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Resumo 

O objetivo deste artigo é o de analisar o método chamado “método indiciário”, proposto pelo 

autor Carlo Ginzburg, em consonância com a pesquisa em andamento no Mestrado. A base de 

argumentação está na hipótese de que fatos e personagens históricos – fontes históricas – 

relacionados à pesquisa do mestrado, se analisados na perspectiva ginzburguiana, aumentam ou 

não a possibilidade de aproveitamento do potencial informativo dessas fontes ou se, até mesmo,  

eliminam-nas como material para pesquisa. A conclusão aponta para a eficácia do modelo 

chamado “método indiciário” ginzburguiano no trato das fontes históricas, no que diz respeito à 

pesquisa do mestrado. 

Palavras-Chaves: Fontes Históricas; Paradigma Indiciário; Tecnologia Nuclear. 
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Neste artigo, analisa-se a proposta do autor em dar um tratamento mais polido às pistas, 

quando da observação a uma possível verdade sobre um momento histórico ou objeto estudado. 

Aponta-se como ponto de partida para a pesquisa os sinais e, através deles, a possibilidade em 

tomar conta do real.  

Em consonância ao método do autor, inserem-se dois acordos que se mostram relevantes 

para a história da política nuclear brasileira: o Segundo Acordo Atômico Brasil⁄EUA e o Acordo 

Militar Brasil⁄EUA, ocorridos no ano de 1952. Esses dois acordos, aparentemente, não têm 

ligações diretas, primeiro, por seus textos não mencionarem um ao outro; e, em segundo, por 

apresentarem naturezas distintas, o que se mostra diferente a partir do momento em que sinais 

chamam a atenção do pesquisador e são averiguados.  

Ao acompanhar os debates sobre a política nuclear brasileira, desde 1945, passando pelo 

primeiro Acordo Atômico Brasil⁄EUA(1945) e, posteriormente, chegando ao segundo Acordo 

Atômico Brasil⁄EUA(1952), deparamo-nos com citações ao Acordo Militar. Foi, nesse momento, 

que achamos necessário, seguindo o princípio do método de Ginzburg, dar importância a esse 

sinal e aprofundá-lo. Ao aprofundar o sinal que nos levou à elaboração do Acordo Militar, 

conseguimos perceber que havia uma ligação intrínseca entre o segundo Acordo Atômico e o 

Acordo Militar, ligação essa não percebida em várias fontes que falam sobre a historiografia da 

política nuclear brasileira. 

É, nesse cenário, que faremos a interseção entre o método do “paradigma indiciário” de 

Carlo Ginzburg e a nossa pesquisa, considerando que o método auxiliou neste tema a traçarmos 

um panorama mais fiel dos acontecimentos. 

Breve entendimento sobre o método indiciário de Ginzburg 

Para a compreensão do “método indiciário” torna-se necessário o entendimento de sua 

elaboração. Nessa perspectiva, faz-se importante citar alguns textos3 nos quais Carlo Ginzburg 

apresenta, de forma gradual, o que  é denominado “método indiciário” ou “paradigma 

indiciário”.  

O mais importante, neste momento, é apreender do método ginzburguiano a proposta do 

autor em dar um tratamento mais polido às pistas, observando uma possível verdade sobre um 

momento histórico ou objeto estudado. Ao perseguir um objeto de estudo, deparamo-nos com 
                                                           

 3 Os textos são: “O nome e o como: Troca desigual e mercado historiográfico” ; e “Sinais: raízes de um paradigma 
indiciário”.  
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inúmeras informações que, muitas vezes, não são levadas a sério e, por isso, são descartadas, 

mas, ao descartar pistas sem dar o devido tratamento, corre-se o risco de perderem-se valiosas 

informações sobre o assunto. É, quanto a tal aspecto, que utilizamos o “método indiciário”, de 

Carlo Ginzburg, no enfrentamento da pesquisa. 

Em seu texto “O nome e o como”, Ginzburg apresenta as trocas historiográficas entre a 

Itália e a França na primeira metade do século XX. “A Itália recebeu muito mais do que deu”4, 

foi uma troca desequilibrada e os motivos não foram apresentados, pois Ginzburg delegou essa 

tarefa a outros autores. O fato de ter havido o desequilíbrio não significava que não houvesse um 

intercâmbio historiográfico entre os historiadores italianos e franceses, mas que a influência 

historiográfica francesa sobre os italianos fora mais acentuada.  

Acontece que, mesmo em um cenário onde havia uma troca historiográfica desigual, “a 

história da historiografia, no sentido tradicional do termo, mostra os seus limites”5. As relações 

entre os historiadores italianos e franceses, não sendo estáticas, naturalmente, caminhavam para 

outras formas. É nesse caminhar que Ginzburg levanta a fase embrionária de novas tendências 

na investigação.6 

A persistência deste desequilíbrio de fundo não significa naturalmente que a relação entre historiadores 

italianos e historiadores franceses (mais precisamente, historiadores franceses ligados ao grupo dos 

Annales) tenha permanecido, no decurso de cinqüenta anos, imutável. Quem nos precedeu mostrou que 

formas esta relação tem vindo assumir. É convicção nossa que está hoje a entrar numa fase nova, ligada ao 

aparecimento – em parte ainda embrionária – de novas tendências na investigação. 7 

 O fato de haver uma troca desigual não chegava a significar que a historiografia italiana 

não tinha seus próprios recursos, pelo contrário, a Itália, segundo Ginzburg, era rica em, o que 

ele chamou de, “material de documentação sem o qual o historiador não pode trabalhar”.8 Esse 

material citado pode ser comparado a um arquivo ainda não explorado, tendo muito a que 

revelar. Provavelmente, a produção historiográfica, por parte dos italianos, não deu largos passos 

no sentido do desenvolvimento da história quantitativa, metodologia tão propagandeada pelos 

franceses (Escola dos Annales). 

                                                           
4 GINZBURG, Carlo. O nome e o como Troca desigual e mercado historiográfico. In ______. A Micro-História e 
Outros Ensaios. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991. p.169. 
5 Ibid., p.169. 
6 Ibid., p.169. 
7 Ibid., p.169. 
8 Ibid., p.170. 
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A distância entre matérias-primas (fonte de arquivo, etc.) e possibilidades de exploração foi particularmente 

acentuada no período em que um pouco por toda a parte triunfou a história quantitativa. Investigações quantitativas 

em grandes escalas pressupõem investimentos financeiros consideráveis, equipes de investigadores – numa palavra, 

uma avançada estrutura de investigação.9 

O poder explicativo da história quantitativa e serial, conseguindo identificar movimentos 

de longo período, mostrou-se e mostra-se muito eficaz, porém começou a trazer alguns 

inconvenientes, “como um rio que transborda e alaga as belezas situadas às margens”. A esse 

fenômeno que Ginzburg apresenta um complemento, a possibilidade de aferir o olhar para 

movimentos menores, dessa maneira, dando lugar também para a história com limites mais 

estreitos.10  

Essa capitulação, no sentido de propiciar maior visibilidade aos “pequenos movimentos” 

na história, abre espaço para diminuir as distâncias entre as matérias-primas e as possibilidades 

de exploração que havia na Itália. A tendência ganha fôlego à medida que a história quantitativa 

e serial de longo prazo apresenta sinais de fragilidade colocando os detalhes à margem. 

Visto esse estranhamento entre a consolidada história quantitativa e a nascente história 

mais próxima ao fenômeno, chamada de micro-história, começa-se a delinear o espaço para o 

aparecimento do “método indiciário”. Assim, no cenário da micro-história, o indiciarismo 

ginzburguiano crava suas raízes. A micro-história como prática metodológica permite a 

apreensão de aspectos não percebidos em escalas macroanalíticas. “Não é arriscado supor que a 

voga crescente das reconstituições micro-históricas esteja ligada às dúvidas crescentes sobre 

determinados processos macro-históricos”.11  

O olhar mais atento para as evidências mostra-se necessário à medida que o campo de 

análise está circunscrito na microanálise. Os detalhes revelam-se fundamentais para traçar o 

entendimento do objeto estudado. Baseado nessa hipótese, Ginzburg trata o “nome” como um 

guia que, sendo bem trabalhado, pode revelar caminhos que visam a esclarecer certas 

inquietações. O texto “O nome e o como” vai sutilmente circundando a teoria de Ginzburg sobre 

o “método indiciário”. “O fio de Ariana que guia o investigador no labirinto documental é aquilo 

que distingue um indivíduo de um outro em todas as sociedades conhecidas: o nome”.12 

                                                           
9 Ibid., p170. 
10 Expressão que se refere à micro-história. 
11 GINZBURG, Carlo. O nome..., p.172. 
12 GINZBURG, Carlo. O nome..., p.174. 
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O uso do “nome” para abrir campos de pesquisa não é descoberta ginzburguiana, mas é 

visto, por Carlo Ginzburg, como um fio condutor importante no tratamento das fontes. Através 

do “nome”, em muitos casos, o pesquisador tem a oportunidade de aprofundar os indícios que, 

em alguma medida, trazem à luz informações que correlacionam momentos históricos. 

Investigando a origem de um “nome” pode-se, por exemplo, chegar à que família esse “nome” 

pertence e, a partir daí, conseguir informações atinentes a propriedades, registros financeiros e 

muito mais.  

A utilização do nome para abrir novos campos à investigação histórica não é nova. Mas o método 

onomástico pode ser alargado muito para lá das fontes estritamente demográficas. Nos registros das 

paróquias rurais em zona de arrendamento a meias – referência directa aos campos de Bolonha – ao lado do 

nome e apelido do «gerente» e dos membros da sua família está também o nome da casa agrícola e da 

propriedade cultivada (Casa Vermelha, Casa Branca, Palácio, etc.). Tomando este último nome como guia 

não é difícil encontrar nos registros cadastrais (portanto, num outro arquivo) um dado importante, que é o 

da área da propriedade.13 

A praticidade de usar o “nome” como método de pesquisa está também no fato de poder 

aplicar “em qualquer ponto da cadeia”.14 Ir a um cadastro geral no qual se reúne um maior 

número de registros, como o cadastro de uma grande propriedade, para coletar informações sobre 

os trabalhadores e, depois, pesquisar em cadastros específicos como, por exemplo, no cadastro 

de casamentos de alguma igreja, possibilita desenvolver uma comparação entre quem trabalhava 

na grande propriedade e quem era casado na igreja da região. 

Ginzburg apresenta a possibilidade de utilizar a historiografia serial para fazer a micro-

história e não tenta substituir uma pela outra. Mas sua proposta é clara, como E. P. Thompson15 

enfatiza os estratos subalternos da sociedade.(FICOU SEM LIGAÇÃO DE IDEIA) Importante 

ressaltar que a análise de documentos que levam a cidadãos comuns, (e?) levantar a história de 

grupos minoritários são esforços que necessitam de dupla atenção com os indícios e com os 

sinais.(CONFUSO/REVER) Por isso cita-se o “nome” como complemento à composição da 

moldura do que Ginzburg que apresentar como “método indiciário”. A micro-história é um 

método caro a Ginzburg, provavelmente, também, por ser uma saída para a pesquisa histórica 

dentro da Itália. 

                                                           
13 Ibid., p.174. 
14 Ibid., p.174. 
15 Em sua obra Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. Dados???/acrescentar às referência 
finais 
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A história da Itália é uma história policêntrica, e são disso testemunho, entre outros, as séries 

documentárias conservadas nos arquivos da península. Pensamos que as pesquisas micro-históricas 

constituem, hoje, a via mais adequada para desfrutar esta extraordinária acumulação de matéria-prima. 

Mais adequada e mais acessível também a métodos artesanais de exploração.16 

No texto “Sinais: raízes de um paradigma indiciário”, o leitor consegue perceber 

claramente a origem do “método indiciário” de Ginzburg. O empenho de Carlo Ginzburg, na 

construção de seu projeto intelectual17, apresenta uma interface mais nítida ao seu leitor. O 

método que está alicerçado na investigação e polimento de “pistas”, “sinais” ou “indícios” 

“reveladores acerca dos fenômenos da realidade”18 é o já apresentado “método indiciário. 

Salientamos a eficácia do “método indiciário” para o tratamento das fontes, sendo nesse sentido 

que, primeiramente, demonstramos o surgimento deste método para, na sequência, 

apresentarmos sua aplicação na pesquisa19. 

Ginzburg demonstra como que, a partir do século XIX, emerge, no âmbito das ciências 

humanas, um modelo epistemológico ou “caso se prefira, um paradigma”.20 Esse modelo, 

conhecido como “método morelliano”, propunha uma análise específica sobre obras de arte. 

Giovanni Morelli21 dizia que os museus estavam cheios de quadros catalogados incorretamente 

e, por conseguinte, inicia a analisar obras originais e compará-las às cópias e, aos poucos, 

começa a gerar um “banco de dados” pertinente a detalhes menores das pinturas, como “os 

lóbulos das orelhas, as unhas, as formas dos dedos das mãos e dos pés”.22 A partir daí, foi 

conseguindo descrever os detalhes de obras de artistas importantes e, com a comparação, 

identificava se algumas cópias eram ou não do artista indicado. Para Morelli, os detalhes são 

como um tipo de assinatura do artista.  

No “método morelliano”, verifica-se um método investigativo que, feito de forma 

sistemática, consegue trazer à tona questionamentos relativos a um fato, no caso de Morelli, 

sobre as autorias indevidas dadas às obras de arte. É, ao debruçar sobre a genialidade de Morelli, 

que Carlo Ginzburg estabelece uma conexão entre os “indícios” e as “pistas” e o pesquisador. 

                                                           
16 GINZBURG, Carlo. O nome... p.178. 
17 Teorização e Sistematização do Paradigma Indiciário ou Método Indiciário.(UMA OBRA? SE SIM, CITAR OS 
DADOS E ACRESCENTAR NAS REFERENCIAS) 
18 COELHO, Claudio Márcio. Raízes do Paradigma Indiciário. Vitória: Núcleo de Estudos 
Indiciários/DCSO/CCHN-UFES, 2006. p.02. 
19 Pesquisa de Mestrado em andamento. 
20 GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: ______. Mitos, Emblemas, Sinais: morfologia 
e história. São Paulo: Cia das Letras, 1989. p.143. 
21 Criador do “método morelliano”. 
22 GINZBURG, Carlo. Sinais... p.144. 
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Dar o devido tratamento ou polimento a esses “indícios” e “pistas” seria como Morelli fazia com 

suas obras de arte analisadas. O pesquisador deve buscar, nos detalhes, os sinais “escondidos” 

que, para um olhar desatento, passam em branco, e, desses sinais, aprofundar até descobrir se há 

uma saída ou não, ou seja, se há um novo dado para sua pesquisa.  

Morelli tem seu método relacionado à literatura identificado pelo personagem criado por 

Arthur Conan Doyle, o Sherlock Holmes. Como também à psicologia moderna, no nome de 

Sigmund Freud.23 Uma semelhança entre Morelli, Doyle e Freud é que todos eram médicos, por 

isso é factível atribuir-lhes “o paradigma indiciário da semiótica”.24  

Freud era um médico; Morelli formou-se em medicina; Conan Doyle havia sido médico antes de dedicar-se 

à literatura. Nos três casos, entrevê-se o modelo da semiótica médica: a disciplina que permite diagnosticar 

as doenças inacessíveis à observação direta na base de sintomas superficiais, às vezes irrelevantes aos 

olhos.25 

 Não por acaso, esses “nomes” estão em um mesmo estrato de análise, levantado por 

Ginzburg. No final do século XIX, mais precisamente, nas últimas três décadas, “começou a se 

afirmar nas ciências humanas um paradigma indiciário baseado justamente na semiótica. Mas 

suas raízes eram muito antigas”.26(UNIR AS 2 CITAÇÕES?) 

Por milênios o homem foi caçador. Durante inúmeras perseguições, ele aprendeu a reconstruir as formas e 

movimentos das presas invisíveis pelas pegadas na lama, ramos quebrados, bolotas de esterco, tufos de 

pêlos, plumas emaranhadas, odores estagnados. Aprendeu a farejar, registrar, interpretar e classificar pistas 

infinitesimais com fios de barba. Aprendeu a fazer operações mentais complexas com rapidez fulminante, 

no interior de um denso bosque ou numa clareira cheia de ciladas.27 

 Em “Sinais: Raízes de um paradigma indiciário”, Ginzburg salienta a origem do 

“método morelliano” do final do século XIX, contextualizando-o com alguns receptores de 

Morelli, como Doyle e Freud. Posteriormente, refere o quanto antigo é o primórdio do 

“paradigma indiciário”, apontando que, desde a pré-história, o homem utilizava seu instinto para 

a investigação na tentativa de garantir sua própria sobrevivência. O texto traduz amplamente o 

esforço intelectual que Ginzburg faz para delimitar seu “método indiciário”.  

                                                           
23 Ibid., p. 144-151. 
24 Ibid., p. 171. 
25 Ibid., p. 151. 
26 Ibid., p. 151. 
27 Ibid., p. 151. 
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 Para os objetivos deste trabalho optou-se em apontar aspectos rasos dos dois textos de 

Ginzburg na tentativa de elaborar um breve entendimento sobre como Carlo Ginzburg concebeu 

e teorizou o seu “método indiciário”. 

Política Nuclear Brasileira e o Método Indiciário de Ginzburg 

 Em 1940, o governo norte-americano, já com seu projeto atômico em andamento, 

começou a preocupar-se em garantir o fornecimento de matéria-prima para a sua indústria 

nuclear, pois, em seus territórios, não havia suprimentos suficientes para manter o seu programa 

atômico. O Canadá, Índia28, Congo Belga e Brasil já eram conhecidos pela quantidade de 

reservas de urânio e tório, primordiais para a indústria nuclear. Começa, então, naquele ano, uma 

aproximação entre os norte-americanos e o Brasil objetivando identificar, por parte dos 

estadunidenses, a real situação das reservas de tório, urânio e petróleo em território brasileiro.  

Foi então assinado, entre o Brasil e os Estados Unidos, em 1940, um “Programa de Cooperação” para a 

prospecção de nossos recursos minerais, graças ao qual nosso território foi vasculhado, durante a guerra, 

por numerosas equipes de geólogos e especialistas americanos, que procederam a um levantamento, tão 

minucioso quanto o permitiam as circunstâncias, do potencial de nossas reservas petrolíferas, mas, sobre 

tudo, toríferas e uraníferas.29 

Entre fevereiro e março de 1945, foi realizada, no México, a Conferência de 

Chapultepec30, a qual foi realizada apenas quatro meses antes do teste da primeira bomba 

atômica norte-americana. Foi, no calor da Conferência de Chapultepec, que o Departamento de 

Estado dos EUA apresentou, ao Ministro do Exterior, chefe da comissão brasileira, Leão Veloso, 

a versão inicial do primeiro Acordo Atômico Brasil-EUA, que formalizava a venda de minerais 

sensíveis31 brasileiros aos Estados Unidos. Esse acordo foi assinado em seis de julho de 1945 e 

“ratificado pelo governo brasileiro em dez de julho de 1945” 32, seis dias antes da explosão teste 

da bomba nuclear em território norte-americano. Desta forma, foi formalizado o Primeiro 

Acordo Atômico entre Brasil-EUA. 

                                                           
28 Ainda sob o domínio britânico. 
29 CAMARGO, Guilherme. O fogo dos deuses: uma história da energia nuclear. Rio de Janeiro: Contraponto, 2007. 
p. 83. 
30 Conferência de Chapultepec: Resolução XXI – “Que, como providência prática da solidariedade continental, se 
realize a mobilização econômica das Repúblicas Americanas, com o objetivo de assegurar aos países deste 
hemisfério, e especialmente aos que se encontrarem em guerra, o abastecimento de matérias-primas estratégicas em 
quantidades suficiente e no menor prazo possível” (GUILHERME, Olympio. O Brasil e a Era Atômica. Rio de 
Janeiro: Vitória, 1957, p.84). 
31 Matéria-prima para a indústria atômica. 
32 CAMARGO, Guilherme. Op. cit., p. 84. 
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As questões envolvidas nesse acordo eram bastante controversas, tendo parcela da elite 

política e empresarial brasileira a favor e outra parcela dessas mesmas elites contra. O fato é que 

o acordo foi fechado e cumprido ao longo de sua validade. O uso do “método indiciário” de 

Ginzburg faz-se importante nessa análise, pois o fato de não haver unanimidade entre a classe 

política na homologação do acordo já é, por si, um pequeno indício a se observar. 

Seguindo a rota dos Acordos Atômicos Brasil⁄EUA, deparamo-nos, em fevereiro de 1952, 

com o Segundo Acordo Atômico (21 de fevereiro de 1952). A situação que envolvia este 

segundo acordo também estava inserida em disputas políticas por parte do governo brasileiro, ou 

seja, grupos contra e a favor do acordo. Acontece que, nesse episódio, há um aspecto novo, 

“menos de um mês depois da assinatura do 2º Acordo Atômico, o Ministro João Neves da 

Fontoura, em nome do Brasil, e o Embaixador dos Estados Unidos, Hershell V. Johnson, pelos 

Estados Unidos, assinam o Acordo de Assistência Militar”.33  

O Acordo de Assistência Militar chama a atenção, pois, até o momento do levantamento 

bibliográfico, não mencionava diretamente o Segundo Acordo Atômico e o Acordo de 

Assistência Militar. Nesse instante, utilizando os atributos do “método indiciário” ginzburguiano, 

interpretou-se esse estranhamento como um sinal e, dessa maneira, foi iniciado um 

aprofundamento sobre o Acordo de Assistências Militar Brasil-Estados Unidos (15-III-1952). “A 

história do Acordo Militar constitui uma das páginas mais acabrunhadoras de nossa história 

política, diplomática e parlamentar”.34 (UNIR AS 2 CITAÇÕES?) 

Este foi, sem dúvida alguma, o ajuste mais oneroso que uma nação soberana poderia ter subscrito, e não 

pode ser comparado a qualquer outro convênio de natureza militar firmada por Washington com outras 

nações latino-americanas, por isso que nenhuma delas poderia obrigar-se a ceder materiais estratégicos 

como os encontrados em nosso território, e nenhuma delas alienou sua independência política em termos 

tão humilhantes para os brios nacionais.35 

O fato que chamou a atenção foi que, no decorrer das pesquisas sobre as políticas 

nucleares brasileiras entre 1945 e 1956, os acordos atômicos – que são quatro no total – têm um 

peso considerável na formação destas políticas, porém o acordo militar aparentemente não 

aparece como fator relevante para a política nuclear brasileira no período mencionado, nas fontes 

dispersas sobre o assunto. E, em determinado momento da pesquisa, identificou-se uma fonte 

que cita claramente a ligação direta entre o Segundo Acordo Nuclear e o Acordo Militar. Esse 

                                                           
33 GUILHERME, Olympio. Op. cit., p.123. 
34 Ibid., p.123. 
35 Ibid., p.123. 
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estranhamento gerado pelo fato novo na pesquisa, que é percebido como a aplicação do “método 

indiciário” de Carlo Ginzburg. A investigação suscitada, a partir do conhecimento dessa nova36 

variável sobre o tema trabalhado, vai demandar um investimento de pesquisa para checar bem a 

informação e, se for o caso, até descartá-la. 

Nesse cenário, são utilizadas as ferramentas oferecidas por Carlo Ginzburg, em seus 

textos: “O nome e o como: Troca desigual e mercado historiográfico” e “Sinais: raízes de um 

paradigma indiciário”. Ferramentas essas que focalizam a apropriação do “nome” como fio 

condutor de uma pesquisa, a biografia como fonte de pesquisa e, principalmente, a atenção dada 

aos “sinais”, “indícios” ou “pistas” para traçar um paralelo entre dois eventos que, ao olhar 

descuidado, podem parecer independentes entre si, mas que, após análises preliminares, surgem 

possibilidades em observar uma acentuada ligação entre eles, o que faz aumentar a possibilidade 

do entendimento do fato maior pesquisado.  
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