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introdução
A CEGUEIRA E O SENTIDO DA HISTÓRIA

A explosão de solidariedade que se apoderou da opinião euro-
peia e que a transpôs depois dos atentados contra o Charlie 
Hebdo, uma loja kosher e agentes da polícia, em Janeiro de 
2015, significou que uma espécie de despertar estava a operar-
-se no seio das nossas sociedades. O atentado contra o Museu 
do Bardo, em Tunes, veio confirmá-lo. Foi como se os olhos 
se abrissem, colocando um ponto final em todas as formas 
de cegueira perante a nossa História, tanto do passado como 
da actualidade. Como justificar então que continuemos a ser 
surpreendidos? Temos ao nosso dispor exércitos inteiros de 
peritos, especialistas e políticos prontos a facultarem-nos as 
suas análises ao menor sinal anunciador de uma mudança 
nas nossas condições de vida. Esta questão ultrapassa os casos 
recentes. Alain Juppé reconheceu ter sido completamente apa-
nhado de surpresa pela revolução tunisina de 2010. Por sua 
vez, Barack Obama confessou nada ter previsto a respeito dos 
acontecimentos no Egipto, sobre os quais, aliás, as dezasseis 
agências de informação, que deveriam tê-lo informado, não 
souberam alertá-lo. E eis que surge um Estado Islâmico…

Ora, outras reviravoltas abalaram de maneira ainda mais 
profunda as nossas convicções sobre o sentido da História: 
há um quarto de século atrás, quem imaginaria que o capita-
lismo iria ser o futuro do socialismo na URSS? Esta primeira 
forma de cegueira, que subestima os actores da História, tem 
numerosos antecedentes. Será necessário lembrar, retrospec-
tivamente, o implacável catálogo das situações que não foram 
antecipadas?
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2007: a crise financeira que acompanha a do subprime.
2001: o ataque ao World Trade Center.
2000: a irrupção da China como superpotência económica, 

quando se esperava que fosse o Japão.
1989: a queda do Muro de Berlim e o fim do comunismo 

na URSS.
1979: a revolução islâmica no Irão.
1968: a revolução cultural de Maio em França, iniciada 

pelos jovens.
1962: o êxodo dos franceses da Argélia.
1942-1945: o extermínio dos judeus.
1939: o pacto germano-soviético.
1933: a chegada dos nazis ao poder.
1929: a crise económica.
1914-1918: uma guerra que se imaginava ser curta durou 

quatro anos.

A estes casos de cegueira sobre fenómenos colectivos não 
antecipados devem juntar-se erros de julgamento mais pes-
soais ou circunstanciais, como os que levaram, por exem-
plo, os americanos a excluir qualquer ataque japonês a Pearl 
Harbour, ou ainda Estaline a não acreditar nas informações 
fornecidas pelo espião Richard Sorge sobre a data do próximo 
ataque de Hitler contra a URSS.

Por muito frequentes e espectaculares que possam pare-
cer, estas formas de cegueira não são todavia a regra. Muitas 
outras crises e fenómenos foram antecipados pela sociedade, 
pelos seus observadores e dirigentes. «Não nos enganemos a 
respeito do nosso inimigo, ele está a sul e não a leste», escrevía-
mos pouco tempo antes dos atentados de Janeiro de 2015 e da 
grande jornada de tomada de consciência e de alerta acerca 
das liberdades do 11 de Janeiro1.

No século xix, ao pressentirem a queda do Império 
Otomano, as chancelarias ocidentais retiraram proveito do 
então «parente pobre da Europa» e do seu desmembramento, 
devido ao emergir das nacionalidades. Por razões semelhan-
tes, numerosos actores haviam previsto o desmoronamento 
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do Império Austro-Húngaro. A presunção do futuro afirmou-
-se com aparato nas vésperas da eclosão da Primeira Guerra 
Mundial, que se revelava inelutável. No entanto, muitos espí-
ritos esclarecidos consideraram doravante inexistentes os inte-
resses reais e palpáveis de uma guerra, uma vez que as grandes 
potências haviam partilhado o mundo entre si e que uma 
guerra só traria a ruína e a revolução. E houve uma guerra e 
três revoluções: na Rússia, na Alemanha e na Hungria.

Por sua vez, o eclodir da Segunda Guerra Mundial apre-
sentou-se como uma inevitabilidade. A descolonização foi 
depressa vista como um processo irreprimível, apesar da 
subsistência de forças de resistência prontas a combatê-la. 
Todavia, muitos foram os franceses da Argélia que só tomaram 
consciência da força desta dinâmica no dia em que as tropas 
da FLN desfilaram em Argel. Não será lícito recear que os diri-
gentes e os colonos israelitas acabem um dia por cair numa tal 
cegueira, cujas consequências seriam trágicas?

Por que razão se verificará por vezes uma clarividência profé-
tica e por outras uma tamanha cegueira? Esta é uma das ques-
tões centrais desta pesquisa. O desenrolar dos acontecimentos 
inesperados ou que passaram despercebidos apresentados 
acima associa fenómenos e situações de natureza e dimensão 
diferentes. Será possível sequer avaliar o seu grau de previsibi-
lidade? É certo que no passado houve acontecimentos imprevi-
síveis, como o encontro entre os navegadores provenientes da 
Europa e os povos da América. Quanto àqueles que inventariá-
mos, é certo que alguns foram fulminantes — a crise de 1929, 
o pacto germano-soviético ou o ataque ao World Trade Center 
em 2011 —, mas outros estavam enraizados no passado de uma 
História mais ou menos longa. Era possível desvendar a emer-
gência de alguns destes acontecimentos, sem, no entanto, lhes 
vislumbrar o resultado. Foi o que aconteceu com o extermínio 
dos judeus. É caso para dizer que não há uma escala de Richter 
para a previsibilidade no domínio da História.

Mas se não foi possível prever o presente, não terá sido por-
que o passado não foi bem compreendido? A esta segunda 
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forma de cegueira perante uma situação nova podem juntar-se 
todas as figuras da negação face ao que não se quer ver nem 
saber. Desde a recusa dos Alemães em olhar para os corpos 
das vítimas do nazismo até à negação do carácter criminoso 
dos actos cometidos. Outras figuras da cegueira: a credulidade 
militante, a fé de cada nação no romantismo da sua História, 
o ressentimento, o espírito doutrinário, etc.

No Ocidente, procurar as causas da cegueira perante a 
História nunca foi uma questão, pelo menos até à época das 
Luzes. A evolução das sociedades deixou de ser atribuída à 
Providência e, exceptuando os negociantes e seguradores, não 
se procurou vislumbrar as vias do futuro na análise do pas-
sado herdado, apesar de se ter julgado que daí em diante a 
ciência e a razão se encarregariam disso. Assim se imaginou o 
sentido da História, identificado com a marcha do progresso. 
No mundo ocidental, a Revolução Francesa encarna a pri-
meira grande mudança inscrita nesta percepção da História. 
No entanto, a burguesia, que preponderantemente a encar-
nava, não foi capaz, nem durante o seu desenrolar, nem depois 
— na sociedade perfeita que supostamente deveria engendrar 
—, de substituir a hereditariedade pela competência e pelo 
talento (e não a hierarquia das classes pela hierarquia das 
fortunas). Desenvolvido com a Revolução Industrial, o pensa-
mento socialista atribuiu então à classe operária a função rege-
neradora e o papel de motor na marcha da História.

Com este desígnio, inscrevia-se o futuro de uma sociedade 
instruída, competente, sábia e já não mercantil. Tornava-se 
necessário dar uma configuração científica ao projecto revolu-
cionário para legitimar a tomada do poder, por parte de pen-
sadores, em nome das classes exploradas. No século xix, em 
que, tal como a ciência, a sociedade política «avançava» do 
absolutismo para o liberalismo e, depois, do liberalismo para 
a democracia, a difusão do saber e das ideias «justas» devia 
garantir inelutavelmente a vitória do progresso e, por via do 
sufrágio universal, a democratização das instituições, culmi-
nando no socialismo. Tal era o sentido da História que, graças 
à luta de classes, como motor da sua evolução, via terminar 
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a era da forma capitalista da exploração do homem pelo 
homem. O movimento de conjunto parece irreversível.

O eclodir da Primeira Guerra Mundial interrompeu bru-
talmente este processo. Em muito identificado como o pró-
prio curso da História, o movimento revolucionário perdia 
de uma assentada diferentes constituintes. Perdia as suas 
armas: a greve geral contra a guerra havia sido rejeitada pela 
Internacional por ser unicamente aplicada pelos países «avan-
çados», o que daria vantagem aos regimes autocráticos. Mas o 
movimento revolucionário também perdia os seus argumen-
tos: o socialismo afirmara a força determinante dos interesses 
económicos numa altura em que a paixão patriótica manifes-
tava a sua pujança. Perdia igualmente a legitimidade quando, 
com o primeiro rufar dos tambores, prevaleceram as palavras 
do fundador do Partido Liberal Italiano, Benedetto Croce: «se 
o socialismo era um ideal, a defesa da terra natal era um ins-
tinto». Por fim, perdeu a esperança. A entrada na guerra fazia 
esquecer a própria ideia de revolução. A vitória ocupara-lhe o 
lugar. Teriam as análises sobre o sentido da História perdido 
o seu fundamento? De facto, não se entrosavam todas à volta de 
um esquema único, mas nem por isso a ideia de um sentido ou 
de uma direcção deixava de ser partilhada. Três anos depois, 
rebentava uma revolução na Rússia, provocada pela desfeita, a 
penúria, a repressão e o ódio pela autocracia. E ela tudo var-
reu: o czarismo, as classes dirigentes, as instituições. Estender-
se-ia à Europa inteira? Teria a História retomado o seu curso?

O outro choque que esta visão da História conheceu foi a 
irrupção inesperada, imprevista, do fascismo e, mais ainda, 
do nazismo na Alemanha, essa pátria da ciência, esse país do 
qual se esperava a retoma do grande projecto revolucionário. 
O trauma foi de uma dimensão sem precedentes. Significava a 
não-pertinência da teoria marxista, como se a desrazão triun-
fasse sobre o espírito científico. O terceiro choque — que fez 
perder a fé na verdade de um sentido da História herdado do 
progresso e da razão — foi efectivamente a falência do sistema 
soviético, que acompanhou a queda do Muro de Berlim em 1989.
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Ora, quando se anunciou que estes acontecimentos inau-
ditos assinalavam o «fim da História», não se estaria a expri-
mir um acto de fé? É verdade que se fez orelhas moucas a um 
grito vindo de outro lugar: «Chegou a vez do Islão». Mas não 
seria igualmente um acto de fé a afirmação, feita no tempo das 
Luzes, de que, graças à razão, as sociedades seriam doravante 
donas do seu destino? Pelo contrário, num texto de 1930, Paul 
Valéry via o anúncio inelutável do enfraquecimento da Europa 
e o fim da colonização. Ora, ele não tinha em conta os aspec-
tos evidentes da situação mundial nessa época, na ocorrên-
cia a emergência dos Estados Unidos e da União Soviética. 
Também não tinha em conta os sinais anunciadores de uma 
revolta nas colónias — no Rift, na Índia, na Indochina. Não 
evocava sequer o problema do custo da colonização ou das 
suas consequências. As suas observações remetiam mais para 
trás, para esse tempo anterior, em que devia triunfar uma con-
duta razoável da História:

«A Europa fundou a ciência que transformou a vida e 
multiplicou a potência daqueles que a dominavam. Mas, 
pela sua própria natureza, é essencialmente transmissível: 
resume-se, necessariamente, a métodos e receitas universais. 
Os meios que confere a alguns podem ser adquiridos por 
outros.
E não é tudo. Esses meios aumentam a produção não só em 
quantidade.
Aos objectos tradicionais do comércio vem juntar-se uma 
enorme quantidade de objectos novos, cujo desejo e necessi-
dade são criados por contágio ou imitação. Em breve chegará 
o tempo em que se exigirá aos povos que adquiram o que pre-
cisam em termos de conhecimento para se tornarem aprecia-
dores e compradores de novidades. Entre elas, as armas mais 
recentes [...].
O desequilíbrio artificial de forças, no qual assentava, desde 
há três séculos, o predomínio europeu, tende, assim, a desva-
necer-se. O desequilíbrio fundado nos atributos estatísticos 
brutos tende a reaparecer [...]».2
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Isto é, verifica-se a subida, em termos numéricos, dos chi-
neses, dos indianos e dos africanos, enquanto o número de 
europeus estagna...

«Não terá havido nada mais absurdo em toda a História 
do que a concorrência europeia em termos políticos e 
económicos, comparada, combinada e confrontada com a 
unidade e a aliança europeia em termos científicos. [...] Luta 
que não é mais do que a transposição, a longo termo, das 
dimensões ocidentais [e que] conduz fatalmente a Europa a 
um regresso ao nível secundário que a sua própria dimensão 
impõe e ao qual os trabalhos e as partilhas internas do seu 
espírito a haviam forçado. A Europa não teve a política do 
seu pensamento.»3

«Não terá havido nada mais absurdo»… Ou não há hoje 
em dia «nada de mais absurdo» do que a comemoração do 
centésimo Airbus fabricado na China ou das armas mais avan-
çadas vendidas não se sabe bem para que fins… Absurdo ou 
cegueira?

Poderá esta pesquisa sobre a cegueira, desde o século xx 
até 2015, contribuir para explicar a dificuldade actual em 
clarificar uma situação geral de tal modo opaca que, nestas 
últimas décadas, privadas de horizontes, se tenha chegado a 
duvidar da ideia de progresso? Ao deixarem de ser donas da 
sua história, as sociedades não sabem já em quem acreditar, 
para além do que é apresentado, como profetizara Malraux, 
pelo ressurgimento das religiões? Mas nem toda a gente é 
capaz de acreditar só por acreditar e sente-se perfeitamente, 
em surdina, uma raiva ainda dispersa. É que, no Ocidente, a 
democracia está sob vigilância, como defende o historiador 
Pierre Rosanvallon4, a menos que, à maneira do nazismo, do 
comunismo ou do islamismo, o seu princípio ou a sua legiti-
midade sejam contestados. Se o socialismo perdeu parte das 
suas armas desde a queda do regime soviético, se o libera-
lismo navega desenfreado no mar alto, qual nau de loucos, 
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a democracia e a república devem renovar em conjunto o 
manancial dos seus arsenais — outro aspecto do que desig-
námos por regresso da História. Aqui procuramos revelar a 
origem de algumas cegueiras passadas, esperando contribuir 
para o esclarecimento das que nos rodeiam hoje.

As questões levantadas podem ser ou não inéditas, as situa-
ções analisadas poderiam ou não ter sido previstas, mas o 
que importa é encontrar um percurso que lhes possa dar 
resposta. Uma primeira abordagem, de «história curta», recai 
sobre as figuras e as manifestações da cegueira na sua ordem 
de apariçãodesde o final da Grande Guerra. Acontecimentos 
imprevistos, cumpridos, provocados. A primeira? Essa alegria 
paradoxal revelada pelos alemães a 11 de Novembro de 1918: 
pensam que ganharam a guerra e ignoram que assinaram o 
armistício na qualidade de vencidos. Trata-se de um «engano 
em massa». Paralelamente, sabe-se quais eram as ilusões que 
alimentavam os vencedores. Ora, se a História não se repete, 
alguns comportamentos poderiam dar a entender o contrário. 
O engano em massa ocorre de novo em 1938, com a alegria 
dos franceses perante o regresso de Daladier da sua jornada 
em Munique: eles acreditam que a paz está garantida.

Assim, nesta primeira abordagem, mencionaremos essas 
réplicas sempre que estas existirem e que o contexto o exija. 
Daremos também conta de situações paralelas sempre que o 
confronto se revele funcional. Procederemos do mesmo modo 
para as outras manifestações da cegueira.

«Governar é prever», diremos citando Auguste Comte. Ora, 
a capacidade de previsão, senão mesmo de predição, só pode 
decorrer da capacidade de análise.

Numa segunda abordagem, de «história longa», cruzada com 
a anterior, procuraremos as raízes das cegueiras, se assim se 
pode dizer, no passado mais longínquo que for necessário, 
como o fez Paul Valéry. Desta feita, constata-se que os autores e 
discípulos das doutrinas que moldaram o espírito político, na 
cristandade ou nos países islâmicos, cegaram a sua capacidade 
de aplicá-las tais quais no seio do socialismo, do liberalismo 
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ou do islamismo... Efeitos perversos ou manhas da História, os 
grandes princípios norteadores do comportamento assumido 
pelas sociedades podem ser desprezados, conscientemente 
ou não, como acontece com os direitos humanos, a caridade  
ou a soberania das nações. Entre os focos que puderam segre-
gar algumas manifestações da cegueira, figura necessaria-
mente o passado das sociedades, esse grande reservatório de 
ressentimentos. Por aqui se entendem os estereótipos e mitos 
do romance das nações, dos partidos, das Igrejas, a memória 
dos indivíduos e das famílias — dupla herança —, bem como 
a implantação dos rumores, do racismo e da xenofobia. Na 
encruzilhada destes factores, teorias e práticas, a informação 
vem ou não acrescentar algo à inteligibilidade da História?  
E que língua utiliza? Confrontados com este balanço, encon-
tram-se sábios, escritores e artistas que participam na limpeza 
de muitas destas cegueiras e dos focos de onde emergiram. 
Além da literatura, o cinema e as ciências sociais trouxeram a 
sua parte de clarividência para a inteligência da História.

1 Le Monde, «Débat», 13 de Dezembro de 2014.

2 Citado por Henry Laurens, L’Empire et ses ennemis, Paris, ed. Seuil, 2013, pp. 144-145.

3 Ibidem.

4 Pierre Rosanvallon, La Contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Paris, ed. Seuil, 2006.
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capítulo i
O INESPERADO, ESSAS NEBULOSAS QUE 

FAZEM A HISTÓRIA: O DESPERTAR CHINÊS, 
MAIO DE 68 E A AL-QAEDA

Três acontecimentos e situações recentes deixaram as nossas 
sociedades e governos desorientados. Os três maiores acon-
tecimentos dos últimos cinquenta anos surgiram de forma 
inesperada e não puderam, por isso, ser ajuizados: trata-se da 
irrupção da potência económica da China, quando se espe-
rava que fosse o Japão, os movimentos estudantis do Maio de 
68 e o aparecimento da Al-Qaeda, seguida do ataque inau-
dito ao World Trade Center, em Nova Iorque, no ano de 2001. 
É claro que estes acontecimentos são incomparáveis: não têm 
qualquer ligação entre si e o seu único ponto em comum é o 
facto de terem sido considerados «imprevisíveis». Desta feita, 
comparar o incomparável é uma espécie de experimentação 
em História, como o helenista Marcel Detienne sugeria que 
se fizesse.

Esta «confrontação aberrante» entre três situações históricas 
sem nenhuma relação entre si permite constatar quais das nebu-
losas, de diferente natureza — económicas, culturais, político-
-religiosas —, puderam constituir motores da História, mesmo 
que não tenham sido consideradas como tal pelos dirigentes 
dos grandes Estados contemporâneos. De facto, construíram-
-se fora de todos os canais institucionais ou organizacionais 
a partir dos quais os dirigentes elaboram a sua compreen- 
são do mundo. Precisamente por estes elementos não possuí-
rem, a priori, nenhum ponto em comum, além de não terem 
sido previstos por ninguém, as características semelhantes 
que acabaram por revelar partilhar ao longo das análises 
da nossa «experimentação» aparecem, surpreendentemente, 
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como um dos primeiros dados da cegueira perante a História.
Reencontramo-las, com o passar do tempo, adaptadas, desvia-
das, transformadas, até se tornarem por vezes irreconhecíveis, 
em circunstâncias históricas de natureza muito diversa. Entre 
estes dados, pelo menos dois devem ser evidenciados.

Podemos constatar, por um lado, que os «elos» informais entre 
os actores, ligados no seio de uma espécie de «nebulosa», perma-
necem invisíveis durante muito tempo aos olhos das sociedades 
constituídas por uniões, instituições ou organizações instaladas 
e licenciadas. A sociedade compreende mal tudo aquilo que não 
corresponde a formas sociais instituídas. Por outro lado, as prá-
ticas que estão na origem da emergência dessas forças inéditas 
diferem daquelas que, habitualmente, se manifestavam quando 
não se vêem práticas heterogéneas... Por isso, quem poderia con-
siderá-las dignas de serem inscritas na História?

O imprevisto: poderio económico das lojas chinesas1

Quem imaginaria, no início do século xx, e até depois disso, 
que a pujança da economia da China poderia brotar dessas 
lojas ou pequenas empresas? Em todo o caso, nem o econo-
mista e sociólogo Max Weber, nem aqueles que, tal como ele, 
associavam o progresso económico a uma racionalização da 
produção. Passo a citar: «A loja condena a cidade, uma aglo-
meração de lojas é incapaz de segregar uma burguesia con-
quistadora capitalista ou até democrática.» No final do século 
xix, as potências imperialistas ainda sonhavam com o «mer-
cado chinês» e tinham feito o país em pedaços — o break-up of 
China —, a fim de aí estabelecer um domínio «em co-proprie-
dade», como lhe chama o sinólogo Yves Chevrier.

Depois da revolução de 1911, que põe fim ao império, a 
China torna-se uma república e o sonho do mercado chi-
nês esvanece-se durante muito tempo. Talvez até para sem-
pre, com a revolução comunista de 1949. A partir desta data, 
quando se fala da China é para evocar o perigo político que 
representa, associada à URSS. A guerra da Coreia, a partir 
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de 1951, comprova-o. Se lermos as obras americanas do pós-
-guerra — como as do sinólogo Doak Barnett, por exemplo, 
que são de referência —, veremos que o mito do mercado chi-
nês desapareceu. Ora, «durante estes anos e depois disso», 
nota a historiadora e sinóloga Marie-Claire Bergère, «nas 
cidades costeiras, as técnicas de tecelagem melhoravam gra-
ças à introdução de teares metálicos, suscitando progressos 
que todavia pareceram negligenciáveis, na medida em que se 
encontravam num sistema globalmente retardatário». Depois 
da tecelagem foi a vez da montagem e da subcontratação na 
electrónica, no material audiovisual, designadamente com os 
ecrãs planos, brinquedos, etc. A breve trecho, a quinquilha-
ria chinesa surge em todas as prateleiras... incluindo as pró-
prias caixas de alcaçuz em honra de Barack Obama: mentol 
made in USA, caixas made in China. Desde então, a mudança foi 
prodigiosa. Enquanto em 1975 a China tinha uma participa-
ção de 0,7% no comércio internacional, em 2007 cobria já 9% 
das exportações e 7% das importações mundiais. A abertura 
autoritária da economia por parte de Deng Xiaoping teve um 
grande peso. Mas não foi o único factor.

Se este desafio pareceu inaudito aos olhos dos ocidentais foi 
porque os seus dirigentes e peritos concentraram a sua aten-
ção nas relações políticas da China comunista com Taiwan e 
até mesmo no estatuto de Hong Kong. Não mediram a impor-
tância das relações subterrâneas não estatais entre os chineses 
dessas três entidades, às quais se devem juntar os chineses da 
diáspora: Indonésia, Tailândia, Singapura, etc., ou seja, mais de 
35 milhões de habitantes. Assim se constituíram múltiplas redes 
económicas com uma lenta propensão para tarefas não neces-
sariamente concretizadas por acordos oficiais, que, por sua 
vez, podiam continuar tensos, designadamente entre Taiwan, a 
China popular e a Coreia do Sul. A partilha de tarefas escapou 
aos ocidentais. Neste contexto de complementaridade, os chine-
ses de Taiwan tinham acesso à tecnologia dos ocidentais, os de 
Hong Kong desempenhavam um papel de plataforma para os 
mercados exteriores, contribuindo simultaneamente com a sua 
experiência bancária, enquanto a China continental fornecia 
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uma mão-de-obra barata. Com a criação de «zonas económi-
cas especiais» por parte do governo de Pequim, a importân-
cia desta constelação tornou-se evidente, dado que se abria às 
pessoas que já estavam no local, em Hong Kong e em Taiwan 
muito antes de os capitais estrangeiros terem vislumbrado a pos-
sibilidade de investir. A China tornava-se assim exportadora de 
peças para montagem de equipamentos em troca de matérias-
-primas, quando o sonho do «mercado chinês», visto a partir 
do Ocidente, era justamente o mecanismo inverso. Na origem 
estava uma nebulosa de lojas, sem condução centralizada nem 
direcção, que dava conta de uma pujança que não entrava nas 
normas de desenvolvimento clássico e que passou despercebida 
aos diplomatas e aos peritos especializados.

Maio de 68: os jovens contra a ordem estabelecida2

Em França, a explosão do Maio de 1968 foi um fenómeno 
totalmente inesperado. Tendo começado como um movi-
mento estudantil, o seu aumento exponencial apanhou des-
prevenido o ministro Alain Peyrefitte que, umas semanas 
antes, declarara que «aquilo de que mais se orgulhava era a 
sua acção na Educação Nacional». Pelo seu lado, De Gaulle 
não compreendia o significado dos acontecimentos: «Mas 
o que é que eles querem, afinal?», perguntava, irritado. 
Subestimando a dimensão das manifestações, partiu para a 
Roménia no cumprimento da sua agenda oficial previamente 
marcada. Quando voltou, diante de um país paralisado pela 
greve e onde os carros haviam sido incendiados, proferiu:  
«A reforma, sim! A rebaldaria, não!». É certo que, em retros-
pectiva, foi possível lembrar que estes acontecimentos haviam 
sido antecedidos por alguns sinais precursores. Em 1967, em 
Estrasburgo, a brochura da Internacional situacionista denun-
ciava o estatuto de um grupo social em vias de massificação 
que não teria possibilidade de desempenhar na sociedade o 
papel que corresponderia às suas aptidões. Tratava-se, desde 
já, dos estudantes. O seu mal-estar difuso ia sendo envenenado 
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por medidas pontuais irritantes, como a proibição das rela-
ções sexuais nos dormitórios das cidades universitárias, o pro-
jecto de uma selecção na entrada para o ensino superior, etc. 
Em 1968, a acção «politizada» dos jovens apresenta-se, pela 
primeira vez nessa condição, portadora de reivindicações pró-
prias da idade e da geração em causa. O seu protesto não é 
uma simples contestação ou uma reprodução das queixas dos 
seus pais, como acontecia, por exemplo, com as juventudes 
comunistas, cristãs ou nazis. Não só vivem uma cultura para-
lela, afirmando-se como uma nova categoria de consumidores, 
como têm uma moral própria, uma visão específica da socie-
dade que o cinema americano expressou em dois filmes de 
«culto»: O Selvagem, de László Benedek, com Marlon Brando, e 
Fúria de Viver, de Nicholas Ray, com James Dean. Em França, o 
cinema da Nouvelle Vague revela o não-dito das relações sociais, 
como acontece com os filmes de Claude Chabrol e de Jean-Luc 
Godard, em particular com as suas estrelas inconformadas, 
Brigitte Bardot ou Jean-Paul Belmondo. Em Fevereiro de 1968, 
bastou tocar no templo destas películas, a Cinemateca, com o 
despedimento do seu fundador Henri Langlois, para que uma 
manifestação imponente — essencialmente constituída por 
jovens — invadisse as ruas. O ministro responsável pela deci-
são, André Malraux, é apupado e recomenda ao general De 
Gaulle que tome conta da juventude — fora pago para sentir 
essa necessidade...

Os jovens manifestantes estigmatizam de igual modo os 
americanos, que conduzem a guerra no Vietname, e a repres-
são levada a cabo em Praga pelos soviéticos. As linhas tra-
dicionais da clivagem política desapareceram. Já haviam 
desaparecido também a deferência em relação aos dirigen-
tes políticos ou sindicais de todos os quadrantes e, de um 
modo mais generalizado, o respeito pelas elites. O princípio 
da autoridade era posto em causa, desafiado tanto na uni-
versidade como nas famílias. E um dos traços particulares 
das primeiras manifestações é estas irradiarem bom humor 
e derisão. «Façam amor, não a guerra», «é proibido proibir» 
proclamam os slogans iniciais e a primeira palavra de ordem é  
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oferecer aos serviços de manutenção da ordem flores e sorri-
sos de raparigas. Depois veio uma repressão musculada ori-
ginada por manifestações violentas que passaram a motins 
e cujas imagens de carros em chamas marcaram a memória 
colectiva. O movimento tinha na sua estrutura a originali-
dade de ser animado por uma panóplia de comités de acção e 
de grupos minúsculos totalmente independentes de qualquer 
formação política existente, com excepção da União Nacional 
dos Estudantes de França (UNEF). Entre eles, o «Movimento 
do 22 de Março», animado pelo carismático Daniel Cohn- 
-Bendit, no qual se cruzavam ideias oriundas da organização 
revolucionária: socialismo ou barbárie, esses antigos trotskis-
tas dissidentes, e do sociólogo marxista Herbert Marcuse, o 
qual considera que, numa sociedade pós-industrial, os estu-
dantes constituem a única força de contestação disponível. 
Completamente ultrapassados pelos acontecimentos, designa-
damente depois das noites de motim, as organizações sindi-
cais e o Partido Comunista revelam-se particularmente hostis 
para com este movimento «pequeno-burguês»: Daniel Cohn-
-Bendit, «esse anarquista alemão», escrevia Georges Marchais 
no L’Humanité. Mas, num segundo tempo, decidiram associar-
-se à vaga contestatária. Não conseguindo contê-la, podiam 
encontrar nela um reforço para a sua pressão contra o poder 
instalado. Ao constatarem que a repressão — de resto levada 
a cabo sem demasiada violência por parte do prefeito Maurice 
Grimaud, cujo filho figurava entre os manifestantes — tinha 
um efeito amplificador da contestação, os partidos e os sindi-
catos foram, em certa medida, tomados pela escalada do movi-
mento que havia respondido às medidas governamentais com 
a ocupação de fábricas e, depois, de lugares simbólicos, como 
o teatro Odéon e o Ofício de Radiodifusão Televisão Francesa 
(ORTF). Seguiu-se uma greve geral de solidariedade.

Desta feita, em vez de suscitar uma espécie de sociedade 
paralela — como aconteceu com os hippies nos Estados Unidos 
—, ou de criar um partido — como na Alemanha, onde em 
breve nasceriam os Verdes —, em França, o movimento estu-
dantil teve um efeito de impulsionamento que transformou 
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a revolução cultural num movimento social e, depois, numa 
crise política. A 20 de Maio de 1968 há entre 4 e 6 milhões de 
grevistas. Os acontecimentos começam a fugir ao controlo dos 
comités de acção e o primeiro-ministro, Georges Pompidou, 
organiza negociações, denominadas de Grenelle, com os 
sindicatos. Os políticos de esquerda — sobretudo François 
Mitterrand e Michel Rocard — tentam recuperar o movi-
mento e reivindicam o poder. Entretanto, sem aviso prévio, e 
sem sequer prevenir Pompidou, De Gaulle junta-se ao exército 
Baden-Baden. De regresso, a 30 de Maio, anuncia a dissolução 
da Assembleia, decisão celebrada pelos gaulistas com manifes-
tações colossais. A opinião, amorfa, anuncia o seu triunfo nas 
eleições. Os homens de 68 desapareceram como que por eva-
poração. Não voltariam a ser vistos durante mais de dez anos. 
Uma piada do escritor Bernard Frank dá um sentido a estes 
acontecimentos para os quais os governantes foram cegos: 
«Afinal, 68 não era o inverso de Junho de 40? O inverso de 
“Trabalho, Família, Pátria”? Era isso mesmo, até mais ainda: 
aprenda por si próprio... Be yourself. Seja você mesmo...»

Por trás destas boas intenções, latente e vinda de baixo, 
esteve também a ideia de despojar as elites da sua eminência, 
a vontade de operar uma espécie de revolução cultural na qual 
os pouco ou nada diplomados constituiriam a infantaria e da 
qual seriam os principais beneficiários. Tal foi a herança, com 
destinos díspares, do que foi segregado pelas diversas nebulo-
sas nascidas em Maio de 1968 e cujas redes permaneceram, 
essencialmente virtuais, entre as universidades de Nanterre, 
Sorbonne, de Columbia, de Berkeley e de Berlim... Estas 
explosões não resultaram em nenhuma mudança política real, 
mesmo que mais tarde, em França, acabassem por desembo-
car numa crise e, um ano depois, na demissão de De Gaulle, 
em resultado de um referendo que ele próprio programara e 
perdera. Mas os efeitos de Maio de 68 chegaram longe e mais 
de 40 anos depois as suas marcas ainda são visíveis: são o pro-
longamento directo das aspirações e dos novos valores esboça-
dos pelas nebulosas evocadas acima. Estas concepções, então 
inéditas, nada deviam aos partidos políticos, aos governos ou 
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aos sindicatos. Como poderiam os dirigentes ter tido consciên-
cia de algo que não emanava deles, que não cabia em nenhum 
dos quadros de análise então considerados legítimos ou ope-
rativos e que parecia até ser incompatível com os princípios 
reputados que constituíam a força das nações?

11 de Setembro de 2001: o impensável ataque
a Nova Iorque3 

Traumatismo para os americanos, estupefacção no resto do 
mundo. Descobre-se que esta agressão é obra da Al-Qaeda, 
uma nebulosa islâmica criada por Osama Bin Laden em 1985. 
Inscreve-se no grande movimento que atravessa os mundos do 
Islão e que, da Bósnia a Caxemira, em breve reuniria mais de 
sessenta organizações. Diversas mudanças de relevo estão na 
origem deste ressurgimento de jihadistas ofensivos e defensivos, 
desde logo a revolução iraniana de 1979. Sob o regime do aia-
tola Khomeini, o Islão deixa de estar ao serviço da nação, suce-
dendo antes o inverso: é a nação que está ao serviço do Islão. 
O «efeito de sopro» (como o designa o politólogo Gilles Kepel) 
desta revolução de inspiração xiita suscita, como contraponto, 
um segundo acontecimento ligado à invasão do Afeganistão 
pelos soviéticos: a cruzada que a Arábia Saudita, sunita, leva a 
cabo com os estados do Golfo e o Paquistão para ajudar a resis-
tência afegã. Entre os milhares de voluntários que chegam dos 
quatro cantos do horizonte do Islão, figura o jovem Osama Bin 
Laden, filho de uma família de magnatas sauditas ligados à 
família reinante. A organização que ele dirige contribui para 
o recrutamento de voluntários e a sua imensa fortuna ajuda 
no estreitamento dos laços entre sauditas e paquistaneses, bem 
como no alargamento das redes dessa jihad defensiva, susten-
tada, pela via do anticomunismo, pelos Estados Unidos.

Guiados pela doutrina Brzezinski que, para enfraquecer o 
gigante russo, preconiza o cerco das suas fronteiras, os ameri-
canos têm como medida da sua relação com os outros o grau 
de hostilidade que estes nutrem pela URSS e o comunismo. 
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Não querem ver que a Al-Qaeda tem como objectivo próprio 
não a modernização do Islão mas sim a islamização da moder-
nidade. Consequentemente, depois da URSS, a Al-Qaeda vai 
lutar «contra o inimigo próximo e distante», ou seja, contra a 
Arábia Saudita e os americanos, simultaneamente responsá-
veis, segundo eles, pela violação do santuário da terra do Islão 
aquando da guerra do Golfo, pelo reforço do imperialismo 
ocidental e pelo apoio dado a Israel.

A viragem dá-se em 1993. Sob a égide do xeque Omar 
Rahman — que já fora o cérebro do atentado contra Sadat em 
1981 —, um ataque à bomba contra o World Trade Center faz 
6 mortos. Na Somália, uma operação que provocou 18 mor-
tes entre os militares norte-americanos foi celebrada como 
«uma primeira vitória». Veio depois a destruição das embai-
xadas americanas em Nairobi (Quénia) e em Dar es Salam 
(Tanzânia), acompanhada por um golpe contra a frota ame-
ricana ancorada em Aden. Começam então os preparativos, 
durante dois anos, do ataque apocalíptico a Nova Iorque e 
a Washington. Ocorre a 11 de Setembro de 2001. Além do 
seu efeito simbólico, tem como objectivo atrair o inimigo glo-
bal para represálias longe das suas bases. Será primeiro o 
Afeganistão, depois o Iraque, onde as únicas «armas de des-
truição maciça» pretensamente detidas por este país acaba-
riam por ser, de facto, os terroristas mártires. Cinco anos 
antes, a 23 de Agosto de 1996, a Al-Qaeda declarara guerra 
aos Estados Unidos. Ora, esta informação ocupou três linhas 
no New York Times... Mereceria mais? O líder reconhecido da 
Al-Qaeda era apenas um apátrida milionário, que passava 
de um santuário para outro — Afeganistão, Sudão —, tendo 
chegado a conceber instalar-se na Líbia e afastar Kadhafi, 
esse muçulmano «pouco católico», com a ajuda... dos servi-
ços anglo-americanos. Em 1996, o conluio fracassou. Como 
poderia Osama Bin Laden declarar guerra à primeira potên-
cia mundial, quando nem sequer tinha território, Estado ou 
forças armadas? É certo que tinha redes de terroristas «laten-
tes», frequentemente «afegãos», da Bósnia à Argélia, passando 
pelas Filipinas. Alguns deles estavam associados a jihadistas 
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independentistas na Chechénia, Caxemira ou na Bósnia, sem 
no entanto serem apoiantes da jihad global. «Atentado terro-
rista»? «Crime contra a humanidade»? George W. Bush optou 
por falar de uma «guerra contra a América», de uma agres-
são que, por via deste juízo, implicava represálias militares... 
Os americanos continuavam pasmados diante dos efeitos deste 
atentado que tinha provocado 3500 mortos.

Como circunscrever esta ameaça vinda sabe-se lá de onde? 
O aspecto humano ocupou a cena principal: a história de um 
povo vítima do Mal, cujo lamento impiedoso se faz ouvir, mas 
também o heroísmo — dos salvadores, dos sobreviventes. Uma 
unanimidade vingadora daí decorre. Nem uma vez sequer se 
pára para pensar verdadeiramente na pergunta feita por uma 
sobrevivente: «Por que motivo nos odeiam eles tanto»? É ver-
dade que o horror de um crime tão espectacular tende natu-
ralmente a expressar a emoção antes da reflexão. Além disso, 
os americanos são geralmente pouco propensos a reflectir 
sobre o que os outros povos pensam da política dos seus diri-
gentes. Será que se questionam sequer? Num artigo do Los 
Angeles Times, de 27 de Setembro de 2001, citado pela histo-
riadora Carol Gluck, frisa-se que a ABC (uma das três maio-
res cadeias televisivas norte-americanas) chegou a reduzir 
o número de antenas no estrangeiro de 17 para 7, uma vez 
que já não eram vistas, enquanto Al Jazeera, o canal satélite 
no Qatar, conta com 50 correspondentes em 21 países. Até 
mesmo a CNN se «desglobalizou», de modo a precaver as que-
bras de audiência. A guerra contra os talibãs e Bin Laden no 
Afeganistão foi apresentada como uma «guerra de libertação» 
— que até poderia ter sido —, mas essa justificação não referia 
que o ódio dos jihadistas pelos Estados Unidos nunca fora ver-
dadeiramente analisado, nem sequer para negar radicalmente 
o seu correcto fundamento.

Desde a crise do Suez, em 1956, que o Pentágono e o 
Departamento de Estado «andam a jogar com o mundo árabe 
como quem joga aos piões». Ao basearem a sua estratégia 
num anticomunismo de princípio, começaram por apoiar o 
nacionalismo árabe, numa altura em que os seus progressos 
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podiam constituir um entrave à expansão soviética. Depois 
sustentaram o Islão tradicionalista, designadamente o de 
Riade ou do Egipto de Sadat, que reconhecia Israel, enquanto 
as outras figuras danação árabe procuravam ser mais laicas. 
E quando chegou o momento de ajudar a expulsar os sovié-
ticos do Afeganistão, alimentaram a rede da Al-Qaeda. Esta 
associação, apoiada no Paquistão e na Arábia Saudita, subs-
crevia a aliança do integrismo e do petróleo. Os americanos 
não quiseram ver que, por muito hostis que fossem ao comu-
nismo ateu, os jihadistas que tinham vindo combater para o 
Afeganistão odiavam também a ocupação americana que se 
ia perfilando com a chegada de tropas à Arábia — um sacrilé-
gio —, aquando da primeira guerra do Iraque, quando o seu 
aliado, Israel, ocupava já Jerusalém e a Palestina. Os Estados 
Unidos assumiam assim abertamente o prolongamento do 
imperialismo colonial. Era preciso expulsá-los, como fora feito 
com os russos no Afeganistão. E atacá-los na cabeça, onde 
mais dói: Nova Iorque. É certo que os serviços secretos haviam 
já identificado a Al-Qaeda, e inclusivamente os seus objectivos: 
mas onde atacar e como atingir esta nebulosa semiactiva, semi-
dormente, entre a Somália e as Filipinas, entre o Paquistão e 
o Magrebe, de Londres à América? Os Estados Unidos eram 
como um gigante dotado de uma força terrível mas que ficara 
cego devido a uma venda colocada sobre os olhos. No seu pró-
prio território, no dia ulterior ao 11 de Setembro, 27 estrutu-
ras ligadas unicamente à rede Al-Qaeda foram identificadas. 
Foram necessários dez anos e duas guerras para que os ameri-
canos, mais ou menos ajudados por Islamabad, conseguissem 
levar a cabo um atentado contra Bin Laden. Por terem despre-
zado em demasia as estruturas políticas não conformes com 
os cânones ocidentais, os americanos não foram capazes de 
imaginar uma maneira de ripostar face à proliferação desses 
nichos latentes de terroristas.

No que toca à reacção do resto do mundo aos atentados 
de 11 de Setembro, devemos ao filósofo Jean Baudrillard a 
análise mais incisiva. No dia subsequente a este aconteci-
mento trágico, escreve ele, «reina uma espécie de júbilona 
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exacta medida da condenação e da união sagrada contra o 
terrorismo. Ninguém podia impedir-se de sonhar com a des-
truição de uma qualquer potência a tal ponto tornada hege-
mónica. Mas o Ocidente escondeu esse júbilo». A globalização 
à americana suscitou, desmazeladamente, uma globaliza- 
ção do ressentimento.

Terá o mundo dos dirigentes aprendido a lição destas situa-
ções passadas? No que respeita aos jovens na vida política, cer-
tamente que não. Nem Alain Devaquet, que queria reformar 
as universidades em 1986, nem Dominique de Villepin, vinte 
anos mais tarde, com o Contrato Primeiro Emprego, se lem-
braram do resultado de Maio de 68: os jovens não concebem 
que se lhes imponham decretos para entrarem na vida activa, 
cujas causas lhes escapam. Pelo contrário, o meio industrial 
compreendeu muito bem que o mundo abraçou uma era em 
que o crescimento é garantido mais pela qualidade da massa 
cinzenta do que pela posse de matérias-primas ou de vastos 
territórios. Os exemplos de Singapura e de Israel estão aí para 
testemunhar que, na ausência dessas vantagens, excepção feita 
a uma boa educação e bons créditos na investigação, é possível 
— por muito minúsculo que o país seja — dominar o mercado 
dos discos rígidos ou das componentes para drones.

Em contrapartida, os dirigentes ocidentais fecham os olhos 
no que respeita à natureza do Daesh ao considerarem que esta 
organização não deve ser denominada «Estado». O efeito per-
verso desta postura é tratar numerosos atentados como sim-
ples delitos de banditismo, cometidos por «lobos solitários». 
As suas perseguições ou caças ao homem, cobertas como sim-
ples fait divers, omitem a sua ligação com a nebulosa do jiha-
dismo extremo, exercício que é tudo menos solitário, que se 
inscreve numa rede planetária, nomeadamente conectado pela 
Internet.
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Berlim, 11 de Novembro de 1918: os alemães acreditam que 
ganharam a guerra. 
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capítulo ii
O MAL-ENTENDIDO EM MASSA

11 de Novembro de 1918: os alemães acreditam que 
ganharam a guerra

Olhem bem para esta rapariga e para a alegria que a rodeia.1 
Foi filmada no dia 11 de Novembro de 1918, em Berlim. 
Como toda a gente, acredita que «os soldados regressam 
vencedores dos campos de batalha». Eram estes os termos 
do comunicado do alto comando alemão. Como poderia 
ela imaginar que, em Rethondes, a Alemanha vencida tinha 
assinado o armistício da sua derrota, que perdera a guerra, 
enquanto o solo da pátria permanecia inviolado? Os ale-
mães festejam o fim da guerra com o mesmo entusiasmo 
que os vencedores franceses em Paris, ingleses em Londres 
e americanos em Nova Iorque. Qual não será o preço a 
pagar por esta cegueira assim que os alemães descobrirem 
as cláusulas do armistício e as do Tratado de Versailles, 
nomeadamente o artigo 231, que declara a Alemanha res-
ponsável pelo desencadear das hostilidades. O que estava 
para vir não seria diferente.

O que dá conta desta cegueira e, depois, da histeria furiosa 
que se seguirá é, de facto, além desse comunicado enganador, o 
mito da «punhalada nas costas» imaginado pelo alto comando 
alemão para esconder a sua derrota. Este mito teve uma longa 
vida, pois, ainda em 1945, em vésperas do seu suicídio, Hitler 
declarava: «Hoje, é o exército que trai o país, quando em 1918 
tinha sido o país a trair o exército». Esta afirmação refere-se 
aos motins que haviam abalado a Kriegsmarine (marinha de 
guerra) em Kiel, no início do mês de Novembro de 1918, antes 
de atingir outras forças armadas e de conduzir a um armistí-
cio, «fomentado», no seu todo, «pela social-democracia».
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No entanto, como mostrou o historiador Pierre Renouvin, 
a tese da punhalada nas costas não resiste à análise dos fac-
tos. Pela simples razão que as manifestações na retaguarda 
começaram na terceira semana de Outubro de 1918, e que 
o general Erich Ludendorff evocava um armistício desde 
o falhanço da ofensiva de Julho. Declarou: «a 8 de Agosto, 
dia de luto do exército alemão», devido ao elevado número 
de prisioneiros feitos pelos Aliados no momento da contra-
-ofensiva de Verão. Em Setembro e, depois, em Outubro, 
pressionou os chanceleres von Hertling e também Max de 
Bade para que o selassem. A vitória francesa do Marne, em 
Julho, seguida da entrada dos blindados britânicos haviam-
-no persuadido da inelutabilidade da derrota. Acima de 
tudo, o alto comando via de que modo e com que facilidade 
os soldados se rendiam, sinal de que o moral já não reinava 
nas hostes2.

Temendo o desabamento da frente antes de a Vaterland (a 
terra natal) ser violada, o alto comando apressa-se a entre-
gar o poder aos civis. Fica na expectativa de uma negociação 
sobre os catorze pontos do presidente americano Wilson (que 
recaíam essencialmente sobre os territórios a devolver à França, 
Bélgica e Itália, e sobre as independências a restituir, como 
no caso da Polónia), mas o adversário exige uma mudança 
de regime. É o incentivo directo à revolução. Doravante, os 
social-democratas mostram abertamente a sua opinião de que 
os Aliados nunca assinarão o armistício enquanto ao Kaiser 
não tiver abdicado: o melhor seria que ele aceitasse de livre 
vontade. Chamados para o governo pelo chanceler Max de 
Bade, os social-democratas são naturalmente hostis a qualquer 
revolução. Não estão eles no poder? Com medo da ala interna 
de extrema-esquerda, os espartaquistas revolucionários de 
Karl Liebknecht e de Rosa Luxemburg proclamam eles 
próprios a abdicação de Guilherme II, saudada por algumas 
manifestações de alegria. Os social-democratas selam de 
seguida o armistício em condições tidas como inaceitáveis por 
parte do exército. Os seus responsáveis congeminam imediata-
mente o mito da «punhalada nas costas».
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1918: os Aliados acreditam que ganharam a paz 

No campo dos Aliados, o general Foch não imaginava até que 
ponto as condições haviam mudado no lado do inimigo. Não 
sabia que os alemães tinham evitado trazer para a frente Oeste 
o milhão de homens retidos na Ucrânia ou no Cáucaso desde 
a paz de Brest-Litovsk (uma parte fora dirigida para a frente 
italiana). Também não estimava até que ponto o reforço ame-
ricano modificara a situação na frente da Lorena, tendo as tro-
pas do general John Pershing reduzido, num punhado de dias, 
a progressão em Saint-Mihiel — onde os franceses havia tenaz-
mente combatido em vão durante meses. O exame das cláusu-
las de um armistício suscitou discussões apaixonadas. Por um 
lado, estavam os partidários de um acordo imediato, a todo 
o custo, receando a mudança de ventos depois das vitórias 
do Verão — era o caso de Foch, Lloyd George, Clémenceau e 
Wilson — e, por outro lado, aqueles, como Poincarré, Pershing 
e Pétain (este último de forma encarniçada), que queriam 
passar da Lorena para Mayence, para depois caminharem 
rumo a Berlim a fim de «infligirem ao orgulhoso exército ale-
mão um humilhante desastre». Poder-se-ia então exigir mais 
ainda. Depois da decisão de cessar imediatamente as hostili-
dades, Pétain escreveu à sua amiga americana, a Sra. Pardee: 
«na noite do armistício, chorei». A vitória fora-lhe surripiada3. 
De facto, se Foch temera, mais do que qualquer outro, que o 
prosseguimento das operações pudesse suscitar uma bolche-
vização da Alemanha, ninguém viu na verdade, independen-
temente das cláusulas territoriais previstas, que as cláusulas 
militares imaginadas não afectavam minimamente a enorme 
superioridade industrial da Alemanha, enquanto a França 
tinha sido em parte diminuída pela destruição e pela ocupa-
ção4. Acima de tudo, as suas baixas (1 375 000 mortes) haviam-
-na enfraquecido mais do que ao inimigo alemão (2 milhões), 
dado que a sua população total era 25% mais reduzida.

Havia mais de três anos que o comando militar aliado não 
parava de infernizar os governos para receber mais canhões, 
sempre mais canhões. No momento do armistício, os vencedores 
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apoderaram-se de um grande número deles, enquanto parte da 
frota alemã se afundava em Scapa Flow, a norte da Escócia. No 
entanto, não lhes ocorreu destruir as fábricas que construíam 
esses canhões. Mantinham uma concepção militarista da guerra, 
«entre soldados», observando-lhe os rituais, pouco atentos às 
mudanças que esta sofrera. É significativo que, tendo circulado 
de carro durante toda a guerra, os militares tenham querido des-
filar a cavalo no dia da vitória... No lado dos vencedores, nem 
todos expressavam uma alegria cega a 11 de Novembro de 1918. 
Alguns espíritos vislumbraram que as condições do armistício 
não constituíam a caução de uma paz duradoura. Prisioneiro na 
Alemanha nesse mesmo dia, o jovem oficial Charles De Gaulle 
escreveria mais tarde à sua mãe, a 25 de Junho de 1919: «Resta 
fazer com que o inimigo cumpra esta paz; já que, tal como o 
conhecemos, não fará nada, não cederá em nada, não pagará 
nada sem ser constrangido a fazê-lo, seja ceder ou pagar, e não 
bastará o recurso à força, será preciso recorrer à derradeira 
brutalidade»5.

A alegria exuberante, registada nas imagens de Paris, 
Londres ou Nova Iorque, ilustra bem esta «grande ilusão» da 
«Der des Ders», a última das guerras. No entanto, conhecendo-
-a melhor hoje, sabe-se que essa alegria foi menos unânime 
do que as aparências poderiam indicar. Quantos milhões de 
esposas, irmãs ou irmãos perderam os seus durante estes qua-
tro anos? Pelo seu lado, muitos combatentes têm o sentimento 
de que os civis se apoderaram da sua vitória: «Celebram algo 
que não ganharam». «Não te empolgues diante de tal delí-
rio!», escreve um desses soldados ainda na frente, à espera da 
ordem de regresso. «Não voltaremos tão vivaços como parti-
mos». Vivaços: o termo foi bem escolhido, já que essa carta está 
embebida em preocupação, mal-estar e ressentimento6. Como 
se, com a vitória, certas verdades, não forçosamente vislumbra-
das então, abrissem os olhos das pessoas e estivessem prestes 
a explodir.

Que contraste entre o fim da guerra em 1918 e em 1945! 
Nos dias que se seguiram ao final da Segunda Guerra Mundial, 
as populações dos países vencedores não se questionaram 
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sobre o sentido da luta que haviam empreendido, de tal 
modo este era evidente face ao sofrimento infligido pelos 
nazis à Europa ocupada. Em 1918, pelo contrário, uma vez 
alcançada a paz, começa a evidenciar-se nos combatentes um 
sentimento contrário ao que as propagandas queriam dar 
a entender: esta guerra não teve sentido. Foi absurda. Era 
falsa a afirmação segundo a qual o inimigo era um monstro, 
quando, feitos prisioneiros, era possível perceber que afinal 
também este era humano. Era falsa a crença de que os civis 
na retaguarda só sentiam angústia e medo pelos seus irmãos 
da frente. «Muitos levavam uma vida boa, enquanto nós levá-
vamos no focinho.» Suspeito era o comportamento daqueles 
que lhes ocuparam os lugares na fábrica e lhes cortejaram 
as mulheres, enquanto eles combatiam. Equívoco era o com-
portamento de alguns graduados «que nos enviavam para 
o matadouro» para a sua própria glória futura. Este ran-
cor e esta fúria foram bem transcritos pelos romancistas e 
cineastas. Será preciso lembrar, na Alemanha, nomes como 
Remarque e Pabst; em França, Radiguet, Barbusse, Autant-
Lara e Renoir; Wilson e Losey, na Grã-Bretanha; Kubrick e 
Hawks, nos Estados Unidos; Lussu e Rosi, em Itália; Barnet, 
na Rússia? Ao desvelarem o revés da História, estes artistas 
foram os primeiros a manifestar uma clarividência revela-
dora de sentimentos recalcados.

De facto, em 1914, os homens tinham ido todos para a 
guerra para defender a pátria. Quatro anos depois, questiona-
vam-se se esta havia tido realmente algum sentido. Todos os 
filmes sobre a Primeira Guerra Mundial reflectem este ponto 
de vista partilhado pela grande maioria dos antigos comba-
tentes. Mas nenhum realizador se atreve a abordar as origens 
do conflito.

Os primeiros filmes estreados imediatamente após 1918 
e até ao início da Segunda Guerra Mundial ilustram una-
nimemente, galgando fronteiras, a desilusão dos combaten-
tes, a absurdidade das ordens de comando e a similitude 
dos destinos dos soldados, ainda que inimigos. As estreias de 
J’Accuse!, de Abel Gance, monumento cinematográfico de 1919, 
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Quatro de Infantaria, de Pabst (1930), e A Oeste Nada de Novo, 
de Milestone (1930) dão eco a Les Croix de Bois, filme francês 
de 1932, de Raymond Bernard, ou ainda a Okraïna (a fronteira), 
do russo Boris Barnet, de 1933. Este pacifismo, que sublinha a 
solidariedade entre os combatentes, continua presente em vés-
peras da Segunda Guerra Mundial. O sentido das hostilida-
des e a decomposição das famílias, duramente afectadas pela 
guerra, são também analisadas pelos realizadores, quer em 
A Grande Ilusão, de Jean Renoir, em 1937, quer em Paraíso 
Perdido, de Abel Gance, em 1939. Alguns anos mais tarde, 
depois da Segunda Guerra Mundial, o tom dos filmes será 
menos consensual. Muito mais incisivas, as longas-metragens 
não hesitam em perturbar, senão mesmo abalar os espectado-
res. Le Diable au Corps, de Claude Autant-Lara, abre as hostilida-
des a partir de 1947, seguido por Horizontes de Glória, de Stanley 
Kubrick, que gerou escândalo aquando da sua estreia em 1957. 
Em 1964, King & Country, de Joseph Losey, é mais incisivo 
ainda na sua oposição à ordem militar. A Vontade de um General, 
do italiano Francesco Rosi, em 1970, denuncia a hostilidade 
existente entre as classes dos oficiais e dos soldados, enquanto 
La vie et rien d’autre, de Bertrand Tavernier, em 1989, exprime a 
profunda desolação dos sobreviventes, combatentes e famílias, 
que não sabem como continuar a levar a sua vida para a frente.

Nos filmes sobre a guerra de 14-18, os soldados combatem leal-
mente, enquanto os objectivos da guerra se mantêm confusos. 
Ao contrário, nos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, os ini-
migos estão perfeitamente identificados: tanto os países como as 
ideias. É preciso vencer o nazismo e o militarismo japonês. Por sua 
vez, os combatentes na frente e na retaguarda são pouco evocados.

Munique, 1938: os Aliados acreditam que evitaram a guerra

Serão as aclamações que acompanham o presidente do 
Conselho, Édouard Daladier, no seu regresso da conferência 
de Munique, uma réplica da alegria de 11 de Novembro de 
1918 em Berlim? De facto, em ambos os casos trata-se de uma 
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cegueira em massa que assenta num grave engano. Em 1918, os 
alemães acreditam que ganharam a guerra. Em 1939, os fran-
ceses pensam que a paz está salvaguardada. Na verdade, em 
Munique, face a Hitler e Mussolini, Daladier e Chamberlain 
cederam a todas as exigências do Führer. Este Waterloo diplo-
mático era o resultado de uma «política de medrosos»7. 
Churchill resumiu-o numa frase aquando do regresso de 
Chamberlain a Londres: «Ele declarou em Munique que selá-
mos a paz na honra. Temos a desonra e teremos a guerra».

Como compreender esta alegria dos franceses? Tinham 
testemunhado o comportamento dos seus dirigentes desde 
a chegada de Hitler ao poder: as provocações; a violação do 
Tratado de Versailles por via de um rearmamento intempes-
tivo; a remilitarização da margem esquerda do Reno, também 
ela contrária aos tratados; a Anschluss (anexação) da Áustria; a 
ajuda a Franco com os bombardeamentos levados a cabo por 
Stukas, como em Guernica; as ameaças aos Sudetos... A todas 
estas manifestações hostis, os dirigentes franceses tinham res-
pondido com floreados retóricos ou mediante a proclamação 
de uma não-intervenção em Espanha. Certos pacifistas julga-
vam, desde há alguns anos a esta parte, que as cláusulas de 
Versailles tinham sido demasiado excessivas, outros considera-
vam que o crescente poderio alemão era uma protecção para a 
Europa face à expansão do comunismo. Mas a grande maioria 
via sobretudo que a chegada da Frente Popular ao poder trazia 
consigo uma melhoria das condições de vida para os trabalha-
dores. O país acabava de lamber as feridas da Grande Guerra 
e a ameaça de um novo conflito escurecia uma Primavera que 
se anunciava radiosa. Não, «a guerra nunca mais»8.

Quem aclamava Daladier, depois de Munique, não que-
ria ver a capitulação, mas tão só a paz salvaguardada. Desde 
então, sabe-se que, em Munique, franceses e ingleses forçaram 
o governo checo de Edvard Beneš a ceder os Sudetos aos ale-
mães. De acordo com as memórias do deputado e antigo minis-
tro Anatatole de Monzie, Beneš terá pedido a Chamberlain e 
a Daladier para que fizessem uma pressão aberta sobre ele 
para o encobrir perante a opinião dos seus concidadãos. 
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Demitir-se-ia de seguida. Apesar do seu mau humor depois 
da assinatura dos acordos — o primeiro-ministro britânico 
recusou participar na refeição prevista pela potência anfitriã 
—, Chamberlain parece convencido de ter garantido a paz. 
O mesmo não se passa com Daladier. Ao sair do avião em 
Paris, diante da multidão que o aclama com os gritos de «Paz! 
Paz!», terá exclamado: «Que parvos...», apercebendo-se da 
cegueira dos seus concidadãos. Estas palavras foram-me con-
firmadas pelo filho mais novo de Daladier, Pierre, que estudou 
comigo em Grenoble, em 1943. O voto da Câmara dos depu-
tados desencadeou as reacções dos franceses: os acordos de 
Munique foram aprovados com 515 votos contra 75 (73 comu-
nistas, Henri de Kérillis, da direita republicana e uma absten-
ção). Passados alguns dias, uma sondagem (uma das primeiras 
da História) indica que 57% dos franceses são favoráveis aos 
acordos de Munique, o que relativiza um pouco o entusiasmo 
descrito anteriormente.

No entanto, perante a maioria, uma voz ainda anónima 
proferia as suas verdades: Charles De Gaulle escreveu à 
esposa — «Capitulamos sem combater diante das exigências 
insolentes dos alemães e entregamos-lhes os nossos aliados. 
A imprensa dita nacional persuadiu o nosso pobre povo que 
era preciso deixar ir. Como se fossem pardais, os franceses 
soltam gritos de alegria, enquanto as tropas alemãs entram 
num país que foi construído por nós, cujas fronteiras garan-
timos e que era nosso aliado... Começamos a ganhar o hábito 
do recuo e da humilhação, está a tornar-se a nossa segunda 
natureza. Beberemos desse cálice até à azia»9. A reacção de 
Édouard Daladier visava a inconsciência dos seus concidadãos 
que não queriam ver que essa capitulação poderia abrir por-
tas a uma outra. É que a França não estava preparada para 
fazer face a uma nova guerra. O marechal Pétain já tinha avi-
sado os diplomatas franceses. Disse a Léon Noël, embaixador 
em Varsóvia: «Não podemos empreender coisa nenhuma para 
ajudar a Checoslováquia». O general Joseph Vuillemin, que 
comandava a força aérea, considerava que esta poderia ser ani-
quilada em quinze dias10. A política francesa estava como que 
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armadilhada. Ao fim de algumas semanas, o governo nego-
ciaria um acordo económico com o Reich para tentar selar 
uma relação amical e levar Hitler a dirigir a sua agressividade 
contra o perigo bolchevique, objectivo assumido por Georges 
Bonnet, ministro dos Negócios Estrangeiros e um dos che-
fes da direita francesa11. Enquanto isso, o Führer entrava em 
Praga e punha fim à existência da Checoslováquia.

O ponto que queremos sublinhar aqui é que esta jogada de 
Hitler foi o «melhor dia da sua vida». Ao contrário de Munique, 
onde acabou por ter de aceitar os «ofícios» de Mussolini e 
negociar. Quando se configura a reivindicação sobre Danzig, 
Hitler explica que «não haverá outra Munique». Quer dizer 
que não haverá negociação, e que toda a política de apazigua-
mento ou de concessões está proscrita. A 10 de Agosto de 1939, 
o conde Galeazzo Ciano, ministro dos Negócios Estrangeiros 
italiano e genro de Mussolini, encontra-se com o seu homó-
logo alemão, Joachim von Ribbentrop, e pergunta-lhe: «— 
Afinal, o que pretende? Danzig ou o corredor polaco? — Mais 
do que isso, queremos a guerra», responde-lhe o seu homó-
logo, fixando-o com o seu olhar frio, como se estivesse a falar 
de um pormenor administrativo insignificante»12. Duas sema-
nas depois era assinado o pacto germano-soviético — voltare-
mos a ele.

Hitler quer a guerra, custe o que custar, e este é o ponto 
mais importante que os líderes políticos não podem admitir ou 
imaginar. Para eles, depois dos massacres da Grande Guerra, 
a salvaguarda da paz é o objectivo essencial. Na medida em 
que a manutenção da paz é um acto de fé, todos estão dispos-
tos a flexibilizar os limites e a fazer o máximo de concessões 
ao agressor de modo a garantirem a sua própria salvaguarda, 
até que o invasor esteja saciado e tenha apaziguado o seu res-
sentimento. Ora, para Hitler, o acto de fé consiste na necessi-
dade da própria guerra. E não é apenas porque esta permite 
a conquista territorial, mas sim porque é a sua visão da mis-
são da raça alemã: impor-se ao mundo pela força, pela guerra. 
Só que os franceses, depois de a guerra ter sido declarada em 
Setembro de 1939, tentam desde logo não a levar a cabo. Será 
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isto a «drôle de guerre»13. Seria para prevenir um desastre? «Só 
tenho um desejo, parar com tudo», diz Daladier ao seu con-
selheiro militar, o general Paul de Villelume. Os ministros 
Georges Bonnet, Camille Chautemps, Pierre Laval e Pierre- 
-Étienne Flandin tentam, uma vez mais, retomar o diálogo por 
via de concertações entre Monzie e o conde Ciano, à custa de 
uma nova Munique, se necessário fosse. Mas a Itália não se 
presta à manobra14. Foi a última cegueira...
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