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RETÓRICA E COMPROVAÇÃO HISTÓRICA: 
SOBRE OS FANTASMAS DE CARLO GINZBURG

Dr. Eduardo Gusmão de Quadros1 

Resumo: A questão da verdade e da possibilidade de se atingir o real foi muito 
discutida nas últimas décadas. Por entender que a refl exão narrativista foi uma 
das conquistas da teoria da história na atualidade, escrevemos esse artigo em 
diálogo com ideias apresentadas por Carlo Ginzburg. Demonstramos que outras 
leituras dos autores que ele chama de pós-modernos são possíveis e que os 
avanços da hermenêutica, da linguística e da análise do discurso contribuem 
para renovar as práticas da pesquisa científi ca.

Palavras-chave: Pós-modernidade; Narrativa; Retórica; Interpretação; Compro-
vação 

Abstract: The question of truth and the possibility of achieving the real was much 
discussed in recent decades. Ww defend that the narrative’s theory of History 
were an important conquest in refl ections’ historiography. This article was written 
in dialogue with the critical vision about this theme exposed by Carlo Ginzburg. 
We argue with diff erent interpretations of scholars named by him post-moder-
ns and dialogue with hermeneutic, linguistic criticism or discourses’ analyses vi-
sions. We believe that this approach may be relevant contributions to practice of 
scientifi c research.
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A história do mundo é o tribunal do mundo
Hegel

 1. A relação entre a elaboração da pesquisa histórica e o processo jurídi-
co é antiga. Termos comuns tais como testemunho, documento e prova indicam 
este parentesco. Ambos têm por meta averiguar, pelo menos a princípio, a ve-
racidade dos fatos e reconstituir o que realmente aconteceu. A diferença básica, 
talvez, é que o historiador não deve manifestar seu juízo no fi nal do “processo” 
de investigação. Mas já chegou-se a escrever que “a história nasceu do direito” 
(NERHOT,1998).
 A partir da “virada linguística” nas Ciências Humanas, surgida ao fi nal dos 
anos sessenta, alguns destes termos típicos do método histórico foram postos 
em xeque. O livro do historiador italiano Carlo Ginzburg intitulado Relações de 
1 Doutor em História pela Universidade de Brasília. Professor da pós-graduação em Histó-
ria da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e do departamento de História da Universidade 
Estadual de Goiás.
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Força (2002) é uma resposta contundente às questões levantadas pela chamada 
historiografi a pós-moderna. Ele pretendeu com esta obra apontar os pressupos-
tos fi losófi cos desta corrente, para em seguida criticá-los e propor um caminho 
possível (ou retomar alguns dos já percorridos).
 A questão básica que permeia todo o livro é a clássica pergunta sobre a 
verdade. Ele comenta, inclusive, o trecho do Evangelho (João 18:38) onde Pi-
latos perguntou a Jesus o que era a verdade. Este personagem, mesmo sendo 
“o fi lho de Deus, fi cou em silêncio (GINZBURG, 2002, p.31). O mistério,afi nal, 
permanece. Contudo, se a resposta defi nitiva não existe, isso não impediu que 
todo o conhecimento científi co fosse edifi cado sob esta procura.
 A história pode fazer parte desse conhecimento científi co? Ginzburg pa-
rece responder afi rmativamente. Ao menos, os historiadores têm métodos de in-
vestigação bem defi nidos, devendo sempre provar o que afi rmam. Aí está, então, 
outra palavra-chave desta obra: a prova. 
 Na argumentação do autor italiano, ele retoma a analise da origem eti-
mológica do termo. No Grécia clássica, onde estão as bases do pensamento 
científi co, pístis signifi cava prova, evidência, validação. Está correto. Mas provar 
e provável, indicando possibilidade, tem a origem idêntica. Aliás, pistis também 
pode ser traduzido como fé, ocorrendo diversas vezes com esse sentido nos 
Evangelhos. Pode ser ainda um ato de confi ança ou meio de persuasão. É des-
tas outras signifi cações possíveis do termo que partiremos em nosso diálogo 
com Ginzburg. Nossa motivação provém do receio de deixarmos de valorizar os 
grandes avanços da análise lingüística, da hermenêutica e da “nova retórica”, 
criticados por ele nesta obra.

 2. Carlo Ginzburg identifi ca em Friedrich Nietzsche, para ser mais preciso 
na sua concepção de verdade, a origem das refl exões desconstrucionistas e 
relativistas em voga na atualidade (2002, pp.32, 48, 69). Com o intuito de ana-
lisá-la, opta, então, por comentar o pequeno texto Sobre verdade e mentira no 
sentido extra-moral, publicado em 1873.
 Na época, Friedrich Nietzsche era um jovem professor universitário de 
fi lologia e já havia lançado O nascimento da tragédia no ano anterior. Esta obra 
fora muito mal recebida por seus pares. Como resposta, ele redigiu o pequeno 
texto onde buscou demonstrar o caráter arbitrário da verdade, supostamente 
objetiva, que seus críticos defendiam. 
 Primeiramente, Nietzsche aponta para a base social da verdade. Foram 
convenções socais e acordos implicitamente estabelecidos que consolidaram 
as designações, antes construídas de maneira arbitraria (NIETZSCHE, 1974, 
p.54). Posteriormente, a argumentação adentra mais na sua área de domínio, 
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a fi lologia, sugerindo que a verdade seja apenas uma metáfora (1974, p.55). A 
defi nição mais completa, citada por Ginzburg, vem logo a seguir:

O que é a verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, meto-
nímias, antropomorfi smos, enfi m, uma soma de relações humanas que 
foram enfatizadas poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas, e 
que, após longo uso, parecem a um povo sólidas, canônicas e obriga-
tórias: as verdades são ilusões das quais se esquecem o que são... 
(NIETZSCHE, 1974, p.56)

 A ideia exposta ali não era tão nova. Parece uma adaptação da teoria de 
Max Müller sobre a origem das divindades. Para este autor, depois considerado 
o “pai” da história das religiões, as palavras com seu uso continuado perderiam 
a referência concreta que lhe deram origem. Logo elas ascendiam a um nível mí-
tico, sendo esta a origem das crenças religiosas, das verdades fundamentais de 
um grupo social. A linguagem, nesta concepção, seria marcada uma defi ciência 
inerente, não sendo capaz de captar o real, e, como diz Cassirer, a fé nos deuses 
seria fruto desta “paronímia das palavras” (CASSIRER, 1992, p.19).
 Carlo Ginzburg ressalta corretamente a infl uência das leituras teológicas 
na fi losofi a nietzschiana (2002, p.27). O deus da ciência, criticou Nietzsche, seria 
a verdade objetiva. De modo semelhante ao surgimento dos mitos, os cientistas 
esqueceriam seus condicionamentos, os acordos implícitos e camufl ariam seus 
interesses. 
 Retomando ainda outra noção comum no campo teológico neste texto, 
Nietsche identifi cou a verdade com uma metáfora. Este princípio, na verdade, 
faz parte do método teológico clássico da analogia, que remonta à época da 
Patrística, ou seja, os primeiros séculos da era cristã (cf.KELLY,1994). Na época 
medieval, Tomás de Aquino sofi sticou o método com sua analogia entre os se-
res (analogia entis), único meio, defende o autor, de conhecer a verdade plena2. 
Obviamente, advindo da Teologia, esta noção não implica necessariamente em 
uma postura cética. 
 Não queremos dizer com isso que Nietzsche não seja um pensador origi-
nal. Pelo desejo de uma nova civilização e de uma nova humanidade, ele des-
truiu muitos ídolos com sua crítica avassaladora. Ressaltamos, entretanto, que o 
“relativismo” proposto por Nietzsche também contribui para a convivência com a 
diferença cultural, proposta também por Ginzburg (2002, p.14). Estranhamente, 
o autor italiano deixou de lado o rico veio antropológico e histórico que est[á pre-
sente no texto nietzschiano.

2 Aquino expõe seu método no artigo nove da Suma Teológica: “É conveniente a Sagrada 
Escritura transmitir as coisas divinas e espirituais por comparações metafóricas com as cor-
porais. (...) A poética usa de metáforas para representar, pois a representação é naturalmente 
deleitável ao homem, ao passo que a doutrina sagrada delas usa por necessidade e utilidade” 
(1980, p.12).
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 3. Mas a obra de Nietzsche que realmente abordou o conheciemento his-
tórico foi escrita cerca de um ano depois. Faz parte das duas Considerações 
Extemporâneas editadas em 1874. A primeira delas trata do pensamento David 
F. Strauss, um teólogo que começou a aplicar o método histórico-critico no estu-
do da vida de Jesus. Nietzsche, no artigo, se levanta contra o que considera as 
aporias da teologia liberal e seus refl exos na cultura alemã. No segundo texto, 
intitulado Da utilidade e dos inconvenientes da historia para a vida, ele tanta de-
monstrar os problemas do Historicismo, um dos pilares da fi losofi a alemã de seu 
tempo.
 O conhecimento histórico, afi rma o pensador alemão, não tem nada de 
neutro, de indiferente ou de positivo, pois relaciona-se aos usos que o tempo 
presente faz do passado. Seriam três as formas básicas de tal utilização: a mo-
numental, a antiquaria e a crítica. A monumental estaria voltada para a perpe-
tuação do estado das coisas. Visa consolidar uma dominação, propagar uma 
vitória. Um exemplo dado no texto são as festas cívicas, que pretendem gerar 
uma “fi delidade absoluta” aos vencedores (NIETZSCHE, 1990, p.106). Todo mo-
numento produziria, assim, um mito, escondendo a destruição, os sofrimentos e 
assassinatos por trás da sua edifi cação (1990, p.108).
 Com a escrita da história antiquaria ou tradicionalista, o mais importante 
seria a manutenção das tradições. O passado é considerado como algo melhor, 
mais belo, mais justo, enfi m, mais feliz. Através desta idealização, os investiga-
dores querem encontrar suas próprias origens e fugir das tarefas do presente. 
O passado deveria ser conservado sempre e, se eles pudessem, impediriam o 
novo de nascer (1990, p.112).
 A terceira forma de utilização do passado, a crítica, enaltece justamente 
o novo. É em nome dele que os historiadores avaliam o que se passou. Seus 
juízos, entretanto, costumam ser injustos, exagerados, pouco fundados em um 
conhecimento sério. Apesar de rejeitar também esta forma de saber, Nietzsche 
se aproxima mais desta concepção que das outras, apesar de não concordar 
plenamente com ela (1990, p.113). Esta seria, possivelmente, mais útil para a 
vida social, mesmo que critique as deturpações criadas. Por exemplo, ao fi nal do 
texto, ele trata da juventude e elogia aqueles que, com uma honestidade corajo-
sa e sem cálculo, exaltam soberanamente a esperança (1990, p.167).
 Um ponto chave deste texto, como se vê, é a visão pragmática. O conhe-
cimento do passado, em seus três tipos, surge de uma necessidade do presente. 
A historiografi a, portanto, relaciona-se claramente com alguma posição política. 
O título do texto não problematizava o serviço da História para a vida? Isto impli-
ca um projeto político e uma visão de futuro.
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 Tal visão é muito semelhante a proposta por Walter Benjamim, autor va-
lorizado por Ginzburg (2002, p.43). Não foi a toa que o texto nietzschiano fora 
colocado como epígrafe da tese número doze de suas refl exões sobre o conceito 
de história (BENJAMIN, 1994, p.228). A questão de fundo colocada tanto por 
Benjamim como por Nietzsche é a importância da ética nas interpretações que 
se constroem do passado.  

 4. O importante teórico norte-americano Hayden White comentou este 
texto de Nietzsche, em artigo publicado originalmente em 1966. O próprio título 
do trabalho, posteriormente incluído no livro Trópicos do discurso (WHITE, 1994, 
pp.39-63), remete às considerações do fi lósofo alemão: O fardo da História (cf.
NIETZSCHE, 1990, p.127). White apresenta ali suas ideias sobre a proximidade 
entre literatura e história, as escolhas do estilo narrativo e sua função explicativa. 
Ele coloca estas noções não a partir do criticismo literário e da análise retórica, 
como fez em Metahistória (1995), mas partindo da refl exão ética: como construir 
um conhecimento histórico que sirva à humanização da sociedade? Retoma, 
destarte, a proposta nietzschiana de avaliar a historiografi a a partir de seus efei-
tos sobre a vida social:

...precisamos de uma história que nos eduque para a descontinuida-
de de um modo como nunca se fez antes; pois a descontinuidade, 
a ruptura e o caos são o nosso destino. Se, como disse Nietzsche, 
‘temos a arte para não precisar morrer pela verdade’, temos também 
a verdade para escapar à sedução de um mundo que não passa de 
uma criação dos nossos anseios. (...) Só uma consciência histórica 
pura pode de fato desafi ar o mundo a cada segundo, pois somente a 
história serve de mediadora entre o que é e o que os homens acham 
que deveriam ser, exercendo um efeito verdadeiramente humanizador 
(WHITE, 1994, p. 63).  

 Aparece no trecho citado certa ênfase na verdade e no conhecimento da 
realidade. Elas são importantes para que os historiadores cumpram sua função 
social. Hayden White não as relegou simplesmente, como geralmente afi rmam 
seus acusadores, mesmo partindo de Nietzsche. Aliás, ele ainda retomou outra 
ideia deste fi losofo: a verdade enquanto metáfora. No mesmo artigo, escreveu:

Já se afi gura possível admitir que uma explicação não precise ser atri-
buída unilateralmente à categoria do literariamente verídico, de um 
lado, ou puramente imaginário, de outro, mas pode ser julgada ex-
clusivamente em função da riqueza das metáforas que regem a sua 
sequência de articulação. (...) O resultado dessa atitude não é o relati-
vismo... (1994, p.59)

 Como comprovação desta tese, White cita o historiador da arte Ernest 
Gombrich, a quem Carlo Ginzburg tanto admira (cf.GINZBURG, 1989). As per-
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cepções diferentes que dois artistas têm de uma passagem não levam a postular 
sua inexistência, mas a valorizar as representações específi cas e o estilo de 
cada um (WHITE, 1994, p.59). As metáforas, nesta perspectiva, manifestam de 
alguma maneira o real fi ltrado, obviamente, pela subjetividade3. 

 5. O historiador italiano resolveu também relacionar a concepção nietzs-
chiana de verdade e mentira com o pensamento de Michel Foucault. Afi rma que 
o texto referido foi citado em uma nota de rodapé de As palavras e as Coisas 
(GINZBURG, 2002, p.141). O livro do pensador francês foi lançado no mesmo 
ano de O fardo da História, 1966. Todavia, Foucault havia feito sua famosa pa-
lestra sobre Nietzsche dois anos antes.
 Nesta conferência, Foucault tentou abordar simultaneamente os três mes-
tres da suspeita, a saber, Marx, Freud e Nietzsche. Mas como unir pensadores 
tão díspares, que produziram obras com temas e interesses totalmente distin-
tos? Para o pensador francês, o ponto de intercessão estaria nas técnicas de 
interpretação que elaboraram (FOUCAULT, 1997, p.13).
 Quando Marx estabeleceu a crítica da ideologia burguesa, ele estava pro-
pondo uma teoria da linguagem que passa pela função social das palavras. Já 
Freud descobriu a teoria do inconsciente e com isso as palavras tornaram-se, 
juntamente com a consciência, epifenômenos enganadores do que seria seu 
verdadeiro sentido. Nietzsche trouxe em cena o problema do poder: as palavras 
teriam sido criadas pelas classes superiores para impor sua própria interpreta-
ção de mundo.
 Parece-nos que, no fundo, Foucault tomou Nietzsche por parâmetro para 
“ler” os outros dois autores. Foi ele, afi nal, que transformou a fi losofi a numa fi -
lologia onde o signifi cado original nunca é atingido (Cf.FOUCAULT, 1997, p.23). 
Ainda na leitura foucaultiana, através desses três pensadores alemães “a inter-
pretação se converteu fi nalmente numa tarefa infi nita” (1997, p.20).

 As práticas interpretativas referem-se sempre a um “quem” (1997, p.26). A 
operação das “técnicas de interpretação” constituirão justamente a base de seu 
estudo posterior acerca d’As palavras e as coisas. A questão de quem sustenta-
va a verdade ou a falsidade de um discurso seria retomada (FOUCAULT, 1992, 
p.321). Todo o conhecimento gerado pelas Ciências Humanas, afi rma bem pró-

3 Na introdução de Trópicos do discurso, Hayden White escreveu que “há um sentido 
no qual nenhuma metáfora é de todo errônea. A base de sua unidade, expressa na cópula da 
identidade, talvez não seja conhecida e nem sequer concebível para uma dada inteligência, mas 
mesmo a transferência metafórica mais drástica, a catacrese mais paradoxal, o oxímoro mais 
contraditório ou o trocadilho mais banal produz o efeito de iluminar, se não a realidade, ao me-
nos a relação entre as palavras e as coisas, o que é também um aspecto da realidade...” (1994, 
p.35).
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ximo às noções nietzschianas, estaria marcado pela ética e pela política (1992, 
p.344). Por tudo isso, coloca o seguinte princípio metodológico:

Os códigos fundamentais de uma cultura – aqueles que regem sua 
linguagem, seus esquemas perceptivos, suas trocas, suas técnicas, 
seus valores, a hierarquia de suas práticas – fi xam, logo de entrada, 
para cada homem, as ordens empíricas com as quais terá de lidar e 
nas quais se há de encontrar (1992, p.10)

 Neste livro, Michel Foucault investigara a história das representações da-
das pelos cientistas ao mundo empírico, do fi nal da Idade Média ao início do 
século XX. Em sua perspectiva, o pensador francês considerou mais os “códigos 
fundamentais” que os sujeitos-do-saber. Hoje, talvez, a crítica do sujeito histórico 
e certo anti-humanismo dos anos sessenta nos pareçam ultrapassados, mas 
a riqueza da problemática permanece plenamente válida. A função das repre-
sentações não constitui a moeda corrente da produção das Ciências Humanas 
atuais? 

 6. Para Foucault, a linguagem não é imperfeita para representar a reali-
dade, ela é simplesmente de outra ordem (1992, p.25). Semelhantemente pensa 
Roland Barthes: “a ‘representação’ pura e simples do ‘real’ (...) aparece assim 
como uma resistência ao sentido” (BARTHES, 1988, p.156). Nesta frase, ele 
troca propositalmente o termo referência por resistência, mesmo que esteja ana-
lisando o Discurso da história. Por causa do abandono da referência, Ginzburg 
também aborda as idéias barthianas (2002, pp.48, 69). Para o pesquisador italia-
no, estes defensores do antipositivismo possuem três pressupostos que seriam 
comuns:

1) ...a historiografi a, assim como a retórica, se propõe unicamente 
a convencer;
2) o seu fi m é a efi cácia, não a verdade;
3) de forma não diversa de um romance, uma obra historiográfi ca 
constrói um mundo textual autônomo que não tem nenhuma relação 
demonstrável com a realidade extratextual aa qual se refere e textos 
historiográfi cos e textos de fi cção são auto-referenciais... (2002, p.48).

 Consideramos que essa síntese é feita com pretensões polêmicas, ou 
seja, ela simplifi ca, distorce e exagera. Carlo Ginzburg chega a denominar os 
pensadores que seriam inspirados na fi losofi a nietzschiana de sofi stas! (2002, 
p.69). 
 Roland Barthes realmente citou Nietzsche numa passagem de seu artigo 
(1988, p.155), mas utiliza primordialmente em seu estudo as ferramentas da lin-
guística e da análise do discurso. Ele parte de um elemento óbvio na pesquisa 
documental e com testemunhos: trabalha-se somente com discursos. Os fatos 
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relatados nos textos históricos fazem partes de outros textos. Nos livros históri-
cos, então, “o referente é visado como exterior ao discurso, sem que nunca seja, 
entretanto, possível atingi-lo de fora do discurso” (1988, p.155).
 A observação em nada desvaloriza o trabalho dos pesquisadores. Pelo 
contrário, torna-o mais complexo, já que deve estar consciente de suas difi cul-
dades e limitações. Mesmo se autores como Barthes e White ignorassem ple-
namente as diferenças entre textos historiográfi cos e textos de fi cção, o que 
consideramos bastante improvável, seus estudos sobre a imaginação na cons-
trução do saber histórico (White) ou sobre as técnicas para atribuir signifi cados 
ao real (Barthes) enriquecem sobremaneira a pesquisa. A verdade interna aos 
discursos, a investigação de seus modos de construção e sua efi cácia, a nosso 
ver, são tão relevantes quanto a ampla fundamentação documental.  

 7. No intuito de combater tais leituras relativistas, Carlo Ginzburg sugere 
um retorno a Aristóteles. Estranhamente, ele afi rma que as teorias da retórica 
aristotélica tiveram “pouco eco nas discussões recentes sobre a metodologia 
da história” (2002, p.40). Ora, o extenso livro Tempo e Narrativa escrito por Paul 
Ricoeur - considerado por Roger Chartier “o mais importante publicado sobre 
historia nos últimos dez anos” (apud.DOSSE, 2001, p.74) - retira boa parte dos 
seus argumentos justamente de Aristóteles. Não conseguimos compreender por 
que o erudito historiador italiano ignora por completo a obra de Ricoeur.
 Naquele livro, o fi lósofo francês apresentava uma tese semelhante à co-
locada por Ginzburg: a retórica não é oposta às provas, sendo o seu núcleo fun-
damental (cf.GINZBURG, 2002, pp.49,63). Segundo Paul Ricoeur (1994, p.15), 
toda narrativa possuiria uma exigência de verdade que consiste na referencia à 
experiência humana vivida temporalmente A linguagem constitui-se num instru-
mento para levar outrem a uma nova experiência com o mundo (1994, p.119).
 Pode-se argumentar que Ricoeur tratou, neste livro, mais da Poética de 
Aristóteles e que Ginzburg quis recuperar especifi camente o livro da Retórica. 
O argumento está correto. O pensador francês, inclusive, justifi ca essa opção. 
A retórica aristotélica aborda mais a recepção dos discursos, não sua produção, 
tema enfocado nas páginas da Poética e da referida obra de Ricouer (1994, 
p.80). Mas há outra justifi cativa. Sua análise da narrativa está, na verdade, com-
plementando uma obra anterior, A Metáfora Viva (RICOEUR, 1983). Foi neste 
trabalho que o autor francês tratou com profundidade da retórica aristotélica. A 
tese central é semelhante à da obra posterior, afi rmando Ricoeur que mesmo a 
linguagem servindo-se de metáforas para captar o mundo, ela não perde com-
pletamente a realidade. Pelo contrário, nos faz vê-la (1983, p.326). Unindo as 
duas análises, no terceiro tomo de Tempo e Narrativa, Ricoeur propõe ser justa-
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mente a metáfora o eixo do trabalho de interpretação histórica (1997, p.257). 

 8. Mas voltemos a Aristóteles. Segundo Carlo Ginzburg, ele identifi ca na 
prova “o núcleo racional da retórica” (2002, p.54). Há um problema nesta asser-
tiva. Como já sabemos, pístis em grego pode ser traduzido como prova, porém 
possui igualmente o sentido de crença e de probabilidade. A prova irrefutável, 
fundada na certeza, não é chamada por Aristóteles de pístis, mas de tekmérion. 
Esta última surge da lógica, de uma relação dedutiva necessária (ARISTÓTE-
LES, 1998, p.53). A história não faz parte da lógica, pois não é uma theoria, um 
conhecimento geral4. Ao inverso, como ele mesmo afi rmou na Poética, a histo-
riografi a trata daquilo que é particular (1966, p.78).
 Carlo Ginzburg, obviamente, sabe muito bem disso. Para sustentar seu 
argumento, então, ele dá muitas voltas de forma a identifi car pístis com tekmé-
rion (2002, p.55-56). Um meio termo seria semeion, que signifi ca sinal ou indicio. 
Este termo, como se sabe, era caro ao pesquisador que propôs o paradigma 
indiciário. Nesta concepção, os historiadores possuiriam apenas vestígios e, 
pela imaginação, juntando suposições, buscariam reconstituir de alguma forma 
o acontecido. No debate com os pós-modernos, entretanto, Ginzburg acabou 
abandonando uma de suas ideias mais geniais: a epistemologia dos indícios e 
sinais (cf.GINZBURG,1989, pp.143-179). Para Aristóteles, aliás, somente atra-
vés de indícios (semeion) poderíamos saber o que aconteceu (1998, p.53).

 9. O livro Relações de Força constitui-se, assim, numa denúncia dos fan-
tasmas que assombram o mundo dos pesquisadores em Ciências Humanas na 
atualidade. O principal dentre eles seria o do relativismo, que pretende transfor-
mar a pesquisa histórica em um sofi sticado exercício da fantasia.
 É fácil notar que as palavras fantasma e fantasia possuem uma origem 
comum: phantos, que em grego signifi ca aparição ou visão. Principalmente pelo 
olhar, como ensinavam os fi lósofos da Grécia clássica, é que ganhamos a noção 
de realidade5. Aí está um dos temas mais relevantes da produção historiográfi ca 
contemporânea: a problemática da construção do real pelos diferentes sujeitos 
sociais em disputa.
 Tal questão é tratada de forma instigante pela teoria psicanalítica. Ela 
aponta a presença de fantasmas, ou seja, da fi cção, na percepção da realidade. 
O conhecer estaria inserido no desejar e o supremo desejo é sintetizado pelo 
símbolo fálico. O falo, então, seria o símbolo máximo do poder saber, a grande 

4 Como afi rmou Fernandez-Armesto (2000, p.127)  Aristóteles estabeleceu um grande 
fosso entre história e lógica, pois a última seria atemporal.
5 Também o historiador na Grécia antiga é “aquele que vê”, sendo por testemunhar que 
obtém sua autoridade de narrar o verdadeiro (HARTOG, 2001, p.51).
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busca humana. Como ensinava Lacan, no início dos anos setenta, “a realidade 
é abordada com os (mesmos) aparelhos do gozo” (1985, p.75).
 A obra de Ginzburg, ao invés de conseguir demonstrar a posse do falo 
no conhecimento científi co indica justamente a consciência de sua falência. A 
compreendemos mais como um “sintoma” do prazer que sentíamos em, supos-
tamente, dispor da realidade objetiva. Não pretendemos dizer com isso que a 
história seja somente algo imaginativo ou que a historiografi a seja semelhante a 
um romance. Mas que, no processo investigativo, a comprovação está inserida 
em um sistema interpretativo – poderíamos dizer, até, hermenêutico - composto 
pela mescla entre a subjetividade do pesquisador e a da fonte ou documento, 
entre o real e o fi ctício, entre a teoria e o fato, entre a retórica, a persuasão e o 
dado; enfi m, por todos os meios utilizados para acessar, de algum modo, a alte-
ridade do passado.

 10. O respeito pela alteridade é uma das contribuições que o historiador 
pode oferecer ao mundo contemporâneo. E, como lembra o autor italiano, “nem 
todas as culturas dispõem do mesmo poder” (GINZBURG, 2002, p.134). Um 
pressuposto para o diálogo seria assumir que os países pobres do mundo po-
dem possuir outros regimes de verdade ou outros sistemas de realidade. Nem 
todos provém da cultura greco-ocidental, como pretende eurocentricamente Car-
lo Ginzburg (2002, p.42). Além disso, não deveríamos esquecer o caráter forte-
mente imperialista e escravista desta cultura que tornou-se o padrão ocidental 
(cf.FONTANA,1998, p.22). 
 Ter em conta que nossas interpretações são marcadas pela subjetividade 
é tão importante quanto assegurar a referência extralinguística, ou seja, o real 
que nos desafi a e escapa. A cultura e a linguagem, estando além da natureza, 
condicionam sua compreensão ao mesmo tempo em que a revela. Considerar 
o conhecimento científi co desta maneira mais humilde poderá, quem sabe, “nos 
despertar para a percepção de culturas diferentes, para a ideia de que as pesso-
as podem ser diferentes e, com isso, contribuir para a ampliação das fronteiras 
de nossa imaginação” (GINZBURG, 2000, p.299).
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