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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo trazer para dentro do texto a releitura da obra clássica de literatura
brasileira “Rosaura, a enjeitada”, de Bernardo Guimarães a partir do olhar indiciário proposto pelo
historiador italiano Carlo Ginzburg, em “Mitos, Emblemas, Sinais”, dando foco ao texto “Sinais”. Assim,
abrimos possibilidades de relações investigativas na pesquisa “A formação dos bacharéis-doutores em
Direito na Academia de São Paulo no século XIX: memória e história”. Para tal, foram utilizadas pesquisas
bibliográficas relativas ao campo da História e História da Educação, além do uso de fontes históricas.
Concluímos, então, a utilidade e meios de aplicação do método em obras literárias, a fim de contribuir com
dados para a pesquisa.

Palavras chave: métodoindiciário, história da educação, obra literária.

ABSTRACT

This article aims to bring to inside the text the reread of the classic brazilian literary work "Rosaura, a
enjeitada", of Bernardo Guimarães from the evidentiary standpoint proposed by the italian historian Carlo
Ginzburg, in "Myths, Emblems, Clues", giving focus on the text "Clues".Thus, we open possibilities of
relations in the research "the formation of doctors-bachelors in Law at the Academia de São Paulo in the
nineteenth century: history and memory". For that, we used literature searches relating to the field of
history of education, and the use of historical sources.We conclude from that the usefulness and means of
applying the method in literary works in order to contribute data to the research.

Keywords: evidential method, history of education, literary work.

1- INTRODUÇÃO:

O presente artigo tem como objetivo trazer para dentro do texto a releitura da obra clássica de
literatura brasileira “Rosaura, a enjeitada”, de Bernardo Guimarães, a partir do olhar indiciário
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proposto pelo historiador italiano Carlo Ginzburg, em “Mitos, Emblemas, Sinais”, dando foco ao
texto “Sinais”. Além de mostrar o contexto do paradigma indiciário, trazemos as possibilidades
do método no campo de estudo da história da educação. Para tanto, a obra de Bernardo
Guimarães, “Rosaura, a enjeitada”, e seus desdobramentos como documento histórico na
relação com o projeto “Do bacharel ao doutor: questões educacionais nas teses defendidas na
Academia de Direito de São Paulo (1827-1889)”[1], pesquisa esta que também faz parte do
Programa de Pesquisa “Moderno, Modernidade, Modernização: a educação nos projetos de
Brasis – séc. XIX e XX (2ª Fase)”[2], será explorada a partir dos olhares que se voltam para o
método indiciário.

Lançaremos primeiro um olhar à obra de Ginzburg, que compreende sete textos publicados
entre 1961 e 1984, com temas diversos que vão da inquisição italiana ao nazismo. Tal
característica é uma das marcas registradas do historiador, que além da diversidade de seus
estudos, se destaca por ser um dos pioneiros da microhistória e do método indiciário. Nesse
sentido, “Mitos, Emblemas, Sinais: Morfologia e História” foi lançado originalmente em 1989,
sob o formato de uma coletânea de textos. No presente artigo daremos especial destaque a
“Sinais”, que segundo Ginzburg é um “ensaio que pode ser lido como uma tentativa de
justificar em termos históricos e gerais um modo de fazer pesquisas” (GINZBURG, 1991, p.7).
Esse “modo de fazer pesquisas,” que passa a ser chamado de “paradigma indiciário” ou
“método indiciário,” parte de uma analogia das técnicas utilizadas por Morelli, Sherlock Holmes
e Freud, baseando-se de modo pertinente na análise de pequenas pistas ou indícios.

“Rosaura, a enjeitada”, último romance publicado em vida por Bernardo Guimarães, será
trabalhado aqui em paralelo à releitura de “Mitos, Emblemas, Sinais”, mostrando a utilidade e
uma possível forma de aplicação do método indiciário em uma obra literária. Datado de 1883,
este se mostra relevante para a pesquisa em questão, graças às particularidades inseridas em
meio a um estilo já recorrente do autor. Entre elas, várias pistas sobre o próprio Bernardo
Guimarães, enquanto estudante da Academia de Direito de São Paulo, e seus companheiros de
curso. Juntamente a isso, é digna de nota também a descrição da Paulicéia no período anterior
ao café, uma vez que são muito poucos os romances que a descrevem. Este, em especial,
consegue ser bastante rigoroso, graças ao vínculo entre a mistura de realidade e ficção que se
dá em suas páginas.

Ambos os livros possuem importância para a pesquisa de forma singular. Em primeiro ponto, o
uso de obras literárias tem se tornado recurso constante e ganhado espaço aos poucos no
terreno das pesquisas históricas, em especial na área de história da educação. “Evidentemente,
a obra literária não reflete a realidade: a fração do real que ela revela é resultado de uma
interpretação e reelaboração” (GALVÃO e LOPES, 2010, p.73). E não seria a produção histórica,
também, resultado de interpretação e reelaboração? Mais que isso, se somarmos o
procedimento histórico recorrente às técnicas do método indiciário, é possível descobrir não só
respostas para perguntas como “o que o documento é capaz de dizer?”, mas também o que está
por trás do que ele é capaz de dizer. Reside aí a conexão entre as duas obras apresentadas
anteriormente, sendo o método indiciário uma ferramenta que possibilita maximizar a obtenção
de informações, e o livro de Bernardo Guimarães um dos muitos objetos onde ele pode ser
aplicado. Assim, podemos gerar um retrato da sociedade paulistana anterior ao café e da
mentalidade dos estudantes da Academia de Direito de São Paulo, que influenciada por
determinados ideais, iria em breve tecer teses e projetos para a formação da cultura jurídica e
do Brasil enquanto Estado-Nação.

2- As peças do método indiciário em diálogo com “Rosaura, a enjeitada”

“O caçador teria sido o primeiro a ‘narrar uma história’ porque era o único capaz de ler, nas
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pistas mudas (se não imperceptíveis) deixadas pela presa, uma série coerente de eventos.”
(GINZBURG, 1991, p. 152). Assim começou a jornada humana para a reconstrução de histórias,
objetos e animais que não haviam sido vistos. E é falando sobre caçadores que Carlo Ginzburg
inicia a descrição histórica de como se desenvolveu o método dedutivo que séculos mais tarde
tornou-se o que chamamos de “indiciário”. Da mesma forma que o dito método constrói-se com
diversas peças, assim também é construído o texto “Sinais”, que ao ligar pontos distintos no
tempo e espaço, procura apresentar e justificar a forma como o autor dirige suas pesquisas.
Importante ressaltar que em nenhum momento o autor dispõe-se a explanar como e onde
utilizar o método, mas guia o leitor através de uma linha de raciocínio e exemplos históricos a
fim de que gere uma interpretação.

O primeiro passo na montagem do texto é a apresentação das três figuras centrais que servem
de embasamento para o método: Morelli, Sherlock Holmes e Freud. Ginzburg constrói uma
analogia pertinente a partir de uma série de fatos ocorridos no final do século XIX e
indiretamente interligados. Morelli era um crítico de arte italiano, formado em medicina, o qual
defendia em seu “método morelliano” que o caminho para descobrir a verdadeira autoria de um
quadro não consistia em observar as características mais corriqueiras, normalmente utilizadas
nesse tipo de processo, pois essas são as mais facilmente imitáveis. Dizia Morelli, então, que:
“É necessário examinar os pormenores mais negligenciáveis, e menos influenciados pelas
características da escola a que o pintor pertencia: os lóbulos das orelhas, as unhas, as formas
dos dedos das mãos e dos pés.” (GINZBURG, 1991, p.144).

Tal método coincide com o de outro crítico de arte, e médico, italiano do período do
renascimento conhecido como Giulio Mancini, no tocante ao fato de que ambos descobriam a
autoria verdadeira de quadros a partir de pormenores que o público, e mesmo os pintores, não
costumam prestar atenção. Mancini, porém, utilizava como objeto de análise as pinceladas
rápidas, quase involuntárias, a exemplo dos cabelos.

O paralelo apresenta-se de forma bem clara, mas devemos parar para pensar na relação, e mais
importante ainda, na utilidade que um método de autenticação de quadros tem para o trabalho
do historiador. Considerando o cenário de nossa própria pesquisa, a primeira pergunta seria:
terão também as obras literárias estes pormenores como as orelhas analisadas por Morelli ou
os traçados quase involuntários observados por Mancini? A resposta é sim, e de forma bem
simples. Da mesma maneira que se analisa um quadro, quando se procura indícios que
passaram despercebidos em uma leitura superficial, não devemos nos voltar para as aberturas
e finalizações de capítulo, ou para as grandes cenas de impacto, pois estas são as mais
elaboradas e premeditadas. Em contrapartida, ao observarmos as descrições mais corriqueiras
e mesmo os diálogos de fundo entre personagens secundários, percebemos em “Rosaura, a
enjeitada” uma detalhada descrição da cidade e sociedade paulistana na década de 1840, a
exemplo das principais atividades econômicas da região, localização e população de bairros,
hábitos e horários cotidianos, perfil de leitura, vocábulos e expressões.

O método indiciário de Morelli é então aproximado ao de Holmes, uma vez que “o conhecedor
de arte é comparável ao detetive que descobre o autor do crime (do quadro) baseado em
indícios imperceptíveis para a maioria.” (GINZBURG, 1991, p.145). Já coletamos alguns desses
indícios no romance exemplificado, e agora é necessário nos aprofundarmos nesta segunda
peça do método. Nesta peça, Sherlock Holmes entra em cena como um detetive ficcional criado
pelo também médico Sir Arthur Conan Doyle, tendo sua primeira aparição em “Um estudo em
vermelho” de 1887. Seu método possibilitava a reconstrução da figura de sujeitos e cenas a
partir de meros indícios, normalmente imperceptíveis, como cinzas de charuto e manchas nas
roupas. Se Morelli era criticado como “arrogante” pela certeza que tinha ao usar seu método e
dar vereditos, Holmes de certo pode ser considerado ainda mais arrogante, com sua “maneira
presunçosa de falar”, como descrita por Watson. Isto, no entanto, não nega a utilidade prática
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de seu modo de trabalho, e é dando exemplos com trechos do conto “A caixa de papelão”, onde
Holmes “dá uma de Morelli”, pelo qual Ginzburg estreita ainda mais as relações entre estas
duas personagens.

É usando o gancho apresentado que vamos ainda mais fundo, pois se a primeira peça havia nos
possibilitado perceber as disfarçadas “unhas” e “lóbulos” do livro, é com a segunda que vamos
interpretá-las e remontar a cena, cruzando informações com outras fontes sempre que possível.
Neste caso, temos como apoio as memórias da academia de direito: “Academia de São Paulo:
Tradições e Reminiscências” de Almeida Nogueira e “Memórias para a história da academia de
São Paulo” de Spencer Vampré. Desnecessário dizer que não importando o método utilizado, é
sempre recomendado dialogar com o máximo de fontes possíveis, cruzando as informações e
tecendo uma teia de interligações para compor o quadro definitivo. Nesse sentido, as
descrições e informações obtidas em “Rosaura, a enjeitada”, não poderiam ser melhores.
Bernardo Guimarães insere um caráter muito pessoal na obra, incluindo o próprio autor e seus
companheiros como personagens da primeira parte da trama. Não é de se admirar que alguns
conjeturem a possibilidade de que o romance tenha sido esboçado durante os anos de
Academia, para ser finalizado e publicado décadas depois. Sendo assim, desde as reuniões aos
dizeres, se torna possível remontar boa parte do cotidiano dos estudantes da época.

A peça final vem também por intermédio de uma ligação com Morelli, como mostrada no trecho:
“Freud declarou de maneira ao mesmo tempo explícita e reticente a considerável influência
intelectual que Morelli exerceu sobre ele, numa fase muito anterior à descoberta da
psicanálise.” (GINZBURG, 1991, p.147). Esta ligação torna-se ainda mais forte por ter sido
documentada, e pela articulação que ambos os métodos podem apresentar, vide Wind:

A alguns críticos de Morelli parecia estranho o ditame de que ‘a personalidade deve ser
procurada onde o esforço pessoal é menos intenso’. Mas sobre este ponto a psicologia moderna
estaria certamente ao lado de Morelli: os nossos pequenos gestos inconscientes revelam o
nosso caráter mais do que qualquer atitude formal, cuidadosamente preparada por nós. (WIND
apud GINZBURG, 1991, p.146)

Com essa observação de Wind, retomamos brevemente a discussão dos movimentos
inconscientes apresentados durante a explanação da primeira peça do método, e também
estreitamos os laços entre Morelli e Freud. A relação entre Freud e Holmes também se
apresenta pelo próprio Freud, em declarações do mesmo ao revelar seu interesse pelas
aventuras do detetive, e como seus colegas comparavam o método psicanalítico ao de Holmes.

A partir daí, podemos voltar para o diálogo que travamos com “Rosaura, a enjeitada”,
acrescentando agora a última peça para a releitura sob o olhar do método indiciário. Utilizando
todas as pistas e visão de cena que conseguimos reconstruir até agora, o passo seguinte
constitui-se em ir além da estrutura crua e pronta, partindo para a mentalidade por trás.
Ginzburg mostrou uma possibilidade para tal no livro “O queijo e os vermes” (1976), onde
destrincha o pensamento e cotidiano de um moleiro perseguido pela inquisição. A partir do
depoimento transcrito pela inquisição, o autor retira dali todas as obras lidas (ou possivelmente
lidas) pelo moleiro, criando assim um mapa para compreensão do pensamento desta
personagem histórico, seu cotidiano e convivência dentro do contexto social em que vivia.
Podemos fazer o mesmo. As evidências do romantismo em “Rosaura, a enjeitada” se mostram
logo presentes e pertinentes, em especial com as referências a Lord Byron. Também há a
presença de Fausto (Goethe), Dom Quixote (Cervantes), poemas de Virgilio e mitos gregos que
povoam os sonhos dos estudantes.

Com os três passos formados, podemos encerrar aqui a analogia. Há, porém, um último detalhe
que amarra ainda mais as três peças que compõem o método indiciário: Morelli, Freud, Doyle e
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mesmo Mancini eram médicos. O significado de curiosa coincidência está no fato de que os
médicos por muitos séculos executaram um papel similar ao do detetive, utilizando-se de todas
as pistas e indícios possíveis para dar seu diagnóstico. Sendo assim, nada mais natural que sua
curiosidade e capacidade de observação tenha os guiado a se apegarem a estas pequenas
pistas.

3- Traçando paralelos entre a obra de Ginzburg e Bernardo Guimarães

Até agora nos ocupamos do método indiciário apresentado no texto “Sinais”, dialogando com a
obra de Bernardo Guimarães. Entretanto, a releitura não estaria completa sem falarmos dos
demais textos de “Mitos, Emblemas, Sinais”. Dissemos na introdução que “Sinais” funciona
como “carro chefe” para todo o livro. Isso porque há alguns elementos que reaparecem várias
vezes ao longo das 217 páginas de artigos e que, mesmo escondidos, servem de ligação. Uma
vez que livros são construídos a partir de uma lógica coesa, é possível também fazer o caminho
inverso e usar a lógica para desconstruí-los e gerar esqueletos e mapas que nos ajudem a
compreender ou explanar acerca do objeto. Para “Mitos, Emblemas, Sinais”, selecionamos três
itens derivados do próprio texto “Sinais” e que ajudam a compreensão e interligação entre os
demais textos: O próprio método indiciário, Freud e o dilema qualitativo.

É óbvio que estes três pontos estão ligados. Da mesma forma, é óbvio que o método indiciário
se encaixará de um modo ou de outro em todos os textos se levarmos em conta que este é o
método que Ginzburg utiliza como historiador. “Sinais” nada mais é que uma tentativa de
justificá-lo formalmente. Porém, se colocarmos um desses determinados pontos acima dos
demais e tivermos tal característica em mente ao ler o texto, onde esse ponto possui maior
“relevância”, nossa compreensão é facilitada.

Começando pelo método indiciário, ao qual todos os textos estão ligados, direta ou
indiretamente, e do qual já falamos, gostaríamos de iniciar dando destaque ao primeiro texto
do livro, “Feitiçaria e piedade popular: notas sobre um processo modenense de 1519”. Assim
como “O queijo e os vermes”, este texto se baseia em relatos inquisitoriais para construir um
panorama do caso, desta vez, porém, os resultados se voltam para um caminho totalmente
diferente e mesmo ligado ao materialismo histórico, ao apresentar a relação presente entre os
inquisidores e feiticeiras e levantar a hipótese de que a feitiçaria popular era utilizada como
forma primitiva de luta de classes. Essa teoria é consequência das próprias circunstâncias do
caso: Chiara Signorini é acusada de feitiçaria após uma série de coincidências envolvendo seus
patrões. Sempre que Chiara era despejada ou alguma promessa feita a ela não era cumprida, os
responsáveis acabavam sendo vítimas de algum mal. Neste caso, a questão da feitiçaria como
forma primitiva parece se encaixar bem, mas segundo Ginzburg esta teoria não se manteve. Ao
contrário de outra, sugerida no final do texto, que levantava a hipótese sobre os processos de
feitiçaria como embate entre culturas diferentes, e confirmada pouco depois na documentação
referente à pesquisa dos andarilhos do bem.

Abrimos então um paralelo com “Rosaura, a enjeitada”, uma vez que tema similar é tratado
tanto lá quanto na nossa pesquisa. Neste caso, porém, a questão da feitiçaria é tratada de
forma bastante própria, envolvendo sempre os negros e toda a carga racial que descende ao
longo das gerações. A descendência se mostra um dos pontos centrais ao longo da obra,
contendo gostos, mitos e aspectos culturais que envolvem todas as raças brasileiras,
apresentando-se sempre de forma discreta, mas crucial nas descrições das personagens. No
segundo volume do livro de Bernardo Guimarães, tomamos conhecimento da história de Nhá
Tuca, uma senhora branca que herdara uma casa repleta de escravas negras. O lugar
funcionava como pousada, e de forma oculta como bordel. Além disso, Nhá Tuca também
vendia os filhos homens de suas escravas, mantendo em seu lar apenas as mulheres, estas
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raramente vendidas, para manterem os serviços ao longo dos anos. Entretanto, os bons tempos
não duraram para sempre, e sendo uma senhora que fazia de tudo para manter-se ganhando
dinheiro, a dona do estabelecimento (segundo os moradores locais) começa a praticar uma
série de feitiçarias em conjunto com as escravas para obter lucros e não cair na miséria, de
forma semelhante ao caso de Chiara Signorini. Entretanto, estes atos causam repulsa geral na
vizinhança, e Nhá Tuca vai perdendo todos os seus bens ao longo do tempo, morrendo por fim
na extrema pobreza e inanição, sendo evitada por todos e chamada de “bruxa”. Podemos então,
a partir desse caso, explorar os significados por trás desses atos e consequências, e observar
se as teorias de Ginzburg acerca da feitiçaria também se aplicariam no contexto brasileiro.

O tema da feitiçaria e dos andarilhos do bem retorna mais uma vez no último texto do livro,
“Freud, o homem dos lobos e os lobisomens”. Apesar da ligação temática entre o primeiro e o
último texto do livro, este realça mais outra característica selecionada anteriormente: Freud.
Isso se dá não pelo fato de que o texto parte a princípio de um caso do pai da psicanálise, mas
pela maneira como o método indiciário se volta em desvendar os pormenores e pistas
escondidas na própria mentalidade do paciente e seus prováveis ancestrais através da história,
coisa que não havia sido possível ao próprio Freud durante sua análise do caso.

A ideia de explorar a mentalidade e as pistas que ela contém para obter conclusões acerca de
um determinado tema aparece também no texto “Mitologia germânica e nazismo: Sobre um
velho livro de Georges Dumézil”, no qual Ginzburg contraria a crítica de que o livro de Dumézil
(Mythes et dieux des Germains) era uma prova de simpatia pelo nazismo (em vigor na época de
lançamento do livro) e mostra que este nada mais era que uma “contribuição crítica
esclarecedora sobre a Alemanha de Hitler” (GINZBURG, 1991, p. 183). É então demonstrada e
explorada a relação entre mentalidade, mitologia e cultura e a forma como estes termos afetam
a população e política, como mostrado no seguinte trecho:

A continuidade entre a mitologia germânica e as orientações políticas, militares e culturais do
Terceiro Reich era sabidamente um dos eixos da propaganda nazista. Dessa continuidade
constantemente alardeada o regime de Hitler retirava um poderoso elemento de legitimação
ideológica. (GINZBURG, 1991, p. 187)

Ao final do texto, é levantada ainda uma questão que abre campo para a exploração da
distinção entre a pesquisa científica e teses ideologicamente motivadas, questão pouco
trabalhada mas que se torna necessário ser observada no caso das pesquisas históricas, vide a
dualidade da disciplina diante de seu status como “ciência”.

O terceiro ponto destacado, o “dilema qualitativo” surge com maior destaque no texto “De A.
Warburg a E. H. Gombrich: Notas sobre um problema de método” onde será tratado a questão
do método de Warburg e como suas pesquisas foram sendo passadas a seus seguidores. É
levantada aí uma série de discussões a respeito da pesquisa histórica e da transformação de
métodos através do tempo, em que gostaríamos de destacar o fato de a pesquisa e o método
histórico tem as características do tempo em que é feita, a exemplo de “Wind, de uma geração
mais jovem, [que] expunha as implicações da obra de Warburg à luz de interesses diversos e
numa situação cultural diferente.” (GINZBURG, 1991, p. 47). Refletimos então sobre como o
método de Ginzburg se adaptará às nossas pesquisas, especialmente em relação aos nossos
objetos e região de pesquisas. A exemplo disto, temos o caso da feitiçaria citada anteriormente,
que apesar de estar em uma forma e época totalmente diferentes, ainda nos permite analisar
questões de caso a partir das ideias levantadas pelo historiador italiano.

Isso nos leva ainda a relembrar a trajetória do próprio dilema qualitativo enquanto paradigma
de pesquisa, que vinha sendo discutido ao longo dos séculos. Em “Sinais”, Ginzburg apresenta o
seguinte panorama que resume essa questão:
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O verdadeiro obstáculo à aplicação do paradigma galileano era a centralidade maior ou menor
do elemento individual em cada disciplina. Quanto mais os traços individuais eram
considerados pertinentes, tanto mais se esvaía a possibilidade de um conhecimento científico
rigoroso [...] Nesse ponto, abriam-se duas vias: ou sacrificar o conhecimento do elemento
individual à generalização [...], ou procurar elaborar, talvez às apalpadelas, um paradigma
diferente, fundado no conhecimento científico [...] do individual. (GINZBURG, 1991, p. 163)

Hoje sabemos que na história o quesito individual de cada pesquisa prevaleceu, não
atrapalhando de modo algum o resultado, tanto pelo mostrado no texto sobre a pesquisa de
Warburg, quanto pelos avanços da microhistória, que ao analisar um problema de perto,
consegue compor um quadro abrangente do objeto. Diante das reflexões feitas aqui, nos cabe
ressaltar não apenas a prevalência da individualidade, mas na situação atual devemos nos
aproveitar ainda da interdisciplinaridade da História, no tocante tanto a outras ciências quanto
a outros campos de pesquisa dentro da própria História. É o que temos feito a partir da ideia de
trabalho sugerida neste artigo, expandindo caminhos e oportunidades de análise do tema sobre
óticas diferentes.

Há ainda dois textos não comentados aqui: “O alto e o baixo: O tema do conhecimento proibido
nos séculos XVI e XVII” e “Ticiano, Ovidio e os códigos da figuração erótica no século XVI”. Em
ambos, o método indiciário recebe destaque, do modo que já foi discutido, para recompor o
cenário de um determinado tema, com metodologia voltada para a pesquisa em documentos e
impressos em geral.

4- Fechando a releitura

Neste fechamento, afirmamos que o paradigma indiciário constitui de uma real possibilidade de
método cuja aplicabilidade em obras literárias deve ser explorada. Ressaltamos, então, que o
uso da literatura em pesquisas não busca a verdade em enredos fictícios, e sim a visão do autor
sobre aquele determinado cenário e tema. Esta prática pode ainda ser aprofundada com o uso
de esquemas de desconstrução do texto e comparação de dados com outras fontes históricas.

As possibilidades estão postas!
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