
 
1962 

Do fim da Guerra de Argélia ao concílio doVaticano II, com baptismo da 
informática 

Aldeia global, DNA e crise dos paradigmas 

 

 

Acordo na CEE sobre política agrícola 
Grécia, primeiro Estado associado da CEE 

Acordos de Evian são referendados em França 
Atentado falhado da OAS contra de Gaulle 

Conflito armado entre a China e a Índia 
Crise dos mísseis de Cuba 
Cuba é excluída da OEA 

John Glenn no espaço 
Abertura do Concílio do Vaticano II 

U Thant eleito secretário geral da ONU 
McLuhan cunha a expressão aldeia global 

Surge o termo informatique, inventado pelo francês 
Dreyfus 

Revoltas estudantis, Frelimo e reformismo decepado 
Manifestações do 1º de Maio 

Assalto ao quartel de Beja 
Manifestações (Janeiro) 

Revolta estudantil 
Incidentes em Aljustrel 

Incidentes na Baixa de Lisboa 
Guerrilha na Guiné 

Renovação Portuguesa de Barrilaro Ruas 
Frente Patriótica de Libertação  Nacional 

Movimento de Acção Revolucionária 
Remodelação em 4 de Dezembro 

 
No plano das ideias, no ano da primeira gravação de um disco de The Beatles, enduanto se 
prenuncia a aldeia global (MCLUHAN), no ano em que entra em funcionamento o primeiro 
satélite de comunicações, o norte-americano Telstar, e se considera a existência de um 
possessive individualism (MACPHERSON), fala-se numa idade do nacionalismo (KOHN), 
teoriza-se a sociedade industrial (ARON) e medita-se sobre a revolução (ARENDT), enquanto o 
fascista EVOLA publica Cavalcare la Tigre e o personalista JEAN LACROIX reflecte sobre 
Histoire et Mystère. Destaque, contudo, para a grande reflexão de ARON sobre as relações 
internacionais, Paix et Guerre entre lés Nations,  e para a denúncia dos paradigmas, em The 

Structure of Scientific Revolutions, de THOMAS KUHN (1922-1996), enquanto JAMES 

BUCHANAN, prémio Nobel em 1986, juntamente com GORDON TULLOCK, desenvolvem as 
bases da public choice, editando The Calculus of Consent, com o que reage, em nome do 
individualismo metodológico, contra o holismo sistémico e funcionalista. O Prémio Nobel é 
atribuído à equipa de JAMES WATSON, FRANCIS CRICK E MAURICE WILKINS, responsáveis pela 
descoberta da estrutura molecular do DNA, ou ADN, base da posterior revolução genética. 



Também em África sopram novos ventos de ideias, procurando-se uma terceira via entre o 
capitalismo e o comunismo, com o Senegal de LÉOPOLD SENGHOR, a invocar os contributos 
de TEILHARD DE CHARDIN e de FRANÇOIS PERROUX, para um socialismo africano de marca 
comunitarista, como se demonstra num colóquio que decorreu em Dakar, em Dezembro de 
1962, com PERROUX a reclamar um novo conceito de desenvolvimento total. No ano da morte 
de BACHELARD E WRIGHT MILLS, SAMUEL FINER em The Man on Horseback, de 1962, 
relaciona os processos de intervenção militar com os tipos de cultura política e em Portugal, 
no ano da morte de MÁRIO BEIRÃO E DE VIEIRA DE ALMEIDA, quando desaba a estação do 
Cais Sodré, matando meia centena de pessoas (28 de Maio), ANTÓNIO JOSÉ DE BRITO reflecte 
sobre O Destino do Nacionalismo Português e JOAQUIM DA SILVA CUNHA edita no ISCSPU 
uma História das Teorias Políticas e Sociais. 
 


