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Da barricada ao google, jovens festejam liberdade Geração de 68 acha que a de hoje lê pouco; 
estudantes enaltecem a internet e dizem que ainda são idealistas 

Soraya Aggege e Letícia Lins 

� SÃO PAULO e RECIFE. Br uno Adinolfi Santiago, de 18 anos, e Duriel Oliveira, de 17, 
passeavam na tarde de terça-feira passada pela Rua Maria Antônia, em São Paulo, quando pararam, 
curiosos, diante do antigo prédio branco de colunas altas. No portal do edifício, faltam letras, mas a 
mensagem ainda é nítida: “Mar Antônia”. Atual sede do centro universitário da USP, foi bem diante 
dele que houve a “batalha da Maria Antônia”, em outubro de 1968, quando estudantes da Filosofia 
da USP faziam protestos contra a ditadura e se estranharam com os grupos de direita do Mackenzie, 
foco do CCC (Comando de Caça aos Comunistas). Um estudante morreu e o prédio, que ficava na 
área conhecida como “Quartier Latin” — o bairro boêmio de Paris que, em maio de 68, viveu 
batalhas campais —, ficou parcialmente destruído. 
— Sabemos que aconteceu algo muito importante aqui, mas não lembramos o que foi. Você sabe? —
pergunta Bruno, calouro de Mercado Exterior no Mackenzie, à repórter, que observava o prédio, 
onde devem acontecer as celebrações dos 40 anos de 1968 em São Paulo. 
Levados até a placa que homenageia os mortos na ditadura em 1968, no saguão do prédio, os dois 
analisam: — Em 68, não adiantava a juventude falar. Hoje temos muitos ouvidos — afirma Bruno. 
— Eles dizem que somos rebeldes, mas nossos pais é que foram. Somos apenas mais livres — 
emenda Duriel, calouro de Negócios da Moda na Anhembi-Mor umbi. 
“Nossa geração é mais tolerante com as diferenças” Os dois admitem que não leram os autores que 
seus pais, tios e avós tinham nas cabeceiras: Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, André Breton, 
Herbert Marcuse, Karl Marx. Gostam de Harry Potter, Fernão Capelo Gaivota, O Pequeno Príncipe.
— A gente é google total. Temos muita informação com a internet, mas realmente só noções gerais 
— diz Bruno. 
— Por outro lado, a gente é mais livre, não fica se ligando tanto nesses rótulos de esquerda, direita. 
Nossa geração é mais tolerante com as diferenças — considera Duriel. 
— É, mas a nossa geração é mais corrompida pela mídia. A mídia nos dita muitos padrões, e a gente 
é obrigado a segui-los — diz Bruno. 
— É. Eu morro de inveja de quem foi às Diretas Já, ou desse pessoal que você disse que lutou contra 
a ditadura e foi preso aqui em 68 — diz Duriel. 
O antropólogo e professor aposentado da Unicamp José Luiz dos Santos, de 58 anos, é um desses 
personagens que Duriel inveja. Aos 18 anos, em 1968, ficou seis meses preso por panfletagem. 
Ele estudou na Faculdade de Filosofia da USP, que funcionava no prédio da Maria Antônia visitado 
agora por Duriel e Bruno. José Luiz leu tudo o que pôde de Marx, Engels, Sartre e não acha a 
juventude hoje mais fácil que a dele: — Os jovens enfrentam outras ditaduras hoje: do consumo, da 
moda. Do ponto de vista social, eles estão sendo mais controlados, vivem numa sociedade muito 
mais competitiva. 
No “Quartier Latin” na Maria Antônia, o velho Bar do Zé ainda acolhe a moçada de 18 anos, que 
divide o espaço hoje com os habitués que também o freqüentaram em 1968. Felipe Barbosa, de 18 
anos, calouro de Publicidade no Mackenzie, acha que, ainda hoje, os jovens querem mudar o mundo.
— Eu não sei bem o que aconteceu nesse boteco há 40 anos, mas repito: “Faça o queres que é tudo 
da lei” — afirma, citando Raul Seixas e Paulo Coelho em “Sociedade Alternativa” (1974). 
— Para a nossa geração, acho que a liberdade é o principal. 
— Essa moçada ainda nem entendeu que “o inferno são os outros” (frase de Sarte). Vivem 
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reclamando que a gente foi intolerante, autoritário. Mas hoje muitos de nós estão no poder porque 
lutamos contra a direita. 
Eles ficam repetindo que não são de esquerda nem de direita. 
Acho isso um absurdo, eles não sabem o que é repressão — afirma Eduardo Magnuncio, de 61 anos, 
vendedor e freqüentador do Bar do Zé há 40. 
Mãe de três filhos — nenhum com militância — Lídia Maria Pinto Gondim fazia política estudantil 
em Pernambuco em 1968, quando tinha 18 anos. Ela recorda as leituras obrigatórias da época, que 
passam longe da geração internet: — Éramos quase crianças. 
Mas líamos “Princípios Fundamentais da Filosofia” (Politzer), “Dez dias que abalaram o 
mundo” (John Reed), “O Livro Vermelho” (Mao Tse Tung), “Materialismo Histórico e Materialismo 
Dialético” (Stalin). Até o que escreveríamos nas faixas de protesto era motivo de discussão. 
A socióloga pernambucana Tereza Cristina Wanderley Neves era militante estudantil em 1968. Aos 
58 anos, afirma que sua geração foi educada com os valores do iluminismo, da possibilidade de 
transformação do mundo e da solidariedade: — Nós, secundaristas, desafiamos o partidão (o antigo 
Partido Comunista Brasileiro), porque eles eram stalinistas e defenderam a invasão russa na 
Tchecoslováquia. 
No interior, informações chegavam com atraso Enquanto nas capitais os jovens iam às ruas contra a 
ditadura, no interior as informações chegavam com atraso. Arrigo Barnabé, o músico da ópera 
“Clara Crocodilo”, de 56 anos, que vivia em Londrina (PR) em 1968, conta que ouvia Beatles, 
descobria a ioga e lia livros: — Assistíamos aos grandes festivais em VT (videotape), um, dois 
meses depois. Estudava em um colégio católico e uma vez um padre não apareceu mais para dar 
aulas, foi preso. Depois soubemos que foi porque ele nos contou sobre a revolução russa. Mas veio o 
“Pasquim” e a gente descobriu o quanto era perigoso dizer o que pensava. 
Geogina Delmondes Reis da Silva, 58, morava num sítio em Lagoa da Pedra, sertão de Pernambuco.
As notícias de 1968 só chegavam por meio de seu pai, que ouvia o noticiário da “Voz do Brasil” no 
rádio de pilha. 
Georgina sabia que Pernambuco havia sido governado por Miguel Arraes e que o Brasil vivia uma 
ditadura: — A idéia que a gente tinha lá no sertão era que Arraes foi derrubado do governo porque 
defendia o interesse dos pobres. 
Mas já tínhamos uma determinação: a luta continua — conta Geogina, que há mais de 30 anos atua 
na Federação dos Trabalhadores de Agricultura de Pernambuco. — Os camponeses hoje têm mais 
liberdade para lutar pelos seus direitos. 
Articulada, mas bem distante das discussões incendiárias do passado, a recifense Taiane de Oliveira 
Santos, 18, ingressou no Centro Federal de Educação Tecnológica. Ela diz que 1968 foi um ano 
crucial para o movimento estudantil. 
— A gente ainda vive em uma ditadura. Quando vamos às ruas em passeatas, ultimamente para 
reclamar do valor das tarifas de ônibus, sempre somos recebidos pela cavalaria e pelo Batalhão de 
Choque da Polícia Militar de Pernambuco. Isso não é democracia. Já levei até spray de pimenta no 
olho. Hoje a luta é diferente, mas a juventude não perdeu o idealismo. 
Aos 18, Danilo Pontes do Rego Barros milita no movimento estudantil, mas diz ter pouco 
conhecimento sobre 1968. Para ele, o estudante não pode aceitar “tudo o que é imposto”: — O 
estudante tem que ir às ruas, reclamar. � 
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 2 mar. 2008. O País, p. 12.         




