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Oficina sobre Revolução, Contestação – o “maio de 1968” francês 

 
Roteiro 

 
1. Essa atividade foi pensada para alunos do ensino médio e envolve a discussão de temas relacionados a 
juventude, meio estudantil, trabalhadores, comportamento e política. 
 
2. Propõe-se que a atividade seja feita em grupos (cada um com três ou quatro alunos).  
 
3. Foram selecionados para a atividade os seguintes materiais, a serem tratados como documentos: 
- Trechos de manifestos e panfletos distribuídos na França em maio de 1968. 
- Frases presentes em grafites e cartazes espalhados por Paris, França, em maio de 1968. 
- Doze registros fotográficos relativos aos protestos estudantis e de trabalhadores, bem como os confrontos 
com a polícia, em maio de 1968, em Paris, França. 
- Breve cronologia do movimento de contestação francês, em 1968. 
 
4. Os materiais, por sua vez, podem ser selecionados livremente pelo professor, conforme sua maior ou 
menor pertinência, considerada a turma de alunos e as discussões já feitas na disciplina. 
 
5. Entende-se que os materiais deverão ser analisados e discutidos primeiramente pelos membros do 
grupo, para que depois seja feita a apresentação e o debate das considerações, antes do término da aula. 

 

6. Ao examinar os materiais, cada grupo deve tentar compreender as questões que estão em jogo, os 
problemas apontados, os argumentos e pontos de vista apresentados, sempre tentando levar em conta o 
perfil de quem escreve, comenta ou argumenta. No caso das imagens, tentar compreender o que elas 
registram e como apresentam o que registram: que pessoas aparecem nas imagens? De que forma e em 
que lugares essas pessoas aparecem? O que fazem?  

 

7. Convém também que ao menos um dos membros do grupo anote as dúvidas ou aspectos que 
considerarem mais importantes, para que sejam discutidos com os demais antes do término da aula. 

8. A partir dos materiais examinados, tentem levantar elementos para responder às seguintes questões:  
- Que papéis são atribuídos aos jovens, aos estudantes e aos trabalhadores? O que falam da Universidade? 
- É possível compreender o que querem e o que não querem os estudantes? 
- O que as imagens acrescentam em relação às informações e questões contidas nos textos? 

 

9. Recomenda-se que, após a oficina, os alunos assistam ao filme “A chinesa”, de Jean-Luc Godard, que, 
embora feito um pouco ante de 1968, está bastante afinado com o clima de contestação que costuma ser 
mais fortemente associado àquele ano.  
Para trabalhar com filmes, veja as oficinas do projeto “A aventura do documento” específicas sobre as 

relações entre Cinema e História. 
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Manifestos e panfletos 
 

Manifesto parisiense de 4 de maio de 1968: 

           
Por que os estudantes estão "furiosos” [enragés, em francês]? 
Os jornais falam dos "furiosos", de uma juventude "dourada" que escamotearia sua ociosidade 
abandonando-se ao vandalismo e à violência. Qual é a finalidade destes artigos? Uma única: cindir os 
estudantes dos trabalhadores, fazer uma caricatura de seu combate, isolá-los para amordaçá-los melhor. Os 
3.000 estudantes que se enfrentaram com a polícia são de fato um punhado de desordeiros de que fala 
Peyrefitte, o ministro da Educação Nacional? 
Não. Nós combatemos porque nos recusamos a nos tornarmos: 
- professores a serviço da seleção no ensino, de que os filhos da classe operária são as vítimas; 
- sociólogos fabricantes de slogans para as campanhas eleitorais governamentais; 
- psicólogos encarregados de fazer "funcionar" as "equipes" de trabalhadores "segundo os melhores 
interesses dos patrões"; 
- cientistas cujo trabalho de pesquisa será utilizado segundo os interesses exclusivos da economia do 
lucro. Nós recusamos este futuro de "cães de guarda". Nós recusamos os cursos que nos ensinam a nos 
tornarmos isso. Recusamos os exames e os títulos que recompensam os que aceitam entrar no sistema. 
Nós nos recusamos a melhorar a universidade burguesa. Nós queremos transformá-la radicalmente a fim 
de que de agora em diante ela forme intelectuais que lutem ao lado dos trabalhadores e não contra eles. 
 

Manifesto do Regimento de Infantaria Mecanizado, França, 1968: 

          
Nós, do comitê de ação dos soldados do 153 RIMECA, estacionados em Mutzig, [...] como todos os 
recrutas, estamos consignados em nossos quartéis. Somos preparados para intervir como forças 
repressivas. É preciso que os trabalhadores e a juventude saibam que os soldados do contingente JAMAIS 
ATIRARÃO SOBRE OS OPERÁRIOS. Viva a solidariedade dos trabalhadores, soldados, estudantes e 
colegiais, viva a democracia operária! Viva a alegria, o amor e o trabalho criativo! 
 

Extraído de um panfleto distribuído em 1968, França: 

 

Se nossa situação nos arrasta para a violência, é que a sociedade inteira nos violenta. [...] 
Evidentemente, um carro que queima é violência - sobretudo quando a testemunha deste espetáculo 
considera seu próprio carro como parte de si mesmo (exemplo típico do bem de consumo utilizado como 
meio de escravização). 

 

Extraído de um panfleto distribuído em 1968, França: 

          

Freqüentemente, eis o que nos dizem: "vocês não são coerentes com vocês mesmos ao pretender 
aproximar os acontecimentos de Paris dos de Praga. Em Praga, os estudantes querem se livrar das 
estruturas socialistas para ir a um regime liberal. Enquanto que em Paris é exatamente o contrário, os 
estudantes querem se livrar das estruturas capitalistas por um regime de tendência socialista". Nós 
respondemos: nosso movimento tem raízes bem mais profundas e pretende levar a contestação de Praga a 
Paris, bem além do socialismo e do capitalismo. O movimento de contestação atual não se deve apenas 
aos estudantes, é um fenômeno mundial [...], o que mostra que seria ridículo fazer da contestação um 
problema puramente estudantil. 

Fonte: MATOS, Olgária C.F. Paris 1968: as barricadas do desejo. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1968. 
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Frases presentes em grafites e cartazes espalhados por Paris, França, em maio de 1968 
 

 

- É proibido proibir, Lei de 10 de Maio de 1968. 

- Sejamos realistas, peçamos o impossível. 

- Não basta a existência de grandes (e lentos) partidos operários; é preciso que a Imaginação tome o poder. 

- As fronteiras que se danem. 

- A paixão da destruição é uma alegria criadora. 

- Destruir é já começar a construir. 

- Em breve, encantadoras ruínas. 

- Abolição da sociedade de classe/ Conselho pela Manutenção das Ocupações. 

- A humanidade nunca será feliz até o último capitalista ser enforcado nas tripas do último burocrata. 

- Abaixo à sociedade espetacular mercantil / Conselho pela Manutenção das Ocupações. 

- A mercadoria, nós a queimaremos. 

- As mamadeiras de borracha tornam a sociedade carnívora. 

- Você está sendo intoxicado: rádio, televisão, jornal, mentira. 

- Nosso modernismo não passa de uma modernização da polícia. 

- Limpeza = repressão 

- Abrir as portas dos asilos, das prisões e outros liceus. 

- Não mude de emprego, mude o emprego de sua vida. 

- Quanto mais eu faço amor, mais eu tenho vontade de fazer a revolução; quanto mais eu faço a revolução, 
mais eu tenho vontade de fazer amor.  

- Faça amor, não faça a guerra. 

- Inventem novas perversões sexuais. 

- O sexo da noite sorriu ao olho unânime da revolução. 

- A morte é necessariamente uma contra-revolução. 

- Levemos a revolução a sério, mas não nos levemos a sério 

- Chega de atos, queremos palavras.  

- A palavra é um coquetel Molotov. 

- Construir uma revolução é também romper todas as correntes interiores. 

- Aquele que fala de revolução sem mudar a vida cotidiana tem na boca um cadáver. 

- A barricada fecha a rua mas abre o caminho. 

- Sob o calçamento, a praia. 

- Estamos tranqüilos: 2 + 2 não são mais 4. 

- Eu decreto o estado de felicidade permanente. 
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Confrontos entre estudantes e polícia, Paris, 6 de maio de 
1968. Fonte: <www.TopFoto.co.uk> 

 
 
Passeata em Paris, 7 de maio de 1968. Estudantes e 
trabalhadores estão presentes, com faixas de 
reivindicação. Fonte: <www.TopFoto.co.uk> 
 

 
 
Estudantes tomam as ruas, inclusive à noite. Paris, 7 de maio 
de 1968. 
Fonte: <www.TopFoto.co.uk> 

 
No confronto dos estudantes com a polícia, 
automóveis são usados para criar barricadas. Paris, 11 
de maio de 1968. Fonte: <www.TopFoto.co.uk> 
 

.  

 
Prosseguem os confrontos com a polícia. Paris, 25 de 
maio de 1968. Fonte: <www.TopFoto.co.uk> 

Trabalhadores 
ligados à 
Confederação 
Geral do 
Trabalho saem 
às ruas para 
protestar. Paris, 
13 de maio de 
1968. 
Fonte: 
www.TopFoto.co.uk 
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Estudante prepara coquetel Molotov. Paris, maio de 1968. 
Fonte: <www.TopFoto.co.uk> 

 
Prosseguem os confrontos com a polícia. Paris, 25 de 
maio de 1968. Fonte: <www.TopFoto.co.uk> 

 
Cartazes dos estudantes espalhados pelas ruas da cidade. 
Pode-se ler, por exemplo: “Viva a Frente Popular”. Paris, 
maio de 1968. Fonte: <www.TopFoto.co.uk> 

 
 

A Universidade (Sorbonne) ocupada pelos estudantes: 
professores e alunos conversam em frente a um dos 
prédios. Na parede, um dos cartazes indica: “movimento 
de apoio às lutas do povo”; vê-se também um cartaz com 
a foto do líder chinês Mao Zedong. Fonte: 
<www.TopFoto.co.uk> 

 
“Sob o calçamento, a praia”. Pichação, Paris, maio de 
1968. Fonte: <www.TopFoto.co.uk> 

 
“Sobretudo a VIDA”. Pichação, Paris, maio de 1968. 

Fonte: <www.TopFoto.co.uk> 
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Breve cronologia do “maio de 1968” parisiense 

 
 

22 de março de 1968 Na Universidade de Nanterre, na periferia de Paris, os estudantes ocupam 
o prédio da administração para protestar contra a prisão de um estudante 
que integrava o comitê de luta contra a guerra do Vietnã. Participação 
destacada do estudante Daniel Cohn-Bendit. A agitação estudantil se 
espalharia rapidamente de Nanterre para a Sorbonne. 

10 de maio de 1968 Noite das barricadas estudantis, Paris: cerca de 20 mil estudantes 
enfrentam a polícia. Aproximadamente 367 pessoas são feridas e 468 são 
presas. A partir daí, os movimentos de protesto ganham impulso em 
várias universidades do país. 

13 de maio de 1968 Ocupação de todas as faculdades da Sorbonne pelos estudantes. 

14 de maio de 1968 Início da greve geral operária na França. A greve durará até 2 de junho; 
seu auge foi em 23 de maio, com 9 milhões de trabalhadores parados. 

30 de maio de 1968 O presidente francês, Charles de Gaulle, dissolve o Parlamento e convoca 
eleições gerais. Em manifestação pública realizada em Paris, 
aproximadamente um milhão de pessoas demonstra seu apoio ao 
presidente. 

12 de junho de 1968 O governo francês declara ilegais vários grupos políticos acusados de 
extremismo, proibindo novas manifestações. 

23 de junho de 1968 Vitória da direita no primeiro turno das eleições gerais. A vitória será 
confirmada no segundo turno, com ampla margem. 

 
Fontes:  
MATOS, Olgária C.F. Paris 1968: as barricadas do desejo. São Paulo: Brasiliense, 1981. (Tudo é História, 9) 
REIS FILHO, Daniel Aarão et al. (orgs.). O século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. v.1-3;  


