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Introdução 

 Este trabalho tem como objetivo discutir acerca do uso do paradigma indiciário proposto por Carlo Ginzburg como 

um método capaz de despertar o olhar do historiador para detalhes aparentemente tidos como secundários, mas que 

podem esconder a chave de entendimento de uma sociedade num determinado período de tempo. Primeiro abordaremos 

o que é o paradigma indiciário, para então sinalizar possibilidades de seu uso nos estudos historiográficos.  

 

Materiais e Métodos 

 O desenvolvimento deste trabalho se dá por meio de levantamento bibliográfico acerca do tema proposto, observando 

não apenas os textos mais expoentes da área, mas traçando paralelos com o fazer historiográfico de um modo geral, de 

forma que o paradigma indiciário, muito utilizado por pesquisas de micro-histórica, também possa servir de 

metodologia e inspiração para diversos tipos de pesquisas na área de história. 

 

Discussões e Resultados 

 Os registros de jornal, os periódicos e livros servem como fontes, bases para a investigação história. Longe de serem 

uma verdade em si mesma ou de serem uma mentira completa, tais registros muitas vezes nos servem como pistas, 

indícios que podem apontar um caminho para onde conduzir nossas pesquisas.  

 A validade de seguir tais pistas e vestígios é debatida por Carlo Ginzburg [3] e a proposição do seu método do 

paradigma indiciário, o qual resgata a figura do caçador que "lê" nas pistas pelo caminho– as pegadas, fezes, pêlos – e 

vai criando uma narrativa coerente a partir de tais rastros. "Quando as causas não são reprodutíveis, só resta inferí-las a 

partir dos efeitos"[3]  (p. 169)  

 Estabelecendo relação com a figura do detetive, do caçador e do médico, figuras que utilizam dos efeitos para inferir 

as causas, Ginzburg [e] propõe o paradigma indiciário, um método interpretativo no qual os detalhes tidos como 

secudnários ou mesmo negligenciáveis podem guardar a chave para a interpretação de um contexto social.  

 Este método trabalha descobrindo nas fontes e nos documentos dados além daqueles que estes pretendiam revelar, 

informações que, para a sociedade que produziu o documento, pode ser tido apenas como um fato posto, mas quando 

analisada e desconstruída pelo historiador, pode revelar um sistema vigente na época de produção de tal documento.  

 Desconstruir fatos dados como absolutos é primordial para o historiador, uma vez que a aceitação plena do 

documento pode levar o pesquisador a incorrer em anacronismos, erro que é tido como imperdoável para Marc Bloc [1], 

fundador da chamada Escola dos Annales. Para este, nos documentos o que se diz intencionalmente é menos importante 

do que aquilo que o autor do documento deixa passar sem que tenha tido a intenção de fazê-lo.  

 

Até nos testemunhos mais resolutamente voluntários, o que os textos nos dizem 

expressamente deixou hoje em dia de ser o objeto predileto de nossa atenção. Apegamo-nos 

geralmente com muito mais ardor ao que ele nos deixa entender, sem haver pretendido dizê-

lo. (…) Entre as vidas dos santos da alta Idade Média, pelo menos três quartos são 

incapazes de nos ensinar qualquer coisa de concreto sobre os piedosos personagens cujo 

destino pretendem nos retraçar. Interroguemo-las, ao contrário, sobre as maneiras de viver e 

pensar particulares às épocas que foram escritas, todas as coisas que o hagiógrafo não tinha 

o menor desejo de expor. Vamos achá-las de um valor inestimável. Em nossa inevitável 

subordinação ao passado, ficamos portanto pelo menos livres no sentido de que, 

condenados sempre a conhecê-lo exclusivamente por meio de seus vestígios, conseguimos 

todavia saber sobre ele muito mais do que ele julgara sensato nos dar a conhecer. É, 

pensando bem, uma grande revanche da inteligência sobre o dado. [1] (p. 78) 

 

 Enquanto Ginzburg [3] enxerga esses vestígios como o fio de Ariadne, tal qual aquele que fez com que Teseu não se 

perdesse dentro do labirinto do minotauro, Burke [2]  ao tratar dos usos da memória social traz a idéia de resistência. O 

papel do historiador seria como um guardião dos segredos da memória social, aquele cuja tarefa é fazer as pessoas 

lembrarem do que elas esquereceram ou gostariam de ter esquecido. Sem usar o conceito de pistas ou vestígios, ele 

aponta a possibilidade de se encontrar discrepâncias entre a imagem do passado partilhadas por membros de um 

determinado grupo e os registros que sobreviveram desse passado. 



 

 

A escrita e a imprensa não têm força suficiente para deter a disseminação desse tipo de 

mitos. O que podem fazer, contudo, é preservar registros do passado incompatíveis com os 

mitos, que os solapam – um passado que as pessoas por um ou outro motivo não desejam 

conhecer, embora talvez fosse melhor para elas que o fizessem. (…) Os mitos não devem 

ser desprezados, mas também não se recomenda sua leitura em termos literais. Escrevê-los 

e imprimi-los, portanto, ajuda a resistência da memória à manipulação. [2] (p. 88) 

 

 Essas resistências a que Burke [2] se refere muitas vezes são equivalentes ao fio de Ariadne. Um documento 

"resistente" pode ser a chave que dá início a um processo de investigação que irá revelar mais sobre o contexto e os 

valores presentes em deteminada época.  

 Voltando ao uso efeito que esta metodologia propiciou, o paradigma indiciário se encontra fortemente ligada à micro-

história. Para Vainfas[6] a micro-história acabou definindo-se como um gênero historiográfico de fazer e contar a 

história, um gênero que surgiu na história cultural e superou-a à medida que foi capaz de formulações teóricas e 

metodológicas mais nítidas. 

 O autor aponta que este gênero se ancora em uma pesquisa exaustiva de fontes, muitas vezes variadas, combinando a 

exposição narrativa por meio de um discurso literário, prevalecendo o rigor do historiador. "A micro-história não 

inventa nada, apega-se obssessivamente às mínimas evidências que a documentação pode fornecer para dar vida a 

personagens esquecidos e desvelar enredos e sociedades ocultados pela história em geral" [6] (p.103). 

 Em sua maioria, os principais trabalhos desenvolvidos no gênero da micro-história se baseam na apresentação de 

personagens até então anônimos, cuja existência muitas vezes é revelada em processos-crime que dão a conhecer não só 

os protagonistas desses trabalhos, mas também os valores e sistemas vigentes nas épocas em que tais protagonistas 

viviam.  

 Um grande exemplo para tal gênero se dá na obra O queijo e os vermes, desenvolvido por Carlo Ginzburg ao 

encontrar dois extensos processos da inquisitoriais sobre o moleiro friulano Domenico Scandella, chamado Menocchio. 

Por meio dos processos, Ginzburg consegue reconstituir o modo como a Igreja e a Inquisição agiam durante a Contra-

Reforma, mas vai além ao traçar o modo como o moleiro lia e interpretava obras da cultura letrada e os ressignificava 

de acordo com sua visão da cultura oral, tendo o conceito proposto por Ginzburg de circularidade cultural. 

 As obras de micro-história são marcadas pela erudição, como a encontrada em O Queijo e os Vermes, embora 

Ginzburg se destaque por seu grande conhecimento. Esse gênero de estudo possui obras cuja maioria está focada em 

"protagonistas anônimos", como nos diz Vainfas [6], e também na descoberta destes por meio de processos criminais 

onde ficaram registrados tais personagens e os motivos que os levaram ter seu registro nos autos criminais – mostrando 

uma ruptura do que seria o comum e o esperado dentro do contexto da época do protagonista. 

 O paradigma indiciário se mostra uma metodologia fecunda para a micro-história, desembocando em grandiosos 

estudos. Vainfas [6] aponta que não é a natureza dos temas nem a relevância deles que define o campo temático da 

micro-história, mas a redução da escala de observação, a exploração exaustiva das fontes, a descrição etnográfica e a 

preocupação com a narrativa literária. 

 Neste gênero, temos o uso da metodologia buscando uma chave dentro da documentação das fontes e explorando-a 

exaustivamente com a extensa análise em nível microscópico. No entanto, acreditamos que os estudos de micro-história 

podem proporcionar ao historiador maior sensibilidade para com o trato das fontes, no sentido de saber explorar delas o 

máximo de seu significado, indo além dos dados fornecidos e encontrando um modo de pensar de uma sociedade 

passada. 

 Prosperi [5] é  preciso quando alerta os historiadores sobre a relação problemática com a fonte: 

 

A distância temporal torna o acontecimento irremediável: é inútil tentar tocá-lo e modificá-

lo, como inútil imaginavam os antigos ser o desejo de abraçar as sombras do Hades. Isso 

não impede que, mesmo assim, queiramos abraçar as sombras: e o que corresponde a esse 

abraço é a compreensão. (…) No estudo dos documentos, de algum modo, o tempo fugaz se 

detém. Aquilo que na vida em ação mostra-se por um breve momento e logo deixa de existir 

aqui se coloca aos nossos olhos sem outros limites a não ser a nossa vontade de entender e a 

capacidade de resposta dos documentos. Capacidade, porém, limitada, pois o documento é 

apenas uma pista, um indício, um sinal. (…) A natureza do sinal é ser manifesto; a natureza 

do significado é ser oculto. [5] (p.26-27) 

 

 Encarar a capacidade do documento como sendo limitada não é o maior desafio, mas sim enxergar onde estão esses 



 

limites e como transpô-los. Nesse sentido, os estudos de micro-história, calcados no paradigma indiciário, muito têm a 

oferecer para demais estudos que não se proponham a fazer uma análise em nível micro. 

 Para um bom desenvolvimento da pesquisa, Vainfas [6] e Pesavento [4] também nos lembram outra característica 

presentes nos estudos de micro-história e que é essencial a todo historiador que deseja realizar um bom estudo: a 

erudição.  

 Tida como a bagagem de conhecimentos que o historiador possui, é a erudição que permite que, uma vez lido o 

documento, possa-se fazer uma leitura intertextual, apropriando-se e ressignificando informações a partir de outros 

conhecimentos prévios. "O extratexto é aqui considerado como sendo toda aquela bagagem de conhecimentos que o 

historiador possui, referente a um contexto mais amplo, e pode intervir na estratégia de cruzamento com os dados em 

análise"  [4] (p.67-68). 

 Deste modo, buscamos mostrar que se a pesquisa em micro-história não pode ser desenvolvida por qualquer 

pesquisador, uma vez que necessita de grande erudição e o paradigma indiciário no qual a micro-história se baseia pode 

sim ajudar todo historiador a ter um olhar mais apurado e sensível para com a sua documentação, auxiliando a encontrar 

vestígios que possibilitem a descoberta para uma chave de significados que expliquem um determinado objeto de estudo 

dentro do contexto de sua época. 

 

Conclusão 

 O paradigma indiciário proposto pelo historiador italiano Carlo Ginzburg [3] impulsionou o gênero historiográfico 

conhecido como micro-história, no qual as pesquisas possuem recorte de objeto em escala microscópica, mas 

explorando tal objeto a exaustão, de modo a desvendar o universo de uma sociedade para além do próprio protagonista 

do estudo.  

 Mas acreditamos que ainda que o paradigma indiciário seja a metodologia tradicional dos estudos de micro-história, 

esta técnica também pode auxiliar todo tipo de historiadores, uma vez que tal metodologia se pauta pela descoberta e 

investigação de vestígios que podem revelar chaves de significados para um sistema maior de pensamentos. Assim, 

buscamos demonstrar como essa metodologia pode desenvolver o olhar dos historiadores para com o trato dos 

documentos na condução de pesquisas históricas. 
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