimbra 68-69, um 
pouco de história», na volumosa edição de 1969 (pp. 105-224).

Aquela Instituição, já com sete dezenas de anos de história, repleta de bene-
merências – tendo ultrapassado, com firmeza e galhardia, as profundas transfor-
mações sócio-políticas e constitucionais, trazidas pelas revoluções de 1910 e 1926, 
bem como os reflexos das Guerras mundiais de 1914-18 e 1939-45 – sofreu-lhe os 
efeitos, agravados com alguma crise eclesial, sentida no imediato após-Concílio.
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Em 1970, por dificuldades internas, os dirigentes do CADC decidiram a 
suspensão de actividades desta benemérita e quase secular Instituição.

No ano seguinte, o Bispo de Coimbra, depois de ouvir vários sócios, sobre-
tudo antigos – com destaque para o Dr. A. Barbosa de Melo, que fora Presidente 
da Direcção no ano escolar de 1957-58 – aceitou a suspensão, mas sem o extin-
guir, estabelecendo, na muito valiosa e funcional sede do histórico Organismo 
académico católico, o Instituto Universitário Justiça e Paz. Sem o conseguir intei-
ramente, este continuaria, de algum modo as actividades culturais e pastorais no 
mesmo âmbito. Simultaneamente, suspendeu-se a publicação da revista Estudos 
que, ao longo de quase meio século de existência e meio milhar de números ou 
fascículos editados – fenómeno raro, se não único, no ambiente estudantil – gran-
jeara merecido prestígio e aceitação, no mundo cultural português.

Muitos sócios antigos – sector que sempre desempenhou papel activo na 
vida do CADC – não se resignavam a tal situação.

Aproveitou-se a proximidade da passagem do centenário da sua criação 
(1901-2001), para agitar a ideia e relançar o movimento de reanimação do CADC. 
Em boa hora tal sucedeu.

Em 2000, reuniu um grupo de antigos Presidentes para programar as come-
morações centenárias. Daí nasceu o Congresso de 17 e 18 de Março de 2001, sob 
o tema «O CADC na vida da Igreja e da Sociedade Portuguesa», com a participação 
de 450 sócios antigos (em que me incluí).

Em 8 de Dezembro seguinte, efectuou-se uma Assembleia Geral – tradicional 
neste dia – que decidiu renovar a Instituição, com actualização dos Estatutos e 
inscrição de novos sócios, tendo-se nomeado para o efeito uma Comissão de 
Reinstalação. Um ano depois, outra Assembleia Geral aprovou os novos Esta-
tutos e elegeu uma Comissão Directiva, válida até ao ano seguinte (encarregada 
de ressuscitar a revista Estudos). Uns e outra foram homologados pelo Bispo 
diocesano.

Finalmente, no dia 8 de Dezembro de 2003, em nova Assembleia Geral, 
procedeu-se à eleição da Mesa desta, da Direcção e do Conselho Fiscal, bem 
como à apresentação do primeiro número da nova série da revista Estudos. Para 
Presidente da Direcção, foi eleito o Prof. Doutor José Carlos Seabra Pereira, que 
também assumiu a responsabilidade da revista, de acordo com a antiga tradição. 
O Bispo de Coimbra procedeu à homologação, tal como à nomeação do Cónego 
Doutor João Evangelista Pimentel Lavrador para o cargo de assistente eclesiástico.

Deste modo, regressou, em cheio, a secular Instituição universitária católica 
de Coimbra, à sua tradicional e benemérita actividade. Congratulemo-nos com isso.

 * Antigo Chefe de Gabinete e Subsecretário de Estado da Administração Escolar do Ministro 
da Educação Dr. José Hermano Saraiva.
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ENTREVISTA A JUSTINO MENDES DE ALMEIDA *

1.  Como teve conhecimento dos factos do Maio de 68 em França e que 
importância lhes atribuiu na altura?

Tive conhecimento destes factos pelos meios de comunicação social. 
Entretanto também me chegava alguma informação pela Reitoria da Universidade. 
Exercia eu então as funções de Chefe do Gabinete do Ministro da Educação 
Nacional e atribuí aos acontecimentos a maior importância e preocupação, como 
sempre tem acontecido quando há movimentos de agitação que envolvem estu-
dantes.

2.  Que é que, em seu entender, desencadeou esse movimento: mal-estar 
social, razões ideológicas, outras?

Sempre entendi que tais movimentos eram a resultante do sistema de 
ensino desactualizado que se praticava em França, e que não podia ser do agrado 
dos estudantes, tudo aliado a um mal-estar social que é sempre agravado pelo 
aproveitamento da oportunidade para a manifestação de ideologias políticas até 
então ocultas.

3.  Que repercussão tiveram os acontecimentos do Maio de 68 na popula-
ção estudantil portuguesa?

Não foi pequena a repercussão que os acontecimentos provocaram na popu-
lação estudantil portuguesa, na qual participaram não apenas os estudantes, mas 
também com uma intervenção mais activa e prejudicial alguns professores.

4.  Participou, e de que forma, em alguns acontecimentos ocorridos em 
Portugal em resultado do Maio de 68?

Nas funções de Chefe do Gabinete do Ministro proporcionei sempre que 
possível o encontro entre estudantes e professores, facilitando o encontro que 

 * Antigo Chefe de Gabinete e Subsecretário de Estado da Administração Escolar do Ministro 
da Educação Dr. José Hermano Saraiva.
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desejavam ter com o Ministro, que nunca se recusou a receber nem estudantes 
nem professores, na convicção em que estava de que o bom caminho e a verdade 
só se esclareceriam pelo diálogo. Infelizmente tive de reconhecer que muitos estu-
dantes, que saíam do Ministério a conhecer qual era o pensamento do Governo a 
este respeito, se dirigiam depois para as chamadas RGA’s donde saíam completa-
mente perturbados.

Quando fui convidado para exercer as funções de Subsecretário de Estado 
da Administração Escolar fui advertido pelo Senhor Presidente do Conselho de 
que em Outubro ou Novembro chegariam aqui as repercussões do Maio de 68 em 
Paris. Que o Ministério estivesse preparado para tal, assegurando o bem-estar dos 
alunos que queriam realmente estudar, acelerando o processo de concessão de 
bolsas de estudo.

5.  Considera que o clima das reivindicações estudantis universitárias em 
Portugal se alterou por efeito destes acontecimentos? Em que aspectos? Quais as 
forças que mais contribuíram para isso?

Não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito, sobretudo no que se refere à 
disciplina nas aulas e às ofensas cometidas a certo número de professores. O que 
mais contribuiu para isso foi a infiltração de ideologias políticas que aproveitaram 
a oportunidade para atacar vivamente o regime político em vigor, concentrando 
forças contra o Ministério da Educação Nacional.

6.  Que relação vê entre o Maio de 68 e as transformações verificadas 
posteriormente em Portugal?

Vejo transformações positivas e outras negativas. Reconheceu-se que efecti-
vamente o ensino em Portugal estava afastado de moldes modernos, era um 
ensino demasiado conservador, e neste aspecto houve melhorias sensíveis. Mas 
o desentendimento provocado entre governantes e alunos teve efeitos maléficos 
que ainda hoje se manifestam.

Lisboa, 4 de Janeiro de 2008.

 * Em Maio de 68, assistente do Centro de Estudos do Ministério das Corporações e Previdência 
Social. De 1968 a 1970, bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris.
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ENTREVISTA A MARIA MANUELA AGUIAR *

1.  Como teve conhecimento dos factos do Maio de 68 em França e que impor-
tância lhes atribuiu na altura?

No início de 1968, enquanto os estudantes ensaiavam as primeiras formas 
de contestação em Caen e Nanterre, faziam a greve geral em Itália, ou se mani-
festavam, contra a guerra do Vietnam, nas ruas de Berlim, eu estava em Genebra. 
Geograficamente perto, mas distante, em termos de percepção do fenómeno…

Se alguma erupção de descontentamento estudantil ocorreu na Suíça, nós, 
no «Instituto Internacional de Estudos de Trabalho», não demos por isso. Éramos 
um grupo de investigadores, professores, sindicalistas, funcionários públicos e até 
alguns políticos – todos vistos como promissores, embora nem todos nos tivéssemos 
revelado, como previsto, nas décadas seguintes – e no centro das nossas atenções 
não estava Nanterre, nem a França, mas regiões do mundo onde residiam os maio-
res desafios ao desenvolvimento, o chamado «terceiro-mundo», e à paz (Vietnam, 
Cuba, Checoslováquia…).

Quase todos púnhamos moderadas esperanças na «primavera política» de 
Dubcek, que foi quase contemporânea da portuguesa, mas ainda mais breve e com 
epílogo mais trágico, logo em Agosto de 68… Quando a chama do Maio francês 
já praticamente se apagara, os tanques do exército soviético mostravam, em Praga, 
como se reprime e extingue uma vivência curta de liberdade condicionada.

Dubcek era o meu tipo de «herói» e Cohn-Bendit não era, por muito atraente 
que (mais as suas circunstâncias do que a sua pessoa) o tivessem tornado e, a meu 
ver, por erros alheios, efectivamente tornaram.

De qualquer modo, acho que, naquele tempo, a lembrança das «greves 
académicas» do início dessa década, que pouco incomodaram o regime e, também, 
as expectativas que se abriam – embora não muito… com as «conversas em família» 
de Marcelo e, nas eleições de 69, com a criação da «ala liberal» – contribuíam para 
que eu, jovem recém-licenciada em Direito, e politicamente reformista, desvalori-
zasse, à época, o alcance e simbolismo de Maio de 68. Pesava negativamente o facto 
de saber que as consequências para os activistas do «movimento» e para os seus 
seguidores seriam fatais em Lisboa, ou em Moscovo, com perseguições e chacinas,  
que, apesar de tudo, da violência e até de algumas mortes, a mancharem a sua 
história, não aconteceram na França «Gaullista».

 * Em Maio de 68, assistente do Centro de Estudos do Ministério das Corporações e Previdência 
Social. De 1968 a 1970, bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris.
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Não deixava, contudo, de sentir uma simpatia, não ideológica, pela esponta-
neidade com que os jovens e os «citoyens», em geral, mesmo na periferia do movi-
mento, ajudaram ao crescimento de uma fantástica vaga contestatária.

Mas o «Poder», o poder político e os poderes no interior daquela sociedade 
em concreto, como as organizações partidárias ou sindicais, pareciam aceitáveis, em 
comparação com os do meu país. Como pôr-lhe, à data, defeitos que, no Portugal de 
hoje, reconhecemos? À lógica aparelhística, ao carreirismo nos partidos políticos, à 
partidocracia, que domina o sistema…

Por isso, durante Maio de 68, já de volta ao «Centro de Estudos» na Praça de 
Londres, em Lisboa, olhava um filme de peripécias alucinantes, sem realmente ir 
ao fundo das suas motivações, que fazem, retrospectivamente, mais sentido para 
quem respira, com naturalidade, o ar de uma democracia. Era, então, o caso de uma 
parte da «inteligentzia» europeia e universal. Muitos professores e investigadores da 
Sorbonne, de Nanterre, apoiaram o «protesto» dos jovens. Vários «Prémios Nobel» 
também. Mas não os políticos franceses da «situação»…

Tal como a via, a revolta de Maio era um «happening»! Maior, em si, no movi-
mento que passava, na dimensão que ocupava, do que em consequências futuras, 
isto é, em rupturas portadoras de mutações para uma instituição (a universitária) 
ou para um país (a França). E a verdade é que, pelo menos no curto prazo, o refor-
mismo a que deu azo, era o oposto dos objectivos – dissimelhantes, aliás – dos hete-
rogéneos participantes do «movimento». Absolutamente indesejável e oposta ao 
espírito revolucionário! De qualquer modo, de menos, face aos meios envolvidos 
na luta.

Nos dois anos lectivos que passei no território da revolta, no imediato futuro 
do movimento de Maio, este parecia-me mais sem futuro, ou menos sugestivo e 
inspirador de futuros distantes, do que numa perspectiva actual…

2.  Que é que, em seu entender, desencadeou esse movimento: mal-estar 
social, razões ideológicas, outras?

Como escreveu Touraine, num livro de leitura obrigatória (Le mouvement de 
Mai ou le communisme utopique), Maio foi «um movimento revolucionário sem 
revolução…». E o alvo não fora De Gaulle, mas a sociedade francesa, as forças de 
controlo e manipulação da sua vida, postas em causa por um núcleo minoritário, 
que mobilizou massas gigantescas, beneficiando, fundamentalmente, de dois erros 
alheios, que, «ex post facto», parecem fáceis de evitar: primeiramente, o encerra-
mento da Faculdade de Nanterre, que transporta a contestação de uma espécie de 
«laboratório experimental», isolado nos subúrbios, para o palco aberto e central do 
«Quartier Latin» em redor da Sorbonne, a «alma mater». E, de seguida, no auge dos 
tumultos, o eclipse total do poder político, deixando, como sucedâneo, a polarizar 
adesões e cumplicidades «contra-natura», o aparelho policial e, com ele, a violência 
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à solta. Disse-o Touraine, por outras palavras. Ouvi-o, de viva voz, em Nanterre, ou 
na «École Pratique». Nunca achei argumentos para discordar das suas conclusões.

Vejo os eventos de Maio como fonte de infinitos ensinamentos:
Em primeiro lugar, para o poder ou poderes: desafiados, desacreditados, ven-

cidos, no tempo efémero da «aventura», e logo reinstalados. Para os políticos, que se 
haviam convertido em actores principais pela ausência, imobilismo e inépcia, pela 
incompreensão da forma e direcção que o curso de eventos ia tomando, permitindo, 
com isso, alianças impossíveis. E um efeito «bola de neve» dos descontentamentos e 
dos conflitos, a que a repressão da polícia de choque deu um voo de asa, e adesão 
popular – o povo em estado de indignação, contra a máscara bélica de uma demo-
cracia desfigurada…

Na base de emoções e de reacções se construiu um império da palavra, da 
imaginação, da acção pela acção, a unir indiferentes, ou opositores, numa festa 
de protestos: manifestações, desfiles, ocupações, greves – de estudantes, de operá-
rios – a reunião magna do «Champs de Mars», as barricadas do «Quartier Latin» e 
da «Bastilha», a brutalidade policial, detonador de uma explosão de fraternidades… 
Por uns dias – ou semanas – foi como se a democracia francesa tivesse sumido do 
mapa geográfico da Europa, deixando em seu lugar, omnipresente e omnipotente, 
um regime policial.

Até De Gaulle seria dado como desaparecido, num interregno táctico, para 
reaparecer, vindo da plácida Colombey, a dissolver o parlamento e a convocar 
eleições legislativas – solução última em democracia. Assim, mudando o campo de 
batalha (ou melhor: a batalha de campo…), ganhou força, com outras armas…

Os resultados eleitorais só terão surpreendido os que se equivocaram nas 
razões da complacência popular para com o «movimento», que eram apenas as do 
coração, de empatia com os combatentes, mais do que de concordância com as 
razões do seu combate. Na hora de votar, venceram as «razões da razão…». Venceu 
De Gaulle, que proclamara «La réforme, oui, la chienlit non».

Na primeira volta, a 23 de Junho, o gaullismo ressurgiu. Na segunda, uma 
semana depois, a sua vitória foi esmagadora. O velho general reocupava o comando, 
pelo pouco tempo que decidiu ficar, assim como o reformismo, em definitivo, o 
espaço da contestação, dando a Maio 68, enquanto «happening», um lugar no álbum 
de recordações – sem presente. Eventualmente com futuro, como fonte de inspiração.

3.  Que repercussão tiveram os acontecimentos do Maio de 68 na população 
estudantil portuguesa?

A revolta de Maio de 68 não foi a primeira nem a última desse fim de década – 
insere-se num quadro mais vasto de contestação estudantil, não só da universidade, 
como da sociedade, com uma matriz cultural e ideológica e não apenas «corpora-
tiva». A pôr em causa novas formas contemporâneas de autoritarismo, de explo-
ração, de manipulação.
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Mas o movimento dos estudantes de Paris foi muito mais longe do que qual-
quer dos outros, que se interinfluênciaram. A partir de um pequeno núcleo de radi-
cais, conseguem uma prodigiosa e latíssima mobilização de massas, de carácter 
absolutamente heterógeneo (operários, jornalistas, professores, e também, sindica-
tos, partidos, relutantes à partida…).

Com ocupações, não só de universidades, mas de fábricas, ou dos média. 
Manifestações, desfiles, barricadas… E, finalmente, o derrube de um governo demo-
crático, seguro da sua legitimidade e ancorado numa economia próspera, que via 
como um escudo protector contra qualquer grave convulsão social.

Neste contexto, tão desfavorável a uma crise desencadeada por grupúsculos 
de «enragés» – como eram vistos e depreciados nos acontecimentos relativamente 
falhados de 1967 e do início de 68 – o que veio a acontecer parecia impossível. 
E Maio tornou-se, inevitavelmente, um «paradigma». E um mito. Sem data e sem 
idade. Servirá sempre de referência para sucessivas gerações de jovens, em luta 
contra as «hierarquias». O autoritarismo renascido em novas modalidades de con-
trolo, de condicionamento de dependência. Portugal não foi excepção.

De todos os países europeus onde se verificaram eclosões contestatárias no 
meio liceal e universitário, nenhum daria mais razões e fundamentos à revolta: 
com a ditadura, a censura, a polícia política, a supressão de todas as liberdades de 
reunião, de expressão, de manifestação…

A pobreza. A emigração. E uma guerra injusta, para nós, não ficava na Ásia 
longínqua, nem era obra de uma superpotência estrangeira, mas do nosso regime, 
em colónias nossas e arrastando os nossos jovens para a frente de combates, sem 
fim à vista.

Houve os que se exilaram. Houve os que tentaram a resistência, que as forças 
de repressão, em constante vigilância, tornavam mais problemática, sem resultados 
imediatos.

Para quem, como eu, estava então longe da universidade portuguesa – já não 
era aluna e ainda não era docente – o eco chegava-me, longínquo. Assim como o 
nome dos bons e dos maus, dos vilões e dos heróis. De episódios que rompiam 
a barreira do silenciamento nos média, tão controlados pela censura, atenta a tudo 
o que pudesse ser factor de transformação (a subversão aos olhos dos responsáveis 
pela ditadura, que viveríamos por poucos anos mais).

4.  Participou, e de que forma, em alguns acontecimentos ocorridos em 
Portugal em resultado do Maio de 68?

Em Portugal, não tive qualquer participação em eventos directa ou indirecta-
mente relacionados com Maio 68. Mas vivi em Paris, a partir de Novembro desse 
ano, as suas sequelas no meio universitário.

Frequentei os seus locais de «culto», a Sorbonne, Nanterre e ainda, Vincennes, 
nascida por causa de Maio. Por aí «vagueei», em cursos de frequência livre, coleccio- 
nando diplomas avulsos. Inscrevi-me, em sociologia, no Centro Universitário 



Depoimentos e Entrevistas

261

Depoimentos e Entrevistas

Experimental de Vincennes e na «École Pratique des Hautes Études», onde pude 
escolher como director de estudos, Alain Touraine.

Como «case study», Maio era obsessivamente estudado, analisado e comentado 
por sumidades como Touraine, Poulantzas, Althusser, Friedman, Chombart, Aron, 
Bourdieu… Via-os de perto, ouvia-os com a fascinação com que, no Olympia ou no 
Bobinno, assistia aos espectáculos de Léo Ferre, Serge Reggiani.

Mas a dissecação da «revolta», ou da revolução (que não chegou a sê-lo) 
operada, com inexcedível brilhantismo, nas lições e palestras daqueles ilustres acadé-
micos, julgava-a sempre, uma espécie de requiem pelo Maio próximo passado...

Ao meu sentimento de perda – perda dos eventos, nostalgicamente rememo-
rados – subjazia a convicção de que eram irrepetíveis: haviam passado da rua para 
as salas de conferências, as páginas dos livros, para o debate, ainda que com uma 
infinidade de prognósticos de futuro.

Na época de 69/70, matriculei-me na Faculdade Livre de Direito e Ciências 
Económicas, do Instituto Católico de Paris. Passei a transitar no quotidiano, entre 
mundos universitários colocados nos antípodas uns dos outros. Os reflexos do 
«movimento» eram mínimos na «Católica» (indiciados no pequeno pormenor do uso 
de gravata por professores e alunos…) e máximo na novíssima Vincennes: um aquar-
telamento universitário, acabado à pressa, implantado nas lonjuras de um bosque, 
sem nada mais do que belezas naturais em redor. Aí o dia podia, ou não, ser tumul-
tuoso, sem qualquer risco de intervenção dos CRS (muito visíveis e frequentemente 
actuantes, em incidentes, então habituais, no «Quartier Latin»). Em Vincennes havia, 
de vez em quando, sem periodicidade previsível, uma batalha campal entre clãs 
rivais. Partiam vidros e cadeiras, talvez algumas cabeças, pouco mais. Nada que per-
turbasse (excepto durante o desenrolar das escaramuças) a frequência das aulas…

Vincennes, herança de Maio 68, deixou-me boas memórias. Como num «self-
-service», lá encontrávamos o que queríamos – da lição tradicional, ao discurso dos 
grandes profetas de revoluções incertas, à «bagarre» ocasional.

Outro lugar de combates passados, que conheci bem, foi o «Campus» pari-
siense. A cidade universitária, a «Casa de Portugal», que nos oferecia, aliás, o am-
biente de uma aldeia portuguesa, se o soubéssemos aproveitar, gostando e querendo 
viver em comunidade.

Formámos um grupo unido, coeso, sem comando, sem «chefes», sem obriga-
ções, com um «projecto de convívio». Não incluíamos todos os portugueses da «Casa» 
– longe disso! – nem excluíamos, à partida, os estrangeiros (um dos nossos amigos, 
jovem exilado pelo regime dos coronéis, viria a ser, muito mais tarde, Embaixador da 
Grécia em Lisboa). Pouco excederíamos «uma trintena de residentes» – como fomos 
colectivamente designados num momento breve de «confronto» com a direcção da 
Casa, logo no início do ano lectivo de 68/69.

Terá esse «incidente» estado na origem do nosso espírito de grupo? Talvez!
Tudo começou quando alguns, com o apoio dos outros, resolveram dar con-

cretização a um dos direitos que o Maio de 68 conquistara: o «droit d’affichage».
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Usamos esse direito para convocar eleições para os órgãos directivos da Casa, 
sem autorização do director da residência. Apresentámos uma lista de candidatos. 
Ganhámos as eleições. O processo foi logo posto em causa… A administração não 
reconhecia a «uma trintena de residentes» a legitimidade para afixar convocatórias, 
sem a chancela da Autoridade.

Mostrámos, então, que nos faltava, em absoluto, o impulso revolucionário, 
à maneira de Nanterre 68. Não contestámos. Reconvertemos o projecto cívico de 
intervenção nos destinos da «Casa» em projecto lúdico de vivência dentro da «Casa». 
e da «Cité». Ao longo do ano, funcionámos como um pequeno clube, sem sede pró-
pria. Como uma tertúlia tradicional.

Os contactos com a «França», limitavam-se ao local de trabalho (ou estudo!), 
do qual voltávamos para a casa de família. A residência da Fundação Gulbenkian 
estava assim, para nós, na fronteira de dois mundos: o do nosso País, com as marcas 
da sua mentalidade, das suas cisões, dos seus «fantasmas» (também das expectativas 
ou desconfianças geradas pelo «marcelismo»…) e o da Cidade Universitária, que, 
como disse, fora um dos palcos de Maio 68 (embora palco do segundo plano), com 
outros «fantasmas»: as imagens da destruição, no seu interior, num passado muito 
recente, a invasão e o encerramento das residências «representativas» de regimes 
ditatoriais, Espanha, Argentina, Portugal…

A «trintena de residentes» não escaparia, neste contexto, a uma conotação polí-
tica: «católicos progressistas»! Na verdade, uns eram católicos outros não – o mesmo 
podendo dizer dos progressistas… No nosso relacionamento foram, de facto, 
insignificantes as afinidades e as divergências políticas sobre o evoluir da situação 
em Portugal ou em França. Discussões e debates houve-os, naturalmente, mas sem 
importância, sem dividir.

Em 1969, o Maio do ano anterior estava já pouco presente no quotidiano da 
«Cité», (o «droit d’affichage» e outros direitos recuavam, como vestígios da «utopia 
autogestionária»…).

Estávamos atentos à França e ao mundo exterior, mas vivíamos intensamente 
o nosso país – como é característico de uma comunidade imersa em terra alheia.

Hoje permanecem memórias (mais do que é possível contar) desse tempo, 
repartido no trânsito, na passagem quotidianos entre dois espaços, o de estudo ou 
trabalho e o da «privacidade», e entre dois países em progresso descompassado: a 
«França pós Maio» e o «Portugal antes de Abril».

Quarenta anos depois daquele Maio, mais de trinta e quatro anos passados 
sobre este Abril, torna-se mais fácil compreender a insatisfação e os impulsos de 
rebeldia que, aqui e ali, agora como então, de vez em quando, sacodem, as águas 
tranquilas dos «paraísos democráticos».

Quem não tem críticas a fazer aos aparelhos partidários? Às corporações? Às 
autoridades legítimas? Aos políticos, como os de Maio de 68, insensíveis à expressão 
dos protestos contra fenómenos de dominância cultural e não só económica?
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5.  Que relação vê entre o Maio de 68 e as transformações verificadas poste-
riormente em Portugal?

Creio que no interior das universidades portuguesas em 74/75, o voluntarismo 
revolucionário de Maio 68, a sua evocação terá tido eco muito superior ao que reper-
cutiu em outros sectores da sociedade.

É natural que assim fosse, porque se os dois processos contestatários estão 
próximos no tempo (embora sejam totalmente diversos no contexto em que surgem 
e irradiam extensivamente e também no perfil dos seus decisivos protagonistas). Em 
França tudo começou no descontentamento aproveitado por grupúsculos de estu-
dantes radicais, em ruptura com um pólo universitário suburbano, recém-criado, 
despido de passado e tradições, um modelo de modernidade, inquinado por sobre-
vivências de uma velha matriz… E daí se agigantou a somar antagonismos de toda 
a ordem, que apanharam de surpresa uma França acomodada na constatação da 
melhoria de índices económicos e da estabilidade das suas instituições políticas, 
corporativas, sociais, herdeiras de uma longa história republicana (aliás, não de todo 
isenta de sobressaltos e erupções súbitas e inesperadas da ira popular, a breve prazo 
extintas).

Em Portugal, pelo contrário, apesar de um recente «quase-desenvolvimento» 
económico (que, porém, não eliminou um imenso êxodo migratório, nem brutais 
assimetrias entre populações e regiões) e de uma tímida e logo interrompida tenta-
tiva de abertura política, mantinha-se um regime ditatorial, em imparável declínio, 
com fim à vista, sem data anunciada, assim como o impasse de uma guerra colonial 
insensata, sofrida e sem saída. Uma guerra que sacrificava, do mesmo passo, a vida 
de jovens portugueses, estudantes ou não, aos milhares, e a dos Povos que aspira-
vam à independência.

O impulso que levou ao desabar deste cenário não partiu de dentro de um 
«campus», ou de uma academia, mas de quartéis, de jovens «capitães» (muitos deles, 
certamente, formados na militância, no activismo de movimentos estudantis). E, em 
primeira linha, queria derrubar a ditadura e retirar o exército do teatro de guerra, 
com slogans, de uma grande eficácia e impacto psicológico, como o mais eficaz de 
todos: «nem mais um soldado para as colónias»!

Estávamos em Lisboa, anacrónica capital imperial e não em Paris, cabeça de 
uma democracia imperfeita, mas democracia…

Eu acabava de tomar posse, como assistente da Faculdade de Economia, preci-
samente na antevéspera do 25 de Abril de 1974. Chegara tarde a Paris, no semestre 
errado de 1968, mas na hora certa, a Coimbra, em 1974.

Vivi, em pleno, acontecimentos que lembravam, Maio 68: saneamento de pro-
fessores por razões ideológicas ou incapacidade de pactuar com o novo estado de 
coisas; recusa de exames e de classificações, de hierarquias, de modelos e meto-
dologias do passado; politização de debates; discursos e conflitos entre docentes e 
discentes ou entre os próprios jovens. Porém, sempre reflexo do que ocorria extra-
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muros, da força mobilizadora de outros heróis – os heróis da «revolução dos cravos», 
(emergentes da ponta das espingardas e não do punho daqueles jovens).

Todavia, a sintonia era óbvia, imediata, dentro de um mesmo quadrante ideo-
lógico – num contexto mais e mais conflitual, à medida que se definiam visões diver-
gentes para o futuro do país saído da ditadura, sem destino certo.

Em qualquer caso, e de um modo geral, nas faculdades em que trabalhei, 
gozámos de uma larga margem de liberdade, de experimentação de coisas novas.

Na Faculdade de Economia comecei a preparar, para alunos e para cursos 
de extensão universitária, matérias como o «feminismo» (com o que teria tornado, 
porventura, a Faculdade pioneira de «women’s studies» em Portugal...).

Mas, logo transitei para a Faculdade de Direito, onde nem mesmo então, uma 
modificação curricular era pensável, naqueles termos…

Dei aulas práticas de Teoria Geral de Direito e regi Introdução ao Estado de 
Direito, sem grandes inovações metodológicas e em ambiente consensual.

Mas permiti-me, sem causar espanto nem comoção, por exemplo, mudar o 
local, das aulas práticas, que envolviam pequenos grupos. Deixávamos vazia a sala 
escura e sombria que nos estava atribuída e ocupávamos, ali perto, uma mesa redonda 
do Bar da Faculdade de Farmácia, ao ar livre. Aí, primeiro tratávamos da matéria 
jurídica (a aula...) e depois por lá ficávamos, com um café em frente, a conversar.

Sinal dos tempos, evidentemente. Corria o ano de 1975…
No ano seguinte (75/76), não só os exames, como as notas estavam de volta!
Todavia, na universidade como, globalmente, no país, permaneciam vivas as 

marcas de uma revolução que quis dar aos cidadãos poder sobre o seu futuro, num 
mundo em marcha (finalmente!), depois de parado no tempo, por tanto tempo…

O «filme» de Abril 74, apresenta molduras humanas em grandiosos desfiles 
de rua, que rivalizam com Maio de 68. Que nos falam de esperanças e projectos tão 
díspares – cá como lá. De alianças efémeras…

O clima de festa, as explosões de entusiasmo, a celebração de vitórias e «con-
quistas» tidas por certas (ainda que incertas…), as manifestações e contra-manifesta-
ções. Greves. Cercos a Ministérios (à própria Assembleia da República). Ocupações 
de fábricas, empresas, herdades. Nacionalizações. A organização embrionária de um 
sem número de movimentos e partidos políticos… A rápida institucionalização dos 
maiores – aqueles que à volta de personalidades (e alguns à volta de pouco mais do 
que personalidades!) e correntes de pensamento em que se inseriam, e que eram 
as das tradicionais famílias políticas europeias, partilhavam lugares nos executivos 
provisórios e representação parlamentar. É de salientar a quase permanência, ao 
longo das mais de três décadas seguintes, das suas posições relativas, com a alter-
nância entre os dois partidos principais – centro esquerda, centro-direita – e os mais 
à esquerda ou mais à direita sem margem de progressão comparável.

E aqui vemos outro ponto de encontro entre o epílogo de Maio 68 e o de Abril 
74, enquanto movimentos (ou movimentos revolucionários).
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O Povo, em eleições livres, é que decidiu. No Portugal de Mário Soares, Sá 
Carneiro e Freitas do Amaral, como na França gaullista, o Povo privilegiou a via 
reformista, sem retorno às origens utópicas e revolucionárias.

Em proporção esmagadora, votou ao centro, contra todos os radicalismos!
A alternância democrática iria dar-se entre partidos próximos no espectro 

ideológico. Ordeiramente, sem que os vencidos contestassem a legitimidade dos 
vencedores. A democracia passava a sua prova de fogo, no pulsar tranquilo da nova 
República.

O que fica, então do «acquis» de Maio, das chamadas «conquistas» de Abril?
Do Maio que olhava a Espanha, Portugal e Argentina e reclamava a morte das 

ditaduras, o fim das guerras de opressão de povos subjugados, de regimes colo- 
niais ou neo-coloniais, do Vietnam à África lusófona? Do Abril que queria precisa-
mente o mesmo, embora de uma forma compreensivelmente mais focalizada no 
interior do país?

Fica a feliz consecução destas metas, nomeadamente em Portugal – muito 
embora, porque a história trágica das guerras não termina nunca, outras formas de 
opressão, em outras regiões do universo e em relação a outros povos se sucedam – 
como o século XXI tão abundantemente comprova já.

 E fica mais do «acquis» de Maio: fundamentalmente, da sua utopia libertária, 
que pode servir vários regimes, em todos os tempos: a contestação global do dogma-
tismo e da prepotência, da autoridade indiscutível e intocável, a denúncia de formas 
larvadas de manipulação, de exploração, de hierarquização – de distanciamento do 
poder, de silenciamento da gente comum.

A ideia da igualdade, em Portugal acolhida na Constituição da República e 
nas Leis, vai, progressivamente, imperfeitamente, ganhando espaço nos costumes e 
nas práticas.

Igualdade entre os sexos. Emancipação da mulher. Relacionamento mais equi-
librado entre género e geração.

Também entre o poder central e regional (as «autonomias» e o poder muni-
cipal, se bem que a verdadeira regionalização esteja ainda por fazer…). E entre os 
cidadãos e o poder. Cidadania com liberdade de expressão, de reunião, que do 
Direito vai penetrando numa sociedade mais moderna, mais voltada para a mudança, 
mas não isenta de riscos de bloqueio e ressurgência de formas larvadas de conser-
vadorismo.

Uma sociedade mais consciente das desigualdades de riqueza e de acesso à 
modernidade… Uma sociedade relativamente melhor, à distância de três a quatro 
décadas, mas a exigir a mobilização dos cidadãos para grandes transformações, cultu-
rais, económicas, sociais, pela via não revolucionária que os portugueses escolheram.

Março de 2008.



 * Antigo Ministro da Educação do Governo de Marcello Caetano.
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Maio de 68 aconteceu quando residia em Moçambique. Era nessa altura 
reitor dos Estudos Gerais Universitários, criados em 1962, que em Dezembro 
de 1968 receberam a designação de Universidade de Lourenço Marques, hoje 
Universidade Eduardo Mondlane.

A partir de 1965 já acompanhava, através das minhas relações com comuni-
dades académicas e da leitura da imprensa mundial e de vários estudos, os movi-
mentos estudantis iniciados nos Estados Unidos, designadamente em Berkeley, 
Columbia, Stanford e Harvard. Estes conflitos representavam um desafio sem 
precedentes à universidade liberal, interpretado por uma geração de jovens à 
procura do seu futuro. O Maio de 68 em França é, nitidamente, influenciado por 
estes movimentos. Tinha como denominador comum a massificação da univer-
sidade e a concepção da arte de ensinar e a capacidade de aprender. Agora a 
universidade pública é o alvo.

A importância de Maio de 68 assumiu, progressivamente, proporções 
imprevisíveis, não apenas porque pôs em causa modelos e mitos da universidade 
mas, também, porque contestava uma «sociedade maquinista», e a transição para 
uma «sociedade programada» na expressão de Alain Touraine. Uma sociedade 
que vivia, nas palavras felizes de Georges Dupeux a «ilusão da abundância» e, ao 
mesmo tempo, gerava fenómenos desumanos de segregação.

Uma leitura das lições desses movimentos estudantis veio não só forta-
lecer no meu espírito a urgência na reforma das universidades continentais, mas 
também a destruir o conceito de uma só universidade portuguesa e a consagrar 
a exigência de um modelo novo para a Universidade de Lourenço Marques, inse-
rida na África Oriental.

A necessidade da reforma das universidades está devidamente desenvolvida 
no livro Da Universidade, publicado, em 1970, onde se transcrevem os discursos 
e as intervenções por mim proferidos, enquanto reitor. Como referi, a incerteza 
dos jovens acerca do seu futuro e o facto de o ensino não corresponder às suas 
aspirações, começou por ser o detonador da crise de Maio 68. Confirmavam-se, e 

 * Antigo Ministro da Educação do Governo de Marcello Caetano.
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de que forma, as palavras de Albert Camus proferidas em 1946: «o Mundo trans-
formou-se e com ele as pessoas e a minha Pátria. O ensino, porém, não mudou. 
Isto quer dizer que continuamos a habituar os jovens a viver e a pensar para um 
Mundo já desaparecido».

A partir desta realidade desastrosa, o descontentamento estudantil ampliou-
-se e confrontou todas as ortodoxias ideológicas. O Maio de 68 veio a ser um 
misto de «revolta colectiva» e de nascimento de um «novo individualismo», que à 
distância de 40 anos, ainda permanece enigmático.

No entanto podemos afirmar que Maio de 68 evidenciou a luta entre o 
conservadorismo universitário e as forças da mudança. Revelou ao mesmo tempo 
uma crise na hierarquia dos valores, uma juventude vítima das suas próprias 
experiências e modelos de governação de uma organização académica desajus-
tada no tempo.

No caso da Universidade de Lourenço Marques, já se experimentava uma 
participação estudantil em órgãos de decisão universitários e criava-se um Círculo 
Universitário que integrava empresários e outras individualidades da vida cultural 
de Moçambique. Estas iniciativas, sob responsabilidade política do reitor, só foram 
possíveis pelo apoio entusiasta da população e pelo facto da Universidade de 
Lourenço Marques dispor de um corpo docente de eleição, na sua maioria jovem, 
constituído por doutores formados nos centros mais prestigiados da Europa e 
dos Estados Unidos.

É neste ambiente que se podem explicar os desafios lançados pelo reitor 
no seu discurso de abertura no ano lectivo de 1969/70. Ousou assinalar que, 
mais do que nunca, a independência de pensamento nas universidades devia 
corresponder, em grande parte, ao desafio de Marcuse expresso no seu livro 
One-dimensional man e que se pode resumir em: a vida humana deve ser tornada 
digna de ser vivida.

Por tudo isto o meu discurso de posse, como Ministro da Educação, em 
Janeiro de 1970, faz uma síntese deste pensamento, claramente expresso no livro 
Da Universidade, no qual se salienta que: «uma nação que não valoriza a sua inte-
ligência está perdida». Tal como Whitehead já dizia em 1916.

Maio de 68 foi, assim, uma chamada de atenção para a «inteligência da 
juventude portuguesa congelada nos ribeiros do interior», na expressiva caracte-
rização de Aquilino. As reivindicações estudantis por uma profunda reforma das 
universidades eram anseios legítimos.

Em Moçambique assistia-se, também, ao início da «primavera marcelista» 
e ao nascimento e dinamização da «ala liberal do regime». Ainda estava em 
Moçambique quando fui surpreendido pela crise de Coimbra de Abril de 1969, 
resultante da recusa de ser dada a palavra a Alberto Martins, presidente da 
Associação Académica.
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Em Janeiro de 1970, antes de assumir as funções de Ministro da Educação, 
coloquei a Marcello Caetano como condição de aceitação do cargo, arquivar 
todos os processos da crise de Abril de 1969. Sobre a forma como a crise foi 
resolvida, Alberto Martins, ao tempo deputado da Assembleia da República, teve 
a frontalidade de afirmar, em 1996, num colóquio acerca da «Política Educativa; 
Construção da Europa e Identidade Nacional»:

V. Ex.a aludiu ao facto de nos termos encontrado no passado, 
há cerca de 27 anos. Permita-me uma nota de justiça, quanto à sua 
participação nesses factos. A minha geração universitária lutou com 
todos os meios legítimos e políticos ao seu alcance contra o Governo 
de Marcello Caetano, de que V. Ex.ª fazia parte. Mas tivemos em si, e 
é justo reconhecê-lo, então, um homem que se comportou com plena 
seriedade e justiça, revelando-se numa acção política muito clarivi-
dente. Muitos de nós não esquecem esse seu comportamento.

Por minha parte, com o contributo da acção de V. Ex.ª vi-me 
livre, no imediato, e simultaneamente, de um processo crime, de um 
processo disciplinar académico, de um processo militar de desobe-
diência ao comandante das Forças Armadas e de um processo na 
PIDE. Dessa clarividência de V. Ex.ª quero ser publicamente teste-
munha. É a primeira vez que estamos em público, numa mesa, e é-me 
grato referi-lo e recordá-lo.

Naturalmente, não é aqui oportuno revelar as vicissitudes desse tempo 
vivido. Merecem ainda uma análise serena os factos e os documentos dessa época, 
os debates a que deu lugar entre forças de abertura e de estagnação e, ainda, as 
interpretações dadas por muitos dos seus autores.

Maio de 1968 pôs em foco a situação portuguesa e a urgência de uma 
reforma global da Educação, dominada pelo conceito: uma pessoa mais culta 
é uma pessoa mais livre. A esse respeito permito-me dar a palavra a Sá Carneiro 
que, em 1974, disse o seguinte:

«Parece-me que, no sector da educação, o Governo se tem reve-
lado efectivamente progressivo. É mesmo, para mim, o único sector 
em que isso tem acontecido. E é um sector fundamental, pois que 
o problema da educação e da cultura condicionam muito do nosso 
desenvolvimento, até político. Não creio, de modo algum, que seja o 
único, ou que seja sequer suficiente para que possamos prescindir, 
com base nele, de uma liberalização e democratização políticas. Mas 
creio que, juntamente com elas, é um ponto fundamental de desen-
volvimento e, portanto, parece-me que representa um esforço sério e 
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honesto, talvez mesmo o mais sério que até agora, se tem efectuado, 
para conseguir uma autêntica, uma eficaz promoção cultural e 
educativa dos Portugueses».

A minha ambição, com a Reforma da Educação, aliás expressa com fronta-
lidade, era a de democratizar o País por uma revolução educativa. Esta ideia está 
claramente definida em muitos textos e, muito embora sejam legítimas outras 
interpretações, não se podem ignorar as minhas afirmações públicas como minis-
tro e as reacções que elas provocavam em diversos sectores. Aliás, o artigo, publi-
cado por James MacNamus, no Guardian de 1 de Março de 1974, reproduz o 
meu pensamento ao situar a Democracia como o fim último da Reforma e os 
jovens nela educados como tendo essa ambição.

O meu pensamento está, também, traduzido em entrevistas concedidas em 
Londres a Joaquim Letria, publicadas nos jornais Diário de Lisboa e Expresso, 
durante a minha visita a Londres, a convite de Elisabeth Tatcher, ministra da 
Educação do Reino Unido: «quando se contestam as estruturas para uma 
melhoria do ensino, sou pela contestação estudantil».

Maio de 68 contribuiu para colocar, a reforma das universidades portu-
guesas como uma prioridade política. A apresentação para debate nacional dos 
projectos de reforma do sistema educativo e das linhas gerais de reforma do 
ensino superior, para além de constituírem um desígnio nacional, respondiam a 
este enorme desafio.

É nesse âmbito que é publicado em 1973 o decreto-lei de expansão e diver-
sificação do ensino superior após ter sido reconhecida, pelo Estado português, a 
Universidade Católica. Para esse reconhecimento houve que superar graves difi-
culdades, surgidas nos trâmites da sua viabilização, por muitos desconhecidas ou 
deliberadamente ignoradas.

O referido decreto-lei criava as universidades de Aveiro, Minho, Nova de 
Lisboa e Évora, bem como diversos institutos politécnicos e escolas normais 
superiores, retomando ideias generosas da I República. Esse decreto-lei foi rejei-
tado em Conselho de Ministros, com inacreditáveis suspeições de que o ministro 
pretendia espalhar a subversão pelo País e de que Maio de 68 estava a determinar, 
em países mais desenvolvidos, uma regressão educativa.

Perante o meu pedido de demissão, Marcello Caetano que acompanhara os 
estudos realizados por inúmeras personalidades de reconhecido prestígio que 
vieram a ser influentes na democracia portuguesa, acabou por decidir in extremis 
pela aprovação, na íntegra, da proposta do ministro.

Assim, não é por acaso que Marcelo Rebelo de Sousa, em Maio de 2000, 
num colóquio promovido pelo Semanário Económico também afirmou:

«Há que reconhecer este facto insólito: o último grande debate 
nacional sobre a reforma educativa como prioridade nacional, 
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ocorreu em 1970, ainda em ditadura, pela mão do então ministro, 
José Veiga Simão. Debate realizado em contexto autoritário, em plena 
crise escolar, parcialmente funcionando como um desvio, abcesso de 
fixação para uma contestação mais funda de outra natureza e que 
acabaria por se centrar dominantemente no ensino superior. Ainda 
assim, e por estranho que pareça, foi o último grande debate sobre 
educação em Portugal e as linhas, naquela altura definidas, domi-
naram a política de educação no nosso País nos últimos 30 anos».

A heterogeneidade explosiva dos movimentos estudantis, nas três cidades 
universitárias – Lisboa, Coimbra e Porto –, introduziu novas componentes de 
contestação no seio de algumas faculdades. Estamos muito longe da estratégia 
do movimento estudantil de 1962 e mesmo do Maio de 68. A guerra do ultramar 
determinou outros destinos e soluções que, em aspectos fundamentais, me ultra-
passaram. Na verdade a contestação estudantil, havia elegido como prioridade 
total uma solução urgente para o problema da «guerra do ultramar»...

As questões passaram a ser outras. A falta de abertura a uma evolução polí-
tica para futuras independências dos povos africanos – que merecia o apoio cada 
vez mais decisivo das Nações Unidas e de países aliados –, foi determinante no 
futuro dos portugueses. Com este objectivo concreto juntaram-se todas as forças, 
que na altura integravam a oposição ao Governo. O livro Portugal e o Futuro de 
Spínola, veio a ser uma oportunidade perdida.

A análise dos acontecimentos que se prolongaram até fins de 1975 exige 
um distanciamento que só novas gerações poderão ter. Muitos documentos não 
publicados e alguns escondidos, de certo esclarecerão muito do que realmente 
aconteceu.

Em síntese: Maio de 68 é, sem dúvida, um dos paradigmas que faz o 25 de 
Abril de 1974 e muitos jovens, quantos e quantos deles também militares, vão 
intervir no processo revolucionário, para o fim da guerra na Guiné, Angola e 
Moçambique...

As transformações surgidas, de imediato, nas escolas e universidades portu-
guesas, após o 25 de Abril, deram origem a utopias e a experiências que merecem 
ainda investigação profunda. Os anos de 1974 e 1975 são anos de turbulência. 
O ministro, Sotomaior Cardia, que com coragem e determinação promoveu, na 
altura, a estabilização possível.

Porém a governação das universidades permanece, ainda hoje, como grande 
preocupação, desafio ao mérito, à igualdade de oportunidades e, sobretudo, ao 
permanente exercício de uma consciência crítica.

14.01.2008



 * Artista plástico.



273

DEPOIMENTO DE NADIR AfONSO *

Não excluo a hipótese de haver indivíduos, tanto das chamadas esquerdas 
como das direitas, crentes, convictos de que a maneira de resolver os problemas 
sociais, seja, apenas, eficaz e possível - dada a cegueira irredutível dos seus adver-
sários - através da força e da violência. E, na mesma ordem de ideias, admito que 
muitos extremistas de tendências opostas, tenham, naquele Maio de 68, operado 
em conjunto e, de mãos dadas, incendiado veículos, partido vitrinas e destruído 
estabelecimentos.

Todavia, o comportamento que, mediante o desenrolar dos acontecimen-
tos, mais claramente se manifestou, foi a ausência de qualquer preocupação de 
carácter social ou político.

A meu ver a grande maioria dos indivíduos, jovens estudantes que parti-
ciparam em tais agressões, não foram motivados por qualquer ideal. Tratava-se de 
aproveitar o momento dum confronto entre interesses insatisfeitos e de dar largas 
a impulsos de afirmação pessoal, normalmente muito apreciados pela juventude.

Como observador do procedimento da fracção estudantil, residente na 
Cidade Universitária de Paris, julgo poder afirmar que dentre aqueles participantes, 
colegas e conhecidos meus - e não só os de nacionalidade portuguesa - por curio-
sidade minha questionados, me confessaram o seu alheamento de qualquer causa 
ou intenção que não fosse a procura da sua ostentação e promoção individual.

Ora, a cobertura jornalística, o espectáculo televisivo é, hoje, a via única, o 
prestígio de que, de modo mais ou menos corrupto, somos todos atraídos. Para 
quê procurar outras razões, justificar de outro modo o Maio de 68, ou esconder 
esta preocupante realidade?

Cascais, 8 de Novembro de 2007.

 * Artista plástico.
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SOBRE A ARMADURA SIMBÓLICA
DOS RITOS DE PASSAGEM 1

Mário F. Lages *

Ao escolher um tema que não fosse demasiado enfadonho para esta «oração 
de sapiência», decidi-me por aprofundar convosco o sentido desta sessão de entrega 
de diplomas sob a perspectiva da ritualidade simbólica a que tenho dedicado ulti-
mamente algum tempo de investigação. E dou às minhas palavras o título de «arma-
dura simbólica dos ritos de passagem», o qual, assim ouvido de chofre, pode parecer 
estranho e incompreensível. Envidarei, porém, todos os esforços para esclarecer o 
que entendo por esta expressão, num discurso breve, simples e imagético. E só por 
isso espero obter a vossa benevolência.

A entrega de diplomas como rito de passagem

A questão que me coloquei foi a de saber o que, do ponto de vista da antropo-
logia cultural, se pode dizer acerca do acto solene que estamos a viver. E não encon-
trei conceito que melhor o interpretasse do que o de rito de passagem, proposto 
em 1909 por um etnólogo francês, Arnold Van Gennep, num pequeno livro com 
esse título. E porque a matéria estava à espera de que alguém a teorizasse, juntando 
num grupo coerente o que andava disperso, tanto o livro como a expressão tiveram 
o sucesso que merecem as boas formulações.

No fundo, porém o conceito de ritos de passagem é simples e quase intui-
tivo, pois na sua expressão social, se refere a todos os actos rituais com significado 
especial na vida dos indivíduos e das comunidades, por implicarem a transição de 
um estado anterior para um outro em que são assumidas novas responsabilidades, 
honras ou privilégios. Fundamental para o seu entendimento é a noção de tran-
sição, que pode ser entendida em termos de tempo, de lugar ou de estado. Por 
eles se investe de ritualidade os gestos e palavras produzidos publicamente segundo 
um esquema pré-estabelecido. Por isso é que o seu paradigma está nas cerimónias 

 * Professor da Universidade Católica Portuguesa. Vogal de Direcção do CEPCEP.
 1 Lição de Sapiência na cerimónia de entrega de diplomas de Licenciatura aos alunos da 
Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, 18 de Janeiro de 2007.
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religiosas, que, na sua quase fixidez, constituem o limite para que todos os ritos de 
passagem tendem.

A importância do tempo na definição destes ritos está igualmente neles pre-
sente, em alguns não se fazendo mais do que celebrar as mudanças cíclicas ou sazo-
nais, pontuadas por momentos de forte investimento simbólico, como é o caso das 
festas de Natal, às quais subjaz a celebração do solstício de Inverno com seus cepos 
ardentes a ajudar o Sol a vencer os frios das longas noites; do Ano Novo com a 
eliminação do que é velho e caduco, como os trastes antigos que em várias nações 
são lançados, à meia-noite do dia 31 de Dezembro, da janela das casas para a rua; 
do Carnaval e sua subversão da ordem e domínio provisório do rei Momo; das festas 
de S. João, pouco após o solstício de verão, com suas fogueiras de rosmaninho, 
murta, alecrim, alfazema, poejo, macela, bela-luz e toda a espécie de plantas odorí-
feras, como que para dar ao Sol os aromas que ele espalha pelas árvores em flor 
e pelas frutas em vias de amadurecer; e das festas nacionais e dos aniversários, 
pessoais ou familiares, também eles envoltos de uma ritualidade que lhes determina 
a rememoração e o significado.

Nos ritos em que está envolvida uma alteração da pertença grupal ou uma 
mudança de status – como o baptismo, a iniciação, o casamento, a consagração reli-
giosa e, em última análise, esta entrega de diplomas –, para além da marca do tempo, 
está também o conceito de crise da vida, que van Gennep associou às passagens 
mais significativas. É sobretudo nelas que se podem distinguir os três momentos que 
constituem estes ritos – a separação de um agregado, o processo propriamente dito 
de transição e a agregação a um novo grupo, beneficiando de um novo estatuto 2.

Não me demorarei na exploração do conceito, nem multiplicarei os exemplos 
para o ilustrar, nem sequer desenvolverei as duas etapas que enquadram a tran-
sição, por serem menos necessárias ao meu propósito. Apenas acrescento que esta 
segunda fase é, em termos rituais, a mais fundamental, já que todos os ritos de passa-
gem supõem que se atravessa um limen, um limiar; e que só a seu respeito se pode 
falar verdadeiramente de eficácia ritual, tanto do ponto de vista individual como 
colectivo. E se esta eficácia não é necessariamente visível do ponto de vista físico, é-o 
certamente em termos simbólicos e sociais. Ou seja: o rito de passagem altera não só 
a percepção que o indivíduo faz de si mesmo mas também a posição social que tem 
na comunidade e o sentido da sua pertença a ela, paralelamente com as imagens 
que nela vigoram a seu respeito.

Postos estes elementos não suscitará dúvidas em ninguém que esta entrega de 
diplomas cumpre inteiramente o conceito. E se bem atentarmos, veremos que ela 
constitui uma unidade com a praxe de entrada na Universidade, na qual foram dados 
os primeiros passos da grande passagem que é o curso universitário. Mas os actores 
de então e de agora são diferentes; e as suas funções, em certa medida, antagónicas. 

 2 A.A. vaN geNNeP, The rites of passage, Chicago, The University of Chicago Press, 1975.
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Na praxe fostes separados do vosso grupo de amigos e colegas adolescentes e inte-
grados num outro grupo, num ritual imposto pelos colegas mais velhos – tanto mais 
extremistas na aplicação das humilhações quanto mais próximos de vós estavam, de 
forma a estabelecer a sua condição recentemente conquistada de estudantes univer-
sitários –, utilizando um cânon cerimonial não oficial e, em certa medida, mutante. 
E a própria degradação momentânea a que fostes submetidos, enquadra-se na crise 
de vida que a conquista de um diploma implica. Hoje, para vos compensar das 
agruras então sofridas, tendes o vosso momento de glória e exaltação, nas palmas e 
nas vozes de aplauso que sublinharão a entrega do vosso diploma e na presença das 
autoridades máximas da Faculdade na mesa da presidência, prestes a solenizar essa 
entrega. Assim, se a informalidade foi a marca dominante no primeiro momento da 
passagem, a solenidade deste acto consagra e perpetua o percurso feito e o vosso 
novo estatuto de licenciados.

Na superação da crise de vida que mencionei está suposta a consecução de 
uma homeostasia emocional e social. Mas ela não é definitiva. De facto, os ritos de 
passagem supõem uma transição de papéis sociais, perfeitamente assumidos, para 
outros que implicam novas formas de estar, de sentir e de agir. Se, pois, ficam para 
trás nas vossas vidas os momentos penosos de preparação das várias disciplinas que 
tivestes de estudar e de que destes provas públicas, se fica para trás a incerteza sobre 
a capacidade de superação dos desafios, outra crise se perfila para o futuro: a da 
tensão entre a capacidade e o trabalho, entre o prazer e a responsabilidade. E o 
frágil papel que vos será entregue, envolto no clássico «canudo» que lhe dá con-
sistência, é apenas uma promessa e uma esperança. A crise não fica resolvida na 
transição. Supõe a integração num mundo novo onde tereis de fazer valer todas as 
competências adquiridas.

Ides, porém, seguros delas. A cerimónia, a que esta Universidade sempre deu 
grande importância, consagra-a. Aliás, o apego desta Universidade aos ritos e seus 
símbolos é uma das notas do catolicismo: todos os actos marcantes da vida são nele 
celebrados com ritos de grande espectro simbólico. E não o faz sem razão. Não são, 
com efeito, as ideias que marcam o sentido da existência mas, sim, os símbolos a elas 
anexos, porque só eles produzem a integração social ou transcendental e o senti-
mento de que isso acontece. Só eles envolvem a totalidade da pessoa, reunindo, no 
homo symbolicus, a razão e o sentimento, o pensamento e a acção.

A dimensão simbólica da vida social

Para completar estas reflexões, penso valer a pena enquadrar a nossa temá-
tica na perspectiva mais ampla da dimensão simbólica das relações sociais. Para isso 
começarei por pôr em evidência que nela se produz uma espécie de compactação 
do tempo e do espaço, tornando contíguos momentos e lugares, reduzindo interstí-
cios através do trabalho selectivo da memória, como quando, ao olharmos para a 
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nossa própria história, deixamos de lado todos os momentos anódinos e retemos os 
mais gratificantes, só neles encontrando o sentido da vida, sobretudo quando pro-
curamos as suas mais importantes referências transcendentais. De facto, o que é pró-
prio do simbólico é que elimina todos os interstícios temporais, locais ou lógicos de 
forma a tornar intersignificativas coisas que à partida pareciam nada ter em comum.

Tudo isto, dir-me-eis, é muito abstracto. Por isso vou ilustrar estes concei-
tos com um exemplo retirado da tradição popular, na versão que lhe foi dada por 
Madame d’Aulnoy, uma literata francesa que viveu na última metade do século Xvii 
e inícios do século Xviii e escreveu contos de fadas. No texto resumido em seguida 
está expressa a ideia que constitui o ponto de partida de toda a produção simbólica: 
a realidade, em termos aperceptivos, é essencialmente diáfana e as coisas são, todas 
elas, intersignificativas num aspecto qualquer da sua manifestação.

Um rei, indeciso sobre qual dos seus três filhos deveria nomear para lhe 
suceder, pede-lhes que abandonem o palácio em busca de belos e ricos presentes, 
um dos quais deveria consistir numa fina e delicada peça de tecido. Os filhos mais 
velhos apresentam-se na corte com as grosseiras teias que suas noivas tinham prepa-
rado. O mais novo, envergonhado, traz uma caixa que uma princesa, encantada em 
Gata Branca, lhe entregara.

E da caixa retirou «uma noz que partiu. No meio dela estava uma avelã. Partiu-a 
também; e dentro viu um caroço de cereja. Partiu o caroço de cereja que estava cheio 
da sua amêndoa. Abriu a amêndoa e encontrou dentro um grão de trigo e dentro 
do grão de trigo, outro de milho-miúdo. Abriu o grão de milho-miúdo, e o espanto 
geral não foi pequeno quando dele tirou uma peça de tecido de mais de 400 metros, 
tão maravilhosa que todas as aves, animais e peixes aí estavam pintados, juntamente 
com as árvores, os frutos e as plantas da terra, os rochedos, as raridades e conchas 
do mar, o sol, a lua, as estrelas, os astros e os planetas dos céus. Também tinha 
os retratos dos reis e outros soberanos que então reinavam no mundo; o de suas 
mulheres e amantes, dos seus filhos e de todos os seus súbditos, sem que o miúdo 
mais traquina tivesse sido esquecido. Cada qual no seu estado representava uma 
personagem vestida à moda da sua pátria.» E termina: «Foram buscar uma agulha e a 
peça passava no seu buraco seis vezes. Nada do que existia no universo se lhe podia 
comparar» 3.

Esta bela peça de literatura erudita de fundo popular põe em evidência que 
as operações simbólicas fazem entrever uma realidade através de outra como se 
tudo fosse transparente e as coisas só pudessem ser entendidas nessa sua diafania 
intrínseca.

Mas o exemplo é apenas instrumental, de forma a dizer que no simbólico tudo 
está compactado. E dele apenas retiro que o homem não lida com a natureza dos 

 3 Cf. CharlesCf. Charles PerraULT, Contes, suivis de Contes de Madame d’Aulnoy, Paris, Gruend, 1980, 
3e éd., p. 178.
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objectos sociais mas sim com as suas representações, que ficam encapsuladas umas 
nas outras à maneira de bonecas russas. E se a noção de semelhança, que permite 
predicar umas coisas pelas outras, é facilmente aceite por qualquer filósofo, a de 
que as imagens se substituem à própria realidade só será plenamente aceite por 
um sociólogo interaccionista. Para ele, com efeito, os significados que sustentam as 
relações referem-se não apenas à percepção que fazemos dos outros mas também à 
percepção que fazemos de nós próprios nessas relações.

Num caso e noutro utilizamos uma máscara em que fazemos aparecer o que 
desejamos ser. Ela é, antes de mais, um encobrimento de si para si. Só depois o é 
para os outros. Do que somos, mostramos apenas a melhor face. Daí que a perso-
nalidade, quer individual quer social, seja um contínuo exercício de construção da 
imagem. E tão importante hoje ela é que, para ser uma figura pública, se empregam 
conselheiros especializados na produção de imagem, de maneira a aparecer segundo 
a forma que os outros mais apreciam, concretizando o carácter social heteronómico 
de que falava David Riesman 4.

Pode-se, pois, dizer que, se a civilização antiga tinha como seus principais 
epígonos os heróis, cuja importância foi analisada a partir de Édipo e de Perseu por 
Otto Rank, Lord Raglan ou Erwin Hartland, e se a idade média valorizava sobretudo 
a santidade, a idade moderna, com a sua insistência nos valores individuais, pôs em 
evidência a figura do cientista. Mas, nas sociedades pós-modernas, exacerbou-se o 
parecer e a dimensão estética da vida social. A civilização actual é cada vez mais um 
acervo de imagens desconexas. E a sedução pela moda substituiu a responsabili-
zação individual e social: parecer e aparecer fazem as vezes do ser.

Nos tempos que correm, o que interessa, entre nós de uma maneira muito 
especial, é a figuração, mesmo que se não seja ninguém, mesmo que se não tenha 
nada de si para dar. No Brasil chega-se mesmo a morrer pelo ideal de beleza esque-
lética das waifs – meninas emaciadas e esguias semelhantes à Twiggy. E se esta defi-
niu com seu corpo de menina impúbere o ideal de beleza dos anos 60, e se Vlada 
Roslyakova representa hoje o paradigma das postwaifs vindas do leste, com sua 
silhueta quase transparente 5, ambos estes modelos estão longe do ideal de beleza 
de uma glamazon como Cindy Crowford, com sua figura curvilínea. Quem queira 
figurar hoje no fugaz estrelato das supermodelos tem de se tornar etérea.

A imagem incorpora de uma forma única o sentido estético das elites simbó-
licas hodiernas numa espécie de transcendência de trazer por casa num mundo em 
que os valores materiais são dominantes. Mas a sua importância na diferenciação 
dos papéis sociais continua actual. De qualquer maneira, nisto se mostra que, por 
uma via distante do rito que estamos a celebrar, o simbólico está no cerne da pro-
dução dos significados sociais.

 4 DavidDavid riesMaN, The Lonely Crowd, New Haven, Tale University Press, 1950.

 5 Cf.Cf. Time Magazine, 15 Jan. 2007, p. 9.
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A dimensão dramatúrgica

Estas breves considerações sobre a importância social do simbólico nos tempos 
actuais e na definição da personalidade, nem é recente nem foi posta em primeiro 
lugar pelos cientistas sociais. Já William Shakespeare – o super-poeta das paixões 
humanas e do drama que elas trazem consigo – falava na última cena do segundo 
acto de As You Like It, da semelhança entre o teatro e a vida: «Todo o mundo é um 
palco / E todos os homens e mulheres são meros actores: / Eles têm as suas entradas 
e saídas; / E cada homem ao longo da sua vida representa vários papéis, / Os seus 
actos sendo sete idades» 6.

Esta dimensão teatral da existência, em que o agir é tomado essencialmente 
como representação, foi particularmente desenvolvida por Erwing Goffman. Num 
dos seus livros, The Presentation of the Self in Everday Life (1959), velho de quase 
meio século, a perspectiva dramatúrgica é levada por vezes até ao extremo. Para 
compreender a sua importância, basta referenciar dois conceitos-chave: o de repre-
sentação, pela qual se tenta impressionar os outros, e o de realização dramática com 
que os indivíduos chamam a atenção para factos que doutra maneira seriam igno-
rados. Mais claro ficaria ainda o seu contributo se explorássemos conceitos como o 
da comunicação fora de contexto, o da gestão das impressões ou o da mistificação 
da representação 7. O que refiro parece-me suficiente para dizer que a verdade das 
imagens sociais está cheia de artifícios que nem sempre retratam a verdade do ser e 
os significados do agir.

Por detrás de tudo está a ideia de que a pessoa vive de imagens, suas e dos 
outros, e que estas imagens são fundamentais na definição da personalidade, que 
só pode ser identificada no grupo social. Para ter disso a certeza, basta olhar para 
os jovens. O vestuário, o calçado, o arranjo do cabelo, os adereços, as sensibilidades 
musicais, tudo constitui factores da distinção que eles fazem entre fixes, betos e cotas.

Tudo isto foi, aliás, teorizado há mais de um século por William James, psicó-
logo americano, que, nos seus Principles of Psychology, faz uma reflexão fulcral para 
a compreensão da importância da imagem que os outros fazem acerca de alguém 
para a ideia que ele faz de si mesmo. «Falando com, propriedade, diz ele, o homem 
tem tantas identidades sociais quantos os indivíduos que o reconhecem e trazem 
uma imagem dele no seu espírito. […] Mas como os indivíduos que transportam 
estas imagens se dividem naturalmente em classes, podemos na prática dizer que 

 6 WilliamWilliam shakesPeare, «As You Like It», II, 7, 138-143, in suo The Complete Works, London, 
Oxford Univ. Press, 1959, p. 227. 

 7 Cf. E.Cf. E. goFFMaN, The Presentation of the Self in Everday Life, Garden City, N. Y, Doubleday 
Anchor Books, 1959, e Ann braNaMaN, «Goffman’s Social Theory», in Ch. LeMeTrT and A. braNaMaN, 
eds., The Gofman Reader, Malden, Mass., Blackwell, 1997, pp. lxiv-lxv. 
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ele tem tantas identidades sociais quanto os grupos de pessoas a cuja opinião dá 
importância» 8.

As teorias da representação estão, pois, no centro da definição das interacções 
sociais e dos símbolos que as sustentam.

O diploma e a dimensão agonística da vida

Depois desta deriva por teorias e observações que situam esta cerimónia no 
seu referencial simbólico, não terminarei sem olhar para o diploma que ides receber 
no contexto da dimensão agonística da vida, comparando-o a um escudo detrás do 
qual enfrentareis as suas batalhas: protecção tanto mais importante quanto a imagem 
que se tem do seu valor, em função da universidade que o outorga, permite a com-
petição pela excelência – no trabalho, no desporto ou nas relações humanas –, com-
petição esta que constitui uma parte integrante da vida nas sociedades modernas.

O diploma faz parte dessa armadura simbólica. Dela estais desde já revestidos 
para a vida e suas incertezas, em competição com os vossos pares desta e de outras 
universidades. Mas esta armadura só desempenhará a sua função se for a expressão 
de uma sapiência que o tempo vos ajudará a descobrir, aprofundar e interiorizar.

Para compreender a metáfora, nada melhor do que rememorar o que Homero 
diz no Canto xviii da Ilíada a respeito das novas armas que Tétis foi pedir ao Olimpo 
para revestir seu filho Aquiles, inerme depois de Heitor ter despojado Pátroclo das 
armas do semi-deus. A ninfa «de pés prateados», chega junto de Hefesto que a recebe 
no seu «palácio imperecível, astral, eminente entre as casas imortais e brônzeo, que 
construíra o próprio deus de pé coxo». Põe-se ele imediatamente à obra, usando o 
bronze, o estanho e o ouro, com os quais fabricou um escudo excelente, descrito 
pelo aedo ao longo de mais de 200 hexâmetros. Dou-lhe a palavra.

Hefesto fez um «escudo grande e robusto, todo lavrado», em cinco camadas 
em que cinzelou muitas imagens, «a terra, o céu e o mar; / o Sol incansável e a Lua 
cheia; / e todas as constelações, grinaldas do céu: / as Plêiadas, as Híadas e a Força 
de Oríon; / e a Ursa a que chamam carro». «E fez duas cidades de homens mortais, 
/ cidades belas. Numa havia bodas e celebrações: / as noivas saídas dos tálamos sob 
tochas lampejantes / eram levadas pela cidade». Em volta da outra «estavam dois 
exércitos refulgentes de armas», onde «Os sitiados se armavam para uma embos-
cada. / As esposas amadas e as crianças pequenas guardavam / em pé a muralha, e 
com ela os homens já idosos. / Os outros saíam liderados por Ares e Palas Atena». 
«Pôs também uma leira amena, terra fecunda, / ampla e três vezes arada; nela muitos 
lavradores / conduziam as juntas para aqui e para acolá.» «Pôs também uma proprie-
dade régia, onde trabalhavam / jornaleiros, segurando nas mãos foices afiadas.» «Pôs 

 8 WilliamWilliam JaMes, The Principles of Psychology, cap. X, in http://www.des.emory.edu/mfp/james.
html#principles.
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ainda uma vinha bem carregada de cachos, / bela e dourada [...] em toda a extensão 
com esteios de prata.» «Também fez uma manada de bois de chifres direitos. / As 
vacas fê-las de ouro e de estanho.» «De ouro eram os boieiros [...] / quatro ao todo; 
e seguiam-nos nove cães de patas rápidas. / Mas dois medonhos leões entre o gado 
que ia à frente / agarravam um touro de urros profundos». «Fez também [...] uma 
pastagem situada num belo vale, grande pastagem / de brancas ovelhas, com redis, 
toldados casebres e currais». «Um piso para a dança cinzelou o famoso deus ambi-
destro [... onde] mancebos e virgens [...] dançavam / segurando os pulsos uns dos 
outros.» «Colocou ainda a grande força do rio Oceano / à volta do último rebordo 
do escudo bem forjado» 9.

O que do poema resta neste resumo basta para dizer que toda a realidade é 
colocada no escudo em camadas sobrepostas – como que para obrigar os seres e 
as suas acções a intersignificarem-se, em razão da contiguidade. De facto, a diafania 
entre o cosmos e o mundo humano e animal era de tal maneira clara para o 
ferreiro divino que este conseguiu representar num só escudo, mediante configu-
rações misteriosas e processos inimagináveis, astros, estrelas e constelações, a terra 
dos homens e os oceanos. Juntando num espaço escasso todos estes seres, Homero 
obriga-nos a entrever relações que só a mente e a arte de um deus podia atingir, só 
ele fazendo, por herança, a aliança entre a terra e o céu. Sendo, com efeito, filho de 
Zeus e de Hera, tinha na sua deficiência a marca da terra. Por isso, a ela é lançado 
duas vezes, uma pela mãe e outra pelo pai. E salvo por Tétis, ninfa das águas, casa 
com a bela Afrodite nascida da espuma das ondas revoltas.

Gostaria de ver no escudo de Aquiles uma imagem do vosso diploma. A ciência, 
a sabedoria e a virtude conquistadas ao longo do vosso curso são, neste entendi-
mento, a armadura simbólica com que ireis lutar no futuro. Por cima da maleabili-
dade da ciência, nunca definitiva, simbolizada no estanho, gostaria de ver a dureza 
do bronze da sabedoria. E sobre ambas, o fulgor da virtude, que tal como o ouro 
que brilhava no escudo celeste, resplenderá no testemunho de humanismo, even-
tualmente cristão, por vós dado nas posições sociais que vierdes a ter. E ouso 
esperar que tudo o que recebestes nesta casa tenha a mesma densidade, integração 
e beleza que o escudo que Tétis transportou do Olimpo para as mãos de Aquiles que 
com ele morreu, ferido no seu proverbial calcanhar.

A lição que retiro de tudo o que disse é que, se o simbólico invade por todos os 
interstícios a nossa identidade pessoal e social, esta cerimónia que consagra a vossa 
passagem de estudantes a «doutores» também implica que é necessário juntar terra 
e céu, compreendendo os homens e respondendo aos apelos de transcendência, já 
que todo o simbólico guarda no seu âmago pelo menos um laivo de religiosidade, 
pois aponta para realidades não sensíveis.

 9 hoMero, Ilíada, XVIII, 368-608 (tradução de O. Lourenço, Lisboa, Livros Cotovia, 2005, 
pp. 378-385).
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RECORDAR VASCO DA GAMA, CAMõES,

ALExANDRE HERCULANO E OUTRAS PERSONALIDADES
A PROPÓSITO DAS SUAS TUMULAÇõES NOS JERÓNIMOS

Ana Maria Costa Lopes *

Neste tempo em que a globalização da cultura parece esbater as diferen-
ciações étnicas, também se dá muita atenção à preservação de alguns dos traços 
mais marcantes da identidade, frequentemente ligados ao papel que as figuras 
mais relevantes da história pátria tiveram na construção da gesta de glória e do 
seu imaginário. A formação de um Panteão Nacional, como lugar privilegiado de 
concentração da memória colectiva, entra neste desígnio. As breves notas aqui 
alinhadas não fazem mais do que reviver certas figuras da nossa história e da 
nossa cultura através dos eventos ligados à sua tumulação num dos nossos mais 
importantes monumentos, o Mosteiro dos Jerónimos, sucedâneo de outros em 
que foram sepultadas algumas das nossas glórias nacionais, como Santa Cruz de 
Coimbra e Mosteiro da Batalha. E porque estes acontecimentos estão ligados à 
intervenção de Almeida Garrett e Alexandre Herculano entre outros, para a tumu-
lização de Vasco da Gama e Camões nos Jerónimos, referiremos especialmente o 
seu contributo para a constituição de tal Panteão, dando atenção às vicissitudes 
ligadas à tumulação das personalidades nele sepultadas.

A atenção aos heróis nacionais traz consigo as marcas do tempo. As que 
mais nos interessam aqui estão ligadas ao século XIX e aos inícios do seguinte. 
A época oitocentista, imbuída do Zeitgeist próprio dos ideais românticos, pre-
tendia glorificar o passado da nação e dos seus heróis, representado pelos mais 
lídimos representantes e iniciadores do movimento Romântico, em Portugal, 
Almeida Garrett, Alexandre Herculano 1, entre outros de menor renome, que a 
eles se associaram: escritores, intelectuais, pintores, políticos, músicos, empenha-

 * CEPCEP, Universidade Católica Portuguesa.
 1 Alexandre HerCULaNo, «Os monumentos», O Panorama, vol. 2, n.º 69, 1838, pp. 266-268; 
Id, «Os monumentos», O Panorama, vol. 2, n.º 70, 1838, pp. 275-277; Id, «Mais um brado a favor 
dos monumentos», O Panorama, vol. 3, n.º 93, 1839, pp. 43-45; Id, «Mais um brado a favor dos 
monumentos, II», O Panorama, vol. 3, n.º [93??], 1839, pp. 50-52. Estes artigos estão fundidos nos 
«Monumentos pátrios», Opúsculos, 2.
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das em lutar pelo engrandecimento do país voltando à suas origens anímicas e 
simbólicas.

Dentro desta perspectiva romântica assiste-se a uma revalorização de 
Camões e d’Os Lusíadas, sendo assim dado particular relevo, neste século, à obra 
e ao autor que mais fez para que a epopeia nacional fosse conhecida, na beleza de 
seus inegualáveis versos. Já no século anterior, o XVIII, adquire o Vate projecção 
internacional através de diversas traduções e edições2, mas também através de 
outras igualmente glorificadoras da obra do poeta e, portanto, dos portugueses. 
O célebre João Domingos Bontempo consagrou-o através da música que lhe 
dedicou. Fê-lo na Missa de Requiem, editada em 1819; o não menos afamado 
Domingos Sequeira contribuiu com uma pintura relativa à Morte de Camões, que 
expôs, em Paris, em 1824. Almeida Garrett colaborou neste retomar desta glória 
nacional com o poema Camões, vindo a lume igualmente em França, em 1825, 
e reeditado, em Portugal, em 1839. Mas parece que já, em 1813, se pensava na 
glorificação de Camões, fazendo-se para tal uma subscrição pública nacional e 
internacional para um mausoléu a colocar nos Jerónimos, tendo sido feitas 
diversas diligências a favor deste projecto.3 Garrett expressa estas intenções na 
3.ª edição do seu Camões, e Passos Manuel, por Decreto-Lei de 1836, opta por 
São Vicente de Fora para a sua tumulação.

Esta linha nacionalista, sempre presente, embora de maneira e intensidade 
diferentes, será retomada mais para o fim do século de forma inesperada. Nesta 
época António Feliciano de Castilho sugeriu a constituição de um Campo Elísio 
para a sepultura de outras pessoas importantes de diversas áreas do conheci-
mento. O autarca Júlio Pimentel fez uma proposta idêntica à de António Feliciano 
de Castilho, em 1858, na Câmara Municipal de Lisboa. Mas nada se concretizou. 
Sérgio Campos diz ter havido, em 1871, a ideia de criar um Panteão Nacional no 
Mosteiro dos Jerónimos para os Grandes da Nação 4. Isto mostra como Camões 
serviu para a concretização de algo que já estava na mente de muitos e como esta 

 2 Traduções d’Os Lusíadas de Luís de Camões: para inglês feitas em 1655 por Sir Richard 
Fanshaw (1608-1666). Nova tradução em 1776, por William Julius Mickle (1734-1788):Nova tradução em 1776, por William Julius Mickle (1734-1788): The Lusiad, 
Or the Discovery of India. An Epic PoemAn Epic Poem. O Morgado de Mateus faz uma edição monumental e 
luxuosa dos Lusíadas, e conta com M. Firmin Didot (1764-1836) como editor e com o pintor francês 
François Gérard (1770-1837). As ilustrações ficaram a cargo de Evariste Fragonard (1780-1850) e as 
gravuras de Raphael-Urbain Massard (1775-1843). Esta obra difundiu-se em muitas bibliotecas do 
mundo (11 Brasil, 22 França, 28 Inglaterra, 5 Espanha, 13 Itália, 2 América, 2 Ásia. Cf. Clara Moura 
Soares, As intervenções oitocentistas do mosteiro de Santa Maria de Belém: O sítio, a história e a 
prática arquitectónica, Lisboa, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, 2005. (Doutoramento).

 3 Subscrição para o mausoléu de Camões (1818). Marquês de Marialva e Morgado de Mateus 
– Comissão de Paris. Local Jerónimos. Subscrição de Comissão de Lisboa – sem sucesso. Subscrição 
de Paris e Londres 1817-1818 – 10.270 francos. 

 4 Cf. Sérgio Campos de MaTos, Historiografia e Memória Nacional no Portugal do século XIX 
(1846-1898), Lisboa, Colibri, 1998, p. 431.
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ideia projectada neste espaço se arrastou durante anos. Isto apesar de o templo, 
pela simbologia ligada às Descobertas e aos seus heróis e à História de Portugal, 
oferecer todas as condições para a exaltação da memória colectiva através dos 
seus maiores vultos, inserindo-se na óptica não de uma, mas de várias gerações.

O culto a Camões foi assumindo dimensões únicas ao longo deste século. 
Serviu de refrigério e reabilitação dos portugueses em tempos de crise, «tirando»-
-os do pessimismo em que se encontravam após as invasões estrangeiras e o 
domínio inglês. Nacionalidade e identidade foram assim cultivadas com estes 
objectivos. Os Jerónimos tiveram nisso um papel capital.

Camões acabou por fazer como que a ligação de toda a conturbada história 
dos túmulos de gente notável vinda para este Mosteiro; abriu o caminho e con-
tinuou a ser o estímulo para a criação do Panteão Nacional das figuras ilustres. 
Na verdade, a ideia defendida por uns, ao longo do século, e depois de muitas e 
intrincadas peripécias, algumas politizadas, e da incerteza acerca do local onde 
deveria ser concretizado, a concepção do projecto inicial só se concretizaria em 
1880, nos Jerónimos, por ocasião do Centenário de Camões. Todavia tanto o seu 
túmulo como o de Vasco da Gama, só seriam concluídos em 1894. Ambos têm 
histórias complexas que serão desenvolvidas em outros artigos. Primeiramente 
colocados na capela do transepto do lado da Epístola junto ao do rei D. Sebastião, 
não ficaram aí, dados os entraves colocados pela Comissão dos Descobrimentos, 
em 1939, o que obrigou à sua recolocação no sub-coro.

Os festejos em volta de Camões e de Vasco da Gama rodearam-se de um 
cerimonial magnífico sobre o qual as gravuras da época e as descrições aparecidas 
na imprensa não deixam dúvidas 5, sendo várias as instituições que contribuíram 

 5 «As câmaras municipais no préstito», [Camões] Diario de Noticias, 10 de Junho de 1880, 
p. 1; «Carta de Camões», Diario de Noticias, 10 de Junho de 1880, p. 1; «Sessão solene da classe 
tipográfica lisbonense em honra de Camões», Diario de Noticias, 10 de Junho de 1880, p. 1; Adolfo 
CoeLho, «Assuntos do dia, 10 de Junho de 1580» [Camões], Diario de Noticias, 10 de Junho de 1880, 
p. 1; Júlio César MaChado, «Folhetim, Camões e as festas», Diario de Noticias, 10 de Junho de 1880, 
p. 1; «[Gravuras da Vidigueira, de s. Rafael]», O Occidente, vol. 3, n.º 60 (Jun.) 1880, p. 105; «As nossas 
gravuras, Apoteose de Camões», O Occidente, vol. 3, n.º 63 (Ago.) 1880, p. 126; «Festas do Centenário 
de Camões – As nossas Gravuras», O Occidente vol. 3, n.º 62 (Jul.) 1880, pp. 117, 120, 121, 124-126; 
«Festas do Centenário de Camões. As nossas gravuras», O Occidente, vol. 3, n.º 61 (Jul.) 1880, pp. 111, 
112, 113, 116; «Trasladações dos restos de Camões e Vasco da Gama. Desembarque em Belém no dia 
8 de Junho de 1880-Gravura», O Occidente, vol. 3, n.º 60 (Jun.) 1880, p. 101; Rodrigo V. de ALMeida, 
«Retrato de Camões», O Occidente, Suplemento ao n.º 59, 3.º ano (Jun.) 1880, p. 91; Guilherme 
de Azevedo, «Crónica ocidental», O Occidente, vol. 3, n.º 62 (Jul.) 1880, pp. 118-119; id., «Crónica 
ocidental», O Occidente, vol. 3, n.º 60 (Jun.) 1880, p. 102; id., «Festas do Centenário de Camões, 
Crónica Ocidental», O Occidente, vol. 3, n.º 61 (Jul.) 1880, p. 111; id., «Camões salvando os Lusíadas 
do naufrágio», O Occidente, Suplemento ao n.º 59, 3.º ano (Jun.) 1880, p. 91; id., «Comemorações 
do Tricentenário de Camões, O Tricentenário de Camões», O Occidente, Suplemento ao n.º 59, 3.º 
ano (Jun.) 1880, p. 90; Pinheiro Chagas, «Camões e Natércia», O Occidente, Suplemento ao n.º 59, 3.º 
ano (Jun.) 1880, p. 90; Gonçalves CresPo, «Na igreja das Chagas», O Occidente, Revista Illustrada de 
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para que o acontecimento tivesse a dignidade e a grandiosidade esperadas. Estava 
aberta a hipótese do Panteão para grandes figuras nacionais. A sua «conquista» 
foi uma empresa bem difícil porque, como em qualquer história, há sempre adju-
vantes e oponentes.

A ideia, tendo germinado cedo, tarde floresceu. Difícil e cheia de peripé-
cias foi a «ocupação» do Mosteiro dos Jerónimos. Se alguns intelectuais se preo- 
cuparam, desde o início do século XIX, em reviver, dar a conhecer e revalorizar 
o passado nacional, consubstanciado nos seus heróis, na sua história e literatura, 
no seu património 6, os que se lhe seguiram durante todo o século e, principal-
mente, no seu final, com a grave crise provocada pelo Ultimatum, como que 
exacerbaram aquela tónica, levando-os a concretizar projectos antigos. E, poste-
riormente, associaram-se-lhes pessoas ligadas aos ideais republicanos.

Mas, para além da história da utilização deste espaço como Panteão, vale a 
pena referir as pessoas que foram escolhidas para aqui permanecerem, deixando 
as atribulações da vinda de algumas delas para outro momento, não só porque há 
muito para contar, mas porque cada uma delas merece um lugar especial.

Cada uma das individualidades que veio para o Mosteiro tem uma biografia 
especial, havendo sempre algumas que sobressaem pelos seus percursos, pelos 
maravilhosos textos que legaram, ou por outros motivos, até ideológicos como 
é o caso das figuras políticas. Certo é não haver uma igual à outra e daí, também, 
o interesse deste estudo. Monotonia não existe.

O primeiro a ocupar o templo depois de Vasco da Gama e de Camões foi 
uma das mais prestigiadas figuras do século XIX, Alexandre Herculano. Mas 
também não foi fácil a sua tumulação no Mosteiro. O segundo foi o tão amado 
João de Deus, em 1896. O poeta simples e bom, o homem generoso que tudo 
deu – para além dos seus talentos e inteligência que eram muitos – teve ceri-
mónias e cortejos dignos de um ser tão especial como o inventor da Cartilha e 

Portugal e do Extrangeiro, Lisboa, Suplemento ao n.º 59, 3.º ano (Jun.) 1880, p. 97; id., «Trinta anos 
depois», O Occidente, Suplemento ao n.º 59, 3.º ano (Jun.) 1880, p. 97; João de DeUs, «Os Lusíadas», 
O Occidente, Suplemento ao n.º 59, 3.º ano (Jun.) 1880, p. 99; Almeida GarreTT, «Camões lendo os 
Lusíadas a D. Sebastião na Penha Verde de Sintra», O Occidente, Suplemento ao n.º 59, 3.º ano (Jun.) 
1880, p. 91; J. B., «Trasladação dos restos de D. Vasco da Gama», O Occidente, vol. 3, n.º 60 (Jun.) 
1880, p. 103; Oliveira MarTiNs, «Camões e D. Sebastião», O Occidente, Suplemento ao n.º 59, 3.º ano 
(Jun.) 1880, pp. 98-99; Francisco de MeNezes, «A Camões», O Occidente, Suplemento ao n.º 59, 
3.º ano (Jun.) 1880, p. 91; Brito RebeLo, «Restos de Luís de Camões, Convento de Santana, Mosteiro 
dos Jerónimos em Belém», O Occidente, Suplemento ao n.º 59, 3.º ano (Jun.) 1880, pp. 99-100; 
id., «Vasco da Gama», O Occidente, vol. 3, n.º 60 (Jun.) 1880, pp. 102-103; Jaime ViCTor, «A Camões, 
A salvação dos Lusíadas», O Occidente, Suplemento ao n.º 59, 3.º ano (Jun.) 1880, p. 91.

 6 Apenas por curiosidade se refere que o próprio Herculano alerta para a necessidade de pre-
servar os monumentos nacionais. Fá-lo, por exemplo, em A Escola Politécnica e o Monumento e os 
Monumentos Pátrios, trabalho pioneiro nesta área. Em 1840 o movimento Sociedade Conservadora 
dos Monumentos Nacionais pretende defender o património nacional. 



Ana Maria Costa Lopes

289

Não se é povo sem memória: recordar Vasco da Gama, Camões, Alexandre Herculano

das muitas poesias de gosto popular. Sem complicações foi directamente para 
os Jerónimos. Os jornais 7 dão-nos, durante dias e detalhadamente, conta das 
grandes cerimónias que lhe foram prestadas por amigos, estudantes e altas perso-
nalidades; referem-se aos seus dados biográficos e registam desenvolvidamente 
as opiniões de intelectuais e de políticos. O que aliás aconteceu com a maior 
parte dos que para aqui vieram, como Almeida Garrett e Guerra Junqueiro, 
Teófilo Braga, Sidónio Pais, Carmona.

Almeida Garrett 8 foi um dos intelectuais que mais lutou por que o Panteão 
Nacional se concretizasse no Mosteiro. Mas também foi quem mais entraves teve 
para ali repousar. Merecia-o por muitas razões. Mas os homens nem sempre são 
justos. A sua tumulação foi das que mais celeuma levantou, por questões políticas.

Os republicanos quiseram, do mesmo modo, continuar este projecto pondo 
aqui neste monumento Sidónio Pais 9 e Teófilo Braga. Mais tarde Salazar mandou 
ali colocar os restos mortais de Carmona 10.

 7 Teixeira BasTos, «João de Deus», O Século, 16 de Janeiro de 1896, pp. 1-2; João Franco Castelo 
BraNCo, «João de Deus», O Século, 13 de Janeiro de 1896, p. 1; «Morte de João de Deus», O Occidente, 
vol. 19, n.º 614 (Jan.) 1896, pp. 9-10; «Notas», O Occidente, Revista Illustrada de Portugal e do 
Extrangeiro, Lisboa, vol. 19, n.º 614 (Jan.) 1896, pp. 10-11; João de DeUs, «A oração», O Occidente, 
vol. 19, n.º 614 (Jan.) 1896, p. 12; Alexandre MeireLes, «A primeira poesia de João de Deus», O Occi-
dente, vol. 19, n.º 614 (Jan.) 1896, p. 11; A. L. dos Santos VaLeNTe, «Na morte de João de Deus», 
O Occidente, vol. 19, n.º 614 (Jan.) 1896, p. 11; «João de Deus», Diario de Noticias, 12 de Janeiro 
de 1896, p. 1; «João de Deus», Diario de Noticias, 13 de Janeiro de 1896, p. 1; «João de Deus», 
Diario de Noticias, 16 de Janeiro de 1896, p. 1; «João de Deus», Diario de Noticias, 17 de Janeiro 
de 1896, p. 1.

 8 «Almeida Garrett», O Século, 3 de Maio de 1903, pp. 1-2; «Almeida Garrett», O Século, 4 de 
Maio de 1903, pp. 1-2; «Garrett no Panteon», Diario de Notícias, 3 de Maio de 1903, p. 1; «As nossas 
palavras», Diario de Notícias, 3 de Maio de 1903, p. 1; «Assuntos do dia, Almeida Garrett, A homena-
gem, o dia de ontem», Diario de Notícias, 4 de Maio de 1903, p. 1; «Eloquência tribunícia de Garrett», 
Diario de Notícias, 3 de Maio de 1903, p. 1; «Estrangeiro, Carta de Paris», Diario de Notícias, 3 de 
Maio de 1903, p. 1; «Homenagem a Garrett», Diario de Notícias, 3 de Maio de 1903, p. 1; César SiLva, 
«Garrett», Diario de Notícias, 3 de Maio de 1903, p. 1.

 9 João Chagas, Diário, 3, 4, Lisboa, Rolim, [1987]; João MediNa, «O assassinato de Sidónio 
Pais», Factos desconhecidos da história de Portugal, Lisboa, Reader’s Digest, 2004, pp. 200-213; João 
MediNa, Morte e Transfiguração de Sidónio Pais, Lisboa, Cosmos, 1994; Glória SaNTos, «Viana do 
Castelo na monarquia do Norte», Estudos Regionais, Revista de Cultura do Alto Minho, n.º 18, 1997, 
pp. 61-96.; Eduardo SerPa, «PAIS, Sidónio, Bernardino Cardoso da Silva», Enciclopédia luso-brasi-
leira da cultura, 14, Lisboa, Verbo, 1973, pp. 1071-1072.

 10 1. Luís Vaz de Camões (1524 ou 1525? -1579 ou 1580) – Trasladação para os Jerónimos, em 
10 de Junho de 1880; 2. Vasco da Gama, (1468? - 24 de Dezembro de 1524), em 10 de Junho de 
1880; 3. João de Deus Ramos (1830-1896), em 15 de Junho de 1896, para os Jerónimos. Colocado 
na Capela da Pia Baptismal; 4. João Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett (1790-1854) tras-
ladação para os Jerónimos, em 9 de Junho de 1902 (desde 1854 em túmulo vulgar); 5. Bernardino 
Cardoso da Silva Sidónio Pais (1872-1918) – para os Jerónimos, a 21 de Dezembro de 1918; 6. Abílio 
Guerra Junqueiro (1850-1923) – Jerónimos a 14 de Julho de 1923; 7. Joaquim Teófilo Braga (1843-
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Mas a história não pára aqui, uma vez que, em 1966, todas estas persona-
lidades, à excepção de Herculano, de Camões e de Vasco da Gama foram para a 
Igreja de Santa Engrácia, o novo Panteão Nacional, de forma a transformar a Sala 
do Capítulo em Sala Mortuária. Não cabe agora tratar das histórias individuais dos 
túmulos ou das vontades próprias dos familiares, amigos ou instituições oficiais 
de cada um destes escritores referentes à última morada, mas o que se percebe 
é que, em cada época, se tentou organizar ou gerir o espaço de maneira dife-
rente. Mas Belém volta a ter importância após 1974. Mais recentemente, quase 
um século após a trasladação de Alexandre Herculano por proposta do deputado 
Manuel Alegre, Fernando Pessoa vem para os Jerónimos, em 1985. A obra é da 
autoria do escultor Lagoa Henriques. Isso aconteceu a 13 de Junho de 1985. Com 
o poeta da Mensagem, os Jerónimos retomariam, depois de 1974, o seu anterior 
papel simbólico.

Vários motivos existiram para tumulizar Alexandre Herculano (1810-1877) 
nos Jerónimos. Por um lado, o alto crédito que o escritor, durante toda a sua 
vida, conseguiu capitalizar, tornando-o o Pai da nossa história, sendo seguido 
incondicionalmente por muitos que o admiravam, desde o Imperador do Brasil, 
a Bulhão Pato, Ramalho Ortigão, Oliveira Martins, etc., que se deslocavam para 
o ouvir, primeiramente à Ajuda onde ele viveu longos anos, exercendo aí a sua 
função de Bibliotecário e Presidente da Câmara de Belém, e depois a Vale de 
Lobos, em Santarém.

Este respeito e admiração provinham da sua diversa e intensa actividade 
intelectual 11, quer como historiador – promovendo o conhecimento da nossa 
história e dos heróis nacionais desde os seus primórdios e com o estudo dos 

-1924) – para os Jerónimos a 31 de Janeiro de 1924; 8. António Óscar de Fragoso Carmona (1869 -18 
de Abril de 1951) para os Jerónimos a 22 de Abril de 1951.

 11 1836 – Publicação de A Voz do Profeta (Poesia); Redactor de O Panorama – Principal órgão 
de difusão das ideias românticas em Portugal; 1838 – Publicação de A Harpa do Crente (Poesia); 
1838 – Publicação de O Fronteiro de África (Teatro); 1838 – Dirige o Diário do Governo; 1839-1844 –  
Lendas e Narrativas, 2 vols.; 1840 – Início da publicação da História de Portugal; 1842 – Publicação de 
Os Infantes em Ceuta (Teatro); 1842 – Publicação das «Cartas sobre a História de Portugal» na Revista 
Universal Lisbonense; 1843 – Publicação de O Bobo (Romance Histórico) – em O Panorama; 1843-
-1844 – Publicação dos «Apontamentos para a História dos Bens da Coroa e forais» no Panorama; 
1844 – Estudos sobre a Idade Média Portuguesa; 18441844 – Publicação do Eurico, o Presbítero (Romance 
Histórico); 1844 – O Pároco da Aldeia; 1846-1853 – Publicação da História de Portugal – 4 vols.; 
1848 – Publicação de O Monge de Cister; 1850 – Publicação de Eu e o Clero. Considerações Pacíficas; 
1850 – Publicação de Solemnia Verba; 18511851 – Funda o Jornal O País; 1853 – Define a orientação de 
O Português. Escreve na Revista Universal Lisbonense, Illustração, Revista Academica de Coimbra, 
Semana, Memorias do Conservatorio, Revista Peninsular, Annaes das Sciencias e Letras, Memorias 
da Academia Real das Sciencias, etc.; 1853 – Inicia a publicação da História da origem e estabeleci-
mento da Inquisição em Portugal; 1856 1856 – Inicia da publicação da Portugaliae Monumenta Historica; 
1859 – Publicação do último volume da História da Inquisição; 18661866 – Estudos sobre o casamento 
civil; 1873-1908 –1873-1908 – Opúsculos.
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municípios 12 –, quer como poeta, romancista, jornalista, polemista, ao longo de 
toda a sua vida, até ao seu «exílio» para Vale de Lobos onde continuou a sua 
faceta de agricultor, também ela exercida durante quase toda a vida 13, do lado 
de lá do rio e em Lisboa. Não são indiferentes as múltiplas atitudes e acções polí-
ticas que desenvolveu, aceitou ou rejeitou, e as ideias que defendeu acarretando 
consequências, por vezes, funestas para ele próprio. Vale a pena referir, a este 
respeito, a sua actividade de Presidente da Câmara de Belém, talvez das activi- 
dades mais desconhecidas, já que apenas exerceu essas funções durante um 
biénio, por causa da chamada Questão do candeeiro, que corporizou as suas 
dissidências em relação ao governo dada a disputa entre os empregados da 
Câmara e membros da municipalidade que desagradaram a Herculano. A Câmara 
é dissolvida pelo Decreto de 31 de Outubro de 1855.

A respeito da Câmara de Belém, Alberto Meireles dá-nos interessantes infor-
mações sobre diversos pontos, hoje ignorados: «Pelos decretos de 18 de Junho de 
1885 e 17 de Setembro do mesmo ano, foram incluídas em Lisboa as freguesias da 
Ajuda, Alcântara, Belém, Carnide, Lumiar, Ameixieira, Campo Grande, Charneca, 
Olivais, Beato criando-se os 4 bairros existentes. Primitivamente, nos bairros coin-
cidiam as funções administrativas com as judiciais e só em 16 de Março de 1832 
foram separadas aquelas funções, passando a haver no concelho um magistrado 
administrativo com o nome de Provedor de Concelho» 14. É «Pelo decreto de 11 
de Setembro de 1852 [que] foram criados os concelhos de Belém e Olivais, e 
pelo edital de 13 de Outubro do mesmo ano, foram fixados os limites das fregue-
sias»15. Este concelho tornou-se autónomo «entre 1852-1854 [...] Era constituído 
pelas seguintes Freguesias: Ajuda, Benfica, Carnide, Belém, Odivelas, Alcântara 
extra-muros, Santa Isabel extra-muros e São Sebastião da Pedreira extra muros. 
Tinha 63 km2» 16. O brasão da Câmara ainda pode ser visto não só o Largo dos 
Jerónimos como também na própria Câmara situada na Rua Nova do Calhariz, à 
Ajuda 17, tendo como figuras emblemáticas Vasco da Gama e a Torre de Belém.

Resultante das actividades aqui sumariamente mencionadas, e como seu 
complemento importante, devemos somar aos atributos do historiador, o exem-

 12 César de OLiveira, «Os municípios no Liberalismo Monárquico constitucional», História dos 
municípios e do poder local – Dos finais da Idade Média à União Europeia, Círculo de Leitores, 
1996, pp. 199, 223; Fidelino de FigUeiredo, «Alexandre Herculano», História literária de Portugal, 
séculos XII-XX, Rio de Janeiro, Ed. Fundo de Cultura, 2.ª ed. 1960, p. 356. 

 13 Fidelino de FigUeiredo, op. cit., p. 357.

 14 Alberto MeireLes, Lisboa Ocidental, Lisboa, Oficinas A Poligráfica, s.d., p. xx.

 15 Id., op.cit., p. xx.

 16 Cf. http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa-Maria-de-Belém.Cf. http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa-Maria-de-Belém.

 17 Carlos CoNsigLieri, Filomena Ribeiro, José Manuel Vargas, Marília AbeL, Pelas Freguesias de 
Lisboa, Lisboa Ocidental, São Francisco de Xavier, Santa Marta de Belém, Ajuda, Alcântara, Lisboa, 
Câmara Municipal de Lisboa, Pelouro da Educação, 1996, p. 109.
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plo de vida deste homem capaz de tomar as atitudes mais radicais em defesa 
das suas ideias, quando a sua honradez, a justiça, a honestidade e dignidade o 
exigiam, independentemente das ambições ou louros políticos que pautavam o 
modus vivendi de muitos dos seus contemporâneos. «A vida de Alexandre Hercu-
lano, particular e pública é […] um dos seus livros mais conceituosos e de mais 
pura moral. Os caracteres austeros são mais raros e mais meritórios do que os 
talentos brilhantes, tantas vezes nocivos» 18.

Ao longo da sua existência foi uma pessoa singular e um exemplo para 
todos. A biografia e a bibliografia da sua obra são muito claras e ricas. O que 
constituía razões mais do que suficientes para colocar os restos de Alexandre 
Herculano na Sala do Capítulo, sala inacabada e que nunca tinha sido utilizada 
para as suas verdadeiras funções, mas cobiçada por outros nobres, em séculos 
passados, para repouso eterno. Mas se isso se não verificou logo após a sua morte, 
em 13 de Setembro de 1877, em Vale de Lobos 19, veio a concretizar-se mais tarde 
em 1888 20. Apesar de terem sido apontados outros locais como a Batalha, Santa 
Cruz de Coimbra, a igreja de Azóia de Baixo, a muitos pareceu ser aquele o local 
mais apropriado para honrar o grande homem. E de facto assim aconteceu.

A este propósito a reflexão de António Enes é muito clara quanto às aspi-
rações dos amigos, pondo de lado todas as dúvidas existentes: «Há mais de três 
meses que Alexandre Herculano trocou o seu primeiro jazigo, Vale de Lobos, 
pelo mais cerrado e humilde de Azóia e a indiferença pública, que ele requestou 
vivo, ainda não ousou guardar-lhe o nome nesse arquivo, verdadeiro limbo, das 
glórias nacionais que os portugueses não mostram conhecer senão quando o 
inculcam, mais por jactância do que estimação consciente [...] porfia-se em dis-
putar o grande homem ao silêncio e aniquilamento da morte». E na defesa do 
amigo, que não era só dele, mas de muitos encoraja, estimula, desafia: «Não 
deixemos pois, nós, discípulos parar a vida póstuma que começou para o mestre, 
suspender-se a obra do templo que lhe vai crescendo sobre a sepultura. Estu-
demo-lo para nós, expliquemo-lo às multidões, exponhamo-lo como modelo 
exemplo, e assim reconheceremos a dívida nossa e da pátria» 21.

Da mesma maneira, não deixou Gervásio Lobato, numa das mais lidas e 
importantes revistas da época de fazer um ponto da situação aos leitores: «Meses 
depois de Alexandre Herculano morrer, nos princípios do ano de 1879, reuniu-se 
nos paços do concelho um grupo de amigos, de discípulos e de admiradores do 

 18 António ENes, «Alexandre Herculano», O Occidente, vol. 1, n.º 1 (1 Jan.) 1878, p. 2.

 19 «A casa na Quinta de Vale de Lobos aonde morreu Alexandre Herculano», O Occidente, 
vol. 1, n.º 1 (1 Jan.) 1878, p. 4. Cf. ainda «A igreja da Azóia», O Occidente, vol. 1, n.º 1 (1 Jan.) 1878, 
p. 4; «Túmulo onde foi depositado Herculano», O Occidente, vol. 1, n.º 1 (1 Jan.) 1878, pp. 4-5.

 20 Cf. «Capela tumular de Alexandre Herculano no Convento dos Jerónimos», O Occidente, 
vol. 11, n.º 348 (Ago.) 1888, p. 187.

 21 António ENes, «Alexandre Herculano», O Occidente, vol. 1, n.º 1 (1 Jan.) 1878, p. 2.
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grande escritor e nomeou uma comissão, que ficou sendo presidida pelo sr. Rosa 
Araújo, para tratar de uma homenagem nacional e grandiosa à memória do ilustre 
morto. Essa comissão abriu uma subscrição nacional que produziu cerca de cinco 
contos de réis, contribuindo para ela com um conto de réis a câmara municipal 
de Lisboa e com duzentos mil réis a câmara de Santarém» 22. Parco foi o resultado. 
No entanto o governo deu doze contos. E «A comissão fez erigir um grandioso 
túmulo monumental na casa do capítulo do extinto convento dos Jerónimos, e 
no dia 28 aí foram encerrados solenemente com todo o aparato e imponência 
duma festa nacional os restos de Alexandre Herculano» 23.

Em conformidade com o espírito da época, se constituiu pois a comissão 
que fez uma subscrição nacional para a construção do cenotáfio ao historiador 
nos Jerónimos. Contou com vários apoios como o Partido Regenerador, a coroa, 
e a própria Casa Pia, que se prontificou também a contribuir monetariamente 
para tal projecto. A posição desta instituição revelar-se-ia fulcral, uma vez que 
ainda era responsável por este espaço. Se previamente se tinha pensado no 
claustro por evitar problemas com a igreja ou com a coroa, é da própria Casa Pia 
que vem a ideia da Sala do Capítulo, que para tal teria de ser arranjada e comple-
tada, uma vez que esta não datava dos tempos iniciais da construção dos Jeró-
nimos. Parece ter havido consenso. Neste sentido coube, ao deputado Mariano 
Cyrilo de Carvalho, tendo como adjutor António Augusto de Aguiar, a aceleração 
do processo. O projecto foi, deste modo, concretizado com uma verba para o 
arranjo da sala e para a erecção do sarcófago.

«As obras da Casa do Capítulo decorreram em 1884-1886: desterro para 
nivelar o terreno, demolição de um barracão que servia de aula de desenho, cons-
trução da abóbada. [...] O mausoléu é começado em 1886 e é inaugurado em 
28 de Junho de 1888. É obra do Eng. Manuel Raimundo Valadas» 24. Mas tanto 
«O mausoléu [como] a estátua do crucificado foram erigidas por subscrição feita 
entre amigos e admiradores do finado» 25. É ainda de referir que «As obras da 
capela e do mausoléu foram gratuita e zelosamente planeadas e dirigidas pelo 
distintíssimo eng. Manuel Raimundo Valadas – da comissão executiva» 26.

Na verdade, tudo conseguiram os amigos de Herculano e na data marcada, 
na estação dos comboios, em Lisboa, esperavam os seus restos «muita gente, 
representantes de el-rei e da rainha, ministros, pares do reino, deputados, acadé-

 22 Gervásio LobaTo, «Crónica ocidental», O Occidente, Revista Illustrada de Portugal e do 
Extrangeiro, Lisboa, vol. 11, n.º 343 (Jul.) 1888, p. 146.

 23 Id., «Crónica ocidental», O Occidente, Revista Illustrada de Portugal e do Extrangeiro, 
Lisboa, vol. 11, n.º 343 (Jul.) 1888, p. 146.

 24 José da Felicidade ALves, O Mosteiro dos Jerónimos, Das Origens à Actualidade, 2, Lisboa, 
Horizonte, 1992, p. 287. 

 25 Id., O Mosteiro dos Jerónimos. Das Origens à Actualidade, 2, Lisboa, Horizonte, 1992, p. 288.

 26 Id., Ibid. 
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micos, homens de letras, jornalistas, professores, comissões de várias associações 
e sociedades e grande concurso do povo. De Alcântara para os Jerónimos o caixão 
foi transportado numa berlinda puxada a quatro parelhas» 27. Estava organizado 
um cortejo até aos Jerónimos e o grande escritor «foi recebido pelo pároco de 
Santa M.ª de Belém e conduzido por entre as alas dos alunos da casa Pia [...] No 
dia 28 às 11h 15m da manhã, perante uma assistência numerosíssima, em que 
estavam representadas pelos [...] seus mais distintos membros de todas as classes 
pensantes do país, começou a cerimónia religiosa por uma missa celebrada pelo 
bispo [...] [Uma] orquestra regida pelo maestro Gaspar, executou a famosa marcha 
fúnebre de Chopin [...] D. José de Almeida cantou excelentemente uma ária de 
Stradella e o Dr. Alves Mendes subiu ao púlpito a fazer a sua oração fúnebre.

O que foi essa oração, não é fácil de dizer: um assombro de talento e de elo-
quência, um dos mais notáveis triunfos oratórios, que temos visto no nosso país. 
Em seguida à oração fúnebre entoou-se o Libera me e o féretro foi conduzido 
para o mausoléu, ao som da marcha fúnebre de Chopin» 28.

Muitas outras histórias interessantes a diversos níveis há para narrar acerca 
das personalidades que para aqui vieram. A serenidade do Mosteiro é aparente. 
Ele oculta milhares de lutas e debates; esperanças e desilusões; hesitações, mas 
também vitórias que serão brevemente contadas…
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