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Editorial |
Lutar pelo presente, 
olhar para o futuro 

O Praxis Magazine nasceu precisamente há um ano. Desde o início que o projecto se propôs a ampli-
ficar as vozes dos movimentos e forças anticapitalistas e não a dar-lhes, como que subitamente, voz. 
Um trajecto repleto de erros e de reflexão, de crítica e auto-critica, de avanços e recuos. Um trajecto 
fiel a si mesmo e com os e as activistas, mas também com os e as seus leitores e leitoras. O lança-
mento desta revista digital é mais um passo num percurso que tem tentado contribuir para a cria-
ção de um espaço de debate e crítica construtiva entre e à esquerda, sem sectarismos. Uma revista  
que desejamos que um dia dê à estampa. Este foi o primeiro passo de, esperamos, muitos outros. 

O tempo que vivemos é de estagnação à esquerda, mas principalmente tempos em que não existe rumo 
político. Se o apoio ao governo minoritário do Partido “Socialista” pelo Bloco de Esquerda e Parti-
do Comunista Português foi uma oportunidade para impedir o avanço da direita mais neoliberal de 
que temos memória, também o foi para minar o próprio PS ao acentuar as suas contradições. Uma 
oportunidade, sabemos há algum tempo, que não foi aproveitada pelos partidos da esquerda parla-
mentar. Fechados nos gabinetes e corredores da Assembleia da República em negociações com o PS, 
os partidos da esquerda não conseguiram mais que migalhas sob o slogan de “recuperação de ren-
dimentos” e de “viragem da página da austeridade”, ao mesmo tempo que relegam a Rua para um 
segundo plano. Uma austeridade que, no entanto, ainda perdura no dia-a-dia dos trabalhadores, 
mesmo que com pezinhos de lã. Pelo meio, deixou-se de falar da União Europeia, da reestruturação 
da dívida, do imperialismo e da NATO. Questões fundamentais no combate político anticapitalista. 

O percurso da austeridade permanente continua sem percalços de maior. Hoje, o PS, caso único na Euro-
pa, está longe de colapsar e os movimentos sociais encontram-se fragilizados, com acções esporádicas e 
reactivas a acontecimentos, sem englobarem no seu seio uma perspectiva global das lutas e reivindicações. 
Não apenas no discurso, mas principalmente na prática. No entanto, ainda mantêm viva a chama da Rua. 

O actual momento de refluxo e a crescente institucionalização dos partidos de esquerda radi-
cal obrigam ao aprofundamento de um debate estratégico sobre as prioridades. É precisamen-
te sobre essa questão que o artigo da autoria de Catarina Príncipe se dedica, afirmando que 
“este debate estratégico não é sobre se se deve disputar o poder institucional ou não, mas qual 
o papel e quais as prioridades que um partido de esquerda radical deve atribuir às instituições”. 
Não poderíamos concordar mais com o alerta de Príncipe quando afirma que se “estes parti-
dos estabelecerem como estratégia a mera revitalização dos partidos da antiga social-democra-
cia, desconectando-se das forças mais críticas, perder-se-ão nas obscuridades das instituições”.

O esmagamento do governo do Syriza pelas elites europeias fez com que a ilusão do europeísmo de es-
querda perdesse espaço político. Ainda assim, mais de dois anos depois da capitulação e, depois, traição do 
Syriza, a grande maioria dos partidos de esquerda radical continuam a recusar assumir posições claras e 
determinantes em relação ao projecto europeu. Entre os discursos proferidos e as acções políticas vai uma 
distância significativa. É precisamente sobre o posicionamento da esquerda radical relativamente à União 
Europeia que o artigo de Frederico Carreiro se debruça. Neste, o activista critica a forma como o eleitora-
lismo e o medo de perder eleitores têm condicionado significativamente as posições dos partidos, evitan-
do “defender abertamente a saída da UE e a construção de uma alternativa socialista e internacionalista”. 

Cinquenta anos volvidos, o espectro de Maio paira sobre um cenário que se tem demons-
trado conturbado: a esquerda, apesar das várias tentativas que surgiram nos últimos anos, 
tem demonstrado uma constante incapacidade de se organizar e partir para a ofensiva. 
Recuperar Maio de 68 terá que passar obrigatoriamente por trazer para dentro deste presente explosivo 
em que vivemos a sua intempestividade e a sua capacidade de confronto. Não é um desafio que se revele 
simples – visto que é um evento que se encontra cada vez mais cristalizado num campo memorialístico 
e celebrativo – mas que certamente se tornará importante para uma esquerda que se queira constituir 
como campo antagónico não apenas ao neoliberalismo, mas também ao capitalismo como um todo.

O dossier que aqui apresentamos é revelador de como Maio de 68 antecipou muitas das questões com 
que nos deparamos hoje.  Como nota João Moreira, “o capitalismo haveria de tomar algumas bandei-
ras do movimento, ora transformando-as de acordo com os seus interesses políticos, ora tomando-as 
para si – e, por isso, retirando espaço à própria esquerda revolucionária”. Para além disso, os eventos de 
Maio recolocam no centro do debate os espaços e as escalas de intervenção. Num momento de recuo, 
em que o institucional e as manobras parlamentares tomam conta da iniciativa política, 68 recupera o 
espaço da rua. Como refere Inês Almeida, a rua surge como espaço primordial para uma luta contra 
a autoridade estatal. É aqui que se misturam os colectivos nas suas lutas plurais e que se ganha força 
para combater a opressão e a exploração. É ainda de salientar o desafio internacionalista que 68 nos 
coloca num momento em que vivemos confrontados com a hegemonia do discurso nacionalista e/
ou patriótico. Como afirma Ricardo Noronha, os confrontos nas ruas de Paris naquele mês de maio 
de 1968 constituíram um tempo de transição e inaugurou um ciclo de lutas difuso à escala planetária.

Olhar para os eventos de Maio, seja a partir de um prisma mistificador, seja a partir de um paternalista, é 
um erro. Trinta anos depois da recomposição do capitalismo, a tensão existente no interior dos eventos de 
1968, mais do que um problema, terá que servir sobretudo como um conjunto de pistas que nos permitam 
cartografar os desenvolvimentos do capitalismo neoliberal e, ao mesmo tempo, servir de orientação. Com 
esta edição, não olhamos apenas para o passado à procura de respostas, olhamos também para o presente 
para reflectir sobre como podemos fazer avançar os movimentos sociais, enquanto olhamos para o futuro. 
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Ao olhar para o panorama europeu, os antigos partidos sociais-
-democratas estão a desmoronar-se. À excepção de um: Portugal, 
que é apresentado como um lustroso exemplo de recuperação eco-
nómica depois do memorando da troika, com um programa an-
ti-austeritário liderado pelo Partido Socialista (PS) com apoio da 
esquerda, que foi miraculosamente capaz de  pôr o país de volta 
aos mercados financeiros. Mas será mesmo assim? A que custo?

Portugal não é a Grécia

O slogan repetido uma e outra vez pelo antigo primeiro-ministro, 
Pedro Passos Coelho, durante o mandato da troika está, na verdade, 
correcto. Mas não da forma que ele queria que fosse percepciona-
do. Portugal não é a Grécia não porque a austeridade foi diferente, 
não foi. Durante os quatro anos do memorando, o desemprego e a 
pobreza dispararam, o mercado laboral foi ainda mais liberalizado, 
houve uma subida de 35% nos impostos, os bancos foram resga-
tados, serviços públicos sub-financiados, centenas de milhares de 
pessoas emigraram. Nem Portugal era a Grécia porque a economia 
ou o estado era mais forte. Pelo contrário, Portugal tem uma es-
trutura de estado e uma economia mais dependente do centro da 
Europa devido ao processo de destruição dos sectores produtivos 
durante os 40 anos de integração europeia. Este processo não foi di-
ferente do da Grécia. A diferença assenta noutro lado: Portugal era 
para ser, desde o início, o exemplo de como a austeridade funciona.

Para se entender a situação política actual, existe outra diferença 
importante entre Portugal e a Grécia. Em 2010, aquando da in-
trodução do memorando de entendimento, era o PASOK que 
governava o país. É por esta razão que hoje falamos de “pasoki-
zação”: a erosão dos agora liberalizados partidos da social demo-
cracia, devido ao seu processo de (neo)liberalização. Embora este 
processo não se tenha iniciado com o PASOK – deu-se por toda 
a Europa e durante os últimos 30 anos os partidos sociais demo-
cratas impuseram os cortes mais gravosos, sendo a Agenda 2010 
de Schröder um exemplo claro– foi na Grécia que o processo se 
clarificou com o desaparecimento do partido. Pelo contrário, em 
Portugal, embora três partidos tenham assinado o memorando de 

“Se Portugal servir como exem-
plo para um possível

 realinhamento dos antigos parti-
dos social-democratas, terá que 

servir como um exemplo de 
cautela para a esquerda radical” 
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entendimento ( CDS-PP, PSD e PS) foi a PàF que governou o país 
durante esses quatro anos. Isto criou uma situação política dife-
rente: o PS foi visto como a oposição à austeridade hard, e assim 
a margem para os partidos de esquerda anti-austeridade cresce-
rem, diminui. Embora o descontamento popular tenha despoletado 
mobilizações anti-austeridade, o sentimento de descontentamen-
to nunca se traduziu para partidos políticos organizados. A pos-
sibilidade reduzida de uma insurgência de esquerda, em Portugal, 
foi a outra razão pela qual Portugal foi escolhido como exemplo.

A União Europeia, e em particular a Alemanha, precisava de uma 
narrativa positiva para os resultados das medidas de austeridade. 
Seria politicamente desastroso para Merkel – dado que ela própria 
continuou com o dumping salarial e com os cortes sociais – per-
mitir um cenário onde a austeridade só poderia ser implementada 
numa situação de extrema crise política e social ou, pior, permitir 
a superação da austeridade por forças de esquerda. Neste sentido, 
Portugal apresentou-se como a melhor possibilidade para se provar 
que a austeridade funciona, se implementada numa situação de bai-
xa contestação social e de seguidismo acrítico das regras que a Troi-
ka impôs. Portugal requisitou o fundo de resgate um ano depois da 
Grécia, em 2011, e desde o início, que foi intitulado como o “bom 

O mito português  
| Catarina Príncipe 



“Se a Grécia foi o exemplo 
disciplinador, Portugal foi o 

exemplo de sucesso”
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aluno”. Repetiu-se até à exaustão que “Portugal não é a Grécia”. E é, de 
facto, verdade. No final de 2014, inícios de 2015, através do Programa 
de aquisição de obrigações de dívida soberana, o Banco Central Euro-
peu, através do Banco de Portugal, foi autorizado a comprar títulos de 
dívida pública directamente. Isto teve dois resultados positivos: baixou 
as taxas de juro da dívida, e assim uma parte das taxas de juro é paga 
pelo governo português ao Banco de Portugal, o que significa que esse 
dinheiro é re-injetado no sistema financeiro. É importante relembrar 
que esta solução de quantitative easing nunca foi permitida ao primeiro 
governo do SYRIZA pelas instituições europeias. Mais tarde, em 2016, 
embora o nível do défice estivesse acima do limite imposto pelo Tra-
tado Orçamental, a Comissão Europeia decidiu não aplicar sanções a 
Portugal e Espanha, o que pode ser considerado como uma manobra 
política para dar algum espaço ao governo português, mas principal-
mente para prevenir um possível crescimento da esquerda em Espanha, 
num cenário onde a austeridade iria atingir o país no meio de uma crise 
política, à conta da pressão europeia. Além disso, em Março de 2018, o 
governo português negociou com a Comissão Europeia a manutenção 
desse capital, para recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos, de forma 
a que esse dinheiro não seja contabilizado para o défice. No entanto, a 
Eurostat acabou por contabilizar esse dinheiro para o défice, tendo este 
ficado acima do limite de 3% do Tratado Orçamental e muito acima 
dos 0,9% previstos pelo governo - o défice mais baixo de sempre. A 
União Europeia mostra, uma vez mais, a sua verdadeira face: joga com 
os números como lhe apetece, desde que o cenário político lhe esteja 
favorável – e se os intervenientes políticos estiverem a comportar-se 
satisfatoriamente na periferia com as regras determinadas pelo centro. 

Neste sentido, é justo dizer que Portugal não é a Grécia. Se a Gré-
cia foi o exemplo disciplinador, Portugal foi o exemplo de sucesso. 
E foi esta escolha política, conjuntamente com o momento de recu-
peração económica, que permitiu a solução governativa presente.

O retorno do social liberalismo português

As eleições de Outubro de 2015 resultaram numa composição parla-
mentar fragmentada. Embora a PàF tenha obtido a maioria dos votos, 
não houve nenhum partido que tenha atingido a maioria absoluta. No 
final, coube ao PS decidir o futuro governo. Durante um mês e meio, o 
PS entrou em debate sobre o que fazer. Tinha duas opções: ou juntar-se 
à PàF como força minoritária numa grande coligação, ou aceitava o 
desafio da esquerda e negociava um governo com o seu apoio. Ao con-
trário das expectativas, escolheram a última opção. Em retrospectiva, 
foi uma manobra tática inteligente: num clima de lenta, mas estável, 
recuperação económica ao nível europeu e nacional, seria possível ao 
PS tomar esse espaço para respirar e usar esse benefício para introduzir 
uma austeridade light. Ao mesmo tempo, seria o momento perfeito para 
cooptar a esquerda para uma situação complicada de apoio a um gover-
no que nunca teria no seu programa reivindicações anti-austeritárias.
Esta decisão teve resistência tanto a nível nacional, como europeu. 
Dentro do PS, o antigo Secretário-Geral abriu fogo contra a nova li-
derança. Ao nível europeu, havia diferentes entendimentos sobre a si-
tuação, dependendo das famílias políticas. Os partido e representantes 
da Internacional Socialista foram, tendencialmente, apoiantes desta so-
lução. Ao contrário de Schäuble, que estava cético e crítico. Seguiu-se 

outra importante fase do acordo, para acalmar as instituições europeias, 
e o PS teve que garantir à Europa que a zona euro; BCE, os Tratados, a 
dívida não seriam alteradas com um possível acordo com a esquerda. Só 
depois da luz verde dada pelas instituições europeias pode o PS proceder.

Embora este acordo tenha parado o processo de empobrecimen-
to - era esse o objectivo, e não a superação da austeridade -, seria in-
génuo declarar que este acordo tenha posto Portugal na direcção da 
recuperação económica. Meios de comunicação liberais – como o 
Financial Times – começaram a reportar elogiosamente o milagre 
económico português conduzido pelo governo de esquerda, nome-
adamente o défice extraordinário de 2%. No entanto, se vamos en-
trar numa discussão séria e separar fatos de ficção, temos que per-
ceber o que está realmente a acontecer com a economia portuguesa.

Primeiro, é importante compreender que num período de crise, os dé-
fices tendem a crescer: há menos actividade económica, menos receitas 
e mais despesas do estado - em protecção social, como nos fundos de 
desemprego ou resgates financeiros. A austeridade vem, supostamente, 
corrigir o crescimento do défice: cortando despesas, embora, claro, ape-
nas nas matérias sociais, enquanto se gasta ainda mais no sector finan-
ceiro e em investimentos estatais, subindo os impostos de maneira a que 
se crie mais receita. Como sabemos, a austeridade não é uma solução, 
porque agrava o problema: a austeridade baixa os salários, diminuindo 
subsequentemente o consumo, o que por sua vez agrava a recessão, apro-
fundando o défice, o que requere mais subidas de impostos, agravando 
novamente o consumo, o que agrava ainda mais a recessão e a dívida, fa-
zendo o desemprego crescer, requerendo mais empréstimos com taxas de 
juro, o que agrava ainda mais a espiral da dívida. É este o interminável ci-
clo da austeridade, do qual Portugal ganhou algum espaço para respirar.

Apesar do défice, durante os anos do memorando, ter decrescido len-
tamente, as previsões da União Europeia para o défice de 2016 foram 
de 2,7%, acima do limite imposto pelo Tratado Orçamental. A pre-
visão do governo português para o défice de 2016 foi de 2,2%, mas o 
resultado final foi de 2% - o défice mais baixo dos últimos 40 anos, 
e agora esperam 0,9% em 2017 - sem contabilizar a recapitaliza-
ção da Caixa, como explicado acima. Os números parecem indicar 
uma viragem na política económica do país. Mas será mesmo assim?

A resposta simples é que não, mas é mais complexo que isso. Os três 
Orçamentos de Estado que este governo aplicou não eram OEs que ti-
nham como objetivo reverter a austeridade, mas contê-la - é por isso 
que falamos de um acordo para parar o processo de empobrecimento. 
Então, porque a austeridade harsh – por enquanto – parou, e isso tem 
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“A esquerda radical encontra-se 
numa situação quase inescapável: 
qual será o argumento para não 
aceitar uma nova solução se o 
Partido socialista a propôr?”

permitido uma recuperação salarial muito diminuta, principalmente 
para os trabalhadores do sector público e pensionistas, começando a 
reconstruir aos poucos a classe média. Outros factores que explicam 
estes níveis do défice são o crescimento exponencial do turismo  - e as 
dinâmicas económicas que este impulso cria nas perspectivas a cur-
to prazo -, um momento de queda do preço de petróleo, que é um 
factor determinante para uma economia altamente dependente de 
importações, e a mudança na narrativa de que “Não há Alternativa”. 

A crise e a austeridade produzem medo e conservadorismo ao ní-
vel dos padrões de consumo. Quando um governo é capaz de ga-
nhar algum espaço para respirar, conquistando uma pequena re-
toma salarial, assim como uma mudança para uma narrativa mais 
optimista, como “a austeridade acabou, as coisas vão ser melhores 
a partir de agora”, os padrões de consumo mudam porque as pes-
soas ficam com menos medo de gastar, comprar ou contrair cré-
ditos. E isso, por sua vez, impulsiona as dinâmicas económicas.

Portugal sofreu um período de profunda recessão, que são períodos 
onde muita da capacidade produtiva não é utilizada porque não existe 
mercado para ela. Em consequência desta mudança no consumo inter-
no, por consumidores nacionais, mas também estrangeiros, é de facto 
possível produzir mais - em comparação com o que se produzia duran-
te os anos de profunda recessão - sem qualquer tipo de novo investi-
mento. Não tem havido, absolutamente, nenhum investimento público 
desde o início deste governo, nenhuma mudança estrutural na capaci-
dade produtiva do país. Apenas níveis muito baixos de investimento 
privado. No entanto, tem havido crescimento económico. Mas isto não 
é nenhum milagre: é o conjunto de factores internos - pequeno cresci-
mento salarial, mudança na narrativa e, assim, nos padrões de consu-
mo -, mas principalmente factores políticos conjunturais, como apoio 
das instituições europeia a este governo, a queda do preço de petróleo e 
a massificação do turismo – esta última, devido à crise política no Mé-
dio Oriente, que tem permitido o momento que estamos a viver hoje.

Se olharmos com atenção, podemos ver outros problema com este 
governo. As leis laborais da Troika permanecem inalteradas, a ne-
gociação colectiva quase que desapareceu, a precariedade continua 
a crescer. O estudo feito pelo Observatório das Desigualdades colo-
ca a taxa de desemprego real nos 17,5% - muito menos que os 28% 
em 2013, mas muito acima do números oficiais do governo (8,5%). 
Quase todos os empregos criados são precários. Os serviços sociais 
estão a desmoronar-se, tanto a saúde como a educação estão pro-
fundamente sub-financiados e à beira do colapso. O sistema bancá-
rio português é uma bomba-relógio, com bancos a serem resgatados 
com dinheiro público, mas não sob controlo público, deixando-nos 
ainda mais vulneráveis a choques externos do que em 2008. A cen-
tralidade da dívida deixou de estar no debate público. Não obstante, 

Mário Centeno, considerado por Pierre Moscovici como o “Ronaldo da 
finança portuguesa” foi eleito presidente do Eurogrupo, no que pode 
ser considerado uma manobra simbólica inteligente, não apenas para 
mostrar aos seus homólogos como é que se pode revitalizar a social-
-democracia europeia, mas também como um louvor àqueles que apli-
cam, na periferia, as políticas do centro. Taticamente, o PS jogou bem: 
não só conseguiu os melhores resultados de sempre nas autárquicas, 
como estão perto de atingir a maioria absoluta nas eleições de 2019.

A esquerda além do acordo e da austeridade

O centro político encontra-se numa encruzilhada por toda a Europa. 
Os seus terríveis resultados eleitorais em quase todos os países da eu-
ropa ocidental, juntamente com as baixas sondagens para as eleições 
europeias de 2019, mostram um dilema estratégico que não é facilmente 
resolvível. Se, por um lado, os tempos do contrato social terminaram, 
por outro lado, - e é isto que Portugal mostra – uma mudança em di-
reção a políticas mais sociais poderá ser a única forma do centro se re-
vitalizar. Na verdade, o debate ideológico mais interessante a acontecer 
no país, neste momento, está ser feito entre a liderança socialista: uma 
ala a puxar pela continuação e aprofundamento das políticas sociais; 
outra a reclamar um programa comparável com a terceira via blairista.

Enquanto os partidos da Internacional Socialista deixam o seu antigo 
espaço político vazio, a direita cresce pela Europa fora, também em ter-
mo representacionais. Se por um lado foi o processo de liberalização 
da social-democracia que criou um espaço político para o crescimen-
to da direita, por outro, são eles que afirmam que para impedir esse 
crescimento, as pessoas deviam aceitar os seus programas neoliberais 
– este é o “mal menor” europeu. Neste contexto, a esquerda não está 
a progredir. Depois da capitulação do governo do SYRIZA e da trans-
formação que isso causou nas possibilidades de alternativas à esquerda 
pela Europa, as possibilidades são menores do que nos últimos dez anos.

Se Portugal servir como exemplo para um possível realinhamento dos 
antigos partidos social-democratas, terá que servir como um exem-
plo de cautela para a esquerda radical. A verdade é que, dada a histó-
ria concreta desta solução governativa, teria sido difícil para o Bloco 
de Esquerda sair deste processo - dado que é até o Bloco que inicia a 
proposta de negociação, sem que ela tivesse sido discutida. Teria, no 
entanto, sido possível uma negociação mais reivindicativa, dada a ne-
cessidade de sobrevivência do PS. Mas ao entrar neste acordo, não 
obstante, deveria ter havido a necessidade de se delinear uma estraté-
gia forte e coerente, de modo a lidar com uma situação nova e difícil. 
Uma estratégia de acentuamento das contradições do governo do Par-
tido Socialista, com um pé-dentro e um pé-fora e focada em acumular 
capital de descontentamento, de maneira a puxar por exigências cen-
trais como a real reversão da austeridade. Para fazer isto, teríamos que 

“O Bloco encontra-se hoje refém 
das manobras do Partido 
Socialista e enfraquecido” 



ter em mente que uma quebra com o acordo poderia ter sido neces-
sária, mesmo à custa de um resultado eleitoral menor. Em vez disso, 
a esquerda radical encontra-se numa situação quase inescapável: qual 
será o argumento para não aceitar uma nova solução governativa se o 
Partido Socialista a propuser? Se em 2015 foi pelo “medo da direita”, 
o que poderá ser em 2019? A verdade é que o Bloco de Esquerda en-
contra-se hoje refém das manobras do Partido Socialista e enfraqueci-
do em termos aderentes, activistas, actividade e programa, e é hoje um 
partido céptico em relação a debates estratégicos sérios e divergentes.

Este debate estratégico não é sobre se se deve disputar ou não o po-
der institucional, mas qual o papel e quais as prioridades atribuídos 
por um partido de esquerda radical às instituições. Se fizermos a aná-
lise de que as instituições devem ser utilizadas como megafones para 
as nossas reivindicações políticas, mas que a capacidade de transfor-
mar a sociedade não assenta nas margens do poder institucional – o 
lugar ao qual nos relegámos - então, temos que continuar a construir 
instrumentos de organização política que trabalham nas instituições, 
que as disputam e aprendem com os seus mecanismos, mas mantendo 
um pé firme fora destas. Mesmo num momento de refluxo das mobili-
zações sociais, cabe à esquerda radical tentar reconstruí-las, reconec-
tá-las e acumular o poder necessário para os confrontos necessários.

Para que isso aconteça, precisamos de partidos que trabalhem demo-
craticamente, em interligação, que dêem voz e poder às suas bases, que 
criem diversos protagonistas, que democratizem os processos da demo-
cracia em si. Esta é a única maneira através da qual os mecanismos e 
comportamentos do poder institucional - ou das margens deste - não 
mudem nem o modus operandi nem a estratégia fundadora de partidos 
de novo tipo. Esta estratégia baseia-se na ideia de organizar no mes-
mo projecto político a base de descontentamento do antigos partidos 
social-democratas, dos movimentos anti-capitalistas e de outras forças 
da sociedade. Se, pelo contrário, estes partidos estabelecerem como es-
tratégia a mera revitalização dos partidos da antiga social-democracia, 
desconectando-se das forças mais críticas, perder-se-ão nas obscurida-
des das instituições e começarão a reproduzir formas, comportamentos 
e processos da democracia burguesa com medo de resultados eleito-
rais fracos, não desenvolvendo, assim, uma estratégia que seja capaz de 
transformar a sociedade nem um instrumento político capaz de o fazer.

O passo em frente necessário não é uma simples figura de retórica. Impli-
ca pensar radicalmente práticas e prioridades. A esquerda radical tem de 
trabalhar pela base, de reinventar a democracia para a fazer crescer pela 
raíz, para construir o movimento popular, para ajudar a que colectivos 
auto-organizados floresçam, para reavivar o movimento laboral, para 
construir uma frente anti-austeridade social e política que possa emergir 
como uma real alternativa tanto contra a austeridade hard como light. O 
momento não é o melhor - mas será cada vez mais difícil se nos relegarmos 
a gerir o possível já existente em vez de tornar possível o que é necessário.

“Este debate 
estratégico não é sobre 
se se deve disputar o 
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Europa. 
A Primavera que 
tarda a chegar

Algumas das questões mais fraturantes no seio da esquerda europeia 
estão relacionadas com a posição política perante a União Europeia. 
Enquanto muitos creem ainda na possibilidade de uma reforma – a tal 
“Primavera Europeia” que tarda a chegar – que democratize o projeto 
europeu e crie a “Europa dos Povos”, sempre prometida mas nunca lá 
perto, outros compreendem o caráter de classe da UE e defendem que 
as suas contradições não são resultado do degenerar de um projeto ou-
trora progressista, mas fazem antes parte da sua génese. De um lado há 
quem defenda que a oposição à UE e a uma maior integração europeia 
tem inevitavelmente raízes nacionalistas e chauvinistas e, por este motivo, 
alavanca o crescimento da extrema-direita; do outro há quem argumente 
que o maior favor que se pode fazer aos partidos nacionalistas que cres-
cem por toda a Europa é permitir que eles monopolizem a crítica à UE 
e, desta forma, que centrem a discussão na imigração e na segurança. 

Para se ter esta discussão à esquerda é importante que entendamos pri-
meiro que o euroceptismo – termo criado pelos teóricos da burguesia para 
rotular quem não alinha no seu discurso hegemónico – da esquerda e o 
euroceptismo nacionalista da direita não têm – nem podem ter – nada em 
comum. Todos os eurocépticos que se assumem de esquerda têm a obri-
gação de desconstruir os mitos anti-imigração que a direita fomenta e dei-
xar sempre inequívoco que a sua oposição à UE em nada assenta na defe-
sa de fronteiras fechadas. É possível ser contra esta União Europeia e, sem 
contradições, ser internacionalista e lutar por um Mundo sem fronteiras!

Para além disto, é importante também refletir sobre como, em muitos 
aspetos, o “pan-europaísmo” de alguns não difere assim tanto do típico 
nacionalismo chauvinista, com a diferença de que os seus limites dei-

| Frederico carreiro
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xaram de ser os do tradicional Estado Nação e passaram a ser o da UE. 
Tal como sempre fizeram os nacionalistas, exaltam a superioridade dos 
“nossos” valores, utilizando o maravilhoso chavão dos “valores europeus”, 
que substituíram os “valores nacionais”; defendem o Estado Social e os 
direitos humanos para aqueles que habitam dentro dos limites territo-
riais da UE, mas olham para o lado quando esta negoceia com Erdogan 
e aceita as condições deploráveis em que milhões de refugiados são obri-
gados a viver na Turquia. Europa fortaleza, assim lhe chamam outros.

À esquerda, os argumentos eurocépticos dependem bastante do contexto 
de cada país, mas em geral fixam-se num problema central: as consequ-
ências económicas (e, por conseguinte, sociais e políticas) da integração 
europeia e dos consecutivos tratados. A obsessão com défices zero e a 
tendência para tornar estas opções ideológicas em tratados – dos quais o 
mais claro exemplo é o Pacto Orçamental – tem como resultado a efetiva 
proibição de quaisquer políticas fiscais de investimento público, trans-
formando a austeridade na regra para os Estados-membros. Apesar da 
maioria dos europeístas de esquerda se afirmarem contra estes tratados 
e contra as políticas neoliberais que estes representam, alguns falham 
redondamente em compreender o porquê da sua existência. Em geral, 
discutem-nos como se fossem resultado de uma má governação, como 
se por acidente estas medidas fossem penosas para o desenvolvimento 
dos países com economias mais débeis, ao invés do resultado palpável 
de uma relação de forças extremamente desfavorável à classe trabalha-
dora. Esta relação de forças resulta, como não podia deixar de ser, em 
políticas que servem a classe dominante – a burguesia nacional em cada 
país e, no cenário europeu, as burguesias dos países com maior poder 
de decisão. Se as instituições europeias, assim como as instituições po-
líticas de cada país, existem num cenário de capitalismo e democracia 
burguesa, então a conclusão óbvia é a de que estas instituições têm um 
caráter classista – servem uma classe específica – e as decisões que to-
mam e as políticas que aplicam não são simplesmente positivas ou ne-
gativas, mas sim benéficas para determinada classe e penosas para ou-
tra. Compreendendo isto, entende-se por que motivo um projeto que 
supostamente assenta na defesa dos direitos humanos, de democracia 
e do Estado Social ameaça sancionar países por não seguirem políticas 
de austeridade suficientemente severas. Chantageiam os governos de-
mocraticamente eleitos, como o Syriza, mas chamam-lhe outra coisa.  

Apesar de o projecto económico da União Europeia ser o motivo mais 
claro para o eurocepticismo de esquerda, a forma como as instituições 
europeias e as instituições nacionais do Estados-membros lidaram com a 
chegada de milhões de refugiados em situações desesperantes expôs com 

Todos os eurocépticos que se 
assumem de esquerda têm a 
obrigação de desconstruir os 

mitos anti-imigração



muitíssima transparência o quão sólidos são os “valores europeus”. Para 
além da forma desumana como os migrantes são tratados nos campos 
dos vários Estados-membros e na Turquia, com o apoio da UE, a con-
tradição mais evidente encontra-se num dos (supostos) valores bases do 
projecto europeu: a liberdade de circulação e a abertura das fronteiras. 
Enquanto dentro da UE as fronteiras continuam abertas e a circulação 
para os cidadãos europeus é livre e facilitada, nas fronteiras exteriores 
a tendência tem sido para a construção de muros e militarização, mes-
mo que isso implique que milhares de refugiados morram às suas portas. 
Analisando as políticas racistas e xenófobas de imigração, não há como 
não entender que, para o “projecto europeu de igualdade e solidarie-
dade”, as vidas não-europeias valem menos que as dos “seus”cidadãos.

Concluindo a fase da análise do projeto europeu, das suas contradições e 
dos interesses pelos quais se rege, é importante discutir, à esquerda, que 
soluções reais para uma saída da União Europeia. Soluções que não se 
limitem a proclamar a saída como fim em si mesmo, mas soluções que 
tenham no horizonte, da melhor forma possível, a construção de uma 
outra Europa sob as “ruínas” desta, que parece cada vez mais próxima de 
implodir. Contrariamente ao que os europeístas convictos defendem, a 
solução para conter o crescimento do nacionalismo e da extrema-direita 
não é, de forma alguma, defender junto dos trabalhadores que estes pre-
cisam da UE e que esta é aquilo que nos separa da miséria. Esta estratégia 
tem um efeito exactamente contrário ao pretendido e é a maior bênção 
que se podia oferecer à extrema-direita, que fica com o caminho livre 
para manipular o descontentamento (legítimo!) causado pelo neolibera-
lismo europeu e para propagar o seu discurso populista anti-imigração. 
A prova mais clara disso é todo o processo do Brexit, durante o qual a 
esmagadora maioria do Labour, mesmo as alas mais radicais, se abstive-
ram de criticar a UE e de advogar pela saída, por receio de propagarem 
o discurso conservador e nacionalista. Desta forma, permitiu que a di-
reita anti-imigração, em especial o UKIP, centrasse a discussão à volta 
da soberania nacional no controlo das fronteiras, espalhando xenofobia 
e discurso de ódio contra emigrantes. Depois, venceram o referendo.

Ao mesmo tempo, a atitude de partidos como o Bloco de Esquerda ou o 
Partido Comunista Português, em Portugal, ou o Podemos, em Espanha, 
e tantos outros por esta Europa fora é deveras irresponsável e abre o cami-
nho ao populismo de extrema-direita. O problema fundamental desta li-
nha política é que, por estar condicionada pelo eleitoralismo e pelo medo 
de perder eleitores moderados, critica justamente a UE por determinadas 
decisões e, frequentemente, critica até as suas estruturas e as premissas 
sobre as quais foi construída, mas abstém-se de defender abertamente a 
saída da UE e a construção de uma alternativa socialista e internacionalis-
ta. Esta política leva ao aumento da consciência de que as políticas segui-
das pela UE são penosas à classe trabalhadora, mas esta, ao não encontrar 
uma solução real à esquerda que enfrente a UE e as suas políticas auste-
ritárias, sucumbirá facilmente à retórica simplista e falaciosa da extrema-
-direita. É essencial também que, ao avançar com esta crítica e ao defen-
der a saída da União e do euro não se caia no discurso pequeno-burguês 
de fetichismo da salvação da “pátria” e dos “interesses nacionais”, mas que 
se aponte antes como esta posição é fundada na luta anti-capitalista e na 
defesa dos interesses da classe trabalhadora, seja nacional ou estrangeira.     

O caminho para conter o crescimento do nacionalismo e lutar por uma 
política verdadeiramente social dentro da Europa – e, igualmente, em 
todo o Mundo – tem de passar pela consciencialização, agitação e mo-
bilização da classe trabalhadora, não apenas por meras reformas dentro 
das instituições da UE e do modo de produção capitalista, que na próxi-
ma crise poderão ser revertidas, mas pelo derrube de todas as estrutu-
ras do capitalismo e pela construção efectiva de um novo Mundo. Um 
em que o direito à saúde, à educação e à habitação não estejam condi-
cionados pelos limites do défice e no qual a liberdade de circulação das 

Contrariamente ao que os 
europeístas convictos defendem, 

a solução para conter o 
crescimento do nacionalismo e 

da extrema-direita não é 
defender que os trabalhadores 

precisam da UE

PR
A

XI
S 

M
A

G
 |

 9

pessoas se torne realidade com a eliminação das fronteiras. Ora, 
não é de estranhar que para quem luta apenas por um capitalis-
mo reformado e “ético” (passo o paradoxo), reformas que maqui-
lhem o carácter de classe da UE sejam mais do que suficientes. 

Para toda a esquerda socialista tem de ser claro que, nos anos que 
se avizinham e principalmente quando a próxima crise económi-
ca e financeira chegar, um dos factores mais determinantes para 
se conseguir realmente mobilizar os trabalhadores para uma alter-
nativa socialista será a frontalidade e a coragem para enfrentar a 
União Europeia e as suas imposições austeritárias. Só a mobilização 
massiva e a organização da classe trabalhadora, aliada à compre-
ensão por parte desta do papel das instituições europeias no seu 
empobrecimento, poderá impedir que se repita o cenário desastro-
so que se abateu sobre os países do Sul da Europa imediatamente 
após a crise de 2008-09. Uma realidade que continua a ter conse-
quências tão drásticas até hoje! Ao mesmo tempo, só desta forma 
a esquerda terá hipótese de se valer de uma nova crise do capitalis-
mo para aprofundar e expandir a luta de classes, não apenas resis-
tindo às medidas austeritárias, mas também para criar condições 
para que se ponha em causa o modo de produção capitalista e as 
instituições da democracia burguesa, a nível nacional e europeu.
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Imagens de soldados israelitas a dispararem balas reais e gás la-
crimogéneo contra manifestantes indefesos a protestar na frontei-
ra entre a Faixa de Gaza e Israel encheram as páginas de jornais de 
todo o mundo. Quase 60 mortos, dos quais oito crianças, e mais de 
2700 feridos, dos quais dezenas com gravidade. Médicos, jorna-
listas, civis. Estes foram os números e os alvos dos snipers israelitas 
por longas semanas com a Grande Marcha de Regresso. Números 
que resultam de uma política racista e neocolonista por parte de Is-
rael que se mantém desde a fundação do Estado de Israel, em 1948. 

É uma das vozes mais críticas da nova historiografia israelita e tem 
sido fortemente atacado pelos defensores de Israel enquanto Esta-
do democrático e com a responsabilidade de existir.  Illan Pappé 
esteve na semana passada em Lisboa para falar da colonização isra-
elita da Palestina, onde deu uma perspectiva mais aprofundada que 
demonstra que a actual política de repressão e colonização sem-
pre fez parte do ADN de Israel, desmistificando lendas propagadas. 

O historiador defende que Israel não está a ocupar territórios, mas 
sim a coloniza-los, exterminando o povo palestiniano. Uma po-
lítica colonial que se encontra na génese e objectivos dos funda-
dores do Estado de Israel e que uma solução de dois Estados nun-
ca foi uma possibilidade real. Aos crentes num possível papel de 
mediação desempenhado pela União Europeia, Pappé respon-
de que se a UE substituísse os Estados unidos que nada mudaria. 

*****

No livro The Ethnic Cleansing of Palestine argumenta que a 
“transferência” palestiniana não foi uma mera infelicidade da 
Guerra de 1948 e que o plano Dalet não era meramente defen-
sivo. Pode desenvolver?

No livro argumento que aquilo a que chamo a limpeza étnica da Pa-
lestina foi um plano premeditado, um programa bem preparado para 
“limpar” a Palestina da sua população nativa. Está na natureza de qual-
quer projecto colonial, como o é o sionismo, olhar para a população 
nativa como o maior obstáculo para a criação de uma nova casa para 
os colonos. Da perspectiva colonial, fazem-se todos os possíveis para 
diminuir o número da população local. Uma guerra é uma excelente 
oportunidade para se fazer isso. Quando ficou claro que a Grã-Breta-
nha, em Fevereiro de 1947, decidiu que já tinha tido o suficiente da 
Palestina, disse que cabia a ambos, ao movimento sionista e à popula-
ção local, decidir o futuro da Palestina pós-mandato. Era claro para o 
movimento sionista que queriam a maior parcela de território possível 
com o menor número de Palestinianos possível. A questão era como 
fazê-lo, como consegui-lo. Acho que um ano depois da Grã-Bretanha 
decidir sair da Palestina, por volta de Fevereiro de 1948, houve uma 
decisão estratégica de expulsar palestinianos em grande número. Foi o 
plano D, o plano Dalet - assim chamado por ser a quarta letra do alfabe-

to hebraico -, adoptado no dia 10 de Março de 1948. Era baseado 
na assunção de que haveria uma guerra, porque os palestinianos 
e o mundo árabe rejeitavam os planos de partilha. Eles sabiam 
que iria haver uma situação de guerra. Basearam-se, também, no 
pressuposto de que as forças britânicas não iriam interferir e que 
os palestinianos não teriam capacidade militar para resistir. Ha-
via, claro, a dúvida de quão forte seria a resposta do mundo árabe. 

Esse era um risco…

Como não havia maneira de o saberem, assumiram o risco. 
Quando o mundo árabe interferiu, já era tarde demais - cer-
ca de metade da população palestiniana já estava refugia-
da - e acontece que estavam certos: a interferência árabe não 
teve a força necessária e não foi suficiente para impedir a lim-
peza étnica. Eventualmente, foi uma história de sucesso.

Mas esse já era o 4º plano, certo?

Sim, porque antes existiram os planos A, B e C. Não colocaria 
muita ênfase no número de planos, porque cada plano era dife-
rente. Os planos A e B tinham muito mais a ver com a organi-
zação da capacidade militar. Assim que tiveram êxito na criação 
de uma força militar, sob o plano A e B, é que veio o plano C, 
que descrevia como atingir a infraestrutura política, económica e 
social palestiniana de forma a facilitar a criação do Estado judai-
co. Ainda não contemplavam a possibilidade de limpeza étnica. 
Pensavam que podiam, de alguma forma, destruir a liderança pa-
lestiniana e, assim, não teriam que expulsar a população porque 
conseguiriam controlá-la. Não resultou e por isso o plano D foi a 
opção seguinte: expulsar os palestinianos das suas vilas e aldeias.

Esse plano teve a participação dos “pais fundadores”, 
como Ben-Gurion e Moshe Dayan…

Sim, era um grupo pequeno de pessoas. O mais importante 
era o Ben-Gurion. Tinha alguns generais, muito novos, como 
o Dayan e o Yigal Allon[ex-ministro de vários governos e ex-
-primeiro-ministro]. Tinha dois ou três supostos “especialis-
tas em assuntos árabes” e alguns líderes próximos de Ben-Gu-
rion. Foram eles que compuseram o plano e foram eles que o 
traduziram em ordens militares para as unidades no terreno.

Outro autor da tradição dos novos historiadores, Benny 
Morris, defende que Israel verdadeiramente praticou uma 
limpeza étnica, mas que isso é justificável e preferível a 
genocídio. É esta a mentalidade dos sionistas da esquerda 
liberal?

Sim. De certo modo eles estão felizes - ao contrário de ou-

Illan Pappé. “O Nakba não acabou em 1948. 
Continua até hoje”
 | Filipe Teles 
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tros projectos coloniais, como o norte-americano - por os co-
lonos não terem optado pelo genocídio. Uma limpeza étnica é 
um crime contra a humanidade tanto quanto o genocídio. O 
problema da limpeza étnica é que, em primeiro lugar, é neces-
sário cometer muitos massacres para forçar a população a sair. 
Em segundo lugar, se não for concluída, como no caso de 1948, 
continua. Os palestinianos chamam-no de Nakba [desastre ou 
catástrofe, em árabe] contínuo. E têm razão: o Nakba não aca-
bou em 1948. Continua até hoje. As mesmas políticas israelitas 
de obtenção/expansão de território sem a população continuam.
 
Os meios mudaram com o tempo?

Os meios mudaram, claro. Os debates tácticos e morais dentro de 
Israel, de quão longe devem ir, também mudaram. Mas, na ver-
dade, excluindo os anti-sionistas, ninguém questiona o direito 
moral de Israel ter um Estado judaico racista no Médio Oriente.

A Guerra dos Seis dias, em 1967, entre Israel e os exércitos 
árabes resultou na ocupação israelita da Cisjordânia e da 
Faixa de Gaza. Israel vendeu a história de que a ocupação 
foi um acidente. No The Biggest Prison on Earth: A History 
of the Occupied Territories falas de uma limpeza étnica 
realizada em Junho. O que aconteceu aos palestinianos na 
Cisjordânia e na Faixa de Gaza, em 1967?

Digo que temos de perceber o que Israel fez em 1967, no con-
texto de 1948. Não se podem separar as duas questões. Como 
historiador, tenho que olhar para o período entre 1948-1967 e 
perceber que muitos generais, que tinham participado na guer-
ra de 1948, estavam insatisfeitos com o facto de Israel não ter 
ocupado a Cisjordânia em 1948, porque podiam tê-lo feito. A 
razão pela qual Israel não ocupou a Cisjordânia, foi porque ti-
nha um acordo com a Jordânia. A Jordânia podia ficar com a 
Cisjordânia em troca de um “passeio livre” ao Estado judaico. 
A situação que se desenvolveu em 1966/67 resultou parcialmente 
por causa das políticas muito ambiciosas de Gamal Abdel Nasser 
na Síria e criaram uma oportunidade [para a guerra]. E, o que po-
demos chamar de lóbi da Grande Israel dentro do governo israelita, 
aproveitou-a em Junho de 1967. Era muito fácil evitar a guerra, mas 
eles não o quiseram fazer. Viram a guerra como um meio de – e para 
- expandir Israel para a Cisjordânia e para a Faixa de Gaza. Depois 
da ocupação da Cisjordânia e da faixa de Gaza, a questão era – do 
ponto de vista do colonizador – a seguinte: livrámo-nos de um mi-
lhão de palestinianos em 1948 e agora temos outro milhão e meio. 
O que fazer com eles? O mesmo que em 1948? A resposta foi não. 
Não podiam fazer uma limpeza étnica da magnitude da de 1948 em 
1967. Por isso, o que afirmo no livro é que eles encontraram um mé-
todo diferente de limpeza étnica, o que nós vemos hoje. Chamo-lhe 
de “grande prisão”. Se queres o território e não queres a população, 
a melhor opção é expulsá-los. Se não os podes expulsar, encarceras 
a população como se de uma prisão se tratasse. Assim, não contam 
demograficamente porque não têm direitos de cidadania; não têm 
direitos humanos; não podem deslocar-se facilmente sem a devida 
autorização; não podem ter um estado sem a permissão deles [dos 
israelitas]; não podem ter soberania sem a permissão deles. Assim, 
controlas a vida e, neste contexto, consegues quase o mesmo resulta-
do que a expulsão. Não fazem parte da realidade [a população pales-
tiniana]. Acho que é essa a natureza da política israelita desde 1967.

Fazes a distinção entre dois modelos de prisão que Israel 

utiliza: o modelo prisão a céu-aberto, na Cisjordânia, e o 
modelo de prisão de alta-segurança, na faixa de Gaza. 
Como é que defines estes dois modelos?

Também existem prisões de alta-segurança na Cisjordânia. A me-
táfora da prisão é minha, os israelitas não a usam, obviamente. 
O que afirmo é que se os palestinianos aceitam as ordens israe-
litas, então podem ter uma vida como as pessoas numa prisão a 
céu-aberto. Podem sair à rua na prisão, conseguem ter alguma 
autonomia e ter uma vida relativamente normal. Normal não é 
a melhor palavra. Conseguem ter uma vida vulgar, vá. Isso é a 
Cisjordânia e a faixa de Gaza até 1993, primeira intifada à parte. 
Se resistirem, são puxados para a prisão de alta segurança. No 
final de contas, isto acontece muito mais em Gaza, onde pren-
dem as pessoas numa prisão, literalmente. Talvez tenhamos vis-
to algo parecido na Cisjordânia durante a segunda intifada, não 
como em Gaza, mas praticaram um castigo colectivo semelhan-
te. Acho que estes dois modelos são muito importantes porque o 
modelo de prisão de alta-segurança abusa completamente da lei 
internacional e, mesmo assim, a comunidade internacional não 
se interessa/importa. O modelo de prisão a céu-aberto é vendi-
do como se fosse um Estado, uma forma de independência. Isto 
é muito perigoso porque perpetua a colonização da Palestina.

Falas de colonização e não de ocupação. Também não 
aceitas termos como “processo de paz”

Uma ocupação dá-se por três ou quatro anos. Não por cinquenta 
anos, isso é outra coisa. Levo estudantes meus à faixa de Gaza 
e após dez minutos costumo perguntar “Isto é uma ocupação?” 
e eles respondem logo que não. Não há sinais de ocupação. Há 
sinais de colonização. É algo muito diferente, e não terminas uma 
colonização com um processo de paz. Terminas uma coloniza-
ção, descolonizando. As únicas descolonizações que ocorreram, 
infelizmente, aconteceram quando os impérios e os colonizado-
res foram derrotados. Ou então no caso da África do Sul, depois 
de uma longa luta da ANC. Os colonizadores perceberam que ti-
nham de ceder os seus direitos, os seus privilégios, para criarem 
um Estado mais democrático, se não quisessem continuar com 
o derramamento de sangue e com a falta de legitimidade inter-
nacional. Espero que seja isso que venha a acontecer em Israel, 
de certo modo. Espero que não seja preciso mais derramamento 
de sangue e que a comunidade internacional torne claro a Israel 
que, tal como no caso da África do Sul, que o que estão a fazer é 
inaceitável. A pressão internacional não é um “processo de paz”. 
É diferente. Ainda não está a acontecer, mas espero que aconteça.

A solução de dois Estados foi, alguma vez, uma possibili-
dade real?

Talvez imediatamente depois de 1967. Aí havia a possibilidade 
de se ter uma solução de dois Estados como um primeiro está-
gio a uma solução mais compreensiva. Talvez... antes do primeiro 
judeu colonizador ter aparecido na Cisjordânia. Mas nem disso 
tenho a certeza. Acho que nunca foi uma possibilidade, porque 
o que interessa é a relação de forças no terreno e isso significa-
ria que os israelitas estariam dispostos a empenhar-se numa 
solução genuína de dois Estados e eu não acho que os israelitas 
sionistas, de esquerda e de direita, se estejam realmente a refe-
rir a um estado quando falam da solução de dois Estados. Tal-
vez, na melhor das hipóteses, a um Bantustão, como foi a Sua-
zilândia, ou às monarquias africanas autónomas. Se estamos 

“Está na natureza de qualquer pro-
jecto colonial, como o é o sionismo, 
olhar para a população nativa como 

o maior obstáculo”

“Para eles [isrealitas] todos os 
palestinianos são potenciais 

terroristas”
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mesmo a falar de uma solução genuína de dois Estados onde os pa-
lestinianos teriam completa independência e soberania não me pa-
rece que alguma vez tenha sido uma possibilidade. Não sou optimis-
ta ao ponto de acreditar que seja possível ter um Estado democrático 
amanhã, mas acho que é um objectivo muito melhor para se trabalhar.

Pareces ter esperança na comunidade internacional.
Sim.

Já sabemos qual é o papel dos Estados Unidos,em re-
lação ao financiamento e à legitimação do regime mi-
litar israelita. E qual é o papel da União Europeia?

Acho que a União Europeia sofre de um problema semelhante no que 
toca à Palestina. Até nos Estados Unidos há uma diferença entre o que a 
sociedade quer e o que as elites políticas estão dispostas a fazer em relação 
à Palestina. Se as pessoas acham que se a União Europeia substituísse os 
Estados Unidos no papel de mediadores, as coisas seriam melhores, en-
tão estão enganadas. Não se tornarão melhores. Porque as elites políticas 
– talvez por razões diferentes das dos norte-americanos por cada caso 
ser diferente –, mas o que interessa é que as elites políticas no “Ocidente” 
não estão dispostas a desafiar Israel. Talvez por causa do Holocausto, tal-
vez pela tradição judaico-cristã, talvez por islamofobia, talvez por anti-
-semitismo, talvez por acharem que os judeus são muito poderosos. Seja 
por que razão for, não estão dispostas a confrontar Israel. Acho que o que 
mudou nos últimos anos foi que as sociedades desejam que se confronte 
Israel, por isso é uma questão de democracia. Terá que ver com a capaci-
dade das sociedades em forçarem os seus políticos a tomarem essas po-
sições. Como sabes, isto não é verdade apenas em relação à Palestina. Os 
políticos gerem a vida económica e social da nossa sociedade com uma 
total desfaçatez em relação à vontade das pessoas. Momentos históricos 
à parte, como o Brexit ou a eleição de Trump nos Estados Unidos, as 
elites políticas basicamente não se interessam com o que a sociedade 
quer. Querem manipular a sociedade de acordo com as suas agendas e a 
Palestina não é uma agenda importante para os políticos, infelizmente.

A transferência da embaixada norte-americana para Jerusa-
lém já tinha sido votada no Congresso em 1994, mas foi repe-
tidamente adiada pelas administrações americanas. O que 
muda com este reconhecimento “completamente oficial”?

É muito difícil de prever que consequências terá. É mais fácil falar do 
significado em vez do que vai acontecer. Não sabemos o que vai acon-
tecer. Posso é tentar interpretar o significado. Como dizes, não há nada 
de novo. O Trump continua, de muitas maneiras, as políticas dos seus 
predecessores, mas com um estilo diferente. O significado é que os seus 
predecessores ao menos fingiam respeitar a lei internacional, mas ele não 
quer saber. Ele diz, oficialmente, “Sou o Presidente dos Estados Unidos 
e como Presidente dos Estados-Unidos eu digo-vos que o internacional 
[a comunidade internacional] não interessa no caso da Palestina. O que 
importa é a posição de Israel”. Acho que isto vai fazer com que os pa-
lestinianos acordem. Isso é um sinal positivo, para os palestinianos que 
acreditavam na América, que acreditavam na solução de doi Estados. 

Acho que vão ter que perceber que não é esse o caminho a seguir. 
O que vão fazer depois, isso não consigo prever. O lado negativo 
é que Jerusalém é um assunto muito sensível. Despoletou a His-
tória em Gaza outra vez e outra vez, e em todas estas situações em 
que existe uma resistência popular, onde há mesmo uma resistên-
cia aramada, contra a mais forte força militar no Médio Oriente, 
sabes como entrar nela, mas não sabes como sair dela. Vamos as-
sumir que no dia 15 de Maio as demonstrações descontrolam-se, 
Deus nos valha o que Israel pode fazer a esse respeito. Portanto, 
Jerusalém pode também ser encarada como um tema simbólico 
para os elementos mais extremistas no Irão, que até agora teve 
uma política muito cuidadosa e sensível em relação a Israel. Isra-
el está a tentar provocar os iranianos de modo a despoletar uma 
guerra, mas os iranianos não têm qualquer desejo de entrar em 
guerra. Acho que o mais importante é que acaba com o envolvi-
mento americano no “processo de paz”. Isso é o que importa. Ne-
nhum palestiniano aceitará mais a América no papel de mediador.

Há uma resistência palestiniana de base todos os dias. 
Qual é o papel da Autoridade Palestiniana na sua con-
tenção?

Foi para isso que Israel criou a Autoridade Palestiniana: para 
ajudá-los a contê-la. Até agora têm feito um bom trabalho. Bom 
não é palavra certa. Estão a fazer um trabalho eficaz. Conse-
guiram, definitivamente, manter a Cisjordânia sossegada. Mas 
acho que estão a perder a legitimidade a cada dia que passa. A 
questão é que este jogo entre o que Israel quer deles e a pou-
ca legitimidade que ainda têm… Pode ser muito feio. Com o 
fim do envolvimento americano estamos a assistir ao um fim 
de um período. Há poucas razões para a existência da Autori-
dade Palestiniana, se a pax Americanna não estiver na mesa.

Vemos centenas de menores a serem encarcerados todos 
anos e isso é, obviamente, uma política sistemática e 
institucionalizada do Estado. Qual é a lógica da violência 
israelita contra as resistências pacíficas, como a que vimos 
na marcha de retorno? Como é que é vista pelo público 
israelita?

“Acho que o que mudou nos 
últimos anos foi que as socie-

dades desejam que se confronte 
Israel, por isso é uma questão de 

democracia”
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Acho que para os israelitas, os palestinianos no geral não são 
pessoas pacíficas. Para eles todos os palestinianos são poten-
ciais terroristas. Assim sendo, todas as manifestações não são 
manifestações, mas actos terroristas. Há toda uma máquina de 
propaganda em Israel que informa o público israelita que, na 
realidade, não existe tal coisa como protestos pacíficos se os pa-
lestinianos estiverem envolvidos. Não existe tal coisacaso os 
palestinianos participem e, por isso, é muito fácil convencer o 
público israelita de que aquelas pessoas em Gaza não são pací-
ficas, mas sim terroristas. Mesmo que esse terrorista tenha seis 
anos. Assim, nenhum israelita mostra compaixão pela matança 
de crianças palestinianas nas cercas. A desumanização faz par-
te do ADN de qualquer projecto colonial. Não vêem os nativos 
como pessoas, mas como potenciais insurgentes terroristas. A 
sua própria existência ameaça-os, por isso se nascem como uma 
ameaça, permanecem como ameaça. Para o resto da sua vida.

Portanto há uma racionalidade, não é irracional.

Sim, claro. Os movimentos colonizadores têm uma lógica mui-
to forte. Na verdade, o académico mais famoso de movimentos 
colonizadores, Patrick Wolfe, chamou-a de lógica de elimina-
ção dos nativos. É lógico. É uma lógica terrível, mas é lógico.
Quanto apoio existe na esquerda sionista israeli-
ta para um acordo de paz que reconheça os direi-
tos mútuos, tanto dos israelitas como dos palestinianos?
Muito pouco. Enquanto houver uma sociedade sionista, nun-
ca poderão tratar os palestinianos como seres humanos.

O Boicote Desinvestimento e Sanções (BDS) é provavel-
mente o melhor exemplo de um movimento activista a 
tentar transformar a política israelita. Os políticos isra-
elitas sentem-se claramente ameaçados. Como é que o 
movimento é percepcionado pelo público israelita?

Como um acto antissemítico que pretende enfraquecer a legi-
timidade internacional do Estado de Israel. Essa é a posição do 
governo. O governo está a usar o mesmo aparato do Estado que 
usa para detectar ameaças terroristas, ameaças existenciais, para 
combater o BDS. Alguns segmentos do público israelita, ao con-
trário dos seus políticos, estão confusos em relação ao BDS. Sa-
bem que muitos dos seus activistas são judeus, por isso não vão 
muito com a alegação de antissemitismo e percebem que existe 
um problema com a maneira como Israel é percepcionada pelo 
que os israelitas estão a fazer aos palestinianos. Ainda não enten-
dem a mensagem do BDS, mas o movimento tem apenas treze 
anos. Talvez precisemos de mais tempo para que tenha um efeito 
na sociedade israelita. O público entende que existem pessoas to-
talmente normais que não podem ser suspeitas de anti-semitismo, 
que alguns deles costumavam ser os amigos de Israel e que agora 
apoiam o BDS e isso confunde-os. O governo tem o seu argumen-
to de que é terrorista, mas acho que o público está confuso. Es-
tão a começar a perceber que a acusação de anti-semitismo não 
pega. Estão a tentar perceber, mas às vezes não sabem o suficien-
te. A maioria dos activistas na Europa sabem muito mais do que 
se passa nos territórios ocupados do que um israelita “normal”.

Porquê?

Porque há uma tela que os impede de ver. Os jornais não reportam 
nada, a televisão também não. Tens que ser um activista para perceber 
o que se está a passar. Se decides não ser activista, serás apenas alimen-
tado pelos medias Israelitas. Não sabes nem saberás o que se passa.

Quais são os maiores movimentos activistas em Israel pela 
emancipação palestiniana?

É difícil dizer. Na comunidade judaica tens alguns pequenos 
grupos que fizeram um bom trabalho. Nenhum é o “maior”, 
por isso não te posso dar o nome do maior. Há um grupo cha-
mado “Anarquistas contra o muro” que ajudam os palestinianos 

“A prisão a céu-aberto é vendida 
como se fosse um Estado, uma 

forma de independência”

“Israel criou a Autoridade Palestiniana 
para ajudá-los a conter os 

palestinianos”

a organizarem-se e que mostram solidariedade à luta palestiniana. Há o 
“Quebrar o silêncio” que pelo menos traz alguns debates morais aos jo-
vens soldados. Há os “Guerreiro pela Paz” que junta antigos combatentes 
da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) com ex-soldados 
israelitas. Provavelmente o “Novo Perfil” é um movimento importante. 
Defende que a melhor maneira de terminar a colonização é não ingres-
sando no exército. Temos o “Recordar”, que tenta introduzir o Nakbade 
48 ao público israelita. O Dayush [Vivendo Juntos] também está a ten-
tar fazer o seu melhor. São muito pequenos e estão principalmente ac-
tivos no terreno a proteger os palestinianos dos colonos e do exército. 
Ainda não temos um grande movimento para a solução de um Estado, 
mas isso tem que começar do lado palestiniano. Existem alguns sinais 
de que está a começar, que os palestinanos estão a construir um novo 
movimento. Provavelmente teremos que trabalhar com a OLP ou sob a 
sua alçada. Acho que é isso que precisamos agora: uma nova definição 
do projecto de libertação, mas tem que ser uma iniciativa palestiniana.

A solução de um Estado significa o fim do sionismo?
Sim, definitamente.

Fala-me um pouco mais do “Novo Perfil”. 
É uma organização pacifista que tenta convencer jovens israelitas a não 
ir para o exército. Pagam um preço por isso, claro, porque é obrigatório.

É grande?

Não é pequeno porque têm uma política interessante. Ajudam-te a 
não seres recrutado para o exército mesmo que não partilhes da ideo-
logia deles. Não se interessam pelo motivo, desde que não vás. Depois, 
ajudam-te legalmente e financeiramente. Organizam protestos próxi-
mos dos estabelecimentos prisionais - se fores preso - para demonstrar 
apoio. Existem outras organizações que fazem isto, mas esta é a maior. 
São provavelmente o maior movimento de desobediência que temos ago-
ra em Israel. Porque estão a recusar, estão a recusar servir no exército. 
Depois, tens o apoio ao BDS, que é chamado de “BDS por den-
tro”. Um movimento muito pequeno, mas existe. Acho que o últi-
mo passo deve ser o movimento democrático de um estado. As pes-
soas estão a tentar construí-lo e enquanto falamos estão a acontecer 
todo o tipo de conferências e organizações que estão a tentar avan-
çar com o ODS. Temos BDS e ODS (risos). Um estado democrático.

Como é que os palestinianos vêem a solução de um Estado?

É uma iniciativa palestiniana. É muito difícil convencer as pessoas a 
juntarem-se ao ODS porque ainda acreditam na solução de dois Es-
tados e de que irá terminar com a presença militar. Acho que é uma 
questão geracional por haver muito apoio ao ODS entre os jovens. 
Eles gostam muito da ideia. Gostam da visão de um Estado. Penso que 
os palestinianos mais velhos ainda têm esperança de convencer a co-
munidade internacional, de persuadir Israel a permiti-los ter um Es-
tado na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. É uma questão geracional.

Vai demorar alguns anos, então. Alguns autores já expressaram o 
medo de que os palestinianos tenham um destino semelhante ao 
dos nativos americanos. És mais optimista?

Sim, acho que o projecto colonizador israelita não é tão bem sucedido 
como o da América do Norte. Os palestinianos ainda lá estão, ainda cons-
tituem metade da população na Palestina e milhões deles não estão assim 
tão da longe dos territórios. Não podemos declarar o projecto sionista 
como triunfante. Há o perigo, claro. Olhemos para a posição do mundo 
árabe, que não apoia muito os palestinianos. A comunidade internacional 
também não faz muito. Por isso há perigo, mas penso que os palestinianos 
são muitos e muito assertivos para deixar Israel avançar com os seus planos.
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As longas semanas de Maio de 1968 constituíram a maior crise re-
volucionária vivida na Europa capitalista entre o fim da II Guerra 
Mundial e o golpe militar de 25 de Abril de 1974. Tenha sido um 
“psicodrama”[1] ou um mero “regresso às ideologias utópicas”[2], 
facto é que a crise de Maio de 68 ofereceu à sociedade francesa um 
empenho político e ideológico que não se lhe reconhecia desde 1945.
 
Apesar das narrativas que visam “recalcar o trauma representado 
pela aliança operário-estudantil” - presentes na extensa “miríade de 
ensaios” e livros de vária ordem - o processo hoje comumente conhe-
cido como Maio de 68 não deixa de representar “a maior greve geral 
da história europeia”[3] assumida por 10 milhões de trabalhadores. 
A “rutura pessoal coletivamente partilhada com as esferas do poder, 
do país e do passado”, que tinha como objetivo “subverter a socieda-
de, e não fugir-lhe ou pô-la apenas de lado”[4], encontraria eco nas 
respostas de Daniel Cohn-Bendit, principal dirigente estudantil, a 
Jean-Paul Sartre numa entrevista a 13 de maio daquele ano: “Neste 
momento o objetivo é derrubar o governo. […] O importante não 
é elaborar uma reforma na sociedade capitalista mas lançar uma 
experiência em rutura completa com essa sociedade”. A vontade de 
transformação do antigo eurodeputado e da grande massa de estu-
dantes e trabalhadores franceses era inequívoca. Cohn-Bendit diria 
ainda ao filósofo francês: “Podemos imaginar um outro sistema no 
qual toda a gente trabalha nas tarefas de produção – reduzidas ao 
mínimo graças aos progressos técnicos – e em que cada um tenha 
a possibilidade de prosseguir, paralelamente, estudos contínuos”.

Note-se que a predisposição revolucionária e anti-burocrática pre-
sente nos manifestantes de Paris e das maiores cidades francesas 
– das primeiras greves em Caen em Janeiro até a efêmera “Comuna 
de Nantes”– não estava isolada no plano internacional. Uma série 
de revoltas e processos revolucionários em todo o mundo - da Re-

“A tentativa quase permanente 
de associar o processo insurre-

cional de Maio a qualquer deva-
neio coletivo e estudante-juvenil 

(...) não sobrevive à prova dos 
factos” PR
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[1]Aron, Raymond (2018). Memórias. Lisboa: Guerra e Paz, p. 480. 
[2] Hobsbawm, Eric (2005). Tempos Interessantes – Uma Vida no Século XX. Porto: Campo das Letras, p. 31.
[3] Braga, Ruy e Bianchi, Álvaro (2008). «1968 e depois: os estudantes e a condição proletária» in Outubro, V. 17, pp. 15-40, p. 17-20.
[4] Hobsbawn, idem, p. 330. 

volução na China, em 1949, à Revolução Cubana, em 1959; da Re-
volução Húngara em 1956, à Primavera de Praga, naquele ano, das 
lutas de libertação nacional à Guerra do Vietname – contribuíram 
para influenciar a juventude e os trabalhadores franceses e para a 
formação deum espectro-vaga que, em larga medida, confirmava 
a atualidade da revolução internacional proclamada pelos clássi-
cos do marxismo. Mesmo a leste, em Praga, a revolução tendia a 
aprofundar a rutura com a burocracia e não com o socialismo, ao 
contrário do que afirma a historiografia dominante. Jiris Hochman, 
comunista checo, diría: “Não pomos em perigo o socialismo, pelo 
contrário. Quem ameaçamos na realidade é a burocracia que, de 
forma lenta mas segura, está a enterrar o socialismo à escala mun-
dial. Esta é a razão porque não podemos aspirar a uma coopera-
ção e a uma fraternal compreensão por parte da burocracia”[5]. 

As três  cr i ses  de  Maio-Junho de 1968

Em França, o primeiro pólo de contestação nasceu no meio estudan-
til, crescendo progressivamente nas escolas secundárias e sobretudo 
nas Universidades. Note-se que grande parte da juventude francesa 
encontrava-se em rutura com a sociedade do pós-guerra, dominada 

Da crise estudantil à crise política   
| João Moreira e Pierre Marie 



pela figura tutelar do General de Gaulle. A França de 1968 era resul-
tado de um período de crescimento económico – os “Trinta Glorio-
sos” de 1945 a 1975, segundo o Jean Fourastié – que permitiu o de-
senvolvimento da sociedade de consumo. No entanto, a sociedade 
francesa era marcada pelo conservadorismo e por um sistema po-
lítico onde o gaullismo e a figura do presidente dominavam. Além 
disso, o Estado detinha um controlo sobre a informação com o Ofí-
cio de Radiodifusão Televisão Francesa (ORTF), criado em 1964. 

No início de 1968, a contestação nasce na Faculdade de Nanter-
re, no Norte de Paris. Os estudantes criticam os regulamentos 
das residências universitárias – nomeadamente a separação entre 
mulheres e homens – e militam pela liberdade sexual e pela trans-
formação da Universidade. No entanto, o movimento radicaliza-
-se a partir do dia 20 de Março com uma manifestação de estu-
dantes contra a Guerra do Vietname: a sede da American Express 
é atacada e seis estudantes são presos. Dois dias depois o último 
andar da torre do Conselho da Faculdade, símbolo do poder na 
Universidade, é ocupada por estudantes e dá-se início ao “Movi-
mento 22 de Março”, dirigido pelo mediático Daniel Cohn-Ben-
dit, congregando várias correntes da esquerda radical estudantil. 

Nas semanas seguintes, vários incidentes têm lugar em Nanterre e a 
2 de maio as aulas são novamente interrompidas. A partir desse dia, 
a contestação estudantil vai sair do foco de Nanterre para alastrar-se 
à Sorbonne e depois ao resto do país.A “noite das barricadas” a 10 de 
maio coloca a cidade de Paris num ambiente insurrecional. Apesar 
da invasão policial nas ruas de Paris, os protestos são palco de uma 
grande criatividade dos estudantes[6]. No dia 14, a Escola Superior 
das Belas-Artes é ocupada e torna-se num “Atelier popular” editan-
do dezenas de cartazes: ora a favor da autogestão; ora contra o Ge-
neral de Gaulle e a repressão policial (com o famoso “CRS = SS”). 

Influenciados pela Internacional Situacionista que, apesar de nu-
mericamente reduzida, havia ganho relevância naquelas explosi-
vas semanas através das célebres pichagens em toda a cidade de 
Paris, Cohn-Bendit e o “Movimento 22 de Março” reivindicam a 
“necessidade de uma democracia direta” fundada “nos princí-
pios de auto-organização, contra as burocracias paralisantes”[7].

É neste quadro que muitos professores se colocam ao lado dos 
estudantes por uma nova sociedade. Entre os primeiros encon-
tram-se Pierre Bourdieu, Jean-Paul Sartre, Jean-Claude Passeron e 
Claude Lefort. Note-se, contudo, que não eram apenas os profes-
sores universitários ou intelectuais da esquerda que apoiavam as 
lutas dos estudantes mas sim uma parte significativa da socieda-
de francesa. A carta de George Pompidou, primeiro-ministro de 
de Gaulle até julho daquele ano, a Raymond Aron é disso sinto-

mática. De acordo com o político “a opinião parisiense estava in-
teiramente por detrás dos estudantes” O regime não deveria usar 
a força, pois, diria ainda: “uma democracia só pode usar a força 
se tiver a opinião pública do seu lado e nós não tínhamos”[8]. 

A crise estudantil acabaria por exprimir de maneira visível a brechas de 
um alegado consenso que existia na França do pós-guerra. Como notou 
Alain Touraine, o movimento de Maio 68 “destruiu a ilusão de uma so-
ciedade reconciliada com ela própria pelo crescimento e [pela] a prospe-
ridade” e “substituiu a miragem do bem comum e a racionalidade social 
pela lembrança das contradições e as lutas da sociedade. Reinventou, no 
meio de uma crise de mutação social, a luta de classes”[9]. Nesse sentido é 
relevante atentar às palavras de Aron nas suas Memórias ao afirmar que, à 
data, “o salário mínimo [...] não fora reavaliado em função do crescimen-
to de todas as remunerações”. Ou seja, “os salários mais fracos estavam 
atrasados relativamente ao salário médio”[10]. Assim, os protestos sociais 
que apareceram no início do ano de 1968 encontraram um catalisador no 
movimento estudantil. A greve geral de 13 de maio representa o culminar 
da contestação social, juntando mais de um milhão de manifestantes em 
Paris e em várias cidades. Nas semanas que seguem, o movimento de gre-
ves vai crescer com mais de 10 milhões de grevistas durante o mês de maio.

A onda de protestos de Maio revela também o afastamento das organiza-
ções tradicionais dos trabalhadores, o Partido Comunista Francês (PCF), 
no campo político-partidário, e a Confederação Geral do Trabalho (CGT), 
no campo sindical, em relação aos próprios trabalhadores. Logo no dia 3 de 
maio, Georges Marchais, que viria a ser Secretário-Geral do PCF de 1972 a 
1994, publicou no L’Humanité um ataque aos “pseudo-revolucionários de 
Nanterre”, cuja agitação era contrária aos interesses dos trabalhadores e só 
favorecia as provocações fascistas. Marchais vê no PCF “o melhor defensor 
das reivindicações imediatas dos trabalhadores manuais e intelectuais” e 
apela ao desmascarar dos “falsos revolucionários”[11] (Marchais, 1968). 
Pompidou tinha razão: como afirma na carta já citada, “o Partido Comunis-
ta [...] recuou perante a aventura”[12] (Pompidou apud Aron, 2018: 483).

A tentativa quase permanente de associar o processo insurre-
cional de Maio a qualquer devaneio coletivo e estudante-juve-
nil, obscurecendo a dimensão política e a sua ligação aos traba-
lhadores (quer no plano teórico, quer no plano prático), não 
sobrevive à prova dos factos. Logo na reunião que daria o nome 
ao “Movimento 22 de Março”, em Nanterre, a ordem de traba-
lhos incidia em temas como o modo de produção capitalista, o 
imperialismo, a universidade no quadro do capitalismo e as lu-
tas estudantis e operárias nos países associados ao Pacto de Var-
sóvia. Aquando do início da greve real, os estudantes lançam 
aos trabalhadores da Rhône-Poulenc o seguinte comunicado:

Até agora haviam-nos imposto uma educação burguesa cujo conteúdo 
não podíamos contestar. Preparavam-nos desse modo para sermos fu-
turos quadros e os instrumentos da vossa exploração. [...] Contestamos 
o próprio objectivo do ensino. Entre os vossos problemas e os nossos 
existem semelhanças profundas. Quem decide as normas e as cadên-
cias? Quem decide os objectivos da produção? A regra é por todo o 
lado a mesma, só nos pedem que executemos as ordens da hierarquia 

(Bernardo, 2008: 25).Z

E mais adiante:

Queremos construir uma sociedade sem classes, e o sentido da vossa luta é o mesmo. [...] A forma da 

“A onda de protestos de Maio 
0revela também o afastamento 
das organizações tradicionais 

dos trabalhadores”
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[5] Broué, Pierre (1974), El Partido Bolchevique. Madrid: Editorial Ayuso. p. 701.
[6] Darwin, Philippe (2008). Le petit livre rouge de mai 68. Paris: City Editions.
[7] Rotman, Patrick (2009). Maio de 68 – Explicado àqueles que não o viveram. Lisboa: Guimarães Editores, p. 31-42.
[8] Aron, idem, p. 482.
[9] Touraine, Alain (1972). Le communisme utopique. Le mouvement de mai 1968. Paris: Seuil, p. 14. 
[10] Aron, idem, 485. 
[11] Marchais, Georges (1968). “De faux révolutionnaires à démasquer”, em L’Humanité, 3 de maio 1968.



vossa luta oferece-nos, a nós estudantes, o modelo da actividade realmente socialista: a apropriação dos 
meios de produção e do poder de decisão pelos trabalhadores. A vossa luta e a nossa luta são convergentes 

(Bernardo, 2008: 25).

Como afirma João Bernardo, “a recusa a exercer funções de autorida-
de sobre a classe trabalhadora, a recusa de uma universidade ao serviço 
do capitalismo e a identificação dos interesses dos estudantes com os dos 
trabalhadores, foram […] os temas principais, quando não mesmo úni-
cos, da imprensa estudantil no Maio de 68”[13] (Bernardo, 2008: 25).
Contudo, se os estudantes procuravam a unidade com os trabalhadores 
franceses, o mesmo não acontecia com as direções sindicais e partidárias 
da Esquerda. A 16 de maio, quando milhares de estudantes chegaram às fá-
bricas da Renault, paralisadas pela greve, a CGT, afeta ao PCF, divulga um 
comunicado em que se lê: “recusamos qualquer ingerência externa”. Como 
lembra Bernardo, para a CGT, a manifestação de solidariedade dos estu-
dantes significava “ingerência”. Jamais a central sindical facilitaria o contato 
entre estudantes e trabalhadores... A 6 de junho, a CGT volta a denunciar 
os estudantes em apoio aos trabalhadores da Renault em Flins, afirman-
do que os primeiros estavam “organizados militarmente”, quando, na ver-
dade, a força militar que se lá se encontrava era da polícia francesa[14].  

A dupla crise – estudantil e social – colocou desafios cruciais ao governo 
e ao próprio regime. O poder gaullista respondeu com a repressão, com 
a tentativa de isolar o movimento estudantil e, por fim, com Acordos de 
Grenelle, a 27 de maio, procurando a divisão dos trabalhadores. No en-
tanto, prevendo o aumento geral dos salários e a criação das seções sin-
dicais dentro das empresas, os Acordos assinados pelos sindicatos foram 
largamente recusados pela base dos trabalhadores que se mantiveram 
em greve. Cinicamente, o L’Humanité, o orgão do PCF, afirma “com a 
força da vitória, milhares de trabalhadores retomaram o trabalho”[14]. 
Este facto evidenciava novamente a distância que existia entre os traba-
lhadores e as confederações sindicais que tinham assinado estes acordos.
A radicalização do movimento é patente e o edifício político do regime 
começa a vacilar. Depois da crise estudantil e da crise social, a crise 
política: “sem aviso prévio, e sem sequer prevenir Pompidou [primei-
ro-ministro], de Gaulle junta-se ao exército Baben-Baden”[15]; minis-
tros e funcionários ministeriais abandonam os seus gabinetes, uns des-
fazendo-se de todo o tipo de documentos “julgando que a revolução 
[...] iminente”,  outros elaborando “planos de fuga” em “aviões priva-
dos”[17]. Sabendo do apoio do Exército, de Gaulle regressa a Paris e 
anuncia a dissolução da Assembleia Nacional a 30 de maio. Nesse mes-
mo dia, milhares de manifestantes saem à rua em seu apoio ao General.

Fruto dos Acordos, desamparado sindical e partidariamente, e con-
tando apenas consigo próprio, o movimento de greves vai pro-
gressivamente abrandando durante o mês de junho. Um decreto 
assinado em 12 de Junho dissolve onze partidos-movimentos de es-
querda revolucionária, incluindo o “Movimento 22 de Março” e a 
Juventude Comunista Revolucionária (trotskista). Nas eleições le-
gislativas de 23 e 30 de Junho, o movimento gaullista e os seus alia-
dos reunidos na União para a Defesa da República vencem nas ur

Não obstante uma parte do movimento não se reconhecer nas habitu-
ais eleições para a Assembleia Nacional, os partidos de esquerda conhe-
cem uma derrota pesada e mostram-se incapazes de dar uma expressão 
eleitoral aos movimentos de protestos de estudantes e de trabalhadores.
A representação parlamentar da Federação da Esquerda Democrata e So-
cialista (FEDS) passa de 118 a 57, o PCF cai de 73 a 34 e o Partido Socia-
lista Unificado (PSU), defensor da autogestão não obtém nenhum deputado.

Conclusão

Não obstante a derrota de Maio, o capitalismo haveria de tomar algu-
mas bandeiras do movimento, ora transformando-as de acordo com os 
seus interesses políticos, ora tomando-as para si – e, por isso, retirando 
espaço à própria esquerda revolucionária. Disso são exemplos: a forma 
como a economia transformou a dimensão individual-libertária dos 
protestos – a exigência do reconhecimento da individualidade – no in-

dividualismo dominante que hoje conhecemos; o modo como a direita 
francesa legalizaria o aborto, em 1974, depois das exigências feministas 
da década anterior; e como a partir da década de 1980 a economia aca-
baria por fomentar o “elogio da criatividade, da autenticidade, da flexi-
bilidade, da liberdade laboral e do trabalho em rede”, rasgando com o 
paradigma capitalista dominante. Aproveitando as palavras de Miguel 
Cardina sobre o maoismo em Portugal, este conjunto de factos aca-
baria por “desarma[r]” o “conteúdo social” da crítica ao capitalismo, 
“anestesia[ndo] a sua carga revolucionária”[18] (Cardina, 2011: 21).

Ainda assim, a derrota não foi completa. Maio representou o “estilha-
çar do velho e estéril modelo estalinista-social-democrata”[17] Ainda 
assim, a derrota não foi completa. Maio representou o “estilhaçar do 
velho e estéril modelo estalinista-social-democrata”[19] e o ressurgi-
mento do internacionalismo, do espectro de uma nova sociedade ba-
seada na autogestão e, em larga medida, de “um horizonte marxista 
de intenção mais cosmopolita como o trotskismo”[20]. A traição do 
PCF (eventualmente mais preocupado em manter as boas relações de 
URSS e de Gaulle) e das estruturas sindicais àquele associadas duran-
te a crise revolucionária “condenou-os perante a esquerda anticapita-
lista”[21] e foi exatamente nesse quadro que surgiu uma nova forma 
de fazer política (à esquerda) “inspirada [...] pela vontade de trans-
gredir a fronteira rígida que separaria combatividade política e agita-
ção cultural”[22]. A política deixará de estar ao serviço dos membros 
das diferentes elites, presidentes ou secretários-gerais, para ser toma-
da por estudantes, artistas ou trabalhadores. Esta “tomada de palavra”, 
destacada por Certeau[23], constituirá também uma rutura simbóli-
ca e potenciadora de uma democracia assente na participação dos ci-
dadãos e dos movimentos sociais nos diversos setores da sociedade.

Ao contrário do que afirmava o célebre editorial do Le Monde de 15 
de maio de 1968, assinado por Pierre Viansson-Ponté, a França não 
se aborrecia; ao contrário do que afirmava semanas antes dos acon-
tecimentos Alain Peyrefitte, ministro da Educação do Governo de 
de Gaulle, “aquilo de que mais se orgulhava” não podia, então, ser “a 
sua ação na Educação Nacional”[24]. Se, como diria Mao, é preciso 
saber ouvir a erva crescer - e as elites, comprovadamente, não sa-
biam -, também é certo que esta só cresce se alimentada. Nesse qua-
dro, retomando em parte a tese de Trotsky, o desfecho do movimen-
to de Maio traduziu-se na crise da sua organização revolucionária.

“O desfecho do movimento de 
Maio traduziu-se na crise da sua 

organização revolucionária”
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[12] Aron, idem, p. 483. 
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A Rua como 
espaço comum 
insurreccionário

I
Os processos de construção da memória como instrumento político 
são omnipresentes na herança histórica colectiva, quer ela esteja ano-
tada por estudiosos ou percorra uma narrativa popular maioritária, 
reactiva às propostas de selecção do que aconteceu pelos instrumentos 
de poder. O caso do Maio de ’68 constitui um paradigma de absoluta 
distorção da memória (já o seria de qualquer forma, bem o sabemos), 
desta feita apresentando um acentuado nevoeiro de testemunhos, que 
transformam aquela mobilização num mito inesquecível, mas também 
num lugar-comum. Esta banalização[1], embelezada pela estereoti-
pização do revolucionário-modelo e da insurreição-tipo, trivializada 
pela abundância de escritos, molda um dos traços da inércia política.

A descrição exaustiva dos acontecimentos é acompanhada de lições 
moralistas a retirar dos passos e contra-passos desta dança de espon-
taneidade que encontrou em si espaço público para a absoluta inova-
ção, como para a ausência de estruturas que sustentassem o começo 
da sua queda. A apropriação da esquerda partidária da responsabilida-
de pelo movimento civil, em todos os seus quadrantes, em nome das 
massas e da rebelião contra o Estado é contraposta pelo monopólio 
da legitimidade exigido pelos seus participantes activos da época, de-
pois desiludidos e transformados em narradores da democracia libe-
ral. O excesso cansa o leitor e recondu-lo aos tópicos de base: o ideal 
para a esquerda, um capricho rebelde de jovens e trabalhadores ingé-
nuos para a direita. A simplificação termina a busca do interessado.

A solução parece ser tentar recuperar algumas constituin-
tes da insurreição e os vagos contornos da sua memó-
ria (contribuindo, sem dúvida, para a análise transbordante).

Os critérios descritivos do Maio de ’68 que utiliza-
rei são os sucintos quatro vectores de Alain Badiou:
 1) a revolta estudantil e liceal, aliás em curso a nível mun-
dial, baseada na ideologia, de vocabulário marxista, com a no-
ção de Revolução profundamente presente e com a legitima-
ção da violência em pleno, cujo símbolo máximo é a Sorbonne;
 2) a acção operária desses anos e, sobretudo, de Maio e Junho, que 
torna a saída  à rua a maior greve geral da História de França, ultrapassan-
do as estruturas sindicais, cruzando múltiplos sectores de indústria, com 
muitos operários jovens a ocupar os locais de trabalho e a recusar a nego-
ciação – o seu expoente máximo no caso da fábrica Renault-Billancourt;
 3) o Maio libertário é o da transformação de costumes, revolu-
ção sexual e implantação da semente feminista e o começo da luta pelos 
direitos das várias identidades e orientações sexuais, acompanhadas de 
uma valorização individual que será a grande sobrevivente do movi-
mento. Pelas suas vozes múltiplas sem unificação possível ou desejável, 
o símbolo deste tipo de Maio é o teatro de Odéon e a sua invasão;
 4) Há ainda um último tipo de caminho percorrido em ’68 
e até ao fim da década seguinte, o da procura de uma nova con-
cepção política, diminuído o prestígio da via eleitoral, descredibi-
lizados os grupos partidários que se diziam representantes do ca-
minho revolucionário. Apresenta-se, assim, um agente passível de 
se insurgir a qualquer momento, sob que formas queira agir; a via 
eleitoral perde muito do seu prestígio, pois que a democracia que 
não representa as rupturas e reconhece os movimentos civis que se 

| inês almeida
“Utopia? Ora, ora! Que fungadelas condescendentes são essas?”

Raoul Vaneigem, Arte de Viver para a Geração Nova

“Le système se nourrit de sa contestation, digère ses oppositions, se régénère de ses 
contradictions”

Daniel Bensaïd e Alain Krivine, 1968 – fins et suites

[1] Ross, Kristin, May ’68 and Itis Afterlives, London, Chicago Press, 2002.
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A ideia da  rua  como espaço para 
a luta pressupõe um  combate do 
todo não-dominante, da união de 
inúmeras parcelas de forma não-

-hierárquica

lhe deparam soa menos legítima e prepara a alienação ou a revolta.

Filho dos traumas e horrores humanitários, dos controlos totalitários 
e do fim da neutralidade do observador da Guerra Civil europeia[2], 
o sujeito participante reconstrói-se no activismo, na consciência, na 
massificação do universo político. Entusiasmada pela Resistência e 
pela figura do militante, a geração do baby-boom é, no entanto, cativa 
do gaullismo que transforma a governação francesa num cenário uní-
voco e do ronronar do todo-poderoso Mercado que avança com um 
cenário de sociedade de consumo incontornável. Herdeiros das mobi-
lizações operárias dos anos ’30 e das facções anti-franquistas da Guerra 
Civil espanhola, os espectadores recém- chegados têm oportunidade 
de assistir aos movimentos de libertação africanos, à ideia de um dito 
Terceiro Mundo revolucionário, por mãos várias desde o Vietname a 
Cuba, passando pela China maoista. O encontro do movimento negro 
com alguns outros despertares de consciência identitária (feminista, 
queer) ainda pouco concretizados e o agrupamento de inúmeros mo-
vimentos estudantis congregados em múltiplos estados, democráticos 
(França, Alemanha, Itália, Estados Unidos) ou ditatoriais (Espanha, 
Portugal, Brasil) ditam a chegada da época dos movimentos civis.

Importa relevar três factores, entre muitos outros que poderiam ter 
sido escolhidos, que contribuem para estes “Maios”: a Argélia na li-
gação colonizador-colónia, com os efeitos de dominação política 
e rácica e consequente veneração das soluções “terceiro-mundis-
tas”, numa espécie de remorso colectivo; a agressividade da Polícia 
francesa como causa de uma comunhão social que abre os vários 
espaços de opressão a uma saída à rua; os situacionistas como con-
tra-cultura ideal, por apelar à espontaneidade e ser contra todo 
o pensamento organizado, servindo de coro aos acontecimentos.

O assunto argelino é até hoje traumático para a memória colectiva fran-
cesa, estando reduzido a descrições da descolonização institucional e a 
sucintas declarações sobre os seus massacres e perdas. A Guerra da Ar-
gélia pode ser definida em três planos em simultâneo: o que confronta 
colonizador e colonizado; a guerra franco-francesa de opinião; a arge-
lo-argelina que opõe FLN a MNA[3]. A exploração económica não tem 
correspondente assimilação política por que ambicionam os colonos, 
na continuidade do esquema racista da pirâmide social da colónia, com 
uma elite muçulmana por integrar e uma mão-de-obra que não possui 
qualquer tipo de regalias comparáveis às da metrópole. A industriali-
zação da colónia é um investimento em estruturas, não prolongadas à 
escolarização, às condições de trabalho e habitação. É este o entrelaçar 
perfeito do papel rácico com o papel colonizador. O absurdo silêncio po-
lítico, além do estatal ou do partidário, sobre o assunto demonstra o peso 
que vem assumindo e que sempre teve na consciência plural francesa.
 
O dispositivo policial francês, por sua vez, revela a sua natureza selváti-
ca em todo o esplendor, aquando a contestação da dita guerra argelina. 
Liderados pelo colaboracionista dos tempos de Vichy (depois julgado 
por crimes contra a Humanidade), Maurice Papon, os reforços policiais, 
propositadamente militarizados por ex-combatentes, tratam de reprimir 
com um à vontade que resulta em casos traumáticos de referência para 
toda a restante década: o caso do massacre de Paris, simbolizado pelos 
corpos argelinos a flutuar no Sena, passando pela ponte Saint- Michel, 
e conhecido como o 17 de Outubro de 1961; o exemplo do massacre no 
metro de Charonne (1962), menos selectivo nas suas vítimas (isto é, já 

nem movido por critérios raciais como inicialmente, somente represso-
res de massas “irreverentes”), por isso mesmo um despertar ainda mais 
generalizado contra a polícia. Este ponto de situação apresenta clara-
mente um inimigo comum para os vários grupos sociais, uma conver-
gência na rejeição, uma absoluta “desindentificação com o Estado”[4] .

Os contornos fascizantes da actuação policial agregam-se aos massacres 
coloniais perpetrados por uma democracia monopolizada pelo seu Pre-
sidente, criando assim sujeitos políticos massivamente inclinados a con-
trapor esta ideia de ordem, a igualar violência revolucionária perante re-
pressão violenta dos protectores-opressores. Cria- se, assim, uma fissura 
nas identidades sociais, dando espaço aos vários grupos para se identifi-
carem com um Outro, saindo dos seus interesses específicos e, nas pala-
vras de Kristin Ross, recusando a identificação com um determinado Eu.

Os situacionistas, especialmente a partir das obras A Arte de Viver Para 
a Geração Nova e A Sociedade do Espectáculo, particularmente difun-
didas em partes dispersas como manifesto, acompanhadas do panfleto 
que inicia a revolta estudantil em Nanterre: Da Miséria no Meio Es-
tudantil, à altura de autoria desconhecida, exploram as contradições 
desta sociedade e apelam à “revolta integral”[5]. A favor da emoção, 
mais do que da razão, pela espontaneidade e anarquia colectivista – 
considerando os anarquistas os “anjos da pureza” –, esta corrente va-
loriza o movimento Dada e o movimento Surrealista por romper com 
a sociedade ortodoxa. É negada a legitimidade da ideologia partidária, 
apela-se ao fim da visão economicista das relações humanas e do “rei-
no do quantitativo”, a favor da plurivalência do qualitativo e da não-ob-
jectificação do indivíduo, tentando potenciar muito do niilismo activo, 
que Vaneigem considera ser de enorme potencial pré-revolucionário.

Perante este despertar face à alienação consumista, numa sociedade em 
que o espectáculo detém um poder totalitário, em que os explorados 
são tratados com dignidade pela sua segunda condição de consumido-
re[6], os jovens tentam libertar-se da figura autoritária e paternalista 
de De Gaulle, simbolizada pelo cartaz em que o chefe de Estado afir-
ma, nas palavras dos estudantes franceses, “sê jovem e está calado”. Os 
que se crêem revoltados, afirmam os situacionistas, pertencem a uma 
esquerda ultrapassada e já integrada no sistema; a revolta já não é vis-
ta como uma ameaça pelos que trabalham na engrenagem capitalista 
mas como algo a ser estereotipado como uma fase temporária de toda 
a juventude, para mais publicitada como tal pela imprensa. É neces-
sária, então, uma insurreição que leve à auto-gestão generalizada[7].

II.
Para muitos estudiosos, o elemento central da insurreicção francesa é a 
aliança entre o movimento estudantil e o laboral. O sujeito “juventude”
 
assume um aspecto paternalista que reconduz à narrativa do não-even-
to e do reincorporar a revolta no sistema, sob o conceito de “rebeldia” – 
palavra que pressupõe um contra-movimento temporário e necessário 
para assumir a derrota. Estas projecções simbólicas contrariam, então, 
a interseccionalidade assumida pelo movimento das ruas: o poder dos 
universitários está, mais do que em desafiar a polícia (também neces-
sário e consequente), em conseguir dissociar os grupos sociais das suas 
categorias identitárias[9], tornando a luta transversal: questionando o 

[2] Traverso, Enzo, À Feu et À Sang – de la guerre civile européenne 1914 – 1945, Paris, Éditions Stock, 2007.
[3] Droz, Bernard, Histoire de la décolonisation, Paris, Éditions du Seuil, 2006.
[4] Ross, idem. 
[5] Vaneigem, Raoul, A Arte de Viver para a Geração Nova, Lisboa, Letra Livre, 2014.
[6] Debord, Guy, The Society of Spectacle, Nova Iorque, Zone Books, 1994.
[7] De la Misère en milieu étudiant considérée sous ses aspects économique, politique, psychologique, sexuel et notamment intellectuel et de quelques moyens pour y 
remédier, Paris, Éditions de Comptoir, 2007.



modelo de sociedade capitalista. É esse diálogo entre estudantes e mo-
vimentos laborais, mais do que o mito de barricada e o isolamento no 
Quartier Latin, depois icónicos também porque inconsequentes, que 
forma uma das grandes singularidades do Maio de 68. Por outro lado, 
os próprios sindicatos procuram, nestes meses, isolar os operários num 
acto de ocupação que trataria de apropriar não só o espaço, como as ca-
tegorias definidoras de autoridade[10]. Se o acto em si é constitutivo de 
uma identidade autónoma e dotada de autoridade, neste caso remeter 
a luta somente para  as fábricas torna-se contra-producente. É nas ruas 
que se misturam colectivos, é nas lutas plurais que se ganha força para 
combater os princípios estruturais de opressão destes grupos sociais.

Entre as não representações de memória, como aliás na própria 
época, temos a representação espacial, quando a projecção simbó-
lica se faz sobre Paris, ignorando profundas convulsões ao longo do 
país e, claro está, na representação dos sujeitos políticos em cena: o 
que é representado como estudantes e não-estudantes juntos, pode-
mos descobrir afinal como capa para não descrever estudantes, ope-
rários, agricultores e desempregados, num plural de rua. Não é tão 
deslumbrante ao olho, mas explica o abalo que causou no poder es-
tatal, com a subsequente repressão nos anos seguintes, também ela 
não parte da memória oficial. Esta fusão de elementos na busca de 
uma representação social “inofensiva” não garante por si só a vitória 
de um movimento, mas confirma o medo de quem detém o poder.

A ideia da rua como espaço primordial para uma luta contra a autori-
dade estatal instalada pressupõe um combate do todo não-dominante, 
da união de inúmeras parcelas de forma não-hierárquica. O poder que 
constituem é horizontal, o que constrói uma contra-cultura invencível 
face a grupos marxistas reprodutores de lógicas hierárquicas de repre-
sentação e delegação de poderes. A própria edificação de elementos 
constitutivos variados numa mancha heterogénea de figuras não- hie-
rárquicas, sem protagonistas ou vanguardas, é talvez uma vitória em si 
mesma, como o propunha Rosa Luxemburgo. Tal como no caso portu-
guês, com as comissões de Trabalhadores e as comissões de Moradores, 
também os comités d’action, organizados por critérios dos próprios 
que se reuniam foram crescendo às centenas para se auto-organizarem.

O melhor exemplo destes comités d’action é o Comité de Traba-
lhadores/Estudantes Censier, feito no bairro do mesmo nome, or-
ganizado por estudantes e a que os trabalhadores recorrem para 
uma luta conjunta (e não os estudantes aos trabalhadores, como 
comummente acontece, caso das políticas dos grupúsculos maoís-
tas). Todos os recursos possíveis são mobilizados para um espaço 
de coordenação da acção, desconhecido pela imprensa sedenta de 
notícias sumarentas. Ao assumir a identidade do insulto proferido 
por De Gaulle – la pègre[11] – uma nova identidade subjectiva se
cria pela reapropriação do termo, para contrapor uma ideia 
de luta parcelar ou de um grupo social honrado e outro não.

A recusa do diálogo tem, ela também, um enorme im-
pacto. Apagada como confusão e indecisão, o despre-
zo ante a ideia de conversar com o opressor, para mais
o que estende o braço até ao bastão da polícia, revela também uma von-
tade de não comunicar como estudantes com interesses corporativos. 
A luta vê-se como colectiva, sem categoria social própria, muito menos 
representando outros considerados menos qualificados, sendo a única 
declaração – não de intenções, mas como que já concretizada nesses 
meses – a de derrubar o capitalismo e o imperialismo. Não há negocia-
ção possível, não há objectivos a atingir com o sistema, se é o sistema ele 
mesmo que é visto como a grande falha. Esta perspectiva dos aconteci-
mentos acaba por revelar a nulidade dos Acordos de Grenelle, solução 
encontrada pelos sindicatos integrados no sistema e de forma alguma 
representativa dos que saem à rua. Assim se torna a luta transversal.

III.
A memória conservadora incorpora a rebeldia numa ideia de juven-
tude e, portanto, momentaneidade facilmente auto-destruída pelo 
“real” e pela “maturidade”; o momento é cultural (não social) e não 
é senão uma transição para a modernidade. Os que a legitimam pelo 
seu papel de líderes (que auto-promoção é esta?), depois desiludi-
dos e conformados com o que existe, com o fim da história na de-
mocracia capitalista, confirmam-no[12]. A memória da esquerda 
revolucionária prefere incorporar os ensinamentos desta “pedagogia 
de barricada”[13], fazendo-o quase sempre num tom doutrinário e 
de reapropriação das acções, impedindo com o seu acto discursi-
vo uma outra reapropriação geral e própria de um colectivo variado.

Posto isto, a tentativa vã de conclusões transforma-se, ao invés, numa 
preocupação de interrogar o mais possível. Que guerrilha urbana foi 
esta que mobilizou todos os quadrantes da sociedade e tanto assus-
tou os seus governantes? Que aliança se formou entre a juventude es-
tudantil e a juventude operária? É possível recuperar algum tipo de 
aliado para ajudar a ressuscitar o movimento estudantil actual? Serão 
o operário branco nacionalista e o estudante treinado e domesticado 
para a eficácia produtiva categorias grupais ainda operativas para um 
movimento revolucionário? Elementos identitários como imigrantes 
ou queer trarão discursividade inovadora para conceitos universitá-
rios e operários ultrapassados? Categorias como moradores ainda ser-
vem em cidades gentrificadas? Como recalcular grupos sociais em luta 
ante a massificação de colarinhos brancos e pequena propriedade da 
classe média? Como desconstruir o consumidor para que ele se veja 
como produtor? Que elemento ainda une os oprimidos se tantos deles 
se encarregam de servir de agentes para a continuidade da opressão?

[9] Ross, idem. 
[10] Ross, idem. 
[11] Uma espécie de “submundo” de canalhas.
[12] Bensaid, Daniel e Krivine, Alain, 1968 – fins et suites, Paris, La Brèche, 2008.
[13] Vaneigem, idem. 
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Os trinta anos a seguir à Segunda Guerra Mundial corresponderam 
ao mais longo período de crescimento económico na história da hu-
manidade, assinalado pela emergência de um novo paradigma produ-
tivo, o «Fordismo», caracterizado pela produção em série em linhas 
de montagem e por elevados índices de concentração industrial. No 
contexto da guerra fria entre os dois grandes blocos político-milita-
res, a estabilização do capitalismo exigiu então, por um breve perío-
do de tempo, níveis de paz social que a burguesia não se importou 
de pagar, pelo menos enquanto os seus lucros assim o permitiram. 
Surgiram assim novas formas de legitimação no quadro da demo-
cracia liberal, com políticas orçamentais desenhadas para assegurar 
o pleno emprego e aumento salariais regulares, ao mesmo tempo que 
a esfera do Estado se expandia a diversos domínios, da escolarização 
à assistência médica, introduzindo uma panóplia de mecanismos de 
protecção (desemprego, velhice, doença, etc.) que alteraram profunda-
mente a paisagem social da Europa Ocidental e da América do Norte

Todo este estado de coisas, cuja imagem distorcida preenche a nostal-
gia daquilo a que chamamos «Esquerda», chegaria ao fim durante a dé-
cada de Setenta. À crise seguir-se-ia um relançamento da acumulação 
em novas bases, acelerada a partir da década de Oitenta e intensificada 
no contexto do que se convencionou denominar «globalização». Este 
segundo ciclo, que se arrasta penosamente até aos dias de hoje, é carac-
terizado por políticas de liberalização, privatização e financeirização, 
uma acentuada desregulação das relações laborais e uma expansão ili-
mitada dos instrumentos de controlo e vigilância, no âmbito daquilo 
a que genericamente se chama «Neoliberalismo». Diversos conceitos 
têm sido empregues para o distinguir do regime de acumulação pre-
cedente, oscilando entre os mais titubeantes, como «pós-Fordismo», 
e os mais ambiciosos, como «Toyotismo» ou «acumulação flexível». 

Como compreender a passagem de um ciclo ao outro? A pergun-
ta é tanto mais relevante quanto podemos estar, aqui e agora, a 
experimentar uma transição da mesma ordem, cujas principais 
coordenadas podemos apenas intuir. Nesse sentido, avançar uma 
hipótese capaz de explicar a reconfiguração do capitalismo na se-
gunda metade do século XX talvez nos proporcione alguns ele-
mentos preciosos para começar a entender o nosso próprio tempo. 
A explicação menos arriscada e mais óbvia é que um conjunto de 
técnicas de produção e regulação foi substituído por outras, mais 
eficazes e harmoniosas, capazes de restaurar a taxa de lucro e re-
lançar os investimentos. Inovações ao nível da cadeia produtiva, 
com um incremento adicional da automatização e o emprego de 
computadores, acompanhadas por uma profunda reconfiguração 
logística (desde logo a chamada «revolução dos contentores», que 
contribuiu para aumentar substancialmente o volume do comércio 
marítimo), permitiram encurtar as distâncias e estimular uma ex-
pansão industrial sem precedentes na periferia do sistema-mundo. 
Num conjunto de países posicionados no centro desse sistema, pelo 
contrário, o abandono das políticas de pleno emprego em favor da 
estabilização dos preços conduziu a processos de desindustrializa-
ção, acompanhados por um aumento significativo do desemprego 
estrutural e uma profunda reconfiguração do mercado de traba-
lho, ao mesmo tempo que as prestações sociais se viam encurtadas 
e a provisão pública dava lugar à provisão mercantil. Resumindo: 
novas formas de produzir, novas formas de transportar, novas for-
mas de legitimação do Estado e novas formas de subjectividade.

Mas dar conta de tudo isto ainda nos deixa longe de explicar o que 
provocou esta transformação, a não ser que aceitemos o pressuposto 
de que ela decorreu de maneira espontânea, com a mesma natura-
lidade com que antigamente chovia no inverno e fazia sol no verão. 
Nesse sentido, talvez valha a pena considerar uma hipótese muito 
menos intuitiva e, por isso mesmo, de mais difícil digestão, que pas-
sa por identificar nas formas de luta, resistência e contestação que 
emergiram no final da década de 1960 o principal elemento expli-
cativo para a transição entre diferentes regimes de acumulação. Esta 
hipótese tem a seu favor uma coincidência temporal óbvia, uma vez 
que, na passagem de um ciclo para o outro, vários pontos do globo 
foram palco de lutas sociais de assinalável dimensão e intensidade, 
revelando um novo tipo de antagonismo entre o capital e o trabalho, 
manifestado na fábrica como a escola, nos hospícios como nas pri-
sões, nas ruas como na esfera da intimidade. Estas lutas constituíram, 
elas próprias, um tempo de transição, simbolicamente inaugurado 
nas ruas de Paris, durante o mês de Maio de 1968, mas rapidamente 
difuso à escala planetária.  O exercício que proponho é, por isso, o de 
identificar nesse ciclo de lutas o principal motor de transformação 
do modo de produção capitalista na segunda metade do século XX. 

“É agora quase impossível pensar 
em termos que não sejam os do 

mercado, que organiza já não ape-
nas as relações económicas mas o 

conjunto da sociedade”

Sair do Século XX  
 | Ricardo Noronha
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Quem, ao longo dos anos 1960, procurasse analisar as transforma-
ções sofridas pela sociedade europeia, constatava facilmente uma 
descontinuidade em relação ao que haviam sido as formas ante-
riores de produzir, consumir, comunicar e conviver. Os críticos do 
modo de produção capitalista confrontaram-se então com a ne-
cessidade de levar a cabo um laborioso esforço de pesquisa e de-
bate, no sentido de reabrir as possibilidades revolucionárias que o 
desenlace da II Guerra Mundial parecia ter encerrado. Embora re-
sultassem de genealogias diferentes, tanto o Operaísmo (que não 
correspondia a uma organização, mas a um conjunto de publi-
cações e grupos) como a Internacional Situacionista procuraram 
compreender a emergência de novas formas de luta de classes, que 
ultrapassavam o quadro da contratualização e representação polí-
tica ocupado pela Esquerda e pelo movimento sindical. Em ambos 
os casos, a formulação de hipóteses subversivas assentava na ela-
boração de uma narrativa histórica capaz de colocar a revolução 
na ordem do dia, procurando ancorar a crítica da economia polí-
tica com uma intervenção prática no terreno da luta de classes. 

Nesse sentido, a crítica situacionista da «reificação» e do «fetichis-
mo da mercadoria», centrada no conceito de «espectáculo», tal 
como a proposta operaísta de uma «história operária do capital», 
centrada no conceito de «composição de classe», corresponderam 
a percursos teóricos e políticos apostados em produzir um efeito 
de distanciamento relativamente à sua época. A produção teóri-
ca e historiográfica que daí resultou transportava uma filosofia da 
história muito específica, apostada em antecipar o futuro e forçar 
o sentido dos acontecimentos numa determinada direcção, no sen-
tido de quebrar todas as formas de dominação que caracterizavam 
o capitalismo tardio. Cartografar o tempo revelava-se uma con-
dição essencial para esse propósito, visto que a história era tanto 
um objecto de análise como o próprio tabuleiro em que se jogava. 

A ressonância romântica da crítica situacionista do capitalismo é 
evidente no livro publicado por Guy Debord em 1967, A socieda-
de do espectáculo, simultaneamente um balanço e um diagnóstico, 
no qual a sociedade espectacular-mercantil era encarada enquan-
to o ponto de chegada de um processo de sucessivas separações, 
através do qual a vida social se vira espartilhada em diversas esfe-
ras autónomas, culminando na subordinação de toda a existência 
à forma-mercadoria e à divisão do trabalho. A economia passara 
assim a penetrar todos os recantos da existência, não apenas com 
novas mercadorias, mas também com novos hábitos e comporta-
mentos, ditando as suas leis de abstracção ao conjunto da huma-
nidade. Foi essa totalidade que Debord designou enquanto «es-
pectáculo», procurando dessa forma nomear uma lógica capaz de 
cobrir cada gesto e ressurgir em cada aspecto da vida quotidiana, 
materializando a despossessão do tempo e do espaço, bem como 
a irreparável perda de qualidade da experiência vivida. Atreitos 
às afirmações grandiloquentes, os situacionistas não tiveram dú-
vidas em considerar a sua própria actividade enquanto o «esforço 
mais consequente até agora levado a cabo para sair do século XX».

Conferindo a esta formulação o devido valor, proponho deslocá-
-la para incluir nela o contributo teórico do Operaismo, materia-
lizado em duas revistas - “Quaderni Rossi” e “Classe Operaia” – e 

assente na releitura e apropriação crítica de categorias marxianas, 
sistematizadas em O Capital e nos Grundrisse. Assumindo o “pon-
to de vista da classe operária” sobre a produção e a sociedade, os 
operaístas concentravam-se nas transformações introduzidas pelas 
inovações tecnológicas no ciclo do Capital, analisando a organiza-
ção taylorista do trabalho e a “nova composição da classe operária” 
daí resultante. Um conjunto de inquéritos conduzidos nas princi-
pais fábricas italianas levou-os a identificar na figura específica do 
“operário-massa” (o trabalhador indiferenciado da linha de monta-
gem) o sujeito potencial de um novo ciclo de lutas sociais. Publi-
cado um ano antes de A sociedade do Espectáculo, o livro de Má-
rio Tronti, Operários e Capital, passava a modernidade capitalista 
a contrapelo, propondo uma releitura heterodoxa da sua história. 
O “salto teórico” de Tronti partia da identificação prévia do Fordis-
mo enquanto um regime de acumulação assente na subordinação 
do conjunto da sociedade à fábrica, caracterizado pela passagem 
de uma forma de exploração baseada na mais-valia absoluta à ex-
ploração baseada na mais-valia relativa, através do crescimento da 
composição orgânica do capital, da subordinação do processo pro-
dutivo ao processo de valorização e da oposição crescente entre os 
trabalhadores e a organização capitalista do trabalho. Ao valorizar a 
subjectividade do trabalho vivo e os seus comportamentos espontâ-
neos de luta e resistência no coração do próprio processo produtivo, 
Tronti identificou no antagonismo de classe a condição necessária 
à reprodução alargada do Capital. A sua proposta de uma “histó-
ria operária do capital” rompia por isso com a narrativa tradicio-
nal do marxismo vulgar, que fazia a classe operária derivar do de-
senvolvimento capitalista, reduzindo-a a uma variável dependente, 
no quadro de um processo conduzido pela iniciativa dos patrões. 
Era necessário, segundo Tronti, inverter os dados do problema:

Também nós próprios começámos por ver primeiro o desenvolvimento capitalista e só depois 
as lutas operárias. É um erro. Tem de se inverter o problema, mudá-lo de sinal, recomeçar 
desde o princípio: e o princípio  é a luta da classe operária. Ao nível do capital socialmente de-
senvolvido, o desenvolvimento capitalista é subordinado às lutas operárias, vem depois delas 

e a elas tem de fazer corresponder o mecanismo político da sua própria produção[1]. 

A formação da classe operária enquanto um sujeito colectivo, resul-
tante da sua expropriação e redução a uma força de trabalho des-
provida de instrumentos de produção, era, segundo Tronti, uma 
condição inultrapassável da relação de exploração que constituía 
o capital e o constringia a formas de racionalização sempre mais 
complexas. O enfrentamento entre as duas classes –  quer ele se 
manifestasse em campo aberto ou assumisse formas subterrâneas, 
quer se jogasse no campo institucional ou no terreno da produção 
– determinava por sua vez a necessidade de uma reconfiguração 
profunda das relações de produção capitalistas, originando as su-
cessivas descontinuidades que compunham a história do modo de 
produção capitalista. No Fordismo, Tronti via não apenas a potên-
cia sempre crescente do capital, mas também a sua condição pré-
via e indispensável, ou seja, a ameaça omnipresente da classe ope-
rária no âmago do processo produtivo, a sua crescente indiferença 
relativamente à ética do trabalho, a sua estranheza relativamente 
ao discurso sindical, a sua irracionalidade face à racionalidade ca-
pitalista, a sua recusa da integração política no desenvolvimento e 
as suas formas de luta, cada vez mais frequentes à escala interna-
cional, desembocando na grande explosão planetária de 1968.

A partir destas premissas, as mudanças verificadas, durante o último 
quartel do Século XX - ao nível da composição orgânica do Capital e 
da subjectividade do trabalho vivo - podem ser encaradas enquanto 
uma resposta ao desafio colocado pelo antagonismo de classe. Se-
melhante perspetiva encara a crise económica enquanto o pano de 
fundo de um processo de reconfiguração à escala global, apostado 
em diluir a fábrica na sociedade, tornando produtivo, do ponto de 

[1] Mario Tronti, Operários e Capital, Lisboa: A Regra do Jogo, 1976, p. 93

O sistema tem-se arrastado peno-
samente por via de políticas de li-

beralização, privatização 
e financeirização
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vista do capital, cada momento da reprodução social e cada recanto 
do território metropolitano. A centralidade do simbólico e do ima-
terial que caracteriza o nosso tempo corresponde, desse ponto de 
vista, ao ponto mais alto do desenvolvimento capitalista, quando o 
trabalho abstrato – ou seja, a lei do valor no comando do processo 
produtivo – se tornou a forma hegemónica do trabalho vivo, promo-
vendo a sua “flexibilidade” e “mobilidade”, apropriando-se de novos 
domínios, dissolvendo antigas identidades e multiplicando formas 
atípicas de contratualização. A necessidade de recompor a força de 
trabalho numa figura produtiva capaz de valorizar uma massa de 
capital altamente valorizada constrangeu a iniciativa capitalista a 
mundializar a produção e a investir sobre domínios anteriormen-
te pertencentes ao campo da reprodução da força de trabalho, dos 
lazeres à cultura, do entretenimento à saúde, subordinando-os ao 
domínio da lei do valor. É neste processo que a subsunção do traba-
lho dentro do capital assume a mais ambiciosa investida, no sentido 
de tornar indistintas as relações sociais de produção e as relações 
sociais tout court. É agora quase impossível pensar em termos que 
não sejam os do mercado, que organiza já não apenas as relações 
económicas mas o conjunto da sociedade, produzindo formas de 
vida plenamente adaptadas à acumulação de capital. Fazer de cada 
indivíduo uma empresa, numa sociedade em que tudo pode ser 
convertido num bem transacionável e avaliado quantitativamente, 
ao sabor das oscilações da oferta e da procura, constitui o ponto de 
chegada de um tempo longo, caracterizado por diversas formas de 
engenharia social. Simultaneamente, a gestão de recursos humanos 
dispõe agora de um vasto arsenal de instrumentos e técnicas de paci-
ficação, persuasão e intimidação, que o desenvolvimento tecnológi-
co se encarregou de facilitar, ao combinar ferramentas de produção, 
objectos de lazer e sistemas de controlo numa mesma máquina[2].  

“A precariedade introduz na luta 
de classes uma radicalização cujo 

alcance e significado estamos 
ainda longe de conseguir inter-

pretar”
Aquilo a que chamamos «precariedade» é o corolário deste processo.

Tudo isso se revela bastante útil no momento de defrontar os pro-
blemas colocados ao patronato por uma força de trabalho cada vez 
mais qualificada e instruída, num tempo em que qualquer grão de 
recusa ou resistência pode comprometer o conjunto da engrenagem. 
Mas tem também a desvantagem de familiarizar cada precári@, des-
de muito cedo, com os meios para suspender esse processo e escapar 
a essa dominação. O reverso do processo que converte o conjunto do 
espaço metropolitano numa gigantesca fábrica social é a crescente 
vulnerabilidade da estrutura da dominação capitalista. A esse respei-
to, o reforço da exploração do trabalho vivo é também um reforço 
das condições materiais para a emergência de novas formas de insu-
bordinação, uma vez que o sujeito produtivo necessário à valorização 
capitalista é também um sujeito de desejos e comportamentos poten-
cialmente antagonistas, capaz de articular novas capacidades inven-
tivas e protagonizar novas formas de luta. A volatilidade da acumu-
lação de capital trouxe consigo uma acrescida imprevisibilidade, mas 
velocidade a que se propagam conhecimentos e estratégias de subtra-
ção à vigilância patronal revelam os limites do uso capitalista da pre-
cariedade, sugerindo uma pergunta inquietante: de que novo ciclo 
de lutas sociais poderão estes comportamentos ser um prenúncio? 
Só a passagem do tempo por alguns milhares de pessoas permitirá 
avançar respostas provisórias a essa pergunta. Certo é que a preca-
riedade introduz na luta de classes uma radicalização cujo alcance e 
significado estamos ainda longe de conseguir interpretar. O que nos 
confronta com o desafio, eminentemente Trontiano, de inverter o 
problema, mudá-lo de sinal e recomeçar desde o princípio. E o prin-
cípio, sabemo-lo agora, é a luta da classe operária. Decifrar as condi-
ções em que esta decorre, assumindo um ponto de vista irredutivel-
mente mundial, é a condição essencial para iniciar uma cartografia 
do nosso tempo, que nos permita finalmente sair do século XX.

[2] João Bernardo, «Algumas reflexões acerca do livro Democracia Totalitária», em PREC. Põe, Rapa, Empurra, Cai, Número zero (2005).
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