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A teoria da história vem consolidando e ampliando um corpo de conhecimentos que diz respeito às diversas 

formas de pensamento e ação humanas vinculadas a idéias circulantes nas culturas históricas. Já costumeiramente, têm 

recebido dela atenção privilegiada as manifestações do pensamento histórico produzidas por esforços de investigação e 

representação ajustados aos padrões de plausibilidade fixados ao longo do desenvolvimento interno da disciplina 

histórica. As anotações que se apresentam a seguir, acompanhando essa tendência das reflexões sobre o pensamento 

histórico, pretendem constituir o ponto de partida para uma contribuição à teoria da ciência da história. Essa 

contribuição não reivindicará para si o atributo da originalidade, especialmente se se toma por original apenas o produto 

de idéias nunca antes formuladas. Na verdade, o que se quer com este trabalho é oferecer algum esclarecimento quanto 

a problemas relevantes à teoria da história. O procedimento a ser empregado para tanto buscará confrontar um sistema 

já existente de teoria da história e manifestações particulares da prática profissional de um historiador. Com vistas a 

realizar isso, coloco frente a frente conceitos contidos na teoria da história de Jörn Rüsen e procedimentos empregados 

por Sergio Buarque de Holanda na elaboração de seu pouco estudado Do Império à República. Em linhas gerais, 

tenciono “testar” o conceito, elaborado por Rüsen, de matriz disciplinar da ciência histórica, com o qual os resultados 

narrativos obtidos pelos historiadores são definidos como fenômenos cognitivos híbridos portadores de propriedades 

empíricas, normativas e estéticas. Pretendo sustentar a validade da caracterização abstrata do conhecimento histórico 

por Rüsen demonstrando a articulação concreta entre essas propriedades no texto de Sergio Buarque sobre o fim do 

período monárquico no Brasil, que se converte, assim, em uma espécie de campo de prova onde as formulações teóricas 

de Rüsen podem ser confirmadas, rejeitadas, ampliadas e ajustadas. O termo “teste” aparece entre aspas para indicar a 

obviedade de que não se tem em mira aquilo a que esse conceito evoca quando empregado para caracterizar a 

observação através da qual se avalia a eficácia de uma teoria no âmbito das chamadas ciências naturais. Essa ressalva, 

para além de sua trivialidade, encerra alguma importância no que se refere à clareza das idéias a serem expostas. Quanto 

a isso estou de pleno acordo com Max Weber, que certa vez afirmou não ser nada demasiadamente pedante se se presta 

a evitar confusões.  

A teoria da história (Historik) do historiador alemão Jörn Rüsen se apresenta como o estudo dos fundamentos da 

ciência histórica. Ela é herdeira da tradição que há algum tempo se constitui diante da tarefa de pensar a natureza 

específica dos fundamentos das ciências humanas em sua ligação estreita com os contextos nos quais se desenrola a 

vida prática de mulheres e homens. Tais fundamentos e sua inter-relação sistemática formam o espaço de abrangência 

do conceito de matriz disciplinar da ciência histórica. Nos quadros da teoria da história de Rüsen, refletir sobre o 

conhecimento que produzem os historiadores profissionais significa examinar esse conhecimento à luz do quadro 

concreto de interação de princípios em que consiste o esquema da matriz. Os princípios que constituem a matriz 

disciplinar subjazem à prática de todos os historiadores e podem ser visualizados à medida que essa prática é decantada 

no plano abstrato da teoria da história. Trata-se de carências por orientação, idéias (perspectivas orientadoras da 

experiência do passado), métodos de pesquisa, formas de apresentação e funções orientativas.2 A presença de todos 
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esses princípios como condições necessárias para a produção de qualquer conhecimento histórico faz com que as 

elaborações cognitivas atingíveis na ciência da história tenham que ser qualificadas com atributos que vão além da 

empiricidade. A participação de carências por orientação e o exercício de funções orientativas enquanto elementos 

essenciais do conhecimento histórico torna aberta, em seu desempenho cognitivo, uma dimensão normativa. Qualquer 

história – e, nesse sentido, mesmo aquelas produzidas de acordo com os cânones da ciência da história – faz repercutir 

demandas por orientação e sentido na medida em que as incorpora enquanto fator constitutivo de sua elaboração e 

responde a elas com saberes acerca do passado, os quais, por sua vez, podem ser utilizados nos processos de construção 

de identidades que estão na base da determinação do agir humano conduzido no presente com vistas ao futuro. É 

justamente a percepção de que o conhecimento produzido pela ciência da história pode ser utilizado para responder a 

uma pergunta sobre o que são os seres humanos (ou um homem, ou um grupo humano) – e, conseqüentemente, para 

definir o quadro de orientação com base no que o agir humano se processa – que tem guiado os esforços de caracterizar 

os resultados costumeiramente obtidos nesse campo de investigações intelectuais como resultados portadores de 

qualidades que não são exclusivamente empíricas.3 Por outro lado, a ênfase mais recente sobre a natureza narrativa da 

elaboração histórica da experiência do passado sob a influência de normas virtualmente eficazes para a determinação de 

identidades no contexto da vida atual torna visível ainda uma terceira dimensão, a estética – que será, por motivos 

ligados à economia da exposição, deixada de lado. A seguir, serão examinados, à luz do esquema da matriz disciplinar 

da ciência histórica, traços dos processos de construção de conhecimento histórico que culminaram no texto de Sergio 

Buarque de Holanda sobre a crise do império brasileiro no final do século XIX. A exposição buscará se concentrar nas 

relações entre as perspectivas orientadoras da elaboração histórica da experiência do passado e o contexto normativo 

diante do que essas perspectivas se definiram. Tal propósito me parece adequado a uma apresentação preliminar de 

resultados de uma investigação por ora ainda incapaz de oferecê-los revestidos da sistematicidade que seria de se 

desejar a um estudo que se colocou uma teoria da história sistemática como objeto. 

*** 

O que faz de uma história uma história é um certo modo de perceber e interpretar a mudança temporal em um 

determinado sujeito histórico. O sujeito de uma história pode consistir em fenômenos materiais e idéias os mais 

diversos, como um indivíduo, uma instituição, um grupo humano, um conceito, uma forma de organização econômica, 

etc. Em Do Império à República, o sujeito histórico – o substrato sobre o que age a mudança – é o regime imperial 

brasileiro. A mudança abordada por Sergio Buarque de Holanda é aquela que conduziu o império a sua inexistência. O 

destaque dessa mudança – bem como de qualquer outra – pressupõe um ponto de partida e um ponto de chegada. O de 

chegada dificilmente se deixaria contestar: em novembro de 1889, o imperador é forçado a deixar o país pelo regime 

republicano que se instalava. O de partida, Sergio Buarque toma emprestado de interpretações mais antigas que 

estiveram contidas no discurso de muitos dos que se opuseram ao regime monárquico na época mesma de sua existência 

e fixaram em 1868 o início do fim. As transformações políticas de 1868 a 1889, as mudanças que conduziram o império 

à república, são interpretadas no livro de Sergio Buarque com recurso à categoria histórica de crise. Trata-se de uma 

categoria a partir da qual a experiência histórica é percebida e compreendida enquanto experiência da dissolução de 

algo (valores, instituições, formas de organização econômica). Na construção de Do Império à República, ela se funde a 

um conjunto de determinações provenientes da experiência do presente do autor e de seu público para constituir uma 

espécie de pré-representação do processo temporal que, no contato com a experiência, proporcionado pela pesquisa, é 

preenchida e recauchutada.4 Essa imagem prévia do processo temporal que levou ao fim o império consiste no conceito 

histórico de crise do império. Perspectivas de interpretação sempre se estruturam em torno de tais conceitos. Em 1889 o 

império acabou e os acontecimentos a que se atribui significação causal para tal são vistos como elementos do conjunto 
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da crise. A crise do regime imperial configura, portanto o conteúdo específico da mudança historicamente delimitada, 

descrita, explicada, interpretada, narrada pelo texto.5 

A interpretação da mudança temporal que Do Império à República realiza pressupõe determinados “fatos” da 

experiência do passado como significativos para a compreensão do que ocorreu durante o perímetro temporal 

delimitado. A significação é conferida aos “fatos” apresentados no texto em função de seu potencial de ajustamento à 

idéia orientadora de crise. Sergio Buarque fixa em 1868 o início do que, usando uma de suas imagens mais vigorosas, 

concebeu como o “plano inclinado” da monarquia.6 A idéia de crise do regime permitiu interpretar as mudanças 

ocorridas entre 1868 e 1889 como configuradoras de um plano inclinado, de tal maneira que a seleção e apresentação 

dos acontecimentos foi feita em meio a um contexto de coerência narrativa. Assim é que o fim do império é apresentado 

como efeito da combinação de eventos ou séries de eventos, como a queda do gabinete Zacarias em 1868, o fim 

arrastado da Guerra do Paraguai e a crise financeira disso decorrente, o surgimento do movimento republicano, a 

chamada questão religiosa, o avanço do descontentamento dos setores militares, as mudanças estruturais no plano das 

relações de trabalho encerradas pela abolição da escravidão em 1888, entre outros. O fato de esses “acontecimentos” 

aparecerem ajustados à idéia de crise não significa, todavia, que tal ajustamento seja fruto de uma ordenação meramente 

subjetiva, para a qual o vínculo causal efetivo de cada “fato” com o acontecimento da proclamação da república seria ou 

inexistente ou impossível de ser reconstruído. Pois é exatamente da reconstrução de elementos causais e da avaliação da 

influência de cada um desses elementos sobre as ocorrências de 15 de novembro de 1889 aquilo a que tem em vista o 

ordenamento dos “fatos” em torno da idéia de crise do regime imperial. 

Sabemos que reconstruções do passado como a que se manifesta em Do Império à República elaboram os 

“fatos” do passado mediante sua articulação a perspectivas de interpretação. Tais perspectivas referem-se às 

experiências do presente e, através da mobilização da lembrança dos “feitos” do passado, inserem as histórias no 

panorama da orientação cultural da vida atual. Ao desempenho narrativo realizado pela idéia de crise do regime é 

possível acrescentar uma abertura especial ao horizonte de problemas posto no presente de quando a investigação foi 

realizada. O resultado costumeiro dessa abertura é que o conhecimento histórico se torna impregnado de sentido. Com a 

participação da idéia de crise do regime na configuração da narrativa de Do Império à República se obtém um sentido 

histórico muitas vezes associado a um ajuizamento negativo com respeito ao crescimento dos níveis de intervenção na 

cena política dos últimos anos do império por parte dos militares. Como fica claro nas reflexões de Jörn Rüsen, quando 

se afirma que um historiador profissional também produz sentido ao realizar uma interpretação do passado e ao fixá-la 

em um texto cuja estrutura formal é predominantemente de teor narrativo, isso significa que os resultados cognitivos a 

que ele chega são potencialmente eficazes para a orientação da vida daqueles a quem o texto se destina, para a 

determinação dos fins do seu agir. A qualidade do pensamento histórico mais ligada a esse papel orientativo é a 

normatividade. Pela constatação de que no trabalho do historiador está incluída essa tarefa normativa de disponibilizar 

sentido elaborado a partir da experiência do passado se pode compreender melhor algo que desde muito tempo tem sido 

pressentido por historiadores e filósofos da história com a idéia de que na atividade de reconstrução histórica do 

passado o presente do investigador joga um papel decisivo. O próprio Sergio Buarque manifestou essa percepção de 

modo bastante claro em algumas ocasiões, como quando afirmou não se interessar o historiador no passado enquanto 

tal, mas em sua presentificação, através do que uma certa libertação do passado se torna possível pela abertura de uma 

perspectiva de futuro aos homens que vivem no presente.7 Esteve ele, pois, consciente de que as atividades de pesquisa 

e de escrita históricas dizem respeito não somente ao passado, uma vez que sobre elas exerce influência o contexto de 

problemas de uma época, o que faz com que essas atividades se mantenham abertas ao presente e remetidas ao futuro. 

Certa passagem do capítulo “A fronda pretoriana” de Do Império à República – capítulo no qual se busca 

explicar o golpe de estado de 15 de novembro de 1889 a partir das relações entre as forças armadas e a política – revela-
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se particularmente útil ao propósito de apontar como na idéia de crise do regime se puderam inserir questões típicas do 

horizonte de preocupações do presente em que vivia Sergio Buarque. Ao destacar, como um dos fatores do aumento da 

animosidade dos militares em relação ao governo imperial na década de 1880, a constância na escolha de civis para o 

exercício das pastas ministeriais militares, ele afirma que tal situação em que o titular do ministério não era um 

“especialista” nas matérias sob sua alçada, de forma alguma, havia sido exclusividade dos setores militares do governo, 

tendo sido muitas vezes comum essa mesma situação também ao ministério da agricultura e ao das finanças.8 Isso, 

segundo Sergio Buarque, forneceria boas razões para que não se tomasse a ausência de um representante da corporação 

à testa do ministério como uma grave ofensa ao oficialato, boas razões, as quais, sobretudo nos anos 1880, quando 

vozes militares passaram a canalizar parte das insatisfações da classe para essa questão, não estavam sendo levadas em 

conta. Ao explicar os motivos dessa desconsideração, Sergio Buarque formula um juízo acerca das classes militares e de 

suas relações com o poder que é suscetível de ser interpretado como uma crítica cuja referência temporal transcende as 

circunstâncias do passado a que imediatamente aparece conectada. Às boas razões em questão fizeram os militares 

vistas grossas: 

 

“Primeiro, porque os componentes de uma classe, à qual se entregam armas para a defesa das 

instituições, estão facilmente sujeitos à tentação de usá-las para subverter as mesmas instituições, 

quando lhes parecer estas incômodas ou nocivas à sua nação ou à sua profissão, e a profissão se 

confunde muitas vezes com a nação para aqueles que a exercem. Depois, porque numa briga entre 

políticos e soldados, são praticamente nulas as possibilidades de se saírem bem os primeiros. Os 

políticos podem esquecer isso, mas os soldados bem sabem como a vontade de alguns pode ter muito 

mais valia do que a autoridade de outros, de acordo com o princípio irrefutável de que o homem 

armado sempre tem razão.”9 

 

 É plausível afirmar que essas palavras possuem uma ressonância que extrapola a dimensão da experiência do 

passado imperial e invade a experiência do presente vivido por Sergio Buarque e que essa ressonância nos oferece uma 

pista acerca das diretrizes de interpretação empregadas em Do Império à República. Nunca é demais lembrar o ano da 

publicação do livro, 1972, e que sua elaboração foi feita durante os anos mais difíceis da ditadura militar que comandou 

o Brasil de 1964 a 1985.10 Sergio Buarque se posicionou duramente contra o regime militar, tendo manifestado 

publicamente seu descontentamento em várias ocasiões, como quando, em 1969, solicitou sua aposentadoria da 

Universidade de São Paulo em protesto contra a aposentadoria compulsória de colegas pelo regime ou em diversas 

entrevistas concedidas à imprensa ao longo dos anos 70. Em depoimento acerca do cancelamento da reunião anual da 

Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica, em 1977, chegou a afirmar que se poderia esperar tudo, “depois que o 

absolutismo foi restaurado no Brasil”.11 O radicalismo que deu o tom dessas palavras ajuda a conferir crédito ao 

testemunho de uma aluna notável de Sergio Buarque, que afirmou ter sido Do Império à República “a forma que deu à 

sua resistência contra a ditadura militar”.12 A idéia de crise do regime monárquico participa da construção de uma 

interpretação que condena o modo (militar) da resolução das dificuldades com que se deparou o império em seus 

últimos anos. A leitura interpretativa da crise que as armas do exército pretenderam conjurar no 15 de novembro de 

1889 é, em Do Império à República, também espelho das circunstâncias políticas vivenciadas por seu autor e por seu 

público, circunstâncias que também tinham se estabelecido a partir do que se apresentava como resolução da crise a que 

o governo João Goulart fizera chegar o país. 

 Na condenação dos regimes militares, apresentada nos dois últimos capítulos de Do Império à República em 

um tom generalista, que pode ser tomado como um modo de se referir obliquamente a seu presente, Sergio Buarque 
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deixa claro em vários momentos o ponto de partida da crítica: sua posição em favor da democracia Ao explicar o fato de 

ter a prática do nepotismo, tão criticada na época imperial, remanescido ainda mais forte sob a primeira república, ele 

explicita sua posição: 

 

“No exercício do poder, nada sugere que [os militares] sejam levados a buscar caminhos novos 

para a ampla participação popular. A acusação de favoritismo ou nepotismo ou, como se dizia, de 

filhotismo que tanto pesou sobre as oligarquias civis, pesará ainda mais sobre alguns governos de 

militares, como o de Deodoro e, principalmente, de seu sobrinho, o marechal Hermes da Fonseca. (...) 

Não se poderia esperar coisa diversa onde não se criaram condições para a participação da massa do 

povo na vida política”.13 

 

A crítica à persistência do nepotismo na primeira república se fundamenta na ausência de preocupações efetivas 

com a democratização da política, com o que se poderia fazer o governo assentar sobre a verdadeira vontade popular. É 

possível visualizar nessa crítica como a expectativa de um regime efetivamente democrático – que não se pode realizar 

com a instauração da república – encontra-se presente em Do Império à República, atuando no âmbito das perspectivas 

que ordenam a interpretação da experiência do passado monárquico que é apresentada. É Antonio Candido quem 

esclarece esse ponto, ao lembrar do “radicalismo democrático” em que se sustenta a concepção política de Sergio 

Buarque e que pode ser facilmente percebido, por exemplo, no último capítulo de Raízes do Brasil.14 Com base no 

excerto acima destacado é possível falar de uma comunidade de perspectivas entre Raízes do Brasil e Do Império à 

República, pois o desejo de ver o Brasil transformado em uma democracia popular funda as perspectivas de 

interpretação que atuam nos dois textos. No contexto dessa comunicação entre as perspectivas dos dois livros, pode-se 

notar como a concepção política de Sergio Buarque participou de suas interpretações do passado brasileiro. Tal 

participação, se seguirmos Rüsen, não configura uma interferência indevida, indesejável ou inevitável da subjetividade 

do historiador na construção do conhecimento histórico. Pelo contrário, esses pressupostos – denominados, 

freqüentemente, com intenções pejorativas, de subjetivos –, que, por vezes, apresentam alto teor normativo e estão 

instalados nas perspectivas de interpretação do passado, são eles próprios partes do processo de produção do saber da 

história. A questão acerca da possibilidade de um conhecimento “objetivo” no âmbito da ciência histórica somente é 

colocada a partir da aceitação dessa premissa. 

Da metade do século XX em diante, com os intentos de superação do positivismo na filosofia da ciência, tornou-

se bastante aceita a idéia segundo a qual todo conhecimento só pode ser obtido por intermédio de perspectivas com as 

quais a realidade do mundo é apreendida e ordenada. As investigações da teoria da história, que pretendem esclarecer a 

possibilidade e a natureza das formas de conhecimento histórico do mundo humano podem e devem, certamente, 

beneficiar-se dessa ênfase perspectivista. Mas devem realizar tal aproveitamento conscientes de que o conhecimento 

histórico se liga a perspectivas em um duplo sentido, porque a ação humana que se quer apreender cognitivamente já 

pressupõe ela mesma uma interpretação guiada perspectivamente, a qual está na base de seu desempenho. O papel das 

perspectivas de interpretação empregadas pelos historiadores, dessas “idéias supremas de valor a propagar luz sobre 

uma parte finita do fluxo infinito e caótico de eventos que fluem através do tempo”15, é exatamente o de, no curso das 

investigações, deixar-se saturar por experiências das quais já constam interpretações. É essa a complexidade real da 

interpretação histórica: tentar compreender ações que se produziram orientadas por uma autocompreensão, compor 

representações sobre representações. Quando são competentes para vencer esse desafio posto a toda pretensão de 

conhecimento histórico, ou seja, quando conduzem a uma circunstância em que se pode dizer que estão plenas de 

experiência, as perspectivas de interpretação se desdobram em narrativas nem totalmente empíricas, nem totalmente 
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normativas, nem totalmente imaginadas. Narrativas históricas que são produtos cognitivos nos quais se representa o 

passado fundindo facticidade, normatividade e ficcionalidade. 
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