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Ano 68 e ainda

Os factos precedem a própria acção. 
Arthur Rimbaud

A violência das manifestações dos jovens dos países protagonistas da 2ª 
Guerra Mundial – Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Checoslováquia, 
EUA ou Japão - nos anos 60 revela um mal-estar que não é económico, 
mas ético e moral.

O sucesso económico dos anos 60 assenta no trabalho das populações 
mais pobres – emigrantes ou não - e nas técnicas, conhecimentos e ex-
periências usadas na exterminação dos judeus, ciganos, arménios, re-
fractários e opositores, e numa nova ordem mundial baseada no poder da 
bomba atómica que, desde então, ironicamente, se chama Guerra Fria.

Foi com o aço, o carvão, o petróleo e a indústria química, que se fez a 
Segunda Guerra e, duas décadas mais tarde, a Sociedade de Consumo. 
A ideia de que a felicidade era alcançável através dos novos e fascinantes 
produtos – automóvel, aspirador, detergente, prêt – à porter, leite em 
pacote , manteiga , etc. - escondia a realidade social dos trabalhadores 
que os produziam, das colónias fornecedoras das matérias primas, dos 
jovens que os exércitos nacionais recrutavam para afrontar os movimen-
tos de libertação colonial, e da terra que os agricultores viam extenuadas 
com o uso dos fertilizantes químicos e das novas sementes.

O envolvimento de todos os grupos sociais – estudantes, operários, ag-
ricultores, professores, artistas, sociólogos e escritores – deu uma inten-
sidade inaudita aos movimentos reivindicativos dos anos 60. Foram as 
relações de dominação tradicionais na Universidade, na Fábrica e entre 
o Homem e a Mulher que vacilaram. É a recusa da autoridade do Estado, 
dos partidos, dos sindicatos e dos professores.

A televisão enquanto novo meio de comunicação de massas, a vocação
internacional das novas indústrias, as alianças políticas internacionais 
para o controlo das matérias primas e das fontes energéticas, são igual-
mente responsáveis pela dimensão global dos novos conflitos sociais e 
militares. 

A Guerra do Vietname representa “ a questão fundamental do nosso tem-
po: o direito dos pobres de criarem uma sociedade baseada numa outra 
coisa que não o interesse dos ricos”, afirma o realizador Alain Resnais a 
propósito do filme Loin du Vietnam, em que as greves dos operários da 
Fábrica Rhodiaceta - Besançon fazem curto-circuito com a realidade dos 
camponeses do Vietcong cujos campos, escolas, hospitais e ruas, esta-
vam a ser queimados pelo Napalm que a indústria química americana 
produziu para a frente da Guerra, e, para a Agricultura Industrial, os pes-
ticidas e herbicidas com o selo da Monsanto. Harun Farocki em Napalm 
explica-o às novas gerações de então e de agora.

O famoso slogan: Peace and Love a criação de escolas e comunidades al-
ternativas, a liberdade sexual e a independência das mulheres em relação 
ao poder masculino que a Pílula indelevelmente suporta, o consumo de 
drogas como outro modo de percepcionar o mundo, são alguns dos as-
pectos mais visíveis da mudança da sociedade tradicional marcada pelo 
catolicismo doloroso ou pelo protestantismo puritano, para a cultura 
contemporânea.

Eglantina Monteiro
[organiza a partir do acervo Ephemera – Arquivo de José Pacheco Pereira]


