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Resumo: A Micro-História é uma escola historiográfica que, grosso modo, procura tran-
sitar entre diversos níveis de análise de um evento histórico e que tem na busca e interpretação 
de indícios um dos seus traços fundamentais. Apesar de suas potencialidades, não tem sido uti-
lizada sistematicamente por historiadores da ciência. Na primeira parte deste texto, pretendo 
expor alguns dos fundamentos teóricos dessa escola e algumas de suas perspectivas para a His-
tória da Ciência. Na segunda, apresentarei brevemente algumas ideias do historiador italiano 
Lucio Russo como um exemplo de uma pesquisa que se aproxima de alguns dos fundamentos 
da Micro-História. Para Russo, Hiparco teria chegado a certa ideia de inércia, que teria exposto 
em escritos que não chegaram até nós. A hipótese da existência dessa física e a reconstrução das 
ideias do cientista helenístico se dão, então, a partir de indícios levantados a partir de diversas 
fontes. O que apresentarei pretende ser uma contribuição à Filosofia da História e à História da 
Ciência, e minha intenção é mostrar que a Micro-História pode proporcionar novas abordagens 
para o estudo da ciência e levar a novas conclusões – algumas vezes surpreendentes, e, por isso 
mesmo, geradoras e renovadoras do debate.

PAlAvRAs-CHAves: Micro-História, História da Ciência, Filosofia da História, Hiparco, ciên-
cia helenística

A história da ciência é uma disciplina sui generis. Diferentemente das outras disciplinas his-
tóricas, não é feita quase que exclusivamente por historiadores, mas também por cientistas e fi-
lósofos. Essa pluralidade na produção da história da ciência corresponde a um entendimento 
diverso da própria disciplina, daquilo que deva ser, afinal, seu objeto, seus métodos e seus usos. 
Também nela se nota um reflexo da distinção entre a cultura científica, de um lado, e a huma-
nística, de outro: as pesquisas históricas feitas por cientistas tendem (e enfatizo aqui que se tra-
ta apenas de uma tendência que não esgota todo o campo), grosso modo, a tratar a ciência como 
um empreendimento unificado universalmente, igual ou ao menos razoavelmente identificável 
em todas as épocas, e aquelas feitas por historiadores de formação tendem a ser mais voltadas 
para o estudo da ciência vista como uma manifestação cultural entre outras – enquanto na ver-
são produzida pelos filósofos, tendem a ser um meio-termo entre as duas tendências anteriores, 
ou então um repositório de casos de estudos para investigações sobre método1. 

1 Brush (1995) apresenta um breve relato histórico sobre a divisão interna da história da ciência, junto com 
uma proposta de reunião.
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Essas diferenças se refletem também na metodologia historiográfica utilizada. Enquanto a 
história da ciência feita por cientistas tende a se focar nos grandes nomes, mostrando como fo-
ram capazes de obter resultados que se mantém até hoje, a história dos historiadores tende a se 
focar no contexto, seja político, econômico ou social, no qual a ciência se desenvolveu. Em ca-
sos extremos, são produzidas histórias da ciência em que se trata apenas de aspectos dito “in-
ternos” à uma especialidade científica, sem qualquer preocupação com as outras dimensões da 
vida do cientista e da sociedade na época, ou apenas de aspectos “externos”, trazendo uma des-
crição completa dos diversos contextos no qual o cientista viveu e produziu, mas sem adentrar 
na sua produção científica propriamente dita. 

Também nos usos essas duas formas de se fazer história da ciência divergem entre si. Um 
tipo procura na história da ciência as raízes para o conhecimento que temos hoje (e ressalto que 
não há necessariamente anacronismo nessa posição), enquanto outro busca a compreensão da 
ciência do passado em seus próprios termos. Uma frase da historiadora Frances Yates ilustra bem 
essa divergência, e aponta para a necessidade de integração: 

[...] a história da ciência [...], em vez de ser lida apenas para frente pelas suas premonições daqui-
lo que está por vir, deveria também ser lida para trás, procurando as conexões com o que foi an-
tes. Desses esforços poderá surgir uma história da ciência que será exagerada e parcialmente errada. 
Mas a história da ciência a partir apenas do ponto de vista para frente também tem sido exagerada 
e parcialmente errada, interpretando erroneamente os pensadores antigos ao escolher, fora do con-
texto de seu pensamento como um todo, apenas o que parece apontar na direção dos desenvolvi-
mentos modernos. Apenas no futuro distante, talvez, um balanço adequado será estabelecido entre 
os dois tipos de investigação […] (YATES apud FINDLEN, 2005, p. 232). 

Diferenças internas à parte, boa parte da história da história da ciência recente tem sido fei-
ta a partir do ponto de vista da longa duração, ou seja, visando mostrar como se dão mudanças 
na ciência em longos períodos de tempo. A historiadora Paula Findlen credita isso sobretudo 
ao projeto de se mostrar a emergência da ciência no início da modernidade, numa tentativa de 
se aferir historicamente a presença de uma “revolução científica” (FINdLEN, 2005, p. 232). Outra 
razão possível é a dominação da disciplina da história (em geral, e não apenas a da ciência) pelo 
paradigma de Fernand Braudel2, os estudos da longue durée, principalmente entre os anos 1950 
– 1980, época de um renascimento dos estudos históricos sobre o início da ciência moderna. 

No entanto, esse paradigma sofreu uma crise, principalmente na história social e econômica, 
e várias escolas historiográficas surgiram a partir de então, como a história das mentalidades3, 
a chamada “nova história cultural”, e a micro-história4. É dessa última e de suas possibilidades 
para a história da ciência que me ocuparei neste texto, procurando mostrar seus principais con-
tornos teóricos assim como algumas de suas perspectivas para a história da ciência. Como exem-
plo do uso da micro-história, apresentarei brevemente uma reconstrução de um aspecto da físi-

2 O locus clássico é Braudel (1958). 
3 Jacques Roger (1993) advoga o uso da história das mentalidades na história da ciência.
4 Para uma noção de conjunto da crise da historiografia nos anos 1970 – 1980, ver Vainfas (2002, p. 13 – 52)
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ca de Hiparco a partir de um artigo de Lucio Russo. 
A micro-história é, antes de tudo, uma prática historiográfica experimental. Com isso, que-

ro dizer que ela não possui textos programáticos explícitos em sua fundação5, e que ela agrega 
historiadores de diversas procedências teóricas e com diversos objetos de estudo. Além disso, 
podem ser reconhecidas ao menos duas versões distintas da micro-história: uma versão ameri-
cana, baseada no chamado “paradigma indiciário” de Carlo Ginzburg, que veremos a seguir no 
que consiste, e outra ítalo-francesa, que encara a micro-história como “uma interrogação sobre 
a história social e sobre a construção de seus objetos” (REVEL, 1994, p. 550).

O termo “micro-história” (do italiano microstoria) foi cunhado por um grupo de historiadores 
italianos reunidos em torno da revista Quaderni Storici nos anos 19706, assim como foi o nome de 
uma coleção de livros publicados pela editora Einaudi nos anos 1980, chamada Microstorie, diri-
gida por dois expoentes dessa corrente, Ginzburg e Giovanni Levi. Enquanto a revista Quaderni 
Storici se propunha a publicar artigos principalmente de história social e econômica, a coleção 
Microstorie é mais diversificada, e conta com textos famosos, como A herança imaterial [L’eredità 
imateriale] de Levi (2000), e um conhecido e polêmico trabalho de história da ciência, o Galileu 
herético [Galileo eretico], de Pietro Redondi (1991)7.

A micro-história nasce de uma dupla crise: uma crise interna à disciplina da história e outra, 
muito maior, de um ceticismo em relação aos modelos de explicação social e econômica da so-
ciedade, que ajudou a precipitar a primeira (LEVI, 1991, p. 93 – 94). A crise historiográfica se deveu 
sobretudo à crescente desconfiança para com os procedimentos comuns empregados na escrita 
da história até por volta dos anos 1970. Esses procedimentos diziam respeito ao modo como os 
historiadores definiam seu objeto, bem como ao modo de explorar as fontes. A escola dos Anna-
les, que consagrou esses procedimentos, tinha como postulado básico a ideia de que a história 
só poderia ser escrita a partir do “evento repetível e suas variações, [e das] regularidades obser-
váveis a partir das quais seria possível extrair leis”. Disso, resultam as características dessa histo-
riografia: “o privilégio conferido ao estudo dos agregados o mais maciços possível, a prioridade 
dada à quantificação na análise dos fenômenos sociais, a escolha de uma duração suficientemen-
te longa” (REVEL, 1994, p. 551). Essas diretrizes metodológicas permitiram que a história respiras-
se novos ares ao abandonar o estudo exclusivo dos grandes nomes, ao recusar o etnocentrismo 
e ao poder explicar as mudanças em longos períodos de tempo. Por outro lado, apresentavam 
desvantagens – três, segundo Ginzburg (1994, p. 520): em primeiro lugar, não serviriam para a 
história antiga e medieval; em segundo, excluiriam temas da história das ideias e da história po-
lítica; e, em terceiro e mais importante, sugeririam uma equalização dos indivíduos como agen-
tes sócio-econômico-culturais que não levaria em conta certos casos anômalos. Para Ginzburg, 
isso é tanto esquecer que a documentação é função das situações de poder, quanto descurar de 
certos casos que não se adéquam à série utilizada. 

5 Talvez possamos considerar o texto de Edoardo Grendi (1977) um dos primeiros textos claramente progra-
máticos da micro-história.

6 Ainda que o termo já existisse antes; sobre isso, veja-se Ginzburg, 1994, p. 511 – 514.
7 Vainfas (2002, p. 71) apresenta uma lista com os títulos da coleção Microstorie no período de 1981 – 1988.
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É aí que entra a redução da escala de observação, a principal característica da micro-história 
(Levi, 1991, p. 95). Essa redução da escala significa não apenas o exame analítico minucioso das 
fontes e uma circunscrição mínima do objeto, mas a possibilidade de se obter conhecimentos que 
permanecem escondidos num nível macro. Para Ronaldo Vainfas (2002, p. 116 – 121), a redução da 
escala traz quatro redefinições para a historiografia: em primeiro lugar, a redefinição dos pressu-
postos da análise socio-histórica, isto é, a decisão de se buscar na própria sociedade estudada os 
critérios de ordenamento e as classificações, ao invés de se basear em esquemas a priori. Em se-
gundo lugar, a redefinição da noção de estratégia social, que consiste na atenção dada às diversas 
possibilidades de escolha que os atores históricos possuíam, o que torna esse tipo de historio-
grafia diverso daqueles que utilizam modelos estruturais-funcionalistas nos quais o indivíduo é 
simples função do meio em que vive. É interessante notar que essa atenção ao sujeito histórico 
abre caminho para os contrafactuais, ao reconhecer as incertezas que ele possuía e o campo de 
escolha que a sociedade em que viveu lhe davam. Em terceiro lugar, a redefinição da noção de 
contexto, um conceito não muito claro que em geral serve como ponto de partida do historia-
dor, algo como um fundo comum a todos os atores, dentro do qual se passa aquilo que é o tema 
da pesquisa. A redução da escala transforma uma noção inerte de contexto em algo dinâmico, ao 
permitir que o objeto de estudo seja visto em suas várias manifestações simultâneas, que o atra-
vessam, o moldam e por ele são moldadas de várias formas. Por fim, e como consequência dos 
pontos anteriores, a redefinição da hierarquia das problemáticas históricas, através da qual não 
é mais possível estabelecer uma separação rígida entre os diversos contextos nos quais os atores 
históricos se inserem, mas torna-se imperativo reconhecer que cada um deles participa de diver-
sos níveis e processos, desde os mais locais até os mais gerais e aparentemente distantes. Des-
sa forma, diz Vainfas (ibidem), “o reconhecimento desse pertencimento dos indivíduos à deter-
minada classe social, a uma categoria ou ofício ou à determinada região em certa época assume 
tanta importância quanto seu estado civil, suas sociabilidades, seus talentos e afetos individuais”.

Para além do estudo de caso ou da história regional, a redução da escala proposta pela mi-
cro-história é, portanto, uma forma de revelar aspectos do mundo que se manifestam apenas 
quando se olha para a realidade através, digamos, do microscópio, e não apenas do telescópio. 

Não se deve pensar, entretanto, que a micro-história seja simplesmente uma defesa da escala 
reduzida. A micro-história procura trabalhar com a ideia de contexto não mais como algo imposto 
“de cima” e que dá significado às diversas ações, eventos e processos, mas como algo a ser desve-
lado a partir “de baixo”, ao se trabalhar com as diversas dimensões do objeto analisado. Giovanni 
Levi (1991, p. 107) sustenta que “a redução da escala é um operação experimental precisamente por 
causa deste fato, [ou seja,] por assumir que as delineações do contexto e sua coerência são aparen-
tes e por revelar as contradições que apenas aparecem quando a escala de referência é alterada”, 
mas reconhece que tal clarificação poderia ocorrer, incidentalmente, através de um alargamento 
da escala – nesse sentido, a escolha da dimensão micro se deve à preponderância das análises ma-
cro-históricas. Como afirma Revel (1994, p. 572), é a variação da escala que é fundamental, e não 
uma escala específica, como mostram os estudos macro-históricos da New Economic History ame-
ricana, uma abordagem historiográfica também experimental que se utilizou dos contrafactuais 
como forma de se obter conhecimentos que de outro modo não seriam alcançáveis. 



413

A especificidade da micro-história está relacionada com a variação da escala de observação, 
e não necessariamente com o tamanho do objeto. O exemplo mais clássico dessa abordagem tal-
vez seja O queijo e os vermes [Il formaggio e i vermi], de Ginzburg (1976). Através do estudo detal-
hado do julgamento do moleiro Menocchio pela Inquisição, que termina na condenação desse 
à morte, Ginzburg analisa tanto a cosmologia que o réu acaba por apresentar diante dos juízes 
quanto procura descobrir suas fontes, chegando assim à ideia de uma “circularidade cultural” 
(GINzBURG, 1976, p. xiii), que apresenta a cultura popular como alternativa à cultura das classes 
dominantes, e não subalterna a ela8. No moleiro de Ginzburg estão presentes tanto sua tagare-
lice quanto a invenção da imprensa, tanto suas relações com os outros habitantes da sua aldeia 
no Friuli quanto os processos de tradução e interpenetração cultural que tornaram o Corão uma 
das fontes de sua cosmologia.

Outro ponto metodológico importante da micro-história é sua proximidade com as pesqui-
sas etnográficas. Já em 1977, Edoardo Grendi (1977, p. 511) sugere o uso na história da “aborda-
gem holística” da antropologia, e isso principalmente na versão proposta por Clifford Geertz. 
Nessa versão, o antropólogo deve fazer uma “descrição densa” [thick description], isto é, entender 
a cultura primeiramente como algo a ser interpretado através da descrição das várias “redes de 
significação” (GEERTz, 1973, p. 5) em que o indivíduo, e não apenas o grupo, está inserido. Isso 
faz com que se renuncie às teorias generalizantes sobre o funcionamento da cultura a ser estu-
dada, até mesmo em suas versões mais básicas, como as ideias sobre a racionalidade humana, 
por exemplo. Cada cultura é única, e assim deve ser estudada. Segundo Geertz, a pesquisa etno-
gráfica assim conduzida é microscópica (ibid., p. 21), e procura captar o funcionamento da socie-
dade-objeto a partir de dentro. 

Essas ideias influenciaram os primeiros historiadores que trabalharam com a micro-histó-
ria. Eles passaram a ver a cultura e a sociedade em geral como formada por uma teia de relações, 
dentro de um sistema de regras e significados a serem interpretados (APPUHN, 2001, p. 106). Tal 
interpretação apenas se torna possível pelo exame analítico do comportamento dos indivíduos 
ou de grupos circunscritos, para neles serem percebidas as várias camadas de significado e in-
teração. Contudo, um ponto de divergência dos micro-historiadores, principalmente Giovanni 
Levi, em relação à antropologia de Geertz está no relativismo que essa parece implicar: ao tra-
tar cada cultura como única e ao evitar qualquer teorização generalizante, Geertz elimina tan-
to a possibilidade de comparação entre culturas quanto o reconhecimento de estruturas trans-
culturais que podem afetar de maneiras semelhantes povos diversos. Para Levi, uma das formas 
de se evitar isso é através da “consideração da diferenciação social”, empregando uma “leitura 
mais formal das ações, comportamentos, estruturas sociais, papéis e relacionamentos” (LEVI, 
1991, p. 105). Com isso, Levi pretende tanto evitar o relativismo de Geertz quanto manter o diá-
logo com a historiografia tradicional, reconhecendo o papel das estruturas no condicionamen-
to da vida do indivíduo. 

A questão que se colocava, então, era de como adaptar as ideias de Geertz na história. O his-

8 Esse tema já fora explorado, ainda que de modo diverso, por Mikhail Bakhtin; sobre isso, veja-se Barros, 
2007.
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toriador trabalha – ainda que não necessariamente – com o passado, e não pode utilizar os méto-
dos de obtenção de dados à disposição do antropólogo. Além disso, a antropologia muitas vezes 
elimina a dimensão temporal, sendo incapaz de mostrar as mudanças pelas quais passou a socie-
dade estudada. Duas soluções foram propostas, ainda que não universalmente aceitas e empre-
gadas: um “paradigma indiciário” (assim chamado, em alusão à Kuhn, pelo próprio proponente, 
Carlo Ginzburg9), e um paradigma que chamarei de “nominativo”. Comecemos pelo segundo.

O paradigma nominativo, proposto por Ginzburg e Carlo Poni em 1979, sugere que o melhor 
modo de reconstruir as teias de relações que passam pelo indivíduo é através da busca do nome 
próprio em vários tipos de arquivos (GINzBURG & PONI, 1979, p. 185). Sendo essa a unidade bá-
sica de análise, o historiador pode buscar as várias recorrências do mesmo nome e traçar as re-
lações do indivíduo com outros e com as várias instituições. Os autores reconhecem que uma 
pesquisa assim só pode ser conduzida num âmbito restrito, de forma a encontrar o mesmo indi-
víduo ou grupo em contextos sociais diversos, justificando a opção pela micro-história. O nome 
é, assim, o “fio de Ariadne que guia o pesquisador no labirinto arquivístico” (ibid.). 

Porém, é num outro texto de 1979, chamado “Sinais: raízes de um paradigma evidenciário”, 
que Ginzburg vai mais fundo. Não se trata mais de propor um trabalho arquivístico diverso do 
que se fazia até então, mas de oferecer um novo tipo de visão da disciplina da história, com pa-
drões de evidência distintos daqueles das ciências da natureza. Para Ginzburg, o método da his-
tória é semelhante ao trabalho do detetive perspicaz, capaz de encontrar nos detalhes mínimos 
a solução do caso, ou do expert que descobre as falsificações através dos detalhes mais subesti-
mados dos quadros, justamente aqueles aos quais o falsificador não dá atenção, ou mesmo do 
psicanalista que trabalha com os particulares triviais como meio de acesso aos produtos mais 
elevados do espírito. A história, para o italiano, é, tal como as várias ciências humanas e a medi-
cina, uma disciplina indiciária, que tem por objeto “casos, situações e documentos individuais, 
enquanto individuais”. Nas ciências da natureza, 

o emprego da matemática e o método experimental, de fato, [implicam] respectivamente a quanti-
ficação e a repetibilidade dos fenômenos, enquanto a perspectiva individualizante excluía por defi-
nição a segunda e admitia a primeira apenas em funções auxiliares. Tudo isso explica por que a his-
tória nunca conseguiu se tornar uma ciência galileiana (GINZBURG, 2007, p. 156). 

Por trabalhar com indícios, o historiador deve fazer conjecturas, deve procurar lançar hipóteses 
a partir de evidências que lhe faltam, procurando a melhor explicação para os vários rastros que pos-
sui. No entanto, isso não dá liberdade absoluta para o historiador; é preciso que se deixe “as fontes 
[dialogarem] em registros de intertextualidade, deixar que uma ilumine a outra [...]. Trabalha-se ao 
nível das contradições e ambiguidades – não contra estas ambiguidades, mas sim se tirando partido 
delas” (Barros, 2007, p. 184), o que torna o trabalho filológico importantíssimo. Como um exemplo 
do uso do paradigma indiciário na história da ciência, analisarei a seguir um trecho do artigo de 
Lucio Russo em que ele reconstrói, a partir de várias pistas textuais, uma suposta física de Hiparco. 

9 Ginzburg & Poni (1979, p. 183) reconhecem, a partir de um ponto de vista kuhniano, que a história está 
num estágio pré-paradigmático, e que o uso do termo “paradigma” tem valor metafórico.
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O matemático italiano Lucio Russo é o autor de um livro chamado “A Revolução Esquecida” 
[La rivoluzione dimenticata10], publicado em 1996, no qual defende a tese de que haveria ocorrido 
uma revolução na ciência durante o período helenístico, em que diversas ideias e conceitos que só 
seriam retomados no início da Modernidade teriam nascido. Um dos estudos contidos nesse livro 
trata da física e da astronomia de Hiparco, que segundo o autor teria esposado uma concepção 
heliocêntrica do mundo e desenvolvido, contrário ao testemunho de Ptolomeu, uma teoria mate-
mática dos planetas (RUSSO, 1996, 259 – 284). A base dessas ideias está num artigo chamado “The 
Astronomy of Hipparchus and His Time”, publicado em 1994, em que Russo procura “recons-
truir algumas das ideias astronômicas de Hiparco e seus contemporâneos” (RUSSO, 1994, p. 207). 

Ainda que o autor não explicite suas filiações historiográficas, pode-se notar que ele utiliza um 
método filológico que agrega elementos dos dois paradigmas que descrevi acima, o nominativo 
e o indiciário. Russo procura analisar fontes não científicas em geral desprezadas pelos historia-
dores da ciência, que lhe dão pistas sobre aquilo que teria sido uma teoria científica abrangente, 
para então tentar reconstruí-la; da mesma forma, utiliza o paradigma nominativo para buscar as 
ocorrências do nome próprio (Hiparco, no caso) que lhe permitam testar sua hipótese. Como 
não poderia deixar de ser, o resultado é bastante conjectural e um tanto quanto surpreendente 
em vista da literatura tradicional sobre o assunto. Voltaremos à apreciação crítica depois; por ora, 
desejo mostrar de maneira esquemática alguns passos do artigo para vermos o método em ação.

Russo nota a controvérsia acerca do valor relativo das astronomias helenísticas, particular-
mente as de Hiparco e de Ptolomeu: enquanto os historiadores do século XIX mantinham que 
a primeira era metodologicamente superior, seus colegas do século XX tendiam a sustentar que 
a astronomia ptolomaica tornara sua antecessora obsoleta (RUSSO, 1994, p. 208). Dado o exíguo 
conhecimento que se tem da astronomia que se desenvolve de Aristarco (c. 310 a. C. – c. 230 a. C) 
a Hiparco (c. 190 a. C – c. 120 a. C.), o autor revisa as diversas fontes que poderiam permitir sua 
reconstrução; as fontes se encaixam em quatro categorias: (i) trabalhos remanescentes de cien-
tistas do período helenístico, (ii) fontes datadas do período entre Hiparco e Ptolomeu (flor. sécu-
lo II d. C.), (iii) fontes posteriores ao Almagesto, e (iv) o próprio Almagesto (ibid.). 

 Na primeira categoria, são pouquíssimas as fontes, como o texto de Aristarco sobre “Os ta-
manhos e as distâncias do Sol e da Lua” e o comentário de Hiparco ao poema de Arato. A segun-
da categoria é composta preponderantemente por textos literários e enciclopédicos que tratam 
de argumentos científicos en passant, além de algumas referências em tratados técnicos do pe-
ríodo imperial. Já a terceira categoria é praticamente inútil, pelo fato de os textos posteriores ao 
Almagesto se basearem exclusivamente nele; por fim, o mesmo Almagesto é a quarta fonte, na 
qual se apoia a visão moderna sobre a astronomia de Hiparco (ibid., p. 208 – 210). 

O ponto-chave do texto de Russo é sua suposição de que Ptolomeu não conhecia todos os 
trabalhos de Hiparco, e assim não pode ser tomado como a melhor nem a única fonte para o en-
tendimento de sua astronomia. Russo oferece duas pistas para isso: primeiro, o fato de que Pto-
lomeu não identifica explicitamente os livros de Hiparco que teriam chegado até ele com aque-
les contidos em uma lista, mencionada por Ptolomeu, feita pelo próprio Hiparco e que continha 

10 Russo, 1996.
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o nome e um resumo de todas as suas obras. Segundo, o fato de que Ptolomeu parece não con-
hecer certos instrumentos descritos por autores anteriores e presumivelmente conhecidos por 
Hiparco, como a dioptra de Heron; isso sugeriria, segundo Russo, que Heron dispunha de cer-
tos textos de Hiparco que Ptolomeu desconhecia (ibid., p. 212). Uma explicação para esses fatos 
pode ter sido a interrupção das atividades de ensino em Alexandria por volta de 145 – 144 a. C., 
quando da perseguição do rei Ptolomeu VIII Evérgeta II. 

Tendo aceitado a hipótese de que Ptolomeu, por desconhecer algumas obras de Hiparco, 
não pode ser considerado a única fonte para o conhecimento da ciência helenística, Russo pro-
põe que se leve em consideração a segunda das categorias de fontes mencionadas, aquela dos 
escritos literários e enciclopédicos. O problema que se põe, então, é o da confiabilidade dessas 
fontes, já que os autores em geral não tinham muita competência científica. Russo afirma que 
isso não é necessariamente um problema, se considerarmos as três formas pela qual esses auto-
res poderiam modificar suas fontes: ou acrescentando conceitos arbitrários, que poderiam ser 
facilmente reconhecíveis; ou alterando as ideias teóricas por má compreensão, caso em que se 
pode recorrer, quando possível, a duas ou mais fontes, que dificilmente apresentariam o mes-
mo mal-entendido; ou omitindo passos, situação que pode ser remediada através de conjecturas 
nos pontos faltantes (ibid., p. 213 – 214). 

O primeiro texto ao qual Russo se volta é um longo passo do livro de Plutarco sobre A face 
que aparece na Lua [De facie quae in orbe lunae apparet]. Após citar um trecho desse texto, Russo 
foca-se numa passagem em que Plutarco diz que “o movimento segundo a natureza guia cada coi-
sa, se dele não é desviado por outra coisa” (PLUTARCO apud RUSSO, 1994, 214). Em Aristóteles, o 
movimento segundo a natureza depende da natureza do corpo: para os corpos pesados, é aque-
le para baixo, em direção ao centro da Terra; para os leves, em direção ao alto; e para os corpos 
celestes, é o movimento circular. No caso de Plutarco, após dar o exemplo da funda para explicar 
como a pedra é desviada do movimento natural por causa do movimento circular, há uma iden-
tificação desse movimento com o da Lua. Isso sugere, então, que a fonte de Plutarco considerava 
que tanto a funda quanto a Lua tinham movimentos naturais, entre os quais não estava o movi-
mento circular. Russo enfatiza a novidade dessa concepção, já que se crê que toda a Antiguidade 
aceite o movimento uniforme circular como o próprio dos corpos celestes (RUSSO, 1994, p. 215). 

O texto de Plutarco segue mencionando um “impulso para o centro” como um dos parado-
xos dos filósofos. Esse impulso, responsável pela aceleração, faria com que, por exemplo, uma 
corrente de água, dirigida com velocidade ao centro da Terra, girasse em movimento uniforme 
ao redor desse ponto (PLUTARCO apud RUSSO, 1994, 216), num movimento semelhante ao da Lua 
ao redor da Terra. Ora, se o movimento circular não é natural (seja no caso da corrente de água 
ao redor do centro da Terra, seja no caso da funda, seja no caso da Lua), então natural é apenas 
o movimento que ocorre sem a ação desse “impulso” que causa a aceleração, ou seja, um movi-
mento retilíneo uniforme. Russo (1994, p. 217) supõe assim “a fonte de Plutarco deve ter esposa-
do uma dinâmica baseada na lei da inércia”. 

Russo supõe também que a fonte de Plutarco seja Hiparco (ibid., p. 219). Isso porque em todo 
o passo que considera, o principal adversário citado pelo personagem que desvaloriza a ciência 
é o próprio Hiparco. Pistas para essa suposição são dadas, segundo Russo, pelas circunstâncias 
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de que Plutarco menciona dados numéricos das tabelas lunares de Hiparco, bem como a possi-
bilidade de se medir a paralaxe lunar (algo que, segundo Ptolomeu, vem de Hiparco). A datação 
dessa suposta teoria para a época de Hiparco é apoiada pelo fato de que tratados de balística an-
teriores à época do astrônomo (como por exemplo o tratado de Filo de Bizâncio, do final do sé-
culo III a. C.) não mencionam de modo algum a lei da inércia, bem como essa não aparece em 
estudiosos alexandrinos pós 145 a. C., o que poderia sugerir que após a perseguição de Evérge-
ta II a teoria não teria sido assimilada. Além disso, Russo menciona o fato de que tanto em Ro-
des quanto em Alexandria havia uma forte tradição de pesquisa em balística, o que pode ter in-
centivado Hiparco, já interessado no estudo da Lua, a unificar a física terrestre e a lunar (ibid.). 

Russo considera, porém, que a principal pista para essa atribuição da teoria a Hiparco é a 
menção que Simplício faz, num comentário ao De caelo de Aristóteles, a um tratado chamado 
“Sobre os corpos impulsionados para baixo por causa da gravidade”, que teria sido escrito jus-
tamente por Hiparco. Nele, Simplício afirma que “na consideração do peso, Hiparco contradiz 
Aristóteles” (SIMPLíCIO apud RUSSO, 1994, p. 220), além de sugerir que o astrônomo teria usa-
do os mesmos exemplos que aparecem no passo de Plutarco de movimentos não naturais, isto 
é, com “impulso”. 

O artigo de Russo prossegue procurando pistas das ideias físicas e astronômicas de Hipar-
co em trechos de Lucrécio, Vitrúvio e Sêneca, mas creio que o trecho de seu artigo que reportei 
permita algumas considerações. Em primeiro lugar, Russo chega a conclusões originais através 
de um exame microscópico de fontes geralmente desprezadas pelos historiadores da ciência, 
aplicando tanto o paradigma indiciário quanto o nominativo proposto por Ginzburg e Poni. Sua 
pesquisa pode ser considerada um exemplo de micro-história também pelo fato de deixar de 
lado as suposições comuns e generalizantes sobre a ciência helenística, para tentar desvendar a 
partir das fontes como ela teria sido em Hiparco. Por fim, o trabalho filológico e arquivístico de 
Russo pode ser comparado ao proposto pelo grupo dos Quaderni Storici. 

Em segundo lugar, o artigo de Russo apresenta a mesma característica de outro famoso tra-
balho que aplica a micro-história na história da ciência, o já mencionado Galileu herético, de Re-
dondi. Ambos trabalham com figuras famosas da história da ciência, ambos se baseiam em do-
cumentos negligenciados por outros historiadores, e ambos chegam a conclusões originais e 
destoantes do consenso da comunidade de pesquisadores. Aceitemos ou não as conclusões de 
Russo e Redondi, resta o fato de que suas pesquisas lançam novas luzes sobre diversos aspec-
tos relacionados a personagens importantes da história da ciência (no caso de Russo, por exem-
plo, a questão do efeito de uma perseguição política numa tradição de pesquisa, a consideração 
do efeito de pesquisas balísticas sobre uma possível unificação da física, etc.). Por isso mesmo, 
suas pesquisas são frutíferas, indicando novos caminhos de investigação – mesmo que se deixe 
de lado sua tese principal, a da existência de uma verdadeira revolução científica (esquecida) na 
Antiguidade helenística, tese essa que pode ou não receber reforço de possíveis descobertas fi-
lológicas e arqueológicas. 

Num artigo elencando dez questões atuais para a história e a filosofia da ciência, Peter Gali-
son (2008, 119 – 122) cita a questão da localidade da micro-história versus a globalidade de práti-
cas científicas que parecem ser generalizadas, e o problema de como integrar as duas perspecti-
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vas. Tal questão tem surgido também entre os historiadores sociais11. Seja qual for a solução e os 
modos de empregar a micro-história na história da ciência, talvez seja útil mantermos em mente 
a máxima de Jacques Revel (2000, p. 28): “por que ser simples quando se pode ser complicado?”
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