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Informações sobre os autores 

Peter Burke, organizador do livro, é um historiador inglês. Obteve seu doutorado pela 

Universidade de Oxford. Parte significativa de sua pesquisa está focada no período da 

história moderna, porém, também escreveu e organizou livros que pensam o ofício do 

historiador e também a historiografia.  

 

Giovanni Levi, autor do artigo fichado, trabalhou em áreas voltadas para a idade 

moderna. Ele apresentou um projeto de micro-história diverso do de Ginzburg, com 

raízes teóricas voltadas para o diálogo com a antropologia.  

 

Fichamento 

Obs. Comentários pessoais estão em outra cor e em itálico. 

 

P. 133 – “A micro-história é essencialmente uma prática historiográfica em que suas 

referências teóricas são variadas e, em certo sentido, ecléticas. O método está de fato 

relacionado em primeiro lugar, e antes de mais nada, aos procedimentos reais, 

detalhados que constituem o trabalho do historiador, e assim, a micro-história não pode 

ser definida em relação às microdimensões de seu objeto de estudo.” 

 

                                                   
1 Aluna do 6º período da graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Bolsista PET desde 2008.2 
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P. 134-135 – Questão da crise otimista dos anos 70 e 80. Contexto cultural e  político 

mais geral. “Havia, contudo, várias reações possíveis para a crise, e a micro-história em 

si nada mais é que uma gama de possíveis respostas que enfatizam a redefinição de 

conceitos e uma análise aprofundada dos instrumentos e métodos existentes. (...) 

Aqueles historiadores que aderiram à micro-história em geral tinham suas raízes no 

marxismo, em uma orientação política para a esquerda e em um secularismo radical 

com pouca inclinação a metafísica.” 

 

P. 136 –  “Neste tipo de investigação, o historiador não está simplesmente preocupado 

com a interpretação dos significados, mas antes em definir as ambiguidades do mundo 

simbólico, a pluralidade das possíveis interpretações desse mundo e a luta que ocorre 

em torno dos recursos simbólicos e também dos recursos materiais. Assim, a micro-

história possuía uma posição muito específica dentro da chamada nova história. (...) Era 

importante refutar o relativismo, o irracionalismo e a redução do trabalho do historiador 

a uma atividade puramente retórica que interprete os textos e não os próprios 

acontecimentos.” 

 

P. 137 – Conceito de escala para as discussões antropológicas: “a escala tem como um 

objeto de análise que serve para medir as dimensões no campo dos relacionamentos.” 

[interlocução com Fredrik Barth que organizou um seminário sobre o tema] 

 

P. 137 – “Para a micro-história, a redução da escala é um procedimento analítico, que 

pode ser aplicado em qualquer lugar, independentemente das dimensões do objeto 

analisado.” [O autor faz questão de demarcar a diferença entre redução de escala e 

história local, aproximação equivocada e feita com alguma frequência.] 

 

P. 139 – “O princípio unificador de toda pesquisa micro-histórica é a crença em que a 

observação microscópica revelará fatores previamente não observados. [Carlo Ginzburg 

fala da questão dos indícios, dos detalhes que poderiam passar despercebidos. Usa 

exemplos como o método de Morelli, a psicanálise de Freud e o método investigativo de 

Holmes pensado por Arthur Conan Doyle. Seus textos “Sinais: Raízes de um paradigma 

indiciário” e o prefácio de “queijo e os vermes” são especialmente importantes para 

esta discussão.] 
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P. 141-142 – Giovanni Levi começa neste momento a tecer os laços conceituais que 

unem micro-história e antropologia, dando especial atenção para a „descrição densa‟ 

conceito desenvolvido por Geertz. “A descrição densa serve, portanto para registrar por 

escrito uma série de acontecimentos ou fatos significativos que de outra forma seriam 

imperceptíveis, mas que podem ser interpretados por sua inserção no contexto, ou seja, 

no fluxo do discurso social.” 

 

P. 144 – após tecer as relações de semelhança, Giovanni Levi começa a escrever sobre 

diferenças importantes entre antropologia e História. “Parece-me que a antropologia 

interpretativa e a micro-história tem tanto em comum, quanto têm a história e a 

antropologia em geral. Não obstante, eu quero aqui ressaltar duas diferenças 

importantes, uma derivada do uso tradicionalmente mais intenso da pesquisa intensiva 

em pequena escala, e a outra derivada de um aspecto, que tentarei explicar em seguida, 

e que posso definir como uma espécie de limitação auto-imposta, presente no 

pensamento de Geertz. Essas duas diferenças dizem respeito a trabalhos na prática da 

racionalidade humana e à legitimidade de se fazerem generalizações nas ciências 

sociais.” 

(1) Maneira diferente como é encarada a racionalidade. “a antropologia interpretativa 

presume a racionalidade como um ponto de partida, como algo impossível de ser 

descrito fora da ação humana, fora do comportamento humano, visto tanto como ação 

significativa e simbólica quanto além da interpretação. Até esse ponto podemos estar de 

acordo. Entretanto, Geertz extrai dessas considerações conclusões extremas. (...) 

Aqueles que concordam com essa abordagem não acreditam que seja necessário 

questionar as limitações, as possibilidades e a mensurabilidade da própria racionalidade. 

(p. 141) 

(2) A limitação auto-imposta que o autor se refere diz respeito a forma que Geertz 

encara o relativismo. “Geertz defende o papel desempenhado pelo relativismo cultural 

na destruição do etnocentrismo – e com isso nós não podemos deixar de concordar. 

Entretanto, ele prossegue identificando o relativismo cultural como relativismo tout 

court e encara todo anti-relativismo como uma tendencia perigosa para considerar 

algumas culturas como hierarquicamente superiores a outras”(p. 147) 

 

P. 149 – “Parece-me que uma das principais diferenças de perspectiva entre micro-

história e a antropologia interpretativa é que a última enxerga um significado 



4 

 

homogêneo nos sinais e símbolos públicos, enquanto a micro-história busca defini-los e 

medi-los como referência a multiplicidade das representações sociais que eles 

produzem.” 

 

P 152 – problema da narrativa: “Não é simplesmente um problema de retórica, pois o 

significado do trabalho histórico não pode ser reduzido à retórica, mas especificamente 

um problema de comunicação com o leitor, que nunca é uma tabula rasa, e por isso 

sempre coloca um problema de recepção.” 

 

P. 152-153 – “(...) a função particulada da narrativa pode ser resumida em duas 

características. A primeira é a tentativa de demonstrar, através de um relato de fatos 

sólidos, o verdadeiro funcionamento de alguns aspectos da sociedade que seriam 

distorcidos pela generalização e pela formalização quantitativa usadas 

independentemente, pois essas operações acentuariam de uma maneira funcionalista o 

papel dos sistemas de regras e dos processos mecanicistas de mudança social. (...) A 

segunda característica é aquela de incorporar ao corpo principal da narrativa os 

procedimentos da pesquisa em si, as limitações documentais, as técnicas de persuasão e 

as construções interpretativas. Esse método rompe claramente com a assertiva 

tradicional, a forma autoritária de discurso adotada pelos historiadores que apresentam a 

realidade como objetiva. Na micro-história, ao contrário, o ponto de vista do 

pesquisador torna-se parte intrínseca do relato. (...) O leitor é envolvido em uma espécie 

de diálogo e participa de todo o processo de construção do argumento histórico.” 

 

P. 154 – “A abordagem da micro-história dedica-se ao problema de como obtemos 

acesso ao conhecimento do passado, através de vários indícios, sinais e sintomas. Esse é 

um procedimento que toma o particular como seu ponto de partida (um particular que 

com frequencia é altamente específico e individual, e seria impossível descrever como 

um caso típico) e prossegue, identificando seu significado à luz de seu próprio contexto 

específico.  

 

P. 155 – “Há, por isso, duas formas possíveis de se interpretar um contexto social: como 

um local que imputa significado a particulares supostamente „estranhos‟ ou „anômalos‟, 

revelando seu significado oculto e consequentemente seu ajustamento a um sistema; ou, 

por outro lado como ponto de descoberta do contexto social em um fato aparentemente 
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anômalo ou insignificante assume significado, quando as incoerências ocultas de um 

sistema aparentemente unificado são reveladas.” 

 

P. 160 – “Revel define a micro-história como a tentativa de estudar o social, não como 

um objeto investido  de propriedade inerentes, mas como um conjunto de inter-

relacionamentos deslocados existentes entre configurações constantemente em 

adaptação. (...) „por que tornar as coisas simples, quando se pode torná-las complicadas‟ 

é o lema de Revel sugere para a micro-história. Com isso ele quer dizer que o 

verdadeiro problema para os historiadores é serem bem sucedidos no expressar a 

complexidade da realidade, ainda que isso envolva o uso de técnicas descritivas e 

formas de racioncínio, que são mais intrinsecamente autoquestionadas e menos 

assertivas que qualquer outra antes utilizada.” 


