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UNISINOS – VESTIBULAR

DE INVERNO

Maio ou as razões de viver
Maio? – Alegria selvagem de sentir que alguma coisa se move, como uma onda sentimental,
uma paixão em escala social.
Violência, raiva, grito, espírito de revolta que se eleva enfim.
Comunicação imediata: todos ao mesmo tempo dizendo um desejo comum.
Alvoroço de felicidade: passeatas extraordinárias, divina surpresa, a encherem as ruas quase
sem cartazes, espontâneas, serpentinas humanas. A festa revolucionária.
(...)
O que sobrou? Que memória e que saudade? O curso das coisas nos empurrou para a lateral do
comentário e do gozo individual. Mas será mesmo preciso afundar na lama dos clichês e na
cloaca dos desiludidos? Claro que não. Façamos de Maio uma barricada do verbo! (Jean-Michel
Brabant) (citado em DOSSE, François. Maio de 68, maio de 88: as artimanhas da razão. In: A história à prova do tempo. São Paulo: UNESP, 2001, p.136-7).

TAREFA
O ano de 1968 é considerado um marco de profundas alterações na sensibilidade coletiva, nas crenças e nas práticas sociais, experimentadas de maneira contundente, de forma mais ou menos organizada, por expressivos setores da sociedade, em alguns importantes centros do Ocidente. A cidade
de Paris parece ter condensado essa atmosfera.
A partir da leitura da música de Caetano Veloso (Alegria, Alegria, de 1967) e do texto de Jean-Michel
Brabant, acima reproduzidos, e, principalmente, dos seus conhecimentos da história contemporânea a partir dos anos de 1960 até a atualidade, responda às perguntas abaixo formuladas:
a) [valor: 1,25] Faça uma descrição do contexto internacional mais abrangente (político, econômico,
social e/ou cultural...) que está na origem do “movimento de 1968”.
b) [valor: 1,25] Em relação ao Brasil, especificamente, diga qual é a natureza do momento político vivido pelo país na conjuntura da primeira metade dos anos 1960 e cite pelo menos 2 fatos (políticos, econômicos, sociais e/ou culturais) que marcaram especialmente o ano de 1968.

RASCUNHO

