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O desconhecido da Sorbonne:
sobre os historiadores e “os anos” 68

The un known of Sorbonne:
on his to ri ans and the “68’s”

Philippe Artières

No co me ço de Mi chel Fou ca ult tel que je l’ima gine, o es cri tor Ma u ri ce
Blan chot con ta que cru zou com o fi ló so fo em maio de 1968 no pá tio da Sor bon -
ne: “Nun ca tive re la ções pes so a is com Michel Fou ca ult. Nun ca me en con trei
com ele, a não ser uma vez no pá tio da Sor bon ne du ran te os évé ne ments de maio
de 68, [...] quan do lhe di ri gi al gu mas pa la vras sem que ele sou bes se quem eu era
(não im porta o que di gam os de tra to res de maio, foi um belo mo men to aque le,
em que cada um po dia fa lar com o ou tro de modo anô ni mo, im pes so al, ho mem
en tre os ho mens ace i to sem ou tra jus ti fi cativa que não a de ser ou tro ho mem)”
(Blan chot, 1986). Assim tam bém, Ju les Vu il le min, no ne cro ló gio que de di cou a
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Fou ca ult no Coll ège de Fran ce, evo ca essa mes ma cena: “Seu en con tro com a
his tó ria, em 68, ele pró prio o des cre veu, com pa ran do-se a um ho mem den tro de
um es ca fan dro no fun do do mar, que a tem pes ta de de re pen te de po si ta na cos ta.
Uma mul ti dão o es pe ra va. Ela ou viu a voz sur gi da do abis mo. A voz fa la va uma
lín gua que a mul ti dão en ten dia e a men sa gem era bem-vin da. Pois era uma men -
sa gem de fe li ci da de, como a dos sá bi os an ti gos, quan do a ver da de ain da era o ou -
tro nome do po der e do de se jo”.

Ora, te nho a im pres são, de acor do com seus bió gra fos Da vid Ma cey e
Di di er Eri bon, e com o de po i men to de seu com pa nhe i ro Da ni el De fert, que
Fou ca ult na que le mo men to não es ta va em Pa ris, e sim na Tu ní sia, apo i an do
ou tras lu tas, ou tros es tu dan tes, re be la dos con tra o re gi me re pres sor de Bour -
gui ba.1

Esse equí vo co, ou no mí ni mo essa in cer te za bi o grá fi ca, mu i tas ve zes me
per tur bou, me de i xou em dú vi da – Sar tre po dia ser vis to nos bou le vards, mas
Fou ca ult? Para ser mais pre ci so, essa he si ta ção sem pre me se du ziu pro fun da -
men te. Que afi nal não se sa i ba com cer te za se o au tor da His tó ria da lou cu ra pi sa va 
o chão de Pa ris na que le mo men to me agra da mu i to, pois hoje exis ti ria como que
uma evi dên cia de que ele es ta va ali, no Quar ti er, como se di zia en tão, no meio dos
re bel des, de tal for ma ele en car nou aque les “anos” 68. Por isso mes mo é pos sí vel
en ten der por que, re tros pec ti va men te, al gu mas pes so as, a co me çar por Ma u ri ce
Blan chot, acham que cru za ram com ele... O pró prio dis cur so do fi ló so fo as en co -
ra ja a isso. Em 1975, por exem plo, numa en tre vis ta a Jac ques Chan cel, Fou ca ult
de cla rou que 68 sig ni fi cou a in va são de um novo tipo de sa ber do qual ele foi sem
que rer um dos sím bo los, e lem brou Ni etzsche para se au to de sig nar um “fou il le ur
de bas-fonds”, um ex plo ra dor de sar je tas que vi rou pro fes sor do Coll ège de Fran ce 
gra ças a maio de 68. Ma u ri ce Cla vel, seu ami go, não di zia co i sa mu i to di fe ren te
em Ce que je cro is, tam bém de 1975: “Qu an do de sem bar quei em Pa ris, em 3 de
maio, com prei os jor na is na Gare de Lyon e, ven do as man che tes so bre o pri me i -
ro en fren ta men to com os es tu dan tes, dis se à mi nha mu lher, com uma cal ma tal -
vez es tra nha: pron to, che ga mos lá. Onde? – ela me per gun tou... Em ple no Fou -
ca ult. Afi nal, As pa la vras e as co i sas não eram o formidável prenúncio do
deslocamento geológico da nossa cultura humanista que iria ocorrer em maio de
1968?”

Que Fou ca ult pu des se es tar lon ge em maio, pu des se es tar pi san do não os 
pa ra le le pí pe dos das ruas de Pa ris, mas as are i as da Áfri ca do Nor te, é algo que me
en can ta. No li vro 68: une his to i re col lec ti ve [1962-1981], que co or de nei jun to com
Mi chel le Zan ca ri ni-Four nel, esta é a pri me i ra afir mação: a cena da his tó ria de 68 
não se lo ca li za ape nas em Pa ris, e é pre ci so rom per com um cer to fol clo re no qual
ela foi ra pi da men te apri si o nada, um pe que no te a tro com seus ce ná ri os, seus
gran des mo men tos e seus pro ta go nis tas, que a cada ani ver sá rio nós so li di fi ca -
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mos um pou co mais em suas fun ções. É pre ci so, ain da, ir além da ico no gra fia,
pois, se 68 pro du ziu uma inun da ção de dis cur sos, foi tam bém ob je to de um nú -
me ro in cal cu lá vel de re pre sen ta ções. A fo to gra fia de sem pe nhou um pa pel cen -
tral nes sa cons tru ção ico no grá fi ca, e ao lon go do tem po 68 tor nou-se um ál bum
que ex põe uma es té ti ca. Qu an tos li vros de ima gens fo ram lan ça dos, nes tes úl ti -
mos 40 anos, en co brin do o dis cur so his tó ri co e ne u tra li zan do as ló gi cas co le ti vas 
que es ta vam em ação no mo vi men to! A fo to gra fia pro du ziu uma re pre sen ta ção
frag men ta da, fo ca li za da no de ta lhe e na ane do ta, em que a bus ca do con tex to de -
sa pa re ceu.2 Cons tru ir a his tó ria de 68 pas sa tam bém, por tan to, por uma pro ble -
ma ti za ção des sas ima gens, não ape nas como fon te, mas como objeto.

Para sa ir mos em bus ca des ses ou tros lu ga res da his tó ria de 68, e nos li -
vrar mos de uma ico no gra fia fol cló ri ca que as so cia Dany Le Rou ge, for ças po li ci -
a is e bar ri ca das do Qu ar ti er La tin, fomos be ne fi ciados pelo alar ga men to da no -
ção de “fon te”, que pas sou a in clu ir so bre tu do os ar qui vos pes so a is: a car ta, o diá -
rio, a au to bi o gra fia, mo bi li za dos não ape nas como ilus tra ções, mas como ob je tos
ins cri tos na his tó ria. Alguns ar qui vos des pre za dos, como as sé ri es ju di ciá ri as,
tam bém fo ram re va lo ri za dos pe los his to ri a do res, aos qua is se abri ram ain da ou -
tros ma te ri a is, como os ar qui vos das te le vi sões e das rá di os. Re sul ta ram daí um
ques ti o na men to mais sé rio do sta tus de fonte e o desenvolvimento de uma
história dos arquivos (de sua produção à sua consulta).

As pes qui sas que com põem 68: une his to i re col lec ti ve ba se i am-se em ar -
qui vos até en tão inex plo ra dos. A cons ti tu i ção, ao lon go dos úl ti mos 15 anos, de
fun dos es pe cí fi cos, as co le tas de ar qui vos pri va dos, a aber tu ra de ar qui vos pú bli -
cos, mo di fi ca ram a pró pria pos si bi li da de de cons tru ir a his tó ria des se pe río do.
Ao ape lo fe i to em 1989 pe los fun da do res da as so ci a ção “Memó ri as de 68”3 – que
se atri bu í ram a ta re fa de con ser var o ma i or nú me ro de do cu men tos so bre os mo -
vi men tos e as or ga ni za ções da épo ca – se guiu-se o exa me de cen te nas de ma ços de 
pa péis: ar qui vos de or ga ni za ções po lí ti cas, fi chas de con sul ta mé di ca, pa péis de
ad vo ga dos, ar qui vos do Ser vi ço de Infor ma ções. As bi bli o te cas, e so bre tu do a Bi -
bli o te ca de Do cu men ta ção Inter na ci o nal Con tem po râ nea (BDIC) de Nan ter re,
os Arqui vos Na ci o na is e De par ta men ta is re a li za ram um imen so tra ba lho de co -
le ta, de clas si fi ca ção e de aber tu ra de fun dos que lan çou luz so bre cen te nas de fo -
cos de luta até en tão não documentados.

Se o mês de maio de 68 foi, de iní cio, o pon to de par ti da des ses no vos
fun dos, mu i to ra pi da men te o in te res se foi es ten di do ao de cê nio 1965-1975. Tam -
bém fora da Fran ça essa se di men ta ção ocor reu, com aqui si ções im por tan tes,
como por exem plo as do Insti tu to Inter na ci o nal de His tó ria So ci al de Amster dã.
No caso de as pec tos es pe cí fi cos, como as lu tas ho mos se xu a is, a cons ti tu i ção de
fun dos iné di tos so bre a his tó ria das co mu ni da des no sé cu lo XX per mi tiu ar qui -
var um gran de nú me ro de do cu men tos dos mo vi men tos da épo ca, a co me çar
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pela Fren te Ho mos se xu al de Ação Re vo lu ci o ná ria (FHAR), e as sim sus ci tar tra -
ba lhos até en tão ine xis ten tes. A de sa ti va ção de al guns gran des con glo me ra dos
in dus tri a is (in dús tri as au to mo bi lís ti cas, têx te is, si de rúr gi cas)4 nos úl ti mos 20
anos pro pi ci ou igual men te um pre ci o so tra ba lho de co le ta so bre a vida dos tra ba -
lha do res nes ses lu ga res e so bre as di ver sas lu tas que aí se tra va ram. Um tra ba lho
de me mó ria co le ti va que ofe re ce ao his to ri a dor a pos si bi li da de de se apro fun dar
até o ní vel lo cal de uma fá bri ca ou mes mo de uma uni da de den tro dela. Con vém,
en fim, lem brar a im por tân cia nes sa área do Cen tro dos Arqui vos do Mun do do
Tra ba lho, cri a do em 1993 em Rou ba ix,5 ou, na área da his tó ria in te lec tu al, o pa -
pel do Insti tu to Me mó ria da Edi ção Con tem po râ nea (IMEC),6 que, gra ças prin -
ci pal men te aos ar qui vos das re vis tas, per mi te acom pa nhar mais de per to suas vi -
das e seus en ga ja men tos.7 

Gra ças a essa re no va ção das fon tes, vi mos apa re ce rem pro gres si va men te 
ou tros lu ga res da his tó ria de 68. Esses ou tros lu ga res em di re ção aos qua is os me -
ses de maio-ju nho se des lo ca ram es ta vam até en tão si len ci a dos, de tal for ma os
acon te ci men tos ha vi am sido res trin gi dos à nar ra ti va das ma ni fes ta ções e das
bar ri ca das do Qu ar ti er La tin em Pa ris. Esses no vos lu ga res são as fá bri cas – lem -
bre mos aque las que en tra ram em gre ve em Be san çon, no les te da Fran ça, e prin -
ci pal men te a da Rho di a ce ta, gre vis ta des de 1967 e pal co, no iní cio de 1970, do cé -
le bre con fli to Lip.8 Mas ou tros lu ga res, como os quar téis, as pri sões, os hos pi ta is, 
tam bém se pu se ram em mo vi men to, agi ta ram-se, como se di zia en tão. Essa car -
to gra fia dos fo cos de luta põe em des ta que o in te ri or do país, e des co bri mos as sim 
uma ou tra Fran ça de 68, com cen tros como Lyon, Sa int-Na za i re, Tou lou se, Nan -
tes...9  Esses ou tros lu ga res não se res trin gem, con tu do, à Fran ça, pois o que
acon te cia fora dela re per cu tiu o tem po todo so bre o maio fran cês, a co me çar pela
Gu er ra do Vi et nã. Não exis te, as sim, um maio de 68 pa ri si en se que se te ria irra-
di a do pelo mun do. Ao con trá rio, o que há é uma sé rie de acon te ci men tos que ti -
ve ram uma re cep ção fran ce sa de si gual, mas que exis ti ram cada um como um
acon te ci men to au tô no mo. 

Os “anos” 68 fo ram o mo men to de emer gên cia de acon te ci men tos que
ocor re ram numa iné di ta con tem po ra ne i da de: num mes mo dia fi ze ram-se ma ni -
fes ta ções con tra a Gu er ra do Vi et nã em Was hing ton e em Pa ris, e fo ram as mes -
mas ima gens de sa cos plás ti cos pre tos que fo ram di fun di das na Fran ça e em
outras partes do mundo.

Mas o que me in te res sa tam bém na tor ren te bi o grá fi ca so bre Fou ca ult é
o des co nhe ci do que Blan chot pen sou ser o fi ló so fo: o des co nhe ci do do pá tio da
Sor bon ne. Quem era aque le des co nhe ci do? Afi nal, se ria tão im por tan te sa ber
quem era ele? A con di ção de anô ni mo não é ain da mais im por tan te? Não foi esse
o acon te ci men to para a his tó ria em 1968, a luz lan ça da sobre o anônimo como
ator da narrativa histórica?
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Foi esse o sen ti do da ga le ria de re tra tos, dos re tra tos tre mi dos que tra cei
em 68: une his to i re col lec ti ve (ver boxe). A idéia era fa zer um es bo ço da que las si -
lhu e tas e lhes dar um lu gar na pa i sa gem que es tá va mos ten tan do com por. Pois,
como su bli nha Mi chel de Cer te au (1968), na que le mo men to ocor reu um ques-
ti o na men to da or dem da fala.10  Dali em diante pas sou a cir cu lar uma nova fala e,
so bre tu do, emer gi ram no vos lo cu to res. Esse sur gi men to de um ou tro su je i to da
his tó ria, o des co nhe ci do do pá tio da Sor bon ne, que ora é uma mu lher, ora um
imi gran te, um pri si o ne i ro, um ho mos se xu al, um jo vem se cun da ris ta, um mal-
alo ja do, pa re ce ter tido efe i tos con si de rá ve is so bre a dis ci pli na his tó ri ca fran ce -
sa. Fa zer a his tó ria dos “anos” 68 é fa zer a his tó ria da his tó ria que cada um de nós
pratica.

Amor
Naquele dia de 1972, ele não se levantou como de costume para assumir
seu posto. Em vez disso, ao sair do barracão insalubre onde dormia,
juntou-se aos outros representantes sindicais para ir ao escritório entregar 
à direção o caderno onde haviam redigido suas reivindicações. Ele era
tunisiano, mas havia ali também dois marroquinos e dois argelinos.
Todos tinham participado da redação do texto, e naquele dia estavam
começando uma greve, junto com os 105 operários da Pennaroya Gerland 
em Lyon.
Amor trabalhava na empresa desde sua chegada à França em 1969, depois 
do fechamento da mina da Pennaroya na Tunísia. Um engenheiro francês 
lhe havia dado uma carta de recomendação, dizendo que ele era um bom
operário, que sabia falar e escrever francês. Sem documentos, primeiro
fora recusado pela direção, mas depois fora contratado, e rapidamente
chegaram seus papéis. 
Por menos de 1000 francos, ele trabalhava 49 horas por semana; o
trabalho consistia essencialmente em extrair o chumbo de baterias de
automóveis descartadas e fundir o minério recuperado; o calor dos fornos 
era considerável, e não era raro alguém se queimar; as refeições eram
feitas em meio a uma poeira carregada de chumbo extremamente tóxica;
Amor e os outros operários moravam no local de trabalho, num
dormitório coletivo, um barracão Algeco cheio de vazamentos. Os
operários tinham o sono perturbado por aqueles que pegavam no serviço,
e muitas vezes, quando um companheiro ficava doente ou estava ausente,
emendavam dois turnos de oito horas. Certamente, quando chegou,
Amor achou as condições de trabalho menos terríveis que as da mina
tunisiana.  Mas, conversando com os outros operários, ele
progressivamente tomou consciência dos perigos que corria em Gerland.
Uma série de relatórios do fiscal do trabalho já havia chamado a atenção
da direção da Sociedade Mineradora e Metalúrgica de de Pennaroya
instalada em Gerland, Lyon, para os perigos do saturnismo e para o
estado deplorável dos barracões onde estavam alojados os 
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operários imigrantes e das instalações sanitárias: privadas sem
portas, chuveiros sujos, em número insuficiente e distribuídos 
de modo desigual conforme os operários fossem “europeus” 
ou “imigrantes”: na oficina do Alumínio, 2 chuveiros para 
30 imigrantes, 3 para 6 europeus; na oficina do Chumbo, 
12 para 45 imigrantes, 2 para 6 europeus; na oficina do Bronze, 3
para 27 imigrantes, 2 para 6 europeus: os números e as categorias
eram da direção da empresa, que justificava, pelo número total de
chuveiros, seu respeito aos regulamentos.  A direção não tinha
reagido; quando, em 19 de dezembro de 1971, um deles, Salem,
sofreu um acidente mortal no trabalho, devido a uma máquina
defeituosa, Amor e os outros operários imigrantes entregaram uma 
primeira lista de reivindicações em 27 de dezembro, e uma
segunda em 25 de janeiro de 1972. Mas nada aconteceu. Assim,
coletivamente, pouco a pouco emergiu a idéia de uma greve. Antes
mesmo do início da greve formou-se um comitê de apoio, do qual
faziam parte biólogos, médicos e juristas e numerosos militantes
locais dos Cahiers de Mai. Foi por intermédio deles que Amor e os
grevistas enviaram às outras fábricas da Pennaroya cassetes e cartas 
abertas em que expunham suas reivindicações. No segundo dia de
greve, Amor teve a feliz surpresa da visita dos Trabalhadores
Agrícolas de Rhône-Alpes que vinham trazer víveres. Amor, que
pertencia à seção CFDT recém-criada, defendia o princípio das
práticas coletivas: decisões em assembléia geral, eleição dos
delegados oficina por oficina. Chegou a ser feito um filme sobre a
greve no qual Amor explicava longamente os passos dados. O filme 
tornou-se uma arma a serviço dos grevistas; foi projetado por toda
a França para explicar suas reivindicações; coletas foram feitas em
quase toda parte. No fim da greve, em 11 de março, quase todas as
reivindicações tinham sido atendidas.

Os “anos” 68 são para a his tó ria e as ciên ci as so ci a is um mo men to de vi -
ra da. Em me a dos de 68, os his to ri a do res Jean Ma i tron, Mi chel le e Jean-Cla u de
Per rot, e Ma de le i ne Re bey ri oux, en tão pro fes so res uni ver si tá ri os, pu bli ca ram
um número da revista Le Mou ve ment Soci al com posto de um con jun to de do cu -
mentos co letados du ran te o mês de maio na uni ver si da de pa ri si en se ocu pa da,
que in ti tu la ram “A Sor bon ne por ela pró pria”. Eles aplica ram as regras usu a is da 
profissão para cons ti tuir um cor pus; res tringi ram a co le ta, como deve ser fe i to, a
um lugar e a um período de ter mi na dos; definiram um mé to do de clas si fi ca ção e
de apresen tação ri goroso para cada do cu men to de ar qui vo. “A idéia de fa zer essa
co le tâ nea de do cu mentos nas ceu”, es cre ve ram os cin co his to ri a do res, “da nossa
vida quo ti diana na que le fim de pri ma ve ra, em suma, da nos sa experiência.” O
efe i to 68 sobre as ciên ci as so ci a is está sem dú vi da contido nes sa fra se, nes sa de -
cla ra ção tão sim ples quan to ab so lutamente sin gular: o en con tro da his tó ria com
a vida.
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Alguns his to ri a do res le va ram ao ex tre mo essa ex pe riên cia, so bre tu do
no Fó rum de His tó ria da uni ver si da de pa ri si en se mul ti dis ci pli nar de Jus si eu,
sur gi da de po is de maio-ju nho de 1968, ou na re vis ta Le Peu ple Fran ça is, criada
por um membro do comitê de ação do De par ta men to de História de 1967-1969
da Fa cul da de de Nan ter re. O es pe ci a lis ta em China Jean Ches ne a ux (1922-2007)
foi um dos ar tí fi ces do en ga ja men to des ses his to ri a do res ra di ca is: era pre ci so,
como ele te o ri zou al guns anos de po is, “en co rajar aque les que par ti ci pam de to -
das as lu tas, ope rá ri os ou eco lo gis tas, mu lhe res ou occi tanos, a rom per com os
au to ma tis mos do sa ber his tó ri co do mi nan te. Ca bia-lhes cons tru ir eles mes mos
sua re la ção com o pas sa do, com base, é cla ro, nas aqui si ções co muns, mas apo i an -
do-se igual men te em sua ex pe riên cia pró pria” (Ches na ux, 1976).

Su bi ta men te, por tan to, du ran te aque las se ma nas de maio, pa re ce ter
sur gi do uma pos si bi li da de iné di ta de ar ti cu lar o sa ber e a exis tên cia. Essa ar ti -
cu la ção teve como con se qüên cia uma re for mu la ção im por tan te das ciên ci as so -
ci a is, de que são tes te mu nhos, a seu modo, os tra ba lhos cé le bres de Mi chel
Fou ca ult, Hen ri Le feb vre, Mi chel de Cer te au e al guns ou tros, mas que tam -
bém é sen sí vel no quo ti di a no da pes qui sa, nes se imen so oce a no de pro du ções
do co nhe ci men to, tão anô ni mo quan to es sen ci al, que é a uni ver si da de. Pois ela
atin giu ao mes mo tem po as fon tes des ses sa be res, suas mo da li da des de in ves ti -
ga ção, suas es cri tas, mas tam bém sua di fu são e sua re la ção quo ti di a na com a so -
ci e da de. A his tó ria, a so ci o lo gia, a an tro po lo gia fo ram as sim re in ven ta das um
sé cu lo de po is de seu nas ci men to no fim do sé cu lo XIX.  Esses sa be res, tão for -
te men te mar ca dos no pós-guer ra pelo pen sa men to mar xis ta or to do xo, des ven -
ci lha ram-se pro gres si va men te des se do mí nio, sem aban do nar sua am bi ção crí -
ti ca. 

Em de zem bro de 1968, o et nó lo go e es cri tor Mi chel Le i ris ti nha qua se
67 anos e foi o “cu ra dor sel va gem”, ao lado de Jac que li ne De lan ge, de uma ex -
po si ção no sa guão do Mu seu do Ho mem, em Pa ris, in ti tu la da Pas sa ges à l’â ge
d’hom me, “eco an do a ação con tes ta do ra que eclo diu nas ruas na úl ti ma pri ma -
ve ra”. A ex po si ção foi des mon ta da ao fim de três se ma nas, di an te da hos ti li da -
de da di re ção do mu seu, que a con si de rou sub ver si va; Le i ris e De lan ge ques-
ti o na vam os ca mi nhos que con du zi am à ida de adul ta, “à ma tu ri da de” em
nossas so ci e da des. “Uma de mi nhas ta re fas ti nha sido com por […] uma vi tri ne
que, em sua lín gua de uma re tó ri ca não dis cur si va [...], mos tras se que as ma ne i -
ras de ves tir os jo vens e de en gre ná-los na vida da so ci e da de, pela ini ci a ção ri tu al
ou pelo en si no es co lar, po dem re sul tar em fra cas sos ou es bar rar em re cu sas”
(Leiris, 1976: 198). E Le i ris fez en trar no mu seu o as sas si no-po e ta Pi er re-
Fran ço is La ce na i re, Arthur Rim ba ud, Anto nin Arta ud, o da da ís ta Jac ques Ri -
ga ut e al guns ou tros su i ci da dos da so ci e da de. Sem dú vi da este foi o seu erro:
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não mais di ri gir o olhar do et nó lo go para as so ci e da des tra di ci o na is, so bre tu do
afri ca nas, mas vol tá-lo para a so ci e da de a que per ten cia e cons tru ir uma ge ne a -
lo gia das di fe ren tes for mas de re sis tên cia da ju ven tu de à or dem es ta be le ci da.
Era essa nova re la ção de Le i ris com seu ob je to que es ta va em ques tão, as sim
como seu ob je ti vo: pro du zir um sa ber do pre sen te, um sa ber para o pre sen te.
Encon tra mos em mu i tos ou tros lu ga res esse mes mo ges to; o es pe ci a lis ta em
Anti gui da de gre ga Pi er re Vi dal-Na quet age da mes ma for ma quan do es cre ve
com Ala in Schnapp Le jour nal de la com mu ne étu di an te (1968) e ten ta “pro du zir
so bre o es pa ço con tem po râ neo aná li ses do tipo da que las que fiz a pro pó si to da
tra gé dia” (Vi dal-Na quet, 2001). Na épo ca da Gu er ra da Argé lia um uso se me -
lhan te dos mé to dos ci en tí fi cos já ha via sido fe i to – por exem plo, na in ves ti ga -
ção so bre o de sa pa re ci men to do ma te má ti co Ma u ri ce Au din (Vi dal-Na quet,
1958), mas ago ra a idéia era pôr o sa ber a ser vi ço da luta con tra o co lo ni a lis mo e
seus cri mes. De po is de 68, não se tra ta va mais de um pro je to pa ra le lo, e sim da
pre o cu pa ção de co lo car a atu a li da de no cen tro dos sa be res.

Essa mu dan ça de pon to de vis ta foi acom pa nha da de uma re no va ção
con si de rá vel das fon tes. Sem dú vi da, foi só dez anos de po is da que la pri ma ve ra
agi ta da que o Par la men to Fran cês apro vou a Lei de Arqui vos (Lei n° 79-18 de 3
de ja ne i ro de 1979), que pela pri me i ra vez do tou a Fran ça de uma ver da de i ra re -
gu la men ta ção para a con ser va ção e con sult a dos ma te ri a is para a his tó ria. Cer -
ta men te, a Eco le de s Char tes não foi em 1968 um lu gar im por tan te da con tes ta -
ção, mas a ado ção des sa lei apre sen ta da por um gru po de ar qui vis tas con tri bu iu 
para pro du zir, en tre os pro fis si o na is da me mó ria, sua pri ma ve ra. Essa mu dan -
ça de pon to de vis ta se ex pli ca so bre tu do por que, em maio, uma pa la vra sin gu -
lar, a dos ope rá ri os e ope rá ri as, se fez ou vir, por que as lu tas tra va das le va ram
inú me ros es tu dan tes a to mar cons ciên cia de que os in te lec tu a is não eram os
úni cos a ter um dis cur so, e que aqui e ali se ela bo ra vam co i sas, cir cu la va um
pen sa men to. A me mó ria ope rá ria tor nou-se as sim ob je to de um in te res se
novo, como de mons tram as co le ções edi to ri a is; mas, mais ain da, foi o dis cur so
do mar gi nal, do ho mem co mum, como di zia o pin tor e teó ri co da arte bru ta
Jean Du buf fet, que se tor nou cen tral nas ciên ci as so ci a is. Pres tar ou vi do aos
mur mú ri os do lou co, do cri mi no so, do do mi na do tor nou-se um im pe ra ti vo da
pes qui sa com par ti lha do por mu i tos.

Os anos 70 as sis ti ram as sim a uma for mi dá vel va lo ri za ção des ses dis cur -
sos des vi an tes que, aos olhos de to dos en tão, di zi am mais que qual quer ou tra
fon te so bre a so ci e da de que pro cu ra vam es tu dar. O me nor tor nou-se o modo do -
mi nan te da pes qui sa, à ma ne i ra dos dos siês de ar qui vos que um Mi chel Fou ca ult 
re ve lou: a au to bi o gra fia de um par ri ci da (Pi er re Ri viè re, 1973), as lem bran ças de 
um her ma fro di ta (1978) ou ain da as vidas de ho mens in fa mes (1977) ex tra í das
dos ar qui vos das pri sões do Châte let. Fora da Fran ça, tor nou-se sen sí vel um mo -
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vi men to aná lo go com o de sen vol vi men to da mi cro-his tó ria, que pre tendia re ler
a his tó ria a par tir da aná li se da tra je tó ria de um in di ví duo do mi na do, que a dis ci -
pli na his tó ri ca ha via até en tão des pre za do. Car lo Ginz burg foi um dos ar tí fi ces
des sa mu dan ça do olhar ope ra da a par tir da do cu men ta ção con sul ta da. Os ar qui -
vos ju di ciá ri os fo ram a por ta de en tra da no mun do des ses se res me no res ou des -
vi an tes. Aflo ra ram acon te ci men tos mi nús cu los, até en tão si len ci a dos pela nar -
ra ti va aca dê mi ca. A obra de Arlet te Far ge, Vi vre dans la rue à Pa ris au XVIIIème

siè cle (1979), as sim como to dos os vo lu mes pu bli ca dos na co le ção “Arqui vos”, a
que o li vro per ten ce, é em ble má ti ca desse mo vi men to. Na so ci o lo gia, como na
an tro po lo gia, de sen vol veu-se a aná li se de cer tas ins ti tu i ções – em es pe ci al o asi lo 
– por meio de uma aten ção in fi ni ta ao mí ni mo e ao cor ri que i ro a par tir do dis cur -
so e dos atos dos prin ci pa is in te res sa dos – os pri si o ne i ros, os in ter nos etc. Os sá -
bi os des ce ram de seu es tra do para se mis tu rar àque les que de se ja vam es tu dar.
Mis tu ra ram-se à multidão.

Esse mer gu lho le vou al guns pes qui sa do res a mu dar seu ob je to de pes -
qui sa. Foi o caso do so ció lo go Ala in Tou ra i ne, que no se gun do se mes tre de
1968 pu bli cou Le Mou ve ment de Mai ou le com mu nis me uto pi que, pri me i ro ato de
sua re o ri en ta ção. Em 1970 ele fun dou o Cen tro de Estu dos dos Mo vi men tos
So ci a is, de ci din do que dali em di an te seu tra ba lho con sis ti ria na aná li se dos
mo vi men tos so ci a is como ca ta li sa do res da his tó ria con tem po râ nea. Em 1973,
pu bli cou Vie et mort du Chi li po pu la i re: jour nal so ci o lo gi que ju il let-sep tem bre 1973,
e qua se dez anos e de ze nas de ar ti gos de po is, jun to com F. Du bet, J. Strze lec ki e
M. Wi e vi or ka, lan çou So li da ri té, so bre a si tu a ção po lo ne sa. Na Fran ça, com sua
equi pe, de mons trou um in te res se du ra dou ro por vá ri as lu tas con tem po râ ne as,
como se, a seu ver, so men te atra vés de las fos se pos sí vel uma aná li se so ci al. O so -
ció lo go de ve ria de sem pe nhar um pa pel cru ci al jun to aos ato res so ci a is. Tou ra i -
ne pre ga o de sen vol vi men to de pes qui sas-ações-in ter ven ções que de vem no
fim per mi tir aos mi li tan tes ana li sar eles mes mos o que está acon te cen do, dis -
pen san do o so ció lo go. Ao lon go des ses mo vi men tos al gu ma co i sa de es sen ci al
se enun ci a ria.

Essa aten ção ao mun do so ci al con tem po râ neo é exem plar no caso da his -
to ri a do ra Mi chel le Per rot, que em seu dou to ra do de Esta do tra ba lhou com a gre -
ve ope rá ria no sé cu lo XIX. “A gre ve era um meio de ou vir aque les que nun ca se
ouve [...] Qu an do se tra ba lha, não se fala; com a gre ve, os ope rá ri os sa íam das fá -
bri cas [...] e cri a va-se ao mes mo tem po um es pa ço de fala.” Essa pre o cu pa ção
com a fala dos do mi na dos a en co ra jou em se gui da, no iní cio dos anos 70, a se in -
te res sar pela his tó ria da jus ti ça e a abrir a gran de ofi ci na his to ri o grá fi ca das pri -
sões, para, no fim da dé ca da, tor nar-se uma das gran des ini ci a doras da his tó ria
das mu lhe res. Do pro le tá rio às mu lhe res, pas san do pe los pre sos da jus ti ça co -
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mum, Mi chel le Per rot de se nha de ma ne i ra qua se em ble má ti ca essa mu ta ção em
di re ção à som bra da his tó ria.

Mu i tas des sas per so na gens, ho mens e mu lhe res, não ti nham nome,
muito pou cas ha vi am de i xa do ves tí gi os, mas a his tó ria de re pen te lhes abria um
lu gar, os his to ri a do res es cre vi am seu des ti no. Cer ta men te 68 é uma his tó ria co le -
ti va, e foi tam bém des se te a tro de som bras que a par tir de en tão sa í ram fi gu ras
ain da mais si len ci o sas: a do ho mos se xu al, a do imi gran te e a do co lo ni za do.
Deste aquém, uma his tó ria se faz ouvir... E o des co nhe ci do não é nin guém se não
ela: Clio – a nova Clio.

Notas

1. Ver, sobre essa informação biográfica, a 
cronologia estabelecida por Daniel
Defert para Dits et écrits de Foucault (vol.
1, 1995), bem como a que é apresentada
no site www.michel-foucault-archives.fr.

2. Os instantâneos de Gilles Caron foram
assim erigidos em fotografias
semi-oficiais; neglicenciaram-se outros
pontos de vista, como o de Elie Kagan,
que cobriu o conjunto dos
acontecimentos.

3. Ver a obra Mémoires de 68. Guides des
sources d’une histoire à faire (1993).

4. Ao longo dos anos 80, a indústria
automobilística, mas também os setores
mineradores e a indústria de modo geral
foram vítimas da crise econômica.
Numerosas empresas despediram em
massa e muitas foram obrigadas a fechar.

5. Ver as páginas do site dos Arquivos
Nacionais dedicadas a esse centro:

http://www.archivesnationales.culture.
gouv.fr/camt/.

6. Ver o site: www.imec-archives.com/.

7. A história das revistas modificou
consideravelmente a história das idéias;
ver por exemplo os artigos publicados em 
La Revue des Revues
(www.entrevues.org/).

8. Empresa familiar fabricante de
relógios de pulso, entre 1972 e 1975 a
fábrica foi objeto de um conflito qui
levou o(a)s operário(a)s a ocupar as
instalações e a produzir relógios em
regime de autogestão. Essa luta se
tornaria um símbolo no pós-68. 
Ver o filme Les Lip, l’imagination au
pouvoir, de 2007, dirigido por Christian
Rouaud.

9. Ver a esse respeito as análises de
Michelle Zancarini-Fournel (2008).

10. Ver o filme de William Klein, Grand
soir et petit matin, de 1978.
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Resumo
1968 aconteceu não apenas na cena parisiense, mas em um conjunto de
lugares que foi revelado pelo alargamento da noção de “fonte”, ocorrido com o 
interesse por arquivos privados, a valorização de fundos esquecidos, a
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constituição de fundos específicos, a abertura de arquivos públicos. Essas
cenas marginais revelam outros atores, os personagens anônimos dessa
história. O surgimento da figura do anônimo colocou no centro da disciplina
histórica, e de modo mais amplo, das ciências sociais, esses indivíduos sem
rosto. Foi como se a História tivesse sido capturada pelo acontecimento, e um
novo tipo de saber tivesse emergido com ele.
Palavras-chave: maio de 1968, fontes, arquivos pessoais, personagens
históricos anônimos 

Abstract
1968 took place not only in Paris, but in a number of other places that came
to light thanks to the enlargement of the notion of “source” by the inclusion
of personal archives, neglected or specific colletions, secret files. These
marginal scenes bring in other actors, the anonymous characters of this story.
The light thrown upon the anonymous has brought to the core of historical
discipline, and of social sciences at large, these faceless individuals. Its was as
if History had been captured by the event, and a new kind of knowledge had
emerged with it.
Key words: May 1968, sources, personal archives, anonymous historical
actors

Résumé
1968 fait événement non pas seulement sur la scène parisienne, mais sur un
ensemble de lieux révélé par l’élargissement de la notion de “source”, qui a
intégré les archives personnelles, le réinvestissement de fonds d’archives
délaissés, la constitution de fonds spécifiques, l’ouverture avec dérogation des
archives publiques. Ces scènes marginales donnent à voir d’autres acteurs, les
personnages anonymes de cette histoire. Or, précisément, ce surgissement de
la figure de l’anonyme a placé au centre de la discipline historique et plus
généralement des sciences sociales ces individus sans visages. Tout s’est donc
passé comme si l’Histoire avait été saisie par l’événement, et un nouveau type
de savoir avait émergé avec lui.
Mots clés: Mai 68, sources, archives personnelles, acteurs anonymes de
l’histoire
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