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Introdução 

O objetivo deste trabalho é demonstrar como a pesquisa micro-historiográfica e os processos criminais podem 

contribuir para a reconstrução do cotidiano e do comportamento social de grupos que, por não terem as suas vidas 

expostas nos documentos oficiais e nas fontes de pesquisas tradicionais, foram relegados pela história.  

Através da análise de diversas obras, pretende-se evidenciar como os métodos propostos pela micro-história, 

juntamente com a abordagem dos processos criminais, podem cooperar para renovação das pesquisas históricas, 

viabilizando o conhecimento das relações sociais dos nossos antepassados.  

Especificadamente em relação aos processos criminais, busca-se esclarecer que estas fontes de pesquisa servem não 

somente para conhecimento de um fato específico, envolvendo geralmente um número reduzido de personagens, como 

também para remontar o comportamento de uma sociedade, os valores sociais por ela defendidos e os seus sistemas 

repressivos.  Neste sentido, pretende-se destacar a importância da pesquisa micro-historiográfica e dos processos 

criminais como forma de elucidar valores, representações e comportamentos de agentes sociais distintos, inscritos em 

seu tempo, com seus modos de vida e costumes peculiares. 

 

Material e Métodos 

O presente trabalho desenvolveu-se a partir do levantamento bibliográfico de historiadores que abordaram em suas 

pesquisas temas pertinentes ao cotidiano, à cultura e às relações sociais e, ainda, que utilizaram em seus trabalhos o 

método micro-analítico e os processos criminais como fontes de pesquisas.   

 

Resultados e Discussões 

O estudo de determinadas classes ou grupos e a abordagem de temas como o cotidiano, as relações sociais dos 

negros, o comportamento feminino, etc., nem sempre foram vistos como uma tarefa possível e prazerosa para os 

historiadores.  

Superada a época em que somente os grandes feitos e a vida dos grandes “heróis” ocupavam o centro da pesquisa 

histórica, passou-se a questionar quais os métodos e fontes poderiam ser utilizados para se remontar a história dos 

personagens inominados; das classes que não receberam um tratamento especial e que não tiveram a sua vida e cotidiano 

estampados nos documentos oficiais.  

A micro-história representa a prática historiográfica que, valendo-se de novas abordagens, novos objetos e, 

sobretudo, de novas metodologias, viabilizou e impulsionou a pesquisa dos aspectos cotidianos das sociedades passadas 

e dos comportamentos sociais, antes relegados pela história.   

Surgido na Itália, esse gênero historiográfico que tem como principais características a adoção da escala reduzida de 

observação, a exploração exaustiva das fontes, a descrição etnográfica e a preocupação com a narrativa, “extrapolou 

rapidamente as suas fronteiras para articular-se às correntes da década de 1980 no âmbito da história” [1]. 

Renunciando a história geral, a contextualização sistemática e a síntese, a micro-história impulsionou os trabalhos 

ligados ao cotidiano de sociedades específicas, aos personagens extremos. Figuras que, por uma abordagem superficial, 

totalizante, não-indiciária, passariam despercebidos aos olhos dos historiadores.  

Em sua obra “Os protagonistas anônimos da história: a micro-história”, o autor Ronaldo Vainfas, além de indicar 

todos os pontos característicos da micro-história, enumera uma série de obras e autores emblemáticos deste gênero, tais 

como: Carlos Ginzburg, com o clássico “O queijo e os vermes”; Natalie Zenon Davis e o livro “O retorno de Martin 

Guerre”, Judith Brown, com a obra “Atos impuros” e Geovanni Levi, autor da obra “A herança imaterial”. A esta lista 

de destaques podemos acrescentar as obras de Sidney Chalhoub, Emilia Viotti da Costa e outros que serão apontados no 

decorrer deste trabalho.  

Todos estes autores, valendo-se dos parâmetros da micro-história, destacaram-se por produzir obras que chamaram a 

atenção dos leitores não só pela abordagem de novos temas, como também por possibilitar um encontro com a história 

feita de rostos humanos, de personagens reais com nomes e características próprias.  



 

 

O relato da vida do Menocchio, personagem da obra de Ginzburg [2], é um exemplo clássico do trabalho micro-

historiográfico que, partindo da história de um sujeito específico, presta-se a reconstituir não só uma trajetória 

individual de destaque, como também o cotidiano de uma comunidade, seu contexto cultural e sistemas repressivos. 

Assim como o caso do Menocchio, outras trajetórias de vida têm servido de inspiração para obras de historiadores, 

inclusive, dos brasileiros. No livro “História e Crime: Quando a Mulher é a Ré, Franca 1890-1940, para abordar as 

situações vivenciadas pelas mulheres identificadas como agentes de crimes em processos criminais e o tratamento dado 

pelo poder judiciário a estas infratoras, a historiadora Regina Célia Lima Caleiro [3] ilustrou o seu trabalho descrevendo 

de forma detalhada a história da ré Rosa América, uma mulher que, para se esquivar da prisão, viveu por cerca de 9 anos 

trajando-se e comportando-se como homem, tendo seu disfarce descoberto somente após ser reclusa ante o 

acometimento de um novo crime.  

O desfecho dado ao processo criminal de Rosa América e a sua absolvição por unanimidade de votos, mesmo após a 

confirmação dos crimes por ela praticados, serviu para ilustrar como a justiça institucionalizada da sua época era 

benevolente em relação às mulheres, tidas naquele período como seres tão inferiores e incapazes que, até no âmbito 

criminal, eram consideradas como impotentes.  Na hipótese, interessante transcrever o seguinte trecho da obra: 

 

As criminosas foram encaradas pela justiça institucionalizada como incapazes de contaminar com sua presença a 

sociedade normatizada. Moral e psiquicamente frágeis, seriam percebidas quase como crianças, destituídas do 

discernimento necessário entre o bem e o mal, e como tal deveriam ser repreendidas, mas não castigadas 

desmesuradamente e nem tampouco separadas por muito tempo do convívio social.  

A história de Rosa América, utilizada na introdução desta dissertação, uma mulher negra, analfabeta, 

independente, violenta e preferia vestir-se como um homem, ilustra esta benevolência e o comportamento quase 

paternal da justiça institucionalizada”.   

 

É a partir de exemplos como estes que podemos conjeturar que a micro-história, aliada à análise dos processos 

criminais, ao lidar com o “fragmento” consegue enxergar uma questão social mais ampla ou um problema histórico ou 

cultural significativo que foge ao alcance das pesquisas generalizantes.  

Vale pontuar que o trabalho micro-historiográfico não precisa ater-se, necessariamente, à história de um 

personagem. A depender das fontes, pode-se realizar uma pesquisa por meio de diversas microrrealidades ou diversos 

atores sociais. Como observou José D’Assunção Barros [4], “pode-se tomar como campo de observação, para a 

percepção de todo um regime do imaginário, uma determinada “prática” que era realizada por certo grupo social em 

uma comunidade historicamente realizada”.  

Neste ponto, convém chamar atenção para os procedimentos adotados por Robert Darnton [5] em O grande 

Massacres de Gatos e outros episódios da História Cultural Francesa.  Nos seis ensaios que compõem a referida obra, 

Darnton demonstra como é possível, por meio da análise de documentos aparentemente opacos, descrever uma série de 

elementos que compunham a cultura local de outros povos e, ainda, a vida de trabalhadores, de suas rotinas, costumes, 

suas visões e percepções de mundo. 

Como apontado inicialmente, a análise da prática micro-analítica passa não só pela abordagem de temas como 

também pelos objetos e metodologias de pesquisa por ela utilizados. Um ponto de destaque da abordagem micro-

historiográfica refere-se ao tratamento intensivo dado às fontes, ao modo peculiar de abstrair informações – o método 

indiciário. 

Referido método foi proposto por Carlo Ginzburg [2] em sua obra Mitos, Emblemas, Sinais. Confrontando os 

métodos de pesquisa utilizados por determinados críticos de arte com o método investigativo de Sherlock Holmes e os 

procedimentos de análise adotados por Freud, referido autor demonstrou como, a partir da análise das “miudezas 

materiais” e dos “pormenores mais negligenciáveis”, pode-se remontar uma realidade.O paradigma indiciário, como 

também é denominado,  constitui-se em um método de análise essencial para a estudo de processos criminais, fontes 

que, embora contraditórias e por vezes dotadas de construções e ficções, por fazerem parte de uma dinâmica social, 

abrigam inúmeras informações históricas. 

Os processos criminais, por sua vez, como apontado pelo professor Alysson Luiz Freitas de Jesus [6], “passaram a 

ser fontes privilegiadas pelos pesquisadores há poucas décadas, permitindo aos historiadores reconstituírem as 

experiências de vida dos agentes sociais protagonistas em suas investigações”.  

Embora a pesquisa por meio de processos criminais revele-se como uma prática recente dos historiadores, pode-se 

apontar inúmeras e brilhantes obras oriundas destas fontes. Edward Thompsom [7], por exemplo, ao pesquisar processos 

criminais e estudar sobre a aplicação da “Lei Negra” que vigorou na Inglaterra durante o século XVIII, demonstrou 

como uma oligarquia, a fim de “legitimar a sua propriedade e status próprios”, elaborou e conduziu a aplicação de uma 



 

 

regra jurídica, fazendo com que centenas de pessoas, descontentes com o sistema político daquela época, fossem 

condenadas à pena capital.   

Valendo-se do método de pesquisa indiciário, historiadores que adotaram os processos criminais como fontes de 

pesquisa  reconstituíram cotidianos e trajetórias até então esquecidos pela história. Por uma análise criteriosa das fontes, 

revelaram dimensões inesperadas dos objetos e em alguns casos perturbaram convicções arraigadas no domínio da 

história.  

 

Conclusão 

Por todo o exposto, pode-se afirmar que a micro-história e os seus métodos de abordagem permitem desvelar o que, 

numa pesquisa generalizante, pode ficar implícito, tendo em vista que não desprezam o que há de minúcia, de vestígio e 

de pormenores. E, por isso, permitem resgatar valores, representações e comportamentos de sujeitos distintos inscritos 

em seu tempo, com seus modos de vida e costumes peculiares. 

Por outro lado, observa-se que, tendo como fonte de pesquisa os processos criminais e utilizando-se das 

metodologias da micro-história, é possível perceber práticas cotidianas, valores, representações e comportamentos 

sociais não só dos sujeitos envolvidos na lide processual (vítimas, testemunhas e juristas) como também de todos 

aqueles que compunham a rede social destes agentes.  
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