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1968 e o legado de 
Martin Luther King Jr.
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Adilson Roberto Gonçalves

1968 e o intolerável 
sofrimento humano
Paulo Henrique Martinez

O ano de 1968 tornou-se o 
principal marco de uma década 
caracterizada por convulsões 
sociais e culturais em várias 
partes do mundo. Nesse 
período, ocorreram, entre 
outros fenômenos, a reação da 
população negra dos Estados 
Unidos contra a discriminação 
que sofria, as manifestações 

feministas em diversos países por 
direitos iguais para as mulheres, 
assim como a chamada Revolução 
Cultural, de enorme impacto 
na China. Em 1968, revoltas 
estudantis sacudiram países como 
a França, o México e o Brasil, 
recebendo apoio de grande parte 
da sociedade. No caso brasileiro, 
os protestos motivaram o regime 

militar a acentuar seu caráter 
repressivo, com o fechamento do 
Congresso Nacional, a censura 
à imprensa, a prisão, a tortura 
e a morte de oposicionistas. 
Decorridos 50 anos desse 
momento crítico, o caderno Fórum 
reúne especialistas para debater 
algumas de suas dimensões e 
consequências.

1968, ANO QUE FEZ HISTÓRIA
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PAÍS PODE ENTRAR EM
NOVO PERÍODO DITATORIAL

ADILSON ROBERTO GONÇALVES
Por Oscar D’Ambrosio

P 
esquisador no Instituto de 

Pesquisa em Bioenergia da Unesp 

em Rio Claro (IPBEN), Adilson 

Roberto Gonçalves assinala que a 

situação atual do país se assemelha à de 1968 

e que o Brasil pode voltar a se submeter a uma 

ditadura. Doutor em Química pela Unicamp e 

livre-docente pela USP, Gonçalves é membro 

da Academia Campineira de Letras e Artes e da 

Academia de Letras de Lorena.

Caderno Fórum: Como relacionar seus 50 

anos de vida com os 50 anos de 1968?

Adilson Roberto Gonçalves: Nasci há 

50 anos e somente hoje entendo melhor o que 

aconteceu àquela época. Minha formação na 

área técnica não abria muitas possibilidades 

para a crítica social ou despertava curiosidade 

sobre o mundo em formação. Adentrei a 

educação formal junto com a posse de Ernesto 

Geisel, vi como adolescente a crise econômica 

dos anos 1980, que levou o desemprego para 

dentro de casa, forçando-me ao início da vida 

conjunta de trabalho e escola. Nesse período 

também convivi com um primo que foi estudar 

na escola preparatória de cadetes do exército 

para, um dia quem sabe, ser presidente da 

República. Sua mãe – minha tia – discorria sobre 

a possibilidade com orgulho.

CF: Qual a lembrança desses seus anos de 

formação?

Gonçalves: O diferencial passou a 

acontecer somente no ensino médio, naquela 

época chamado de Segundo Grau, ainda no 

final do governo militar, com um professor 

ex-militante do MR-8 que conseguiu 

subverter o sistema e introduzir verdadeira 

aula de formação política na disciplina OSPB 

[Organização Social e Política do Brasil]. Fui 

apresentado à série “Primeiros Passos”, da 

Editora Brasiliense, e a textos que explicavam 

o que era o marxismo, a luta de classes, o 

capitalismo e outros tabus. Fato marcante 

da época foi o lançamento de O Capital 

pela Editora Abril, vendido em bancas de 

jornal e revistas. Lembremos que a censura 

já ia ao fim e o general Figueiredo [João 

Baptista de Oliveira Figueiredo, presidente 

do Brasil entre 1979 e 1985] começava a 

pedir que o esquecessem. O conhecimento 

mais profundo e arrebatador da época veio 

apenas com a leitura de 1968 – O ano que 

não terminou, de Zuenir Ventura. Parece uma 

ficção de tão bem escrito e de pensar que o 

relatado ali naquelas saborosas páginas era 

tão diferente do que me foi contado e do que 

a vida me permitiu vivenciar.

CF: E o futuro? Qual é a sua perspectiva?

Gonçalves: Jornalistas e analistas 

fizeram levantamento das mazelas de 2017 

e impingiram a ele a pecha de um ano a ser 

esquecido. No entanto, defendo que o ano 

não é para se esquecer e, sim, para ser muito 

bem lembrado. Temos que digerir os fatos 

para entendê-los, pois o ano que se inicia 

tende a ser de ressaca e de congestão. No 
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Jordana de Souza Santos é doutoranda em Ciências So-

ciais pela Unesp de Marília.

Este artigo está disponível no Portal Unesp, no endereço: 

<https://goo.gl/RCLd26>.

A 
s manifestações do ano de 1968 
mexeram com a sociedade na es-
fera política, social e cultural. O 
ano de 1968 foi o estopim de uma 

década de muita agitação política e florescimen-
to de ideias novas que repensavam os padrões 
sociais estabelecidos. Por isso, além das revoltas 
dos trabalhadores, houve também revoltas da 
juventude inebriada pelo clima de contestação 
que a contracultura proporcionava. Essas revol-
tas ocorreram em diversas regiões do mundo. 
As consequências da Guerra Fria, a invasão do 
Vietnã pelos EUA, o descontentamento em rela-
ção ao socialismo soviético, o maoísmo chinês e 
o foquismo cubano, o aparecimento da Nova Es-
querda compõem o cenário do período.

O ano de 1968 ficou marcado pelo “maio fran-
cês”, mês em que eclodiram as greves operárias 
em Paris em repúdio à política do presidente 
Charles De Gaulle, contrária aos interesses da 
classe trabalhadora, e os protestos estudantis ini-
ciados pelas discussões na Universidade de Pa-
ris (Universidade de Nanterre), berço acadêmico 
de ideais que não tinham espaço nas universida-
des tradicionais como a Sorbonne. [...]

O movimento estudantil teve um papel de 
destaque em 1968, assim como os chamados 
“novos movimentos sociais”, que representavam 
as mulheres, os negros e outras minorias. As 
questões das minorias não estavam relacionadas 
diretamente às questões socioeconômicas pelas 
quais se baseavam os partidos comunistas que 
lideravam as reivindicações dos trabalhadores. 
Isso afastava os “novos movimentos sociais” dos 
partidos comunistas, especialmente aqueles li-
gados ao socialismo soviético, pois, apesar das 
questões sobre as minorias serem críticas ao ca-
pitalismo, não eram revolucionárias por não apre-
sentarem um projeto político alternativo ao modo 
de produção capitalista. [...]

O ano de 1968 é interpretado por alguns au-
tores como uma revolta em favor da individuali-
dade, em que se buscava romper com as normas 
de todo tipo. Essa revolta era, inclusive, contra as 
organizações políticas tradicionais como partidos 
e sindicatos e contra as formas de ação propos-
tas. A revolta era contra o Estado, mas não para 
derrubá-lo. [...] A juventude reivindicava essa in-
dividualidade exacerbada expressa no desapego 

Jordana de Souza Santos

às tradições e no desejo de poder realizar suas 
escolhas.

Analisemos o movimento estudantil brasileiro. 
Na década de 1960 houve um rápido crescimen-
to das universidades brasileiras, o ensino supe-
rior passou a ser um ensino “de massas”, voltado 
para as classes médias que chegavam à univer-
sidade. [...] Com o avanço da industrialização, 
exigia-se maior qualificação dos trabalhadores. 
Assim, a “universidade de massas” tinha o obje-
tivo de formar os estudantes para o mercado de 
trabalho, por isso, propunha um ensino tecnicista 
com base no modelo americano propagado pe-
los acordos feitos entre o governo brasileiro, re-
presentado pelo MEC, e a empresa norte-ameri-
cana Usaid. Além da interferência no ensino, aos 
professores e estudantes era proibido manifesta-
ções políticas dentro e fora das universidades.

Logo após o golpe militar em 1964 iniciaram-
-se ações repressivas aos partidos de esquerda, 
aos trabalhadores, aos estudantes. Em 1968, a re-
pressão se intensificou com a edição do Ato Ins-
titucional n.º 5. Também nesse ano, os ideais de 
luta armada ganharam maior abrangência entre 
os estudantes, bem como a Nova Esquerda. [...] 
Em 1968, a UNE foi desmantelada após a inva-
são policial ao XXX Congresso em Ibiúna. Este 
foi um duro golpe ao movimento estudantil. As 
organizações políticas tornaram-se clandestinas, 
muitos estudantes aderiram à luta armada. Essas 
breves considerações indicam que o movimento 
estudantil brasileiro acompanhou as manifesta-
ções mundiais do ano de 1968 e deixou sua mar-
ca na história do país, ajudando no processo de 
transformação da sociedade.

Movimento estudantil
deixou sua marca na
história do país

OS 50 ANOS DE 1968
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Vivemos um 2018
semelhante àquele 
longínquo 1968

mínimo, alguma nutrição deve restar para 

nossa sobrevivência social. A legislação 

atual permitiu a introdução das disciplinas de 

História, Geografia, Sociologia e Filosofia nos 

currículos escolares com ampla carga horária 

e até de forma exagerada, comparativamente 

com as de Ciências da Natureza (Química, 

Física e Biologia), mas é um resgate, ainda que 

tardio, da formação mais íntegra e integral do 

educando. Porém, face ao discurso de ódio que 

triunfa hoje, especialmente nas redes sociais 

frequentadas pelos que nasceram depois da 

redemocratização, fica a pergunta se essa 

empreitada socioeducacional foi efetiva.

CF: Em síntese, qual é o grande ensinamento 

que 1968 traz?

Gonçalves: O acesso à formação social, 

política e econômica do país parece não servir 

de alerta – especialmente aos jovens – de que 

a história pode se repetir: vivemos um 2018 

semelhante àquele então longínquo 1968, 

com certa euforia, ainda que tímida, mas com 

um governo ilegítimo que ascendeu ao poder 

com um discurso fantasioso. Lá, a fala era que 

estávamos à beira de uma invasão comunista e 

que os militares não poderiam entregar o poder 

aos civis, e, cá, que as pedaladas fiscais eram 

o que havia de mais cruel na gestão de contas 

públicas e que o governo estava corrompido 

e precisava ser retirado para dar fluxo ao 

pleito das pessoas de bem – que, na verdade, 

são as pessoas de bens. Em uma e em outra 

época, um governo legitimamente eleito foi 

destituído e o que restou foi apenas o reflexo 

da força conservadora (re)assumindo o poder. 

Das sombras de 1968 levamos vinte anos para 

sair. Se entrarmos no eclipse, a pergunta é se 

sairemos ainda nesta geração e completando 

qual aniversário: bodas de prata ou de ouro?
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1968 E O LEGADO DE MARTIN LUTHER KING JR.
Walter de Oliveira Campos

N 
o emblemático ano de 1968 
ocorreram diversos fatos que, 
ainda que por si sós não tenham 
desencadeado reviravoltas ou 

mudanças bruscas no desenvolvimento dos 
respectivos campos de interação humana, 
constituíram-se em marcos simbólicos na tra-
jetória das lutas que diversos grupos sociais 
travavam contra a opressão e a negação do 
exercício de seus direitos. Dentre tais aconte-
cimentos, um dos que mais insta à reflexão é o 
assassinato do ativista pelos direitos civis, em 
especial, pela luta visando à igualdade racial 
nos Estados Unidos, Martin Luther King Jr. O 
crime, ocorrido no dia 4 de abril de 1968 em 
Memphis, Estado do Tennessee, um dia após 
King ter participado de um movimento de apoio 
à greve dos sanitaristas daquela cidade, foi atri-
buído a James Earl Ray, que, embora negasse 
a autoria do crime, foi condenado a noventa e 
nove anos de prisão, onde morreu em 23 de 
abril de 1998 aos 70 anos. [...]

Os anos 1960 foram palco de uma luta pela 
igualdade racial nos Estados Unidos que nas 
duas décadas anteriores chegou às altas ins-
tâncias da Justiça norte-americana e resultou 
em decisões que declaravam a inconstitucio-
nalidade de leis discriminatórias. [...] No Brasil 
da década de 1960, a militância negra foi enfra-
quecida pelo regime militar, que a considerava 
nociva à unidade nacional. Apenas nas déca-
das de 1970 e 1980 o movimento de defesa dos 
direitos dos negros brasileiros retomou suas 
atividades de maneira mais incisiva. 

É inegável que nos últimos cinquenta anos 
as relações inter-raciais tornaram-se menos 
conflituosas nos Estados Unidos, haja vista, 
por exemplo, a diminuição de concentrações 
populacionais de pessoas de cor branca ou de 
locais habitados exclusivamente por negros. 
[...] Semelhantemente, no Brasil, onde histo-
ricamente se verifica um caldeamento multir-
racial mais intenso, nas últimas décadas tem 
ocorrido um desenvolvimento nas condições 
de vida da população afrodescendente, devi-
do a diversos fatores, dentre os quais podem-
-se destacar o trabalho de conscientização e 
valorização da cultura negra por diversas en-
tidades de apoio à causa e também algumas 
iniciativas de caráter público, como as deno-
minadas ações afirmativas.

 Porém, esse quadro, certamente animador 
em comparação com a situação de cinquenta 
anos atrás, não deve encobrir uma realidade 
social ainda muito desfavorável para os negros, 
tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. [...]

Mais preocupante ainda é o fato de que, não 
obstante todo o progresso verificado nas últi-
mas décadas com relação aos direitos humanos, 
não apenas em termos de ações afirmativas pú-
blicas e privadas, mas também de conscienti-
zação nos níveis acadêmico e cotidiano, ainda 
persistem ideais racistas e discriminatórios, tan-
to nos Estados Unidos, cuja história em grande 
parte foi marcada por uma segregação racial 
institucional, quanto no Brasil, em que, após a 
escravidão, as práticas discriminatórias têm sido 
acobertadas por ideias como as veiculadas pelo 
mito da democracia racial. [...]

A lembrança do assassinato de Martin Lu-
ther King Jr. deve trazer à memória as dificulda-
des históricas de lutar contra um pensamento 
que se opõe ao reconhecimento de que todos 
os seres humanos são iguais em dignidade e 
em direitos. Na noite anterior ao seu assassi-
nato, King proferiu um discurso em que parecia 
profetizar a própria morte, decorrente de sua 
luta pelos direitos civis. Nesse discurso, ele 
utilizou a metáfora da terra prometida bíblica 
para se referir a uma sociedade justa que res-
peitasse os direitos dos cidadãos. Cinquenta 
anos depois, vemos que para os negros, norte-
-americanos e brasileiros, e de maneira geral 
para todos os oprimidos, a caminhada à terra 
prometida ainda é longa, e não se espera que a 
travessia do Rio Jordão seja tão tranquila.

Apesar de avanços, nos 
EUA e no Brasil, ideias 
racistas persistem

Walter de Oliveira Campos é graduado em Letras e Direi-

to, mestre em Ciência do Direito e doutor em História pela 

Unesp de Assis.

A íntegra deste artigo está disponível no Portal Unesp, no 

endereço: <https://goo.gl/RjLVkG>.
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senso de injustiça, o desejo de sua superação e a 
defesa de valores e atos humanitários. A Declaração 
Universal dos Direitos Humanos tornara evidente essa 
angústia no seio da Organização das Nações Unidas, 
já em 1948. Em escala regional, imagens e relatos da 
guerra no Vietnã, da pobreza na África, da discriminação 
racial nos EUA, da opressão às liberdades intelectuais 
no bloco soviético, do desemprego e dos danos 
à saúde nas sociedades industriais, da repressão 
e da tortura sob regimes ditatoriais na América 
Latina, surgiam como afronta. Em escala mundial, as 
constantes ameaças à paz e o risco da guerra nuclear, 
a explosão demográfica e a poluição do meio ambiente 
eram resultados incontestáveis da Guerra Fria e da 
interdependência econômica internacional.

A intolerância ao sofrimento humano e a sua 
percepção em escala mundial sugeriam uma erosão 
do futuro. A sua retomada requeria que o mundo fosse 
mais humanitário. E não só, tratava-se de alcançar 
esse ideal aqui e agora, sem contar ou esperar pela 
iniciativa de empresários, de homens de negócios e 
de governos, entregues aos seus interesses lucrativos, 
particulares e de poder. Em pouco tempo elevou-se a 
temperatura política da condenação aos padrões de 
sociabilidade e aos valores da sociedade industrial e 
de suas estruturas políticas. Trabalhadores urbanos 
lesados em suas condições de vida e bem-estar 
manifestaram-se em passeatas, greves e ocupações 
de fábricas. Estudantes lesados em seus sonhos, 

N 
o conjunto das experiências históricas 
concretas, na década de 1960, destaca-
-se com nitidez a percepção e a rejei-
ção social ao sofrimento humano. Duas 

Guerras Mundiais aterrorizaram o mundo, na primeira 
metade do século XX, com a matança programada 
de grupos sociais e a destruição material sem prece-
dentes na história. Essa cruel combinação atingiu o 
ápice na emblemática associação proporcionada pe-
las bombas atômicas e o seu lançamento pelos norte-
-americanos sobre as cidades japonesas de Hiroshima 
e Nagasaki, em 1945. O cenário de dor e de sofrimento 
completava-se com o morticínio nos campos de bata-
lha e o extermínio massivo e sistemático de ciganos, 
deficientes físicos, doentes mentais, homossexuais, ju-
deus, militantes anarquistas, comunistas e socialistas 
nos campos de concentração e de trabalho forçado.

A paz não representou o fim das causas e de 
supostas e alegadas necessidades de sofrimento 
humano. Na década de 1960, o sofrimento humano 
tornara-se intolerável. No ano 1968, ele foi rechaçado 
com clareza, vigor e criatividade em diferentes partes 
do globo. De um lado, a tecnologia dos meios de 
comunicação e de transporte aproximou países e 
pessoas. As visões do sofrimento humano foram 
conhecidas, registradas, reproduzidas e difundidas 
com maior escala, rapidez, intensidade e carga 
dramática. De outro lado, repórteres, cinegrafistas, 
fotógrafos, jornalistas, escritores, artistas, poetas, 
cantores, turistas, radialistas e publicitários varreram o 
mundo e alimentaram a opinião pública com imagens, 
alegorias, trabalhos artísticos, gestos, atitudes, frases, 
observações, comentários e testemunhos de situações 
sociais inaceitáveis, algumas, inimagináveis.

A intolerância ao sofrimento humano e a sua 
percepção em escala mundial deram impulso a 
sentimentos humanos universais, fortalecidos pelo 

1968 E O INTOLERÁVEL SOFRIMENTO HUMANO

Mundo vive custos da
persistência do padrão
de expansão econômica

Paulo Henrique Martinez
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comportamentos e no acesso ao mercado de trabalho 
reuniram-se em assembleias, festivais culturais e 
ocuparam escolas, universidades e as ruas.

Condenada nos corações e mentes, a sociedade 
industrial exibia sinais de fadiga e de esgotamento. Os 
impactos sobre o meio ambiente, as consequências 
na vida urbana, na saúde humana e nas espécies 
silvestres tornavam-se evidentes. Emergiam vínculos 
entre interesses econômicos e violações de direitos 
humanos, desenvolvimento industrial no hemisfério 
norte e subdesenvolvimento no hemisfério sul, 
ostentação e arrogância dos ricos, miséria e sofrimento 
dos pobres.

Em 1968, conscientes de seus interesses e 
necessidades imediatas e futuras, senhores do dinheiro, 
do poder e da cultura avaliaram as perspectivas do 
mundo. O relatório Limites do crescimento apontava 
riscos e potencialidades de reprodução social da 
economia industrial. Por razões distintas daquelas 
que debatemos hoje, constatava-se a inviabilidade e a 
insustentabilidade, sem mudanças drásticas no padrão 
de crescimento econômico mundial. De impossível 
realização, este deveria ser “congelado” logo, ou 
arcaríamos com o ônus de seus limites estruturais. 
Vivemos, nos últimos cinquenta anos, sob os altos 
custos sociais e ambientais dessa perseverança. 
O lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), pela ONU, em 2015, atesta o 
prolongamento histórico dos sofrimentos humanos, da 
dor e da angústia que acarretam em todo o planeta.


